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TÓM TẮT 

Có nhiều nhân tố khác nhau tác động đến năng lực cạnh tranh sản phẩm cá ngừ của Việt Nam trên thị trường 
quốc tế. Tiếp cận với thị trường Mỹ, trong thời gian qua chúng ta thấy rõ giá xuất khẩu đang trở thành nhân tố chủ 
yếu ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh sản phẩm cá ngừ của Việt nam tại thị trường tiềm năng này. Giá xuất khẩu 
cá ngừ của nước ta lại phụ thuộc vào biến động giá nguyên liệu cá ngừ ở trong nước, tỷ giá hối đoái và biến động 
giá bán ở thị trường quốc tế. Nghiên cứu này sẽ tập trung phân tích tác động của 3 yếu tố giá nội địa, giá quốc tế và 
tỷ giá hối đoái đến năng lực cạnh tranh mặt hàng cá ngừ xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ trong giai đoạn 
2006-2015. Kết quả phân tích sẽ cho chúng ta có cái nhìn tổng quan năng lực cạnh tranh về giá của mặt hàng cá 
ngừ xuất khẩu Việt Nam, làm cơ sở khoa học cho các nhà quản lý trong việc hoạch định các chính sách phát triển 
ngành hàng cá ngừ theo hướng hiệu quả và bền vững. 

Từ khóa: Giá, năng lực cạnh tranh, xuất khẩu, cá ngừ, Việt nam. 

Price Competitiveness of Tuna Exported  
from Vietnam to The U.S Market during 2006 - 2015 Period 

ABSTRACT 

There are several factors affecting the competitiveness of tuna exported from Vietnam to the world market. In 
the U.S market, tuna price has been increasingly recognized as the main factor affecting the competitiveness of tuna 
exported from Vietnam. Tuna export price from Vietnam depends mainly on three factors, namely domestic tuna 
material price, exchange rate, and world tuna price. The study aimed to analyze the impact of the three factors on the 
competitiveness of tuna exported from Vietnam to the U.S market during 2006- 2015 period. The results provide an 
overview on price competitiveness of tuna exported from Vietnam to the U.S market, which serves as a scientific 
background for policy makers and authorities in designing policies for efficient and sustainable development of tuna 
commodity chain. 

 Keywords: Price, competitiveness, tuna, Vietnam. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Cạnh tranh là quy luật tất yếu của nền 
kinh tế thị trường. Không ngừng nâng cao năng 
lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của sản 
phẩm là mục tiêu và cũng là động lực của bất kỳ 
một nền kinh tế, một ngành sản xuất kinh 
doanh hay một doanh nghiệp. Xuất khẩu cá ngừ 

đại dương là một hoạt động đặc thù của ngành 
khai thác và chế biến hải sản của các tỉnh Nam 
Trung bộ nước ta. Sản phẩm cá ngừ của Việt 
nam đã được xuất khẩu đến 105 quốc gia và 
vùng lãnh thổ trên thế giới. Kim ngạch xuất 
khảu cá ngừ tăng mạnh có năm đạt hơn 526 
triệu USD, tuy nhiên áp lực cạnh tranh đối với 
mặt hàng cá ngừ ngày càng cao trên thị trường 
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đặt ra cho chúng ta nhiều thách thức và phải 
lựa chọn chiến lược cạnh tranh phù hợp với điều 
kiện và từng thị trường trong đó thị trường Mỹ 
là một thị trường tiềm năng lớn.  

Giai đoạn 2006 - 2015 cho thấy, giá xuất 
khẩu cá ngừ của Việt nam vào thị trường Mỹ đã 
thể hiện năng lực cạnh tranh sản phẩm cá ngừ 
nước ta vẫn còn thua xa so với một số nước trong 
khu vực, đặc biệt là Thái Lan, Trung Quốc và 
Philipines…. Theo số liệu của Hiệp hội chế biến 
và xuất khẩu thuỷ sản Việt nam (VASEP) năm 
2015, giá cá ngừ xuất khẩu bình quân vào thị 
trường Mỹ của Việt Nam vẫn cao hơn 203 
USD/tấn so với bình quân chung toàn thế giới, 
cao hơn 1.695 USD/tấn so với Thái Lan, cao hơn 
1.600 USD/tấn so với Trung Quốc và cao hơn 
817 USD/tấn so với Philipines... Đây là mức giá 
không có lợi cho ngành cá ngừ của Việt Nam 
nếu như muốn thâm nhập sâu hơn vào thị 
trường Mỹ hiện tại cũng như trong thời gian tới. 
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó là năng lực 
khai thác của ngư dân nước ta còn nhiều hạn 
chế, đa số ngư dân sử dụng tàu vỏ gỗ nhỏ, trang 
thiết bị máy móc và cơ giới hóa vào các khâu 
khai thác, bảo quản sản phẩm trên tàu còn thủ 
công, lạc hậu. Ngoài ra, sản phẩm cá ngừ của 
Việt Nam quá đơn điệu, không có sự khác biệt 
nhiều, hơn 10 năm qua xuất khẩu chủ yếu các 
sản phẩm cá ngừ nguyên liệu hoặc phi lê đông 
lạnh, cá hộp. 

