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Ph¸t triÓn vμ liªn kÕt thÞ tr−êng n«ng s¶n:  
c¬ së lý thuyÕt vμ thùc tiÔn ë ViÖt Nam 

Development and Coordination of Market for Agricultural Products:  
Theory and Application in Vietnam 
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TÓM TẮT  
Bài viết khái quát bốn hướng nghiên cứu thực nghiệm về thị trường nông sản, bao gồm cách 

tiếp cận theo quá trình phát triển thị trường, theo chức năng, theo thể chế và theo tính cạnh tranh. 
Các cách tiếp cận này được áp dụng để phân tích, thảo luận và đề xuất cho ba trường hợp nghiên 
cứu điển hình ở Việt Nam: về ngành rau an toàn, nông sản phẩm ở miền núi (đặc biệt là ngô) và 
ngành hàng lợn thịt. Bài viết chỉ ra rằng thị trường nông sản ở Việt Nam đang nằm giữa giai đoạn sơ 
khai và định hình của quá trình phát triển thị trường; đã xuất hiện liên kết phối hợp dọc và ngang trên 
thị trường nhưng giao dịch trên thị trường chủ yếu dựa trên thể chế trao đổi thị trường không chính 
thức và vẫn đang tồn tại hành vi giao dịch “cơ hội” thiếu công bằng trên thị trường nông sản; ngoài 
các tác nhân chính trực tiếp trên kênh marketing, thì các cơ quan Nhà nước phải được xem như là 
tác nhân chính cung cấp sản phẩm công cộng cho thị trường một cách hiệu quả. 

Từ khóa: Cạnh tranh, liên kết, nông sản, phát triển, tiếp cận, thị trường. 

SUMMARY 
The present paper reviews the four empirical approaches of market study for agricultural 

products based on  market development process, market function, institution, and competitiveness. 
These approaches are applied to discus and imply for the three case studies of agricultural products 
in Vietnam: safe vegetables commodity, mountainous agricultural products (especially maize) and pig 
commodity. The paper shows that agricultural products market in Vietnam is ranked between the 
primitive and emerging stage of market development process; vertical and horizontal coordinations 
have been developed in the market but market exchanges based mainly on informal transactions as 
well as existing “opportunistic”behavior and inequality in the market for agricultural products. 
Besides, the formal market actors in marketing channels, the governmental organizations should to 
be developed as  formal ones to provide public goods to the market effectively. 

Key words: Agricultural products, coordination, development process, market.  

1. §ÆT VÊN §Ò 

C¸c nhμ kinh tÕ häc ®· rÊt thμnh c«ng vÒ 
x©y dùng lý thuyÕt thÞ tr−êng trong c¸c gi¸o 
tr×nh kinh tÕ häc nh−: giíi thiÖu c¸c nguyªn 
t¾c thÞ tr−êng, c¸c m« h×nh lý thuyÕt vÒ cÊu 
tróc thÞ tr−êng (c¹nh tranh hoμn h¶o, c¹nh 
tranh ®éc quyÒn, ®éc quyÒn c¹nh tranh vμ ®éc 
quyÒn hoμn h¶o), còng nh− lý thuyÕt vÒ cung, 
cÇu vμ gi¸ c¶ trªn thÞ tr−êng, v.v... (Mankiw, 
2007). Tuy nhiªn, nghiªn cøu thùc nghiÖm thÞ 
tr−êng nãi chung vμ thÞ tr−êng n«ng nghiÖp 
nãi riªng trong thùc tÕ l¹i kh¸ phøc t¹p. Tr¶ 

lêi c©u hái: ThÞ tr−êng thùc tÕ lμ g×? Guerrien 
(1994) ®· cho r»ng: “Cã rÊt nhiÒu c¸ch ®Þnh 
nghÜa kh¸c nhau, ®Õn møc kh«ng thÓ lùa 
chän ®−îc kh¸i niÖm nμo ®Ó ®−a vμo hÖ thèng 
tõ ®iÓn kinh tÕ häc cña Palgrave11, mÆc dï 
kh¸i niÖm thÞ tr−êng ®−îc nh¾c ®i nh¾c l¹i 
hμng ngh×n lÇn trong c¸c s¸ch kinh tÕ häc”.  
HiÖn nay, trªn thÕ giíi ®· h×nh thμnh mét sè 
h−íng tiÕp cËn vμ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 
thÞ tr−êng. Mçi mét h−íng tiÕp cËn nh×n thÞ 

                                                     
1 HÖ thèng tõ ®iÓn nμy næi tiÕng ë ch©u ¢u, Mü, 
Canada,… 
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tr−êng theo mét gãc c¹nh kh¸c nhau, trong 
mét ph¹m vi nhÊt ®Þnh.  

Nghiªn cøu thÞ tr−êng cã hai môc ®Ých 
chÝnh: Thø nhÊt lμ gióp c¸c t¸c nh©n thÞ 
tr−êng (n«ng d©n, doanh nghiÖp, c¬ së chÕ 
biÕn, ng−êi kinh doanh) hiÓu ®−îc hiÖn tr¹ng 
thÞ tr−êng vμ ho¹ch ®Þnh chiÕn l−îc s¶n xuÊt, 
tiªu thô nh»m c¶i thiÖn vÞ thÕ cña hä trªn thÞ 
tr−êng, trong ®ã hiÓu vÒ nhu cÇu cña kh¸ch 
hμng vμ ®èi thñ c¹nh tranh lμ rÊt cÇn thiÕt. 
Thø hai, nghiªn cøu thÞ tr−êng ®−îc tiÕn 
hμnh ®Ó h−íng c¸c can thiÖp nh»m n©ng cao 
hiÖu qu¶ ho¹t ®éng trªn hÖ thèng marketing 
vμ t¹o lîi Ých c¸c t¸c nh©n tham gia. C¸c 
nghiªn cøu thÞ tr−êng th−êng nhÊn m¹nh 
viÖc ph¸t hiÖn ra c¸c c¶n trë, khã kh¨n còng 
nh− c¬ héi cho viÖc can thiÖp vμo thÞ tr−êng 
(TrÇn H÷u C−êng, 2005). V× vËy môc tiªu 
chÝnh cña bμi viÕt nμy lμ giíi thiÖu tæng quan 
mét sè c¸ch tiÕp cËn trong nghiªn cøu thÞ 
tr−êng vμ ¸p dông chóng ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh 
gi¸ vμ th¶o luËn cho mét sè ngμnh hμng trªn 
thÞ tr−êng n«ng s¶n ë ViÖt Nam nh»m kiÓm 
chøng vμ cñng cè c¸c lý thuyÕt ®ã.  

2. KÕt qu¶ vμ th¶o luËn 
2.1. Tæng quan  lý thuyÕt  

2.1.1. Lý thuyÕt vÒ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn thÞ 
          tr−êng  

Theo h−íng nμy, thÞ tr−êng ph¸t triÓn 
nh− mét tiÕn tr×nh kinh tÕ x· héi vμ c¸ch tháa 
m·n nhu cÇu c¸ nh©n con ng−êi, ®−îc tæ chøc 