Mặt khác, cùng với quá trình hội nhập kinh 
tế quốc tế, các rảo cản kỹ thuật nhằm bảo vệ và 
khai thác hợp lý nguồn lợi cá ngừ của các tổ 
chức quốc tế như: Ủy ban nghề cá Trung và Tây 
Thái Bình Dương (WCPFC - Western and 
Central Pacific Fisheries Commission); Ủy ban 
nghề cá ngừ Ấn Độ Dương (IOTC- Indian Ocean 
Tuna Commission); Ủy ban Quốc tế về bảo tồn 
cá ngừ vùng Đại Tây Dương (ICCAT- 
International Commission for the Conservation 
of Atlantic Tunas); Ủy ban quản lý nghề cá ngừ 
vùng nhiệt đới của Trung Mỹ (IATTC - Inter -
American Tropical Tuna Commission); Ủy ban 
bảo tồn cá ngừ Vây xanh phía Nam (CCSBT - 
Commission for the Conservation of Southern 
Bluefin Tuna); Các hoạt động đánh bắt cá bất 
hợp pháp (IUU - Illegal, unreported and 

unregulated)... và các rào cản kỹ thuật về an 
toàn vệ sinh thực phẩm, truy nguồn gốc, yêu 
cầu về trách nhiệm xã hội và môi trường cũng 
như các chứng nhận sản xuất bền vững từ các 
nước nhập khẩu khi Việt Nam gia nhập WTO, 
FTAs, TPP... đã tạo một sức ép cạnh tranh vô 
cùng lớn cho cá ngừ của Việt Nam khi thâm 
nhập thị trường cá ngừ thế giới... 

Từ những bất cập trên cần thiết phải 
nghiên cứu năng lực cạnh tranh về giá cá ngừ 
xuất khẩu của Việt Nam so với một số nước 
trong khu vực và trên thế giới. Do đó mục tiêu 
của nghiên cứu là phân tích biến động giá cá 
ngừ xuất khẩu của nước ta vào thị trường Mỹ 
trong giai đoạn 2006 - 2015 đồng thời đánh giá 
thực trạng năng lực cạnh tranh về giá của sản 
phẩm cá ngừ Việt nam trên cơ sở xem xét biến 
động của giá cá ngừ nội địa, giá quốc tế và tỷ giá 
hối đoái giữa USD với VNĐ, làm căn cứ khoa 
học cho các nhà quản lý hoạch định chiến lược 
nâng cao năng lực cạnh tranh về giá của sản 
phẩm cá ngừ Việt Nam xuất khẩu vào thị 
trường Mỹ. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Sử dụng thông tin 
Thông tin sử dụng trong nghiên cứu này 

chủ yếu được thu thập từ Tổng cục Thống kê, 
Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản Việt nam 
(VASEP), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn (NN&PTNT), Tổng cục Thủy sản và Tổ 
chức Nông lương thế giới (FAO) 

 Tỷ giá hối đoái USD/VNĐ giai đoạn 2006-
2015 dùng trong phân tích này được thu thập từ 
Tổng cục Thống kê. 

 Số liệu về giá xuất khẩu cá ngừ trong nhóm 
10 quốc gia xuất khẩu cá ngừ hàng đầu thế giới 
giai đoạn 2006 - 2015 được thu thập từ VASEP, số 
liệu về giá quốc tế giai đoạn 2006 - 2015 được thu 
thập từ nguồn công bố của FAO, các viện nghiên 
cứu, các trường đại học trong và ngoài nước cùng 
các tổ chức quốc tế có liên quan. 

Ngoài ra nghiên cứu còn sử dụng phương 
pháp PRA tiếp cận và đi sâu tìm hiểu tình hình 
khai thác bảo quản, chế biến cá ngừ đại dương 
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của một số chủ doanh nghiệp và ngư dân tại 
tỉnh Phú Yên, Bình Định.  

2.2. Phân tích thông tin 

2.2.1. Phân tích chỉ số 
Sử dụng các chỉ số phân tích năng lực cạnh 

tranh để phân tích ảnh hưởng của: Giá cá ngừ 
nội địa, tỷ giá hối đoái và giá quốc tế đến năng 
lực cạnh tranh về giá sản phẩm cá ngừ của Việt 
Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ. 