 

th«ng qua giao dÞch trao ®æi (Barnhill vμ cs., 
1980). ThÞ tr−êng xuÊt hiÖn ®ång thêi víi sù ra 
®êi vμ tån t¹i cña s¶n xuÊt vμ trao ®æi hμng 
ho¸. ThÞ tr−êng ph¸t triÓn tõ thÊp tíi cao, tõ 
®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p. Trong nÒn s¶n xuÊt tù 
nhiªn, trao ®æi trªn thÞ tr−êng chñ yÕu b»ng 
hiÖn vËt. Trong nÒn s¶n xuÊt hμng ho¸ ë tr×nh 
®é thÊp, thÞ tr−êng mang tÝnh ®Þa ph−¬ng, nhá 
hÑp vμ lμ n¬i tiªu thô c¸c s¶n phÈm d− thõa 
sau khi ®· tho¶ m·n l−îng tiªu dïng trong 
n«ng hé. Theo sù ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n 
xuÊt, thÞ tr−êng h×nh thμnh trªn ph¹m vi quèc 
gia, vμ thËm chÝ ph¹m vi thÕ giíi. Theo h−íng 
nμy, Barnhill, Lawson (1980), Janssen vμ 
Tilburg (1996) ®· ph©n sù ph¸t triÓn thÞ 
tr−êng n«ng s¶n theo n¨m giai ®o¹n (s¬ khai, 
®Þnh h×nh, hoμn chØnh, c«ng nghiÖp hãa vμ thÞ 
tr−êng ph¸t triÓn cao) víi c¸c ®Æc tr−ng vÒ 
cung vμ cÇu (B¶ng 1 vμ 2). ¸p dông lý thuyÕt 
nμy cho phÐp ®¸nh gi¸ ®−îc thÞ tr−êng n«ng 
s¶n cña mét quèc gia ®ang ë giai ®o¹n nμo vμ 
chóng cã ®Æc tr−ng g×, nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng 
nμo vÒ thÞ tr−êng, kinh tÕ, chÝnh trÞ, c«ng nghÖ 
cã thÓ lμm thÞ tr−êng sang giai ®o¹n tÝch cùc 
h¬n?. §©y lμ m« h×nh lý thuyÕt ®· ph©n t¸ch 
kh¸ râ rÖt c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña thÞ 
tr−êng. Trong thùc tÕ xÐt ë mét quèc gia t¹i 
mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh, thÞ tr−êng n«ng s¶n 
cã thÓ chøa ®ùng c¸c ®Æc tr−ng ë c¸c giai ®o¹n 
kh¸c nhau cña m« h×nh. Theo m« h×nh nμy, thÞ 
tr−êng n«ng s¶n ë ViÖt Nam hÇu nh− ®ang ë 
giai ®o¹n s¬ khai hoÆc gi÷a giai ®o¹n s¬ khai 
vμ ®Þnh h×nh. 

B¶ng 1.  §Æc ®iÓm cung theo giai ®o¹n ph¸t triÓn thÞ tr−êng n«ng s¶n 

Giai đoạn phát triển thị trường 
Chỉ tiêu 

Sơ khai Định hình Hoàn chỉnh Công nghiệp hoá Thị trường 
phát triển cao 

Định hướng của 
người sản xuất 

Tự cung 
tự cấp 

Bán dư thừa ra 
thị trường 

SX hàng hoá kết hợp 
tự cung tự cấp Thương mại Thương mại  

Chuyên môn hoá 
sản xuất 

Không 
có 

Theo vùng sinh 
thái 

Theo dùng sinh thái 
và qui mô trang trại 

Theo vùng sinh thái, 
qui mô trang trại và 
hợp nhất thị trường 

Theo vùng sinh thái, 
qui mô trang trại và 
hợp nhất thị trường 

Tiếp cận thị trường 
của các trang trại 
nhỏ 

Kém Kém Trung bình Tốt Rất tốt 

Tổ chức cung ứng Không Theo nhóm nhỏ Theo nhóm lớn hơn Hợp tác xã marketing Thành ngành 
công nghiệp 

Nguồn: W.G. Janssen và Aad van Tilburg, 1996 
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B¶ng 2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña thÞ tr−êng n«ng s¶n theo giai ®o¹n ph¸t triÓn  

Giai đoạn phát triển thị trường 
Chỉ tiêu 

Sơ khai Định hình Hoàn chỉnh Công nghiệp hoá Thị trường phát triển cao 

Trao đổi theo 
không gian Nội vùng 

Nội vùng 
thành thị - 
nông thôn 

Nội vùng và liên 
vùng thành thị - 
nông thôn 

Nội vùng và liên 
vùng thành thị - 
nông thôn 

Liên vùng thành thị - 
nông thôn 

Quản lý theo 
mùa vụ Thiếu vắng Thiếu vắng Không bị thối nát Không bị thối nát Không bị thối nát 

Chi phí giao 
dịch Rất cao Cao Trung bình Thấp Rất thấp với SP có giá trị 

gia tăng cao 

Giá trị gia 
tăng phi nông 
nghiệp 

Rất thấp Thấp Trung bình Cao 
Rất cao đối với SP có giá 
trị 

Phối hợp thị 
trường Thiếu vắng 

Sản phẩm 
xuất khẩu 

Sản phẩm xuất khẩu 
hoặc sản phẩm có 
giá trị cao 

Sản phẩm xuất 
khẩu hoặc sản 
phẩm có giá trị cao 

Xẩy ra ở hầu hết các 
chủng loại sản phẩm 

Nguồn: W.G. Janssen và Aad van Tilburg, 1996 

2.1.2. Lý thuyÕt vÒ chøc n¨ng cña thÞ tr−êng  
           n«ng s¶n 

T¸c ®éng cña ph¸t triÓn thÞ tr−êng ®−îc 
®Ò cËp trong nghiªn cøu cña Von Oppen vμ 
cs. (2003) vμ ®−îc ¸p dông vμo ViÖt Nam 
theo h−íng ®Þnh l−îng (TrÇn H÷u C−êng, 
2005). ý t−ëng chÝnh cña h−íng nghiªn cøu 
nμy lμ hÖ thèng thÞ tr−êng ho¹t ®éng hiÖu 
qu¶ sÏ göi tÝn hiÖu gi¸ tíi ng−êi s¶n xuÊt, tõ 
®ã chØ ra h−íng ph©n bæ nguån lùc s¶n xuÊt 
vμ ng−êi tiªu dïng ®−a ra nh÷ng kh¶ n¨ng 
ph©n bæ tμi chÝnh cho c¸c kho¶n chi tiªu cña 
hé gia ®×nh. §èi víi ng−êi s¶n xuÊt, thÞ 
tr−êng t¸c ®éng lªn qu¸ tr×nh chuyªn m«n 
ho¸ hoÆc ®a d¹ng ho¸ khi cã lîi thÕ so s¸nh 
vμ kinh tÕ quy m«. Thu nhËp tõ viÖc chuyªn 
m«n ho¸ ®· t¹o ra kh¶ n¨ng th©m canh ho¸ 
trong viÖc sö dông ®Êt ®ai th«ng qua viÖc sö 
dông c¸c yÕu tè ®Çu vμo vμ ¸p dông c«ng 
nghÖ kü thuËt c¶i tiÕn.   

Nh÷ng ng−êi kinh doanh trªn thÞ tr−êng 
ph¶n øng víi viÖc t¨ng s¶n l−îng s¶n xuÊt 
b»ng c¸ch chuyªn m«n ho¸ hay më réng ho¹t 
®éng kinh doanh nh− më réng quy m« vμ 
t¨ng c−êng n¨ng lùc kinh doanh ®Ó t×m kiÕm 
lîi Ých kinh tÕ. §iÒu nμy gi¶m chi phÝ trong 

kh©u tiªu thô. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh 
lμnh m¹nh, nhμ kinh doanh trªn thÞ tr−êng 
buéc ph¶i chuyÓn mét phÇn tiÕt kiÖm tõ chi 
phÝ cho ng−êi s¶n xuÊt hay nãi c¸ch kh¸c 
ng−êi s¶n xuÊt sÏ nhËn ®−îc møc gi¸ cao 
h¬n. MÆt kh¸c, ng−êi kinh doanh còng 
chuyÓn mét phÇn cho ng−êi tiªu dïng hay 
nãi c¸ch kh¸c ng−êi tiªu dïng sÏ ph¶i tr¶ 
møc gi¸ thÊp h¬n khi mua s¶n phÈm ®ã.  
Nh− vËy cã mèi quan hÖ nh©n qu¶ gi÷a 
nh÷ng quyÕt ®Þnh nμy t¹o nªn mét vßng hiÖu 
øng lμm t¨ng tÝnh n¨ng ®éng cña c¸c t¸c 
nh©n tham gia tõ kh©u s¶n xuÊt, chÕ biÕn, 
ph©n phèi vμ tiªu dïng (H×nh 1a vμ 1b). 

§Ó tr¶ lêi c©u hái “T¹i sao n«ng d©n tù 
thμnh lËp hîp t¸c x·?’’ Bijman vμ Hendrikse 
(2003) ®· ®−a ra mét sè lý do sau ®©y:  

(1) ¦u thÕ thÞ tr−êng kh«ng c©n xøng 
cña c¸c nhμ cung cÊp c¸c yÕu tè ®Çu vμo hoÆc 
cña nh÷ng ng−êi chÕ biÕn n«ng s¶n. ¦u thÕ 
thÞ tr−êng kh«ng c©n xøng lμ do sù kh¸c biÖt 
vÒ quy m« vμ hiÖu qu¶ gi÷a mét bªn lμ s¶n 
xuÊt n«ng nghiÖp vμ bªn kia lμ chÕ biÕn - 
tiªu thô n«ng s¶n;  
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Chức năng của các tổ chức thị trường

Tối đa hoá hiệu quả
(kinh tế qui mô)

Định giá
(cạnh tranh)

Thâm canh hoá
(Tối đa hoá lợi nhuận)

Chuyên môn hoá
(lợi thế so sánh)

Bảo quản Vận chuyển Chế biếnTạo ra lợi ích

Phân bổ 
nguồn lực

Tạo ra và phân 
phối lợi ích xã hội Can thiệp vào thị trường

Tối đa hoá hiệu quả ở mức  
công bằng chấp nhận được

 
H×nh 1a. Chøc n¨ng cña c¸c tæ chøc thÞ tr−êng 
(Nguån: TrÇn H÷u C−êng, 2006 dùa trªn Open, 1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác nhân tham gia 

H×nh 1b. Chu tr×nh hiÖu øng thÞ tr−êng 
(Nguån: TrÇn H÷u C−êng, 2006 dùa trªn Open, 1993) 

Mở rộng ngành 
kinh doanh 

Người sản xuất Người kinh doanh Người tiêu dùng Nhμ n−íc 

Giá nông 
trại cao 

Chuyên môn hoá 
hoặc đa dạng hoá 

Chi phí 
thấp hơn 

Giá người TD thấp 
hơn 

Chiến lược 
ưu tiên 

Tăng lượng 
tiêu dùng 

Thâm canh hoá hoặc 
đổi mới công nghệ 

Tăng công suất 

Đòi hỏi 
chất lượng 

hàng hoá cao hơn 

Hạ tầng 
vật chất 

Hạ tầng thể chế, 
chính sách 

Sản xuất tăng, 
sản phẩm tiêu thụ 

tăng 

Hệ thống 
hỗ trợ 

Chuyên môn hoá
hoặc đa dạng hoá 
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(2) Tån t¹i t×nh tr¹ng th«ng tin kh«ng 
c©n xøng vμ kh«ng ®Çy ®ñ trong mèi quan hÖ 
gi÷a mét bªn lμ ng−êi n«ng d©n vμ bªn kia lμ 
nhμ cung cÊp yÕu tè ®Çu vμo hoÆc ng−êi mua 
n«ng s¶n;  

(3) Chi phÝ giao dÞch trong kinh tÕ thÓ 
chÕ ph¸t sinh tõ nhu cÇu ®Çu t− h×nh thμnh 
mèi quan hÖ gi÷a ng−êi s¶n xuÊt vμ ng−êi 
chÕ biÕn (TrÇn H÷u C−êng vμ NguyÔn Anh 
Trô, 2006). 

Phèi hîp däc vμ ngang trªn chuçi  gi¸ trÞ 

Theo Zuurbier (2000), phèi hîp däc lμ 
mét qu¸ tr×nh phèi hîp c¸c giao dÞch thÞ 
tr−êng gi÷a nhμ cung cÊp vμ kh¸ch hμng. 
Phèi hîp däc trong kinh doanh n«ng nghiÖp 
vμ ngμnh thùc phÈm bao gåm mét sè hoÆc 
nhiÒu giao dÞch trao ®æi c¸c yÕu tè ®Çu vμo 
tõ nhμ cung cÊp h¹t gièng hoÆc vèn tíi 
ng−êi n«ng d©n, hoÆc trao ®æi nguyªn liÖu 
n«ng s¶n gi÷a n«ng d©n vμ ng−êi chÕ biÕn 
hoÆc s¶n phÈm t−¬i sèng gi÷a nhμ b¸n bu«n 
víi ng−êi b¸n lÎ hoÆc gi÷a ng−êi b¸n lÎ vμ 
ng−êi tiªu dïng.  

Phèi hîp däc cßn ®−îc ®Þnh nghÜa nh− 
lμ mét cÊu tróc qu¶n trÞ ®−îc tån t¹i d−íi 
nhiÒu d¹ng kh¸c nhau. Hîp nhÊt däc lμ kÕt 
qu¶ cña mét quyÕt ®Þnh bëi mét c¬ së kinh 
doanh qu¶n trÞ c¸c ho¹t ®éng theo chiÒu 
thuËn hoÆc theo chiÒu nghÞch, dùa trªn 
dßng vËt chÊt tõ nguyªn liÖu ®Õn s¶n phÈm 
hoμn chØnh vμ cuèi cïng tíi ng−êi tiªu 
dïng. Sù hîp nhÊt kh«ng ®Çy ®ñ d−íi c¸c 
d¹ng nh− liªn doanh, liªn kÕt, cïng tiªu 
thô, cïng thùc hiÖn hoÆc gãp vèn kinh 
doanh. Theo quan ®iÓm tæ chøc vμ tμi 
chÝnh, sù hîp nhÊt bªn ngoμi tån t¹i c¸c 
h×nh thøc cÊu tróc qu¶n trÞ nh− h×nh 2. 

Cook (1995) cho r»ng, mét hîp t¸c x· 
(HTX) cã hai kiÓu hîp nhÊt däc ®Æc biÖt. 
Thø nhÊt, hîp nhÊt gi÷a x· viªn vμ HTX.  
Mèi quan hÖ nμy hμm chøa yÕu tè thÞ 
tr−êng (mèi quan hÖ giao dÞch) vμ mét yÕu 
tè tæ chøc qu¶n lý (quan hÖ ®iÒu hμnh). 

Thø hai, tÊt c¶ x· viªn cïng së h÷u HTX.  
Hennessy (1996) l¹i cho r»ng th«ng tin 
kh«ng ®èi xøng vÒ chÊt l−îng s¶n phÈm 
gi÷a ng−êi n«ng d©n vμ nhμ chÕ biÕn lμ lý 
do cho sù hîp nhÊt däc. Hîp nhÊt däc cã thÓ 
gi¶i quyÕt ®−îc vÊn ®Ò nμy, bëi v× nã lo¹i bá 
®−îc nhu cÇu kiÓm ®Þnh chÊt l−îng ë mçi vÞ 
trÝ cña tõng t¸c nh©n trªn chuçi cung cÊp 
(Bijman vμ Hendrikse 2003).  