2.2.3. Một số chỉ số phân tích 

a. Hệ số năng lực cạnh tranh về giá  

퐻 	= 	
푃
푃
				(1) 

Trong đó:  
HC là hệ số năng lực cạnh tranh về giá. 
PW là giá quốc tế hay giá của nước khác 

muốn so sánh về mặt hàng được xét. 
PD là giá nội địa của nước muốn so sánh về 

mặt hàng được xét. 
(PW và PD được tính theo một loại tiền, cụ 

thể được quy về USD). 
Nếu PW là giá xuất khẩu của một nước khác 

(ta gọi là nước A) và PD là giá xuất khẩu (nước 
B) thì ta có hệ số phản ánh năng lực cạnh tranh 
của A và B về hàng hóa được xét. 

HC > 1: Càng lớn hơn 1 càng có năng lực 
cạnh tranh cao và ngược lại. Trường hợp so sánh 
hai nước A và B thì phản ánh năng lực cạnh 
tranh của B cao hơn A và ngược lại. 

b. Hệ số năng lực cạnh tranh về giá theo 
thời gian 

Để thấy được sự biến động năng lực cạnh 
tranh về giá theo thời gian, tính chỉ số hệ số năng 
lực cạnh tranh IHC từ công thức (1) như sau:  

- Hệ số năng lực cạnh tranh kỳ gốc:  

퐻 	= 	
푃
푃

	 

- Hệ số năng lực cạnh tranh kỳ nghiên cứu:  

퐻 	= 	
푃
푃

 

- Chỉ số biến động năng lực cạnh tranh IHC 
sẽ được tính:  

퐼 	= 	
퐻
퐻

	= 	
푃 /푃
푃 /푃

	= 	
푃
푃

×
푃
푃

			(2) 

c. Ảnh hưởng của giá nội địa và tỷ giá tới 
năng lực cạnh tranh về giá 

Hệ số năng lực cạnh tranh về giá HC càng 
lớn thì hàng hóa càng có khả năng cạnh tranh 
cao trên trường quốc tế. Có nhiều nhân tố khác 
nhau tác động đến khả năng cạnh tranh của sản 
phẩm trên thị trường quốc tế. Sự xuất hiện của 
các đối thủ cạnh tranh mới và sự ra đời của các 
sản phẩm thay thế, thường có thể làm suy giảm 
khả năng cạnh tranh của hàng hóa tương ứng 
của một quốc gia. Biến động của tỷ giá hối đoái 
cũng là một yếu tố quan trọng tác động đến khả 
năng cạnh tranh về giá. Việc đánh giá quá cao 
đồng tiền nội địa có thể làm giảm khả năng 
cạnh tranh của các hàng hóa xuất khẩu và 
ngược lại. 

Giả sử giá quốc tế PW không thay đổi, giá nội 
địa tăng thêm PD (%) và tỷ giá TG (tính 
theo%) thì từ công thức số (1) với thay đổi là PD 
tính theo đồng tiền nội địa và được tính như sau:  

퐻 	= 	
푃

푃 /푇퐺
									(3) 

Kỳ gốc: 퐻 	= 	
/

	 

Kỳ nghiên cứu: 퐻 	= 	
/

 

Thay:  
PD1 = PD0(1+PD) 
TG1 = TG0(1+TG) 

ta có: 퐻 	= 	퐻 ∆
∆

       (4) 

Vì các số PD và TG là các số đo tương 
đối (nhịp độ tăng thêm của giá nội địa và của tỷ 
giá kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc) thì có thể dùng 
cách tính xấp xỉ như sau:  

HC1 = HC0 (1 − PD + TG) 
퐻 −퐻

퐻
	≈ 	−∆P + ∆TG 

HC ≈ −PD + TG      (5) 

Như vậy, tốc độ biến động của hệ số năng 
lực cạnh tranh về giá xấp xỉ bằng hiệu số giữa 
tỷ lệ tăng tỷ giá (theo nghĩa tăng giá ngoại tệ) 
và tỷ lệ tăng giá nội địa hàng xuất khẩu. 
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d. Ảnh hưởng của ba yếu tố giá quốc tế, giá 
nội địa và tỷ giá hối đoái đến năng lực cạnh 
tranh của sản phẩm cá ngừ 

Kỳ gốc:  퐻 	= 	
/

	 

Kỳ nghiên cứu:  퐻 	= 	
/

 

Chỉ số năng lực cạnh tranh kỳ nghiên cứu 
so với kỳ gốc:  

퐼 	= 	
퐻
퐻

	= 	
푃
푃

×
푇퐺
푇퐺

×
푃
푃

 

퐼 	= 	
(1 + ∆푃 )(1 + ∆푇퐺)

1 + ∆푃
 

Đặt ∆퐻 	= 	 ( ) là tỷ lệ năng lực cạnh 

tranh. 
HC ≈ Pw + TG − PD     (6) 
Công thức số (6) cho thấy tốc độ tăng năng 

lực cạnh tranh về giá xấp xỉ bằng tổng tốc độ 
tăng giá quốc tế và tốc độ tăng tỷ giá hối đoái, trừ 
đi tốc độ tăng giá nội địa về sản phẩm cá ngừ. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tổng quan về xuất khẩu cá ngừ vào thị 
trường Mỹ giai đoạn 2006-2015 