Kinh tÕ häc vÒ chi phÝ giao dÞch 
(Williamson, 1985) b¾t ®Çu tõ gi¶ thiÕt 
r»ng c¸c tæ chøc kinh doanh cã c¶ hai ®Æc 
tr−ng lμ sù hîp lý vμ hμnh vi c¬ héi. BiÕn 
sè giao dÞch phï hîp nhÊt trong lý thuyÕt 
nμy lμ biÓu hiÖn mèi quan hÖ ®Çu t− víi 
nhau. Mèi quan hÖ ®ã tr¸nh cho nhμ ®Çu 
t− mét rñi ro khi giao dÞch víi ®èi t¸c. Chi 
phÝ giao dÞch ®ã cã thÓ b»ng kh«ng khi 
thùc hiÖn giao dÞch n»m trong ph¹m vi mét 
c¬ së kinh doanh, ®©y chÝnh lμ sù hîp nhÊt 
theo chiÒu däc.  Tõ quan ®iÓm chi phÝ giao 
dÞch, yÕu tè x¸c ®Þnh lμ ®Æc tr−ng tμi s¶n 
(®Çu t−). Theo William (1990), yÕu tè nμy 
¶nh h−ëng m¹nh h¬n c¸c yÕu tè kh¸c nh− 
møc ®é kh«ng ch¾c ch¾n vμ tÇn suÊt. Khi 
hai ®èi t¸c ®Òu cã tμi s¶n lín, th× khuyÕn 
khÝch hä phèi hîp bªn trong. NÕu møc ®é 
kh«ng ch¾c ch¾n thÊp, c¶ hai ®èi t¸c cã thÓ 
lùa chän phèi hîp dμi h¹n dùa trªn h×nh 
thøc hîp ®ång (H×nh 3).   

NÕu møc ®é kh«ng ch¾c ch¾n cao vμ cã 
tμi s¶n lín, c¸ch thøc hîp ®ång cã thÓ g©y 
nguy hiÓm khi møc ®é phô thuéc lÉn nhau 
cao. Do vËy vÒ nguyªn t¾c hîp nhÊt däc lμ 
c¸ch tèt nhÊt ®Ó ng¨n c¶n nh÷ng hμnh vi c¬ 
héi. TÊt nhiªn, nÕu møc ®é kh«ng ch¾c ch¾n 
cao vμ l−îng tμi s¶n thÊp, th× c¬ së kinh 
doanh cã thÓ lùa chän h×nh thøc hîp ®ång 
khi tÇn suÊt giao dÞch cao hoÆc lùa chän chî 
b¸n lÎ ph©n t¸n (chî cãc) khi tÇn suÊt thÊp. 
C¶ hai c¬ së kinh doanh sÏ cã c¬ héi t×m 
kiÕm c¸c thøc tiªu thô víi gi¸ chÊp nhËn 
®−îc.
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H×nh 2. CÊu tróc qu¶n trÞ chuçi cung øng 
(Nguån: Zuurbier, 2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H×nh 3. CÊu tróc qu¶n trÞ phô thuéc vμo møc ®é kh«ng ch¾c ch¾n vμ l−îng tμi s¶n 
(Nguån: Zuurbier, 2000) 

2.1.4. Lý thuyÕt vÒ qu¶n trÞ chiÕn l−îc 

C¸c nghiªn cøu vÒ ho¹t ®éng cña doanh 
nghiÖp vμ quan hÖ bªn ngoμi cña nã ®−a ra 
c©u hái: ®iÒu g× t¹o lªn mét quan hÖ bªn 
ngoμi hiÖu qu¶? Theo Porter (1980, 1985), 

c¹nh tranh trong mét ngμnh kinh tÕ lμ rÊt 
m¹nh mÏ phô thuéc vμo n¨ng lùc cña ng−êi 
mua vμ ng−êi b¸n, th¸ch thøc cña t¸c nh©n 
míi vμ th¸ch thøc s¶n phÈm thay thÕ. Còng 
tõ c¸c yÕu tè m«i tr−êng, ch¼ng h¹n nh− sù 
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can thiÖp cña chÝnh phñ, ®· t¸c ®éng ®Õn sù 
ganh ®ua. Sù ganh ®ua trªn hÖ thèng chuçi 
gi¸ trÞ thÓ hiÖn sù t−¬ng t¸c qua l¹i trªn hÖ 
thèng theo chiÒu däc vμ chiÒu ngang. Khi 
quyÒn cña ng−êi mua t¨ng lªn, hä cã xu thÕ 
sö dông c¸c chiÕn l−îc hîp t¸c, ch¼ng h¹n 
nh− liªn doanh hoÆc liªn kÕt. Sö dông m« 
h×nh lý thuyÕt trß ch¬i, Bettis vμ Weeks 
(1985) chØ ra r»ng tr¸nh sù c¹nh tranh cã 
thÓ mang l¹i lîi nhuËn cao h¬n cho c¸c 
doanh nghiÖp liªn quan. KÕt luËn nμy t−¬ng 
øng víi c¸ch mμ c¸c doanh nghiÖp cã lîi Ých 
h¬n khi cã hîp t¸c trong ngμnh hμng 
(NguyÔn ThÞ Thóy Vinh vμ TrÇn H÷u 
C−êng, 2009).  

2.2. ¸p dông m« h×nh lý thuyÕt ph¸t 
        triÓn vμ liªn kÕt thÞ tr−êng ®Ó ph©n  
        tÝch thÞ tr−êng n«ng s¶n ë ViÖt Nam 

2.2.1. Tr−êng hîp ®èi víi ngμnh rau an toμn 
          ë ®ång b»ng s«ng Hång 

Liªn kÕt néi bé hîp t¸c x· (HTX) trång rau  

¸p dông m« h×nh phô thuéc lÉn nhau 
gi÷a tμi chÝnh vμ tæ chøc (H×nh 2) cho thÊy: 
Mèi quan hÖ vÒ tæ chøc gi÷a c¸c n«ng hé 
trång rau víi nhau kh¸ thÊp. V× ®©y lμ 
nh÷ng ®¬n vÞ s¶n xuÊt vμ tiªu thô t−¬ng ®èi 
lμ ®éc lËp víi nhau, quyÕt ®Þnh vÒ mÆt tæ 
chøc cña hé nμy hÇu nh− Ýt ¶nh h−ëng tíi hé 
kh¸c. Trong khi ®ã, møc ®é phô thuéc tμi 
chÝnh gi÷a c¸c hé còng rÊt thÊp, ®Æc biÖt 
trong c¸c HTX chuyÓn ®æi, khi tμi s¶n cña 
HTX Ýt, chñ yÕu chuyÓn tõ HTX kiÓu cò 
sang, céng thªm c¸c x· viªn “danh nghÜa’’ 
kh«ng ph¶i ®ãng vèn quü. Ph¶i ch¨ng chÝnh 
t×nh tr¹ng nμy dÉn ®Õn sù liªn kÕt ngang 
gi÷a c¸c hé n«ng d©n th«ng qua HTX cña hä 
lμ rÊt thÊp. Ng−îc l¹i, chóng ta cã thÓ quan 
s¸t c¸c hé n«ng d©n cïng ®Çu t− vèn x©y 
dùng c¸c nhμ l−íi trång rau cã gi¸ trÞ t−¬ng 
®èi lín so víi tμi s¶n cña hä, v× vËy sù liªn 
kÕt cña hä kh¸ chÆt chÏ trªn c¶ c¸c mÆt s¶n 
xuÊt vμ tiªu thô s¶n phÈm. T−¬ng tù mèi 
quan hÖ däc gi÷a hé n«ng d©n vμ HTX còng 
cã thÓ sö dông m« h×nh nμy ®Ó gi¶i thÝch. 

Trong c¸c HTX chuyÓn ®æi sù phô thuéc tμi 
chÝnh gi÷a x· viªn vμ HTX còng rÊt thÊp, 
trong khi vÒ mÆt tæ chøc xem nh− hai t¸c 
nh©n ®éc lËp t−¬ng ®èi víi nhau, ®iÒu nμy 
chØ cã thÓ liªn kÕt däc trong cung cÊp c¸c 
dÞch vô ®Çu vμo nÕu gi¸ c¸c dÞch vô cña HTX 
thÊp h¬n gi¸ cña t− nh©n cung cÊp c¸c dÞch 
vô t−¬ng tù.  MÆt kh¸c, HTX kh«ng vËn 
®éng vμ thuyÕt phôc ®−îc x· viªn ®ãng gãp 
vèn th× sù tham gia cña x· viªn trong HTX ë 
møc ®é thÊp nhÊt. Trong c¸c HTX thμnh lËp 
míi, sù phô thuéc vÒ tμi chÝnh lμ kh¸ cao 
gi÷a hé x· viªn vμ HTX. MÆt kh¸c, sù phô 
thuéc vÒ tæ chøc còng rÊt m¹nh trong viÖc ra 
quyÕt ®Þnh c¸c ho¹t ®éng cña HTX, còng nh− 
vai trß tæ chøc cña HTX rÊt lín. V× vËy, 
trong HTX thμnh lËp míi, c«ng t¸c tiªu thô 
rau an toμn cho x· viªn ®−îc t¨ng c−êng th× 
sè l−îng x· viªn sÏ t¨ng lªn ®ång thêi huy 
®éng ®−îc vèn ®ãng gãp tõ x· viªn. 

Phèi, kÕt hîp bªn ngoμi HTX 

Trªn thÞ tr−êng rau an toμn sù phèi kÕt 
hîp däc tõ hé s¶n xuÊt, HTX vμ c¸c siªu thÞ 
hoÆc cöa hμng t¹o lªn mét chuçi cung cÊp 
rau. VÒ lý thuyÕt ®©y lμ gi¶i ph¸p tèt ®¸p 
øng viÖc kiÓm so¸t chÊt l−îng.  Trªn thùc tÕ 
®Ó cã ®−îc chuçi cung cÊp hiÖu qu¶, ph¶i tr¶ 
lêi ®−îc mét sè c©u hái sau ®©y: (1) ViÖc phèi 
kÕt hîp däc cã ®¶m b¶o ch¾c ch¾n cung cÊp 
rau cã ®óng víi chÊt l−îng ®¨ng ký hay 
kh«ng? (2) Møc ®é phèi kÕt hîp nh− thÕ nμo? 
(3) T¸c nh©n nμo lμ ng−êi ®øng ®Çu chuçi 
cung cÊp nμy? (4) T¸c nh©n nμo cã ¶nh 
h−ëng lín nhÊt trªn chuçi? (5) YÕu tè nμo 
¶nh h−ëng tíi sù phèi kÕt hîp däc ®ã? 

ë ViÖt Nam, c¸c HTX cung cÊp rau cho 
siªu thÞ hoÆc cöa hμng chñ yÕu dùa trªn hîp 
®ång “miÖng’’ rÊt Ýt ký b»ng v¨n b¶n. Trong 
®ã, hai bªn chñ yÕu thèng nhÊt víi nhau mét 
sè néi dung c¬ b¶n nh−: (1) cho phÐp HTX 
cung cÊp rau cho kh¸ch hμng; (2) Rau ®−îc 
s¶n xuÊt lμ rau an toμn; (3) Gi¸ vμ lo¹i rau 
®−îc ®Æt mua theo mïa vô; (4) L−îng rau 
®−îc ®Æt mua hμng ngμy.  
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Theo lý thuyÕt vÒ qu¶n trÞ chuçi cung 
øng, mçi chuçi cÇn mét t¸c nh©n ®øng ®Çu 
thÓ hiÖn vai trß thóc ®Èy ho¹t ®éng cña 
chuçi mét c¸ch tr«i ch¶y vμ hiÖu qu¶. Thùc 
tÕ chuçi cung cÊp rau an toμn ch−a x¸c ®Þnh 
chÝnh x¸c t¸c nh©n nμo lμ ng−êi ®øng ®Çu, 
mÆc dï siªu thÞ hoÆc cöa hμng b¸n rau 
th−êng cã −u thÕ h¬n trong giao dÞch víi 
HTX. Hä vÉn chØ lμ nh÷ng t¸c nh©n ®éc lËp 
t−¬ng ®èi víi HTX c¶ vÒ chia xÎ rñi ro, ®Çu 
t− vÒ tμi chÝnh, kiÓm so¸t chÊt l−îng, v.v... 

Trong khi sù phèi kÕt hîp däc cña HTX 
ch−a thùc hiÖn cã hiÖu qu¶, th× phèi kÕt hîp 
ngang gi÷a c¸c HTX s¶n xuÊt vμ tiªu thô 
rau hÇu nh− kh«ng cã. TÝnh c¹nh tranh thÓ 
hiÖn râ rÖt h¬n lμ phèi kÕt hîp víi nhau gi÷a 
c¸c HTX.  

2.2.2. Ph¸t triÓn kªnh tiªu thô n«ng s¶n ë 
          miÒn nói phÝa B¾c 

T×m kiÕm thªm ng−êi cung øng s¶n 
phÈm vμ më réng vïng nguyªn liÖu:  

Nh÷ng thay ®æi vÒ thÞ tr−êng khiÕn 
th−¬ng l¸i ph¶i thay ®æi c¸ch thøc kinh 
doanh nh»m mua ®−îc nhiÒu n«ng s¶n h¬n. 
§Çu nh÷ng n¨m 1990, mét sè th−¬ng l¸i mua 
n«ng s¶n trùc tiÕp tõ n«ng d©n. N«ng d©n 
chuyÓn s¶n phÈm ®Õn quÇy cña hä ®Æt trong 
b¶n hoÆc x·. HiÖn nay, sè l−îng th−¬ng l¸i 
t¨ng lªn nhanh chãng ®ång thêi nh÷ng 
th−¬ng l¸i cã kinh nghiÖm më réng ho¹t ®éng 
kinh doanh cña hä. ChÝnh v× lý do nμy, nhiÒu 
th−¬ng l¸i ®· thay ®æi c¸ch thøc mua b¸n. 
Mét mÆt, hä trùc tiÕp ®Õn nhμ n«ng d©n ®Ó 
lÊy hμng, mÆt kh¸c hä mua hμng tõ nh÷ng 
khu vùc xa h¬n, th«ng qua m¹ng l−íi nh÷ng 
ng−êi thu mua (ng−êi bu«n b¸n nhá) hoÆc 
ng−êi trung gian. Bªn c¹nh t×m kiÕm vμ t¹o 
lËp c¸c mèi quan hÖ tèt víi ng−êi b¸n, th−¬ng 
l¸i còng më réng vïng cung øng hμng ho¸ 
th«ng qua mét m¹ng l−íi cung cÊp vμ ®Çu t− 
vμo ph−¬ng tiÖn giao th«ng. 

Ký hîp ®ång víi n«ng d©n vμ ng−êi 
trung gian 

V× ngμy cμng cã nhiÒu th−¬ng l¸i nªn 
n«ng d©n cã rÊt nhiÒu c¬ héi ®Ó b¸n s¶n 

phÈm lμm ra. D−íi ¸p lùc c¹nh tranh ngμy 
cμng gia t¨ng, th−¬ng l¸i ®· ¸p dông mét sè 
biÖn ph¸p ®Ó thu hót vμ duy tr× mèi quan hÖ 
víi n«ng d©n vμ ng−êi trung gian cung cÊp 
hμng cho m×nh. Hä ®· ký hîp ®ång víi n«ng 
d©n nh− thÕ nμo?  

HÇu hÕt hîp ®ång kh«ng ph¶i d−íi d¹ng 
v¨n b¶n mμ b»ng miÖng. MÆc dï chóng 
kh«ng cã gi¸ trÞ vÒ mÆt ph¸p lý, tuy nhiªn nã 
l¹i cã ý nghÜa quan träng trong quan hÖ céng 
®ång, ®Æc biÖt lμ ®èi víi ng−êi d©n téc thiÓu 
sè. H¬n n÷a, th−¬ng l¸i còng kh«ng ®¨ng ký 
ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh víi bÊt cø 
mét tæ chøc hîp ph¸p nμo.  

Trung b×nh kho¶ng 50% th−¬ng l¸i hîp 
®ång víi n«ng d©n tr−íc khi tiÕn hμnh mua 
b¸n. Nh− vËy, mèi liªn kÕt gi÷a gi÷a th−¬ng 
l¸i vμ n«ng d©n ngμy cμng chÆt chÏ, §©y 
chÝnh lμ mong ®îi cña c¶ hai phÝa trong kinh 
doanh ®Ó ph¸t triÓn bÒn v÷ng hÖ thèng 
marketing vμ lμ b−íc ®Çu tiªn nh»m h−íng 
tíi h×nh thøc bu«n b¸n hiÖn ®¹i trong n«ng 
nghiÖp.  