Về mặt lý luận chung thì năng lực cạnh 
tranh được xem xét ở các cấp độ khác nhau như 
năng lực cạnh tranh quốc gia, năng lực cạnh 
tranh ngành, năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp, năng lực cạnh tranh của sản phẩm hay 
dịch vụ. Tuy nhiên ở cấp độ nào muốn nâng cao 
năng lực cạnh tranh các nhà quản trị phải lựa 
chọn chiến lược cạnh tranh phù hợp để hoạt 
động tốt hơn các đối thủ cạnh tranh trên thị 
trường nhằm thu được doanh thu và lợi nhuận 
cao hơn mức bình quân. Có thể lựa chọn từ ba 
chiến lược cạnh tranh cơ bản: Dẫn đầu về chi 
phí; Khác biệt hoá sản phẩm và tập trung hoá. 
Chiến lược dẫn đầu về chi phí hoặc chiến lược 
chi phí thấp. Chiến lược này có hai lợi thế cơ 
bản: Thứ nhất là vì chi phí thấp hơn nên người 
dẫn đầu về chi phí có thể đặt giá thấp hơn các 
đối thủ cạnh tranh mà vẫn thu được lợi nhuận 
bằng các đối thủ. Nếu các đối thủ trong ngành 
đạt các giá trị tương tự cho các sản phẩm của 
mình thì người dẫn đầu chi phí có thể thu được 

lợi nhuận cao hơn. Thứ hai là, nếu sự canh 
tranh trong ngành tăng và các đối thủ bắt đầu 
cạnh tranh về giá thì người dẫn đầu về chi phí 
sẽ có khả năng đứng vững trong cạnh tranh tốt 
hơn các đối thủ. Đối với thị trường cá ngừ đại 
dương ở Mỹ ngoài các giải pháp đồng bộ để nâng 
cao năng lực cạnh tranh thì chiến lược dẫn đầu 
về chi phí đang có những lợi thế cho Việt nam. 

Theo số liệu thống kê của VASEP (2015), 
sản lượng cá ngừ xuất khẩu của Việt Nam xếp 
thứ 2 trong 10 nước xuất khẩu cá ngừ nhiều 
nhất vào thị trường Mỹ, chỉ sau Thái Lan (tương 
đương 25,08 nghìn tấn, chiếm 9,76% thị phần 
sản lượng cá ngừ ở thị trường Mỹ). Giá xuất 
khẩu bình quân cá ngừ của Việt Nam vào thị 
trường Mỹ là 6.127 USD/tấn. Mức giá này khá 
cao so với một số nước trong khu vực và trên thế 
giới, đặc biệt là so với Thái Lan, Trung Quốc và 
Philipines… Như vậy, năng lực cạnh tranh về 
giá sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Việt Nam bị 
hạn chế rất nhiều khi xuất khẩu vào thị trường 
Mỹ hiện tại cũng như trong thời gian tới.  

3.2. Năng lực cạnh tranh về giá cá ngừ xuất 
khẩu của Việt Nam so với một số nước 
trong khu vực và trên thế giới vào thị 
trường Mỹ giai đoạn 2006 - 2015 

3.2.1. Các chỉ số năng lực cạnh tranh về giá 
cá ngừ xuất khẩu của Việt Nam trong 
nhóm 10 quốc gia xuất khẩu cá ngừ nhiều 
nhất vào thị trường Mỹ 

Áp dụng công thức số (1) cho kết quả phân 
tích khả năng cạnh tranh về giá cá ngừ của Việt 
Nam so với một số nước trong khu vực và trên 
thế giới vào thị trường Mỹ như sau:  

 Bình quân trong giai đoạn 2006-2015, 
năng lực cạnh tranh về giá cá ngừ xuất khẩu 
của Việt Nam vào thị trường Mỹ cao hơn một số 
nước như Indonexia (Hc = 1,11); Ecuador (Hc = 
1,16); Sri Lanka (Hc = 2,43), Maldivers (Hc = 
2,96); Fiji (Hc = 1,06). Sở dĩ như vậy (Theo 
VASEP) là do chi phí khai thác cá ngừ đại 
dương của ngư dân các nước này còn khá lạc 
hậu năng suất thấp nên giá thành cao, phải bán 
với giá cao hơn mới có lợi nhuận. Nhưng so với 
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Bảng 1. Thống kê xuất khẩu cá ngừ của 10 quốc gia đứng đầu vào thị trường Mỹ giai đoạn 2006 - 2015 

TT Tên quốc gia 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TĐTBQ (%/năm) 

I Sản lượng cá ngừ xuất khẩu của 10 quốc gia hàng đầu thế giới vào thị trường Mỹ giai đoạn 2006 - 2015 (Đơn vị tính: Tấn) 