Th−¬ng l¸i hç trî tiÒn vμ vËt t− cho n«ng 
d©n/ ng−êi trung gian 

§Ó gi÷ nh÷ng ng−êi cung cÊp hμng cò vμ 
thu hót ng−êi míi, th−¬ng l¸i ®· ph¸t triÓn 
mét hÖ thèng tÝn dông cho n«ng d©n vμ 
ng−êi trung gian. C¶ ng−êi mua vμ ng−êi 
b¸n ®Òu hiÓu r»ng ho¹t ®éng cho vay nμy lμ 
h×nh thøc b¶o ®¶m ng−êi n«ng d©n sÏ b¸n 
s¶n phÈm cho th−¬ng l¸i sau khi nhËn vèn 
vay. Nãi mét c¸ch kh¸c, th−¬ng l¸i ®Æt cäc 
tiÒn cho ng−êi n«ng d©n ®Ó ch¾c ch¾n hä sÏ 
®−îc mua n«ng s¶n. 

Th−¬ng l¸i cho vay nhiÒu nhÊt kho¶ng 
106 triÖu ®ång trong ®ã 85% lμ cho n«ng d©n. 
Mét sè n«ng d©n vay h¬n 35 triÖu ®ång trong 
khi mét sè ng−êi trung gian kh¸c vay kho¶ng 
80 triÖu ®ång. Thêi gian vay vèn ng¾n, chØ 
trong vßng 1 n¨m. §iÒu nμy cã nghÜa n«ng 
d©n th−êng vay vèn vμo ®Çu vô vμ tr¶ sau khi 
thu ho¹ch. L·i suÊt tiÒn vay cña th−¬ng l¸i 
th−êng cao h¬n møc chung cña ng©n hμng 
nhμ n−íc. Th−¬ng l¸i cho vay nh»m môc ®Ých 
thu l·i suÊt cao h¬n göi tiÒn vμo ng©n hμng 
vμ hä ®−îc lîi trong bu«n b¸n. 
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Ngoμi vay vèn, n«ng d©n còng cã thÓ mua 
mét sè vËt t− ®Çu vμo vμ ®å dïng gia ®×nh tõ 
th−¬ng l¸i. N«ng d©n cã thÓ tr¶ tiÒn mÆt ngay 
hoÆc b»ng hiÖn vËt sau khi thu ho¹ch. Nh÷ng 
th−¬ng l¸i kinh doanh kiÓu nμy kiÕm ®−îc lîi 
nhuËn tõ viÖc bu«n b¸n vËt t− ®Çu vμo. Trong 
tr−êng hîp n«ng d©n tr¶ b»ng hiÖn vËt, 
th−¬ng l¸i cã lîi nhuËn cao h¬n v× cã thªm c¶ 
l·i suÊt cña sè tiÒn cho vay. Sè liÖu ®iÒu tra 
chØ ra r»ng th−¬ng l¸i t¹o hç trî n«ng d©n vμ 
ng−êi thu mua th«ng qua hiÖn vËt. H¬n 40% 
th−¬ng l¸i cung cÊp vËt t− s¶n xuÊt (ph©n ho¸ 
häc, gièng), vμ mua s¶n phÈm (g¹o, muèi, 
hμng phi n«ng nghiÖp) tõ n«ng d©n. §Æc biÖt 
cã th−¬ng l¸i cung cÊp h¬n 70 tÊn ph©n ho¸ 
häc, 4 tÊn ng« gièng cho n«ng d©n. Trong khi 
ho¹t ®éng hç trî nμy thóc ®Èy liªn kÕt gi÷a 
n«ng d©n vμ ng−êi thu mua th× h¬n 50% 
th−¬ng l¸i gÆp khã kh¨n vÒ thu håi vèn vay. 
Mét sè th−¬ng l¸i mÊt tõ 10 triÖu ®ång ®Õn 20 
triÖu ®ång mçi n¨m. 

C¸ch thøc b¸n n«ng s¶n cña th−¬ng l¸i 

Ho¹t ®éng quan träng tiÕp theo cña 
th−¬ng l¸i lμ b¸n s¶n phÈm. Th−¬ng l¸i 
kh«ng tham gia vËn chuyÓn s¶n phÈm ®Õn 
chî b¸n lÎ mμ b¸n l¹i trùc tiÕp cho nh÷ng 
ng−êi mua lín h¬n. ¦íc tÝnh cø 25 th−¬ng 
l¸i l¹i cã mét ng−êi mua trong ®ã cao nhÊt lμ 
nhãm 3 víi 35 th−¬ng l¸i/1 ng−êi mua. Ng−êi 
mua ®−îc chia lμm hai nhãm, th−êng xuyªn 
vμ kh«ng th−êng xuyªn trong ®ã chñ yÕu lμ 
ng−êi mua kh«ng th−êng xuyªn. 

Th−¬ng l¸i vμ ng−êi mua chØ hîp ®ång 
miÖng víi nhau vÒ c¸c chØ tiªu nh− gi¸, khèi 
l−îng vμ thêi gian giao s¶n phÈm, hoμn toμn 
kh«ng cã hîp ®ång trªn giÊy tê. Hä dùa vμo 
kinh nghiÖm bu«n b¸n vμ tin t−ëng nhau lμ 
chÝnh vμ giao dÞch th−êng lμ t¹i cöa hμng 
hoÆc nhμ cña th−¬ng l¸i. 

Trong rÊt nhiÒu tr−êng hîp, ®Æc biÖt lμ 
hoa qu¶ vμ s¾n t−¬i, ng−êi mua hμng ph¶i ®Æt 
tr−íc lo¹i vμ sè l−îng hμng, ®−a mét kho¶n 
tiÒn b¶o ®¶m cho th−¬ng l¸i vμ hÑn gÆp tr−íc 
khi mua. Kho¶n tiÒn b¶o ®¶m chiÕm tõ 20 - 
30% tæng gi¸ trÞ hμng ®Þnh mua. 

Kªnh tiªu thô n«ng s¶n  
Kªnh tiªu thô n«ng s¶n t¹i S¬n La ®−îc 

m« t¶ trong h×nh 4. Long & C−êng (2000) vμ 
§øc & C−êng (2001) chØ ra r»ng, 80% l−îng 
hμng n«ng s¶n t−¬i ®−îc ®em sang c¸c tØnh 
kh¸c; 20% ®−îc mua t¹i ®Þa ph−¬ng vμ chÕ 
biÕn tr−íc khi xuÊt ra ngoμi. C¸c n«ng s¶n 
®−îc chÕ biÕn cã thÓ kÓ ®Õn nh− ng« dïng 
trong chÕ biÕn thøc ¨n ch¨n nu«i; chuèi, 
nh·n vμ v¶i ®−îc c¸c hé sÊy kh« ngay t¹i c¸c 
hé gia ®×nh. 

Nhê cã th−¬ng l¸i t¹i ®Þa ph−¬ng còng 
nh− c¸c tØnh kh¸c, mét l−îng lín n«ng s¶n 
t−¬i ®· ®−îc ®em ra c¸c tØnh ngoμi. VÝ dô 
n«ng s¶n tõ S¬n La ®−îc ®em b¸n t¹i 
kho¶ng 20 tØnh phÝa B¾c ViÖt Nam víi 
kho¶ng c¸ch tõ 300 ®Õn 400 km. Mét vμi s¶n 
phÈm nh− xoμi, mËn, v¶i vμ m¬ ®−îc b¸n cho 
ng−êi b¸n lÎ trong khi ng« vμ s¾n ®−îc b¸n 
cho c¸c c¬ së chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc. Chuèi 
thËm chÝ cßn ®−îc xuÊt khÈu sang Trung 
Quèc. Hμ T©y cò, Hμ Néi, H−ng Yªn vμ H¶i 
Phßng lμ c¸c ®Þa ph−¬ng tiªu thô nh÷ng mÆt 
hμng n«ng s¶n nμy v× t¹i ®ã cã c¸c thμnh phè 
lín, c¸c khu c«ng nghiÖp hoÆc c¸c nhμ m¸y 
chÕ biÕn. Tuy nhiªn, nÕu ®iÒu kiÖn c¬ së h¹ 
tÇng, ®Æc biÖt lμ ®−êng s¸ ®−îc c¶i thiÖn th× 
sÏ thóc ®Èy m¹nh mÏ h¬n n÷a sù ph¸t triÓn 
bu«n b¸n n«ng s¶n gi÷a c¸c ®Þa ph−¬ng. 