 Thế giới 274.904 253.120 292.530 258.253 292.594 275.793 280.899 272.076 284.507 256.994 -0,75% 

1 Thái Lan 104.089 93.031 122.010 115.154 145.704 125.917 109.996 104.549 110.020 92.128 -1,35% 

2 Việt Nam 14.942 16.666 15.674 16.598 22.879 21.235 25.594 24.569 24.153 25.089 5,93% 

3 Trung Quốc 5.632 8.116 6.118 5.814 6.412 13.906 19.135 23.369 28.708 23.750 17,34% 

4 Indonexia 21.296 18.759 18.696 15.289 15.587 11.841 17.918 17.793 19.606 22.832 0,78% 

5 Ecuador 24.789 18.237 33.591 14.989 18.586 21.167 20.712 19.004 18.383 20.888 -1,88% 

6 Philippines 41.572 36.178 37.321 28.614 24.417 27.732 27.297 21.536 25.426 18.630 -8,53% 

7 Fiji 13.623 12.344 18.005 14.350 16.159 6.155 12.255 13.479 12.180 13.037 -0,49% 

8 Mauritius 7.613 6.900 4.020 9.300 5.141 8.646 5.784 7.464 8.129 7.162 -0,68% 

9 Mexico 4.575 4.624 3.942 4.477 3.374 4.214 5.938 4.956 7.388 6.454 3,90% 

10 Sri Lanka 836 879 641 338 353 639 1.910 2.446 3.105 3.328 16,59% 

III Giá bình quân cá ngừ xuất khẩu của 10 quốc gia hàng đầu thế giới vào thị trường Mỹ giai đoạn 2006 - 2015 (Đơn vị tính: USD/tấn) 

 Thế giới 3.746 4.018 3.969 4.075 4.111 4.738 6.483 6.259 5.726 5.924 5,22% 

1 Thái Lan 2.924 3.252 3.390 3.495 3.624 4.376 5.567 5.223 4.539 4.432 4,73% 

2 Indonexia 3.938 4.250 4.189 4.689 4.478 5.296 8.829 8.193 7.437 7.406 7,27% 

3 Việt Nam 3.806 3.926 4.424 4.707 4.591 5.555 6.745 6.244 5.865 6.127 5,43% 

4 Ecuador 4.720 5.841 3.677 6.607 5.499 5.402 6.714 7.479 7.130 6.412 3,46% 

5 Trung Quốc 2.013 2.757 3.357 2.429 2.692 4.120 5.316 5.157 4.274 4.527 9,42% 

6 Philippines 3.121 3.646 4.202 3.287 3.486 4.264 7.174 6.492 5.530 5.595 6,70% 

7 Fiji 5.120 4.741 3.635 5.414 5.118 5.789 6.705 5.717 5.761 6.090 1,95% 

8 Sri Lanka 10.322 10.701 12.127 12.447 12.966 13.141 12.869 12.007 12.586 14.165 3,58% 

9 Mauritius 5.077 2.506 3.363 2.065 1.631 2.673 5.263 5.966 5.403 5.698 1,29% 

10 Maldivers 8.568 9.777 9.532 10.444 26.750 18.991 16.571 19.020 17.757 16.575 7,61% 

Nguồn: Báo cáo Thị trường thủy sản Mỹ giai đoạn 2006 - 2015 (VASEP năm 2015) 
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Bảng 2. Năng lực cạnh tranh về giá cá ngừ xuất khẩu của Việt Nam  
so với một số nước thuộc nhóm 10 nước xuất khẩu nhiều nhất cá ngừ  

vào thị trường Mỹ giai đoạn 2006 - 2015 (Đvt: lần) 
Quốc gia 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Bình quân 

Thế giới/VN 0,98 1,02 0,90 0,87 0,90 0,85 0,96 1,00 0,98 0,97 0,94 

Trung Quốc/VN 0,53 0,70 0,76 0,52 0,59 0,74 0,79 0,83 0,73 0,74 0,69 

Mauritius/VN 1,33 0,64 0,76 0,44 0,36 0,48 0,78 0,96 0,92 0,93 0,76 

Thái Lan/VN 0,77 0,83 0,77 0,74 0,79 0,79 0,83 0,84 0,77 0,72 0,78 

Philippines/VN 0,82 0,93 0,95 0,70 0,76 0,77 1,06 1,04 0,94 0,91 0,89 

Fiji/VN 1,35 1,21 0,82 1,15 1,11 1,04 0,99 0,92 0,98 0,99 1,06 

Indonexia/VN 1,03 1,08 0,95 1,00 0,98 0,95 1,31 1,31 1,27 1,21 1,11 

Ecuador/VN 1,24 1,49 0,83 1,40 1,20 0,97 1,00 1,20 1,22 1,05 1,16 

Sri Lanka/VN 2,71 2,73 2,74 2,64 2,82 2,37 1,91 1,92 2,15 2,31 2,43 

Maldivers/VN 2,25 2,49 2,15 2,22 5,83 3,42 2,46 3,05 3,03 2,71 2,96 

Nguồn: Báo cáo Thị trường thủy sản Mỹ giai đoạn 2006 - 2015 (VASEP năm 2015) 

các nước đều khai thác cá ngừ ở vùng biển giáp 
với Tây Thái bình dương như Trung quốc, Phi 
líp pin, Thái Lan thì năng lực cạnh tranh về giá 
cá ngừ của Việt Nam lại thấp hơn một số nước 
như Thái Lan (Hc = 0,72); Trung Quốc (Hc = 
0,74); Philippines (Hc = 0,91) và cuối cùng là 
Mauritius (Hc = 0,93). Nguyên nhân chính là 
Việt nam vẫn chủ yếu khai thác và bảo quản cá 
ngừ theo phương thức truyền thống, mỗi chuyến 
đi biển thường kéo dài làm tăng thêm chi phí. 
So với mức giá cá ngừ bình quân chung của thế 
giới xuất khẩu vào thị trường Mỹ thì giá cá ngừ 
của Việt Nam vẫn cao hơn 203 USD/tấn, cao 
hơn 1.695 USD/tấn so với Thái Lan và cao hơn 
1.600 USD/tấn so với Trung Quốc... Đây là mức 
giá không có lợi cho sản phẩm cá ngừ của Việt 
Nam nếu như muốn thâm nhập sâu hơn vào thị 
trường Mỹ hiện tại cũng như trong thời gian tới. 
Cũng qua các chỉ số cho thấy so với các nước 
trong nhóm 10 nước xuất khẩu nhiều nhất cá 
ngừ vào thị trường Mỹ thì Việt Nam vẫn có khả 
năng để cạnh tranh về giá. 

3.2.2. Tác động của giá nội địa và tỷ giá hối 
đoái tới năng lực cạnh tranh mặt hàng cá 
ngừ xuất khẩu của Việt Nam 

Áp dụng công thức (5) tính được các yếu tố 
tác động đến năng lực cạnh tranh mặt hàng cá 

ngừ xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường 
Mỹ trong giai đoạn 2006 - 2015 như sau: Kết 
quả tính toán ở bảng 3 cho thấy, trong giai 
đoạn 2006 - 2015 hệ số năng lực cạnh tranh về 
giá mặt hàng cá ngừ của Việt Nam giảm trong 
các năm 2010, 2013, 2014 và năm 2015. 
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chủ yếu 
do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế từ 
năm 2009 khiến cho giá cá ngừ xuất khẩu trên 
thế giới nói chung và ở thị trường Mỹ nói riêng 
đều sụt giảm mạnh, cụ thể năm 2010 giá cá 
ngừ xuất khẩu bình quân của Việt Nam giảm 
2,46% so với năm 2009, tương tự năm 2013 
giảm 7,43% so với năm 2012, năm 2014 giảm 
6,07% so với năm 2013. Riêng năm 2015 giá có 
tăng so với năm 2014 nhưng do Quỹ tiền tệ Mỹ 
(IMF) tăng giá USD trên trường quốc tế dẫn 
đến tình trạng các nước đồng loạt nới lỏng biên 
độ phá giá đồng nội tệ rất cao từ 3-5% (trong 
khi đó của Việt Nam không quá 2%) đã làm 
ảnh hưởng rất lớn đến khả năng cạnh tranh cá 
ngừ xuất khẩu của Việt Nam. Việt Nam phải 
nhập khẩu số lượng lớn cá ngừ nguyên liệu cho 
chế biến xuất khẩu cộng với chi phí giá xăng 
dầu tăng cao đã đẩy chi phí khai thác nguyên 
liệu cá ngừ trong nước tăng cao, từ đó làm 
giảm khả năng cạnh tranh cá ngừ xuất khẩu 
của Việt Nam trong các năm này. 
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Bảng 3. Ảnh hưởng củ
về giá cá ng

Năm PD (USD/tấn) 

2006 3.806 

2007 3.926 

2008 4.424 

2009 4.707 

2010 4.591 

2011 5.555 

2012 6.745 

2013 6.244 

2014 5.865 

2015 6.127 

Ghi chú: Tính toán dựa vào nguồn số liệu của, FAO, VASEP, Tổng cục Thống kê năm 2015

Hình 1. Năng lực cạnh tranh về giá mặt hàng cá ngừ xuất khẩu của Việt Nam 
dưới tác động của giá nội địa và tỷ giá hối đoái