Th−¬ng l¸i ®· x©y dùng lªn mét m¹ng 
l−íi nh÷ng ng−êi cung cÊp hμng, kh«ng chØ ë 
trong huyÖn mμ cßn trªn toμn tØnh S¬n La. 
§ång thêi, hä còng liªn hÖ víi th−¬ng l¸i tõ 
mét sè tØnh miÒn B¾c kh¸c cung cÊp hμng 
triÖu tÊn n«ng s¶n vμ phi n«ng s¶n cho ho¹t 
®éng kinh doanh gi÷a c¸c vïng. 

Nh»m thu hót kh¸ch hμng vμ ng−êi 
cung cÊp, hä ®· lËp nªn mét chiÕn l−îc kinh 
doanh c¶ ng¾n h¹n vμ dμi h¹n dùa trªn sù 
®a d¹ng cña c¸c s¶n phÈm vμ ho¹t ®éng, tÝn 
dông vμ hç trî vËt t− t¹o ®éng lùc lμm viÖc 
cho n«ng d©n vμ ng−êi thu mua. Hä còng ®· 
më réng c¸c ho¹t ®éng nh− vËn chuyÓn, b¶o 
qu¶n vμ chÕ biÕn tõ ®ã t¹o thªm c«ng ¨n viÖc 
lμm cho c¸c thμnh viªn trong gia ®×nh, t¨ng 
thu nhËp vμ n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm. 
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H×nh 4. Kªnh tiªu thô n«ng s¶n t¹i S¬n La 

2.2.3. Chuçi ngμnh hμng lîn thÞt  

Chuçi ngμnh hμng thÞt lîn ë ViÖt Nam 
®øng trªn gãc ®é s¶n phÈm cã thÓ chia lμm 
6 nhãm, bao gåm i) gièng vμ thøc ¨n ch¨n 
nu«i lîn, ii) nu«i lîn thÞt, iii) tiªu thô thÞt 
lîn h¬i, iv) tiªu thô lîn thÞt xÎ, v) thÞt lîn vμ 
c¸c lo¹i kh¸c vμ vi) thùc phÈm ®−îc chÕ 
biÕn tõ thÞt lîn.  

§Æc ®iÓm c¬ b¶n cña hÖ thèng marketing 
ngμnh hμng (bao gåm c¶ lîn h¬i vμ thÞt c¸c 
lo¹i) lμ kªnh tiªu thô ng¾n, thiÕu ph−¬ng tiÖn 
b¶o qu¶n, vËn chuyÓn chuyªn dïng, trong ®ã 
hai ph−¬ng tiÖn chñ yÕu lμ xe m¸y vμ xe ®¹p. 
Quy m« giÕt mæ vμ chÕ biÕn nhá thiÕu ph−¬ng 
tiÖn vμ c¬ së kü thuËt, kh¶ n¨ng tiÕp cËn thÞ 
tr−êng yÕu lμ ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña c¸c t¸c 
nh©n tham gia trªn kªnh tiªu thô. Sù phèi 
hîp gi÷a c¸c t¸c nh©n trªn chuçi hμng ho¸ cã 
thÓ ®−îc ph©n thμnh ba nhãm sau ®©y: i) c¸c 
t¸c nh©n ®éc lËp víi nhau, ii) tho¶ thuËn vÒ 
kü thuËt, iii) c¸c t¸c nh©n phèi hîp víi nhau 
th«ng qua c¸c hîp ®ång, iii) mét sè t¸c nh©n 
thèng nhÊt mét sè ho¹t ®éng trªn chuçi kªnh 
ph©n phèi. Chóng ta tiÕn hμnh ®¸nh gi¸ chi 
tiÕt c¸c m« h×nh nμy. 

C¸c t¸c nh©n tham gia ®éc lËp:  
XÐt vÒ gãc ®é tæ chøc vμ tμi chÝnh, hÇu 

nh− c¸c t¸c nh©n cã tÝnh ®éc lËp víi nhau. 

C¸c doanh nghiÖp kinh doanh c¸c yÕu tè ®Çu 
vμo (nh− gièng, thøc ¨n), c¸c hé ch¨n nu«i 
lîn, ng−êi thu gom, giÕt mæ, chÕ biÕn, b¸n 
bu«n, b¸n lÎ lμ nh÷ng t¸c nh©n ®éc lËp. H×nh 
thøc nμy phï hîp víi c¶ hai m« h×nh lý 
thuyÕt (H×nh 1 vμ 3). NghÜa lμ c¸c t¸c nh©n 
nèi tiÕp nhau rÊt Ýt phô thuéc vÒ tμi chÝnh 
còng nh− tæ chøc, trong khi møc ®é kh«ng 
ch¾c ch¾n thÊp céng víi ®Çu t− tμi s¶n cña 
c¸c hé kinh doanh kh«ng lín. ChÝnh v× vËy, 
c¸c giao dÞch gi÷a c¸c t¸c nh©n chñ yÕu dùa 
trªn thÞ tr−êng tù do víi ®Æc tr−ng lμ mÆc c¶ 
b»ng lêi vÒ sè l−îng, chÊt l−îng vμ gi¸ c¶. Cã 
thÓ nãi ngμnh thÞt lîn ë ViÖt Nam chñ yÕu 
th«ng qua c¸ch thøc nμy nμy (h¬n 90% l−îng 
thÞt tiªu thô ë trong n−íc).  

H×nh thøc nμy cã nh÷ng −u vμ nh−îc 
®iÓm sau:   

- C¸c giao dÞch gi÷a c¸c t¸c nh©n nh− 
mua gièng, thøc ¨n, thÞt lîn dùa trªn thÓ 
chÕ thÞ tr−êng kh«ng chÝnh thøc do c¸c t¸c 
nh©n nμy ®Æt ra. Gi¸ c¶ h×nh thμnh tõ mçi 
cuéc giao dÞch chñ yÕu dùa trªn sè l−îng, 
trong khi ®¸nh gi¸ chÊt l−îng dùa trªn c¶m 
quan nh− thÞt ë bé phËn kh¸c nhau trªn c¬ 
thÓ con lîn hoÆc mμu s¾c vμ mïi vÞ. Còng 
trong hoμn c¶nh ®ã, xuÊt hiÖn hμnh vi c¬ 
héi vμ thiÕu c«ng b»ng trong giao dÞch mua 
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b¸n gi÷a c¸c t¸c nh©n c¶ vÒ sè l−îng, chÊt 
l−îng vμ gi¸ c¶ (C−êng, 2000; IFPRI, 2001 
vμ B×nh, 2003). 

Do thiÕu c¶ liªn kÕt däc còng nh− liªn 
kÕt ngang, mçi t¸c nh©n tham gia trªn thÞ 
tr−êng khã kiÓm so¸t l−îng cung vμ còng 
dÉn ®Õn gÆp ph¶i mét sè rñi ro nh− gi¸ c¶ 
cña c¶ yÕu tè ®Çu vμo vμ ®Çu ra, rñi ro tμi 
chÝnh, rñi ro vÒ mÆt kü thuËt do dÞch bÖnh 
l©y lan khã kiÓm so¸t. 