3.2.3. Yếu tố giá quốc tế, giá n
giá hối đoái tác động tới năng l
tranh mặt hàng cá ngừ xuất kh
Nam 

Áp dụng công thức (6) tính được các yếu tố 
tác động đến năng lực cạnh tranh mặt hàng cá 
ngừ xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ 
trong giai đoạn 2006 - 2015 (Bảng 3). N
cạnh tranh về giá cá ngừ của Việt Nam giảm 
mạnh ở năm 2013 và 2014, nguyên nhân chủ 
yếu là do giá cá ngừ bình quân xuất khẩu của 
các nước vào thị trường Mỹ giảm mạnh trong 
khi đó giá thành sản xuất trong nước có xu 

xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ giai đoạn 2006 

ủa giá nội địa và tỷ giá hối đoái đến năng lự
cá ngừ xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường M

TG (VNĐ/USD) ∆HC (%) ∆PD (%)

16.072   

16.100 2,98 3,15 

16.116 12,59 12,68 

16.784 2,25 6,40 

18.247 -11,18 -2,46 

19.775 12,62 21,00 

20.587 17,32 21,42 

20.811 -8,52 -7,43 

21.025 -7,10 -6,07 

22.148 -0,87 4,47 

Tính toán dựa vào nguồn số liệu của, FAO, VASEP, Tổng cục Thống kê năm 2015 

Hình 1. Năng lực cạnh tranh về giá mặt hàng cá ngừ xuất khẩu của Việt Nam 
dưới tác động của giá nội địa và tỷ giá hối đoái 

, giá nội địa và tỷ 
i năng lực cạnh 

t khẩu của Việt 

Áp dụng công thức (6) tính được các yếu tố 
tác động đến năng lực cạnh tranh mặt hàng cá 
ngừ xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ 

(Bảng 3). Năng lực 
cạnh tranh về giá cá ngừ của Việt Nam giảm 

nguyên nhân chủ 
yếu là do giá cá ngừ bình quân xuất khẩu của 
các nước vào thị trường Mỹ giảm mạnh trong 
khi đó giá thành sản xuất trong nước có xu 

hướng tăng lên đã ảnh hưởng rất lớn đến năng 
lực cạnh tranh sản phẩm cá ngừ của Việt Nam ở 
thị trường Mỹ trong thời gian này. Các năm còn 
lại năng lực cạnh tranh tăng nhờ cơ chế điều 
chỉnh tỷ giá USD/VNĐ có lợi cho xuất khẩu
vậy khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh 
xuất khẩu để hưởng chênh lệch do điều chỉnh tỷ 
giá USD/VNĐ ở trong nước. Đặc
cạnh tranh mặt hàng cá ngừ xuất khẩu của Việt 
Nam tăng mạnh trong các năm 2011, 2012, đây 
là năm mà năng lực cạnh tranh cá ngừ của Việt 
Nam vào thị trường Mỹ cao nhất trong vòng hơn 
10 năm qua. Tuy nhiên, lợi thế từ điều chỉnh tỷ 
giá USD/VNĐ không có lợi

n 2006 - 2015 

ực cạnh tranh  
ng Mỹ 

(%) ∆TG (%) 

 

 0,17 

 0,10 

 4,14 

 8,72 

 8,37 

 4,11 

 1,09 

 1,03 

 5,34 

 
Hình 1. Năng lực cạnh tranh về giá mặt hàng cá ngừ xuất khẩu của Việt Nam  

hướng tăng lên đã ảnh hưởng rất lớn đến năng 
lực cạnh tranh sản phẩm cá ngừ của Việt Nam ở 
hị trường Mỹ trong thời gian này. Các năm còn 

lại năng lực cạnh tranh tăng nhờ cơ chế điều 
chỉnh tỷ giá USD/VNĐ có lợi cho xuất khẩu, vì 
vậy khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh 
xuất khẩu để hưởng chênh lệch do điều chỉnh tỷ 
giá USD/VNĐ ở trong nước. Đặc biệt năng lực 
cạnh tranh mặt hàng cá ngừ xuất khẩu của Việt 
Nam tăng mạnh trong các năm 2011, 2012, đây 
là năm mà năng lực cạnh tranh cá ngừ của Việt 
Nam vào thị trường Mỹ cao nhất trong vòng hơn 
10 năm qua. Tuy nhiên, lợi thế từ điều chỉnh tỷ 

không có lợi, đôi khi còn tác động 
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ngược trở lại đối với các doanh nghiệp nhập 
khẩu nguyên liệu cá ngừ chế biến rồi tái xuất ra 
thị trường thế giới, đồng thời còn do giá xăng 
dầu trong nước lên cao đã tạo hiệu ứng “chi phí 
đẩy” làm cho chi phí sản xuất nguyên liệu cá 
ngừ trong nước tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp 
đến khả năng cạnh tranh về giá cá ngừ xuất 
khẩu của Việt Nam trên trường quốc tế (chi phí 
xăng, dầu chiếm trên 70% chi phí sản xuất mỗi 
chuyến đi biển khai thác cá ngừ). Vì vậy điều 
chỉnh tỷ giá USD/VNĐ đều có tác động đến chi 
phí và giá thành sản xuất nguyên liệu cá ngừ 
trong nước. Xét về lâu dài và đảm bảo tính bền 
vững của xuất khẩu cá ngừ thì giải pháp căn cơ 
nhất là hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản 
phẩm cá ngừ khai thác và chế biến làm cơ sở để 
xác định giá bán thấp hơn so với các đối thủ 
cạnh tranh khi xuất khẩu cá ngừ vào thị trường 
Mỹ. Mặt khác, nhằm hạn chế tác động của tỷ 
giá hối đoái, Việt nam cần nâng cao khả năng để 
tăng sản lượng khai thác cá ngừ đại dương hạn 
chế nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài. Cũng 
theo nghiên cứu của VASEP, sản lượng cá ngừ 
đại dương khai thác được của ngư dân nước ta 
còn khiêm tốn (mới chỉ đạt khoảng 50% so với 
thực tế có thể khai thác) vì vùng biển khai thác 
của ta khá xa (chủ yếu ở 2 quần đảo Trường Sa 
và Hoàng Sa), tàu, thuyền công suất nhỏ, ngư 
dân phải đi 3 - 4 ngày mới ra đến khu vực khai 
thác. Để thực hiện được giải pháp này trước hết 
phải nâng cao năng suất khai thác và rút ngắn 
thời gian mỗi chuyến đi biển của ngư dân, để 

cùng một lượng chi phí xăng dầu, nguyên nhiên 
vật liệu, nhân công mà đạt được năng suất cao 
thì mới giảm chi phí bình quân cho 1kg sản 
phẩm (Theo ông Nguyễn bá Hồng, giám đốc 
công ty cổ phần Bá Hải - Đơn vị khai thác, chế 
biến và xuất khẩu cá ngừ tỉnh Phú Yên, mỗi 
chuyến ra khơi câu cá ngừ của ngư dân thường 
kéo dài 20 - 25 ngày làm cho chi phí khai thác 
và bảo quản cá ngừ tăng cao đồng thời chất 
lượng cá cũng giảm. Vì vậy, công ty ông Hồng sẽ 
mua mới 3 tàu vỏ thép loại lớn (dài 36 m) để kịp 
thời thu mua sản phẩm và làm dịch vụ hậu cần 
trực tiếp trên biển cho ngư dân với chu kỳ 5 - 8 
ngày/chuyến và cam kết bao tiêu toàn bộ sản 
phẩm cho các chủ tàu ký hợp đồng với công ty. 
Như vậy, sẽ góp phần làm giảm chi phí cho ngư 
dân khai thác cá ngừ). Mặt khác, theo VASEP 
năm 2015 khi áp dụng công nghệ khai thác và 
bảo quản cá ngừ của Nhật Bản chuyển giao cho 
ngư dân khai thác cá ngừ đại dương các tỉnh 
Nam Trung bộ, chất lượng sản phẩm cá ngừ 
Việt nam đã tăng mạnh và bán đấu giá tại thị 
trường Nhật Bản đã tăng gấp 3 - 4 lần giá so với 
sản phẩm khai thác và bảo quản truyền thống. 

4. KẾT LUẬN  

Kết quả bước đầu phân tích năng lực cạnh 
tranh về giá mặt hàng cá ngừ xuất khẩu của 
Việt Nam so với một số nước trong khu vực và 
trên thế giới vào thị trường Mỹ cho thấy, nhìn 
chung năng lực cạnh tranh giá sản phẩm cá ngừ

Bảng 3. Ảnh hưởng của giá quốc tế, giá nội địa và tỷ giá hối đoái  
đến năng lực cạnh tranh về giá cá ngừ xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ 
Năm Pw USD/tấn PD USD/tấn TG (VNĐ/USD) ∆HC (%) ∆Pw (%) ∆TG (%) ∆PD (%) 

2006 3.746 3.806 16.072     
2007 4.018 3.926 16.100 10,59 7,26 0,17 3,15 
2008 3.969 4.424 16.116 11,56 -1,22 0,10 12,68 
2009 4.075 4.707 16.784 13,21 2,67 4,14 6,40 
2010 4.111 4.591 18.247 7,14 0,88 8,72 -2,46 
2011 4.738 5.555 19.775 44,62 15,25 8,37 21,00 
2012 6.483 6.745 20.587 62,36 36,83 4,11 21,42 
2013 6.259 6.244 20.811 -9,79 -3,46 1,09 -7,43 
2014 5.726 5.865 21.025 -13,56 -8,52 1,03 -6,07 
2015 5.924 6.127 22.148 13,27 3,46 5,34 4,47 

Ghi chú: Tính toán dựa vào nguồn số liệu của, FAO, VASEP, Tổng Cục thống kê năm 2015 
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