C¸c t¸c nh©n ký kÕt hîp ®ång:  
C¸c hîp ®ång ®−îc ký kÕt khi s¶n xuÊt 

vμ kinh doanh cã quy m« lín nh− c¸c trang 
tr¹i ch¨n nu«i lîn quy m« tõ hμng chôc lªn 
hμng tr¨m con mét løa, hoÆc c¸c doanh 
nghiÖp chÕ biÕn tiªu thô víi qui m« xuÊt 
khÈu... NghÜa lμ khi s¶n xuÊt víi qui m« lín 
h¬n, ®Ó tr¸nh rñi ro vÒ tμi chÝnh, gi¸ c¶, biÕn 
®éng vÒ khèi l−îng tiªu thô,...  c¸c t¸c nh©n 
muèn æn ®Þnh s¶n xuÊt vμ tiªu thô th× viÖc 
ký kÕt hîp ®ång ®−îc xem nh− lμ nh÷ng gi¶i 
ph¸p cã lîi h¬n so víi viÖc tù do s¶n xuÊt vμ 
tiªu thô. Sù c¹nh tranh theo chiÒu ngang 
còng dÉn ®Õn h×nh thμnh lªn sù liªn kÕt däc. 

Hîp nhÊt mét sè ho¹t ®éng trªn thÞ 
tr−êng:  

NÒn ch¨n nu«i lîn thÞt dùa trªn nguån 
lùc vμ yÕu tè ®Çu vμo hiÖn cã cña n«ng hé 
(qui m« nhá, thøc ¨n chñ yÕu tËn dông tõ 
n«ng hé, n¨ng suÊt thÊp, kªnh tiªu thô 
ng¾n, mét t¸c nh©n cã thÓ tham gia mét vμi 
ho¹t ®éng, thiÕu tÝnh c«ng b»ng vÒ kinh tÕ 
vμ vÞ thÕ thÞ tr−êng gi÷a c¸c t¸c nh©n...) 
chuyÓn sang h×nh thøc ch¨n nu«i víi qui m« 
lín h¬n, chuyªn m«n ho¸ s©u, ®Çu t− cao 
h¬n, thÞ tr−êng réng h¬n vμ cã nhiÒu t¸c 
nh©n tham gia h¬n. Trªn thÞ tr−êng cïng 
tån t¹i mét sè doanh nghiÖp chuyªn s¶n 
xuÊt thøc ¨n, chuyªn ch¨n nu«i, chuyªn thu 
gom, giÕt mæ, chÕ biÕn... vμ mét sè doanh 
nghiÖp kh¸c l¹i thùc hiÖn hÇu hÕt c¸c ho¹t 
®éng cña chuçi ngμnh hμng. VÝ dô, c«ng ty 
VISSAN, INMEX, CP, Proconco, Cargill võa 
tham gia vμo ngμnh c«ng nghiÖp thøc ¨n, 
ch¨n nu«i, chÕ biÕn, tiªu thô thÞt lîn vμ s¶n 

phÈm chÕ biÕn tõ thÞt lîn tíi tay ng−êi tiªu 
dïng cuèi cïng. 

3. KÕt luËn 

¸p dông c¸c lý thuyÕt vμo thùc tiÔn cho 
thÊy, thÞ tr−êng n«ng s¶n ë ViÖt Nam vÉn ë 
giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn thÞ 
tr−êng. Sù c¶n trë trong mèi quan hÖ kinh 
doanh gi÷a c¸c t¸c nh©n, ®Æc biÖt gi÷a n«ng 
d©n vμ th−¬ng l¸i ®· lμm h¹n chÕ tÝnh hiÖu 
qu¶ ho¹t ®éng cña thÞ tr−êng vμ tÝnh c«ng 
b»ng trong ph©n chia lîi Ých gi÷a c¸c t¸c 
nh©n trªn kªnh marketing. 

C¸c tæ chøc cña Nhμ n−íc ph¶i ®−îc coi 
lμ mét trong nh÷ng t¸c nh©n trªn kªnh 
marketing (kh«ng chØ lμ ng−êi can thiÖp).  
§iÒu nμy kh«ng cã nghÜa lμ c¸c c¬ quan Nhμ 
n−íc tham gia trùc tiÕp vμo ho¹t ®éng 
th−¬ng m¹i nh− c¸c c«ng ty quèc doanh 
tr−íc kia mμ chÝnh hä cung cÊp s¶n phÈm vμ 
dÞch vô “c«ng céng” trªn kªnh marketing cho 
c¸c t¸c nh©n kh¸c cã mét “s©n ch¬i” c«ng 
b»ng h¬n. C¸c ho¹t ®éng chÝnh cña c¸c c¬ 
quan Nhμ n−íc bao gåm x©y dùng chÝnh 
s¸ch cã liªn quan, ®Çu t− vμo hÖ thèng ®−êng 
x¸ c«ng céng, cung cÊp th«ng tin vμ tæ chøc 
thÞ tr−êng. Nhμ n−íc can thiÖp vμo thÞ 
tr−êng kh¸ thμnh c«ng th«ng qua ch−¬ng 
tr×nh tÝn dông cho th−¬ng l¸i vμ n«ng d©n 
th«ng qua ng©n hμng N«ng nghiÖp vμ Ph¸t 
triÓn n«ng th«n. 

Hîp ®ång miÖng hoÆc hîp ®ång b»ng 
v¨n b¶n ®em l¹i lîi Ých cho c¶ n«ng d©n vμ 
th−¬ng l¸i. Nh−ng sù biÕn ®éng gi¸ c¶ s¶n 
phÈm lμ nguyªn nh©n chÝnh ph¸ vì c¸c cam 
kÕt nμy. V× vËy c¸c cam kÕt cÇn ph¶i cã mét 
®iÓu kho¶n ®Ò cËp ®Õn viÖc cã thÓ ®iÒu chØnh 
gi¸ hîp ®ång khi gi¸ s¶n phÈm trªn thÞ 
tr−êng thay ®æi qu¸ lín. Bªn c¹nh ®ã, tËp 
qu¸n cña nh÷ng ng−êi bu«n b¸n, sù s½n cã 
th«ng tin thÞ tr−êng, gi¸ c¶, cung vμ cÇu 
còng t¹o c¬ héi ®Ó t¹o lËp ®−îc cam kÕt gi÷a 
n«ng d©n vμ th−¬ng l¸i víi chi phÝ giao dÞch 
thÊp h¬n. Cung cÊp nh÷ng th«ng tin nμy, vai 
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trß chñ ®¹o ph¶i lμ c¸c c¬ quan Nhμ n−íc. 
Bªn c¹nh c¸c th«ng tin ®¹i chóng ë cÊp quèc 
gia, th«ng tin th«ng qua hÖ thèng khuyÕn 
n«ng tíi ng−êi n«ng d©n ë ®Þa ph−¬ng ®−îc 
xem lμ hiÖu qu¶ nhÊt. 

Sù phèi hîp däc vμ ngang trong s¶n xuÊt 
vμ tiªu thô n«ng s¶n ®· xuÊt hiÖn, song sù 
phô thuéc lÉn nhau vÒ mÆt tæ chøc, tμi chÝnh 
vμ møc ®é kh«ng ch¾c ch¾n lμ yÕu tè c¶n trë 
®Õn sù phèi hîp. ViÖc ký kÕt hîp ®ång tiªu 
thô (vÝ dô gi÷a HTX rau vμ c¸c kh¸ch hμng) 
ch−a ph¶i lμ c¸ch mang l¹i kÕt qu¶ vμ hiÖu 
qu¶ ho¹t ®éng cña chuçi cung cÊp. Bëi v× cã 
sù mÊt c©n xøng vÒ tiÒm lùc gi÷a c¸c t¸c 
nh©n tham gia thÞ tr−êng; tÝnh ph¸p lý vμ 
quan hÖ tæ chøc trªn chuçi ch−a ®ång bé vμ 
ch−a chÆt chÏ dÉn ®Õn hμnh vi “c¬ héi’’ trong 
quan hÖ mua b¸n hiÖn nay. 
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