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TÓM TẮT 
Do giá một số nguyên liệu chủ yếu chế biến thức ăn gia súc (ngô, đậu tương) tăng cao cùng với 

việc lệ thuộc vào nhập khẩu làm cho giá thức ăn chăn nuôi tăng cao khiến ngành chăn nuôi nước ta 
phát triển chưa tương xứng với tiềm năng trong nền kinh tế. Nghiên cứu này được thực hiện tại 4 
tỉnh Sơn La, Hà Tây (cũ), Đắk Lắk và Đồng Nai nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế, lợi thế so sánh và lợi 
thế cạnh tranh của sản xuất ngô và đậu tương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Nghiên cứu 
cũng đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển sản xuất ngô, đậu 
tương trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu cho thấy các chính sách của Nhà nước một mặt bảo hộ 
cho người sản xuất ngô và đậu tương, mặt khác hạn chế họ thông qua thuế nhập khẩu các đầu vào 
cho sản xuất. Các tỉnh nghiên cứu đều có lợi thế so sánh trong sản xuất ngô, trong đó cao nhất là 
Sơn La và Đắk Lắk sau đó đến Đồng Nai và Hà Tây. Tuy nhiên, chỉ có Sơn La và Đắk Lắk thể hiện lợi 
thế cạnh tranh, Đồng Nai không thể hiện rõ còn Hà Tây không có lợi thế cạnh tranh. Đối với đậu 
tương, lợi thế so sánh thể hiện rõ ở Đắk Lắk, hai tỉnh Đồng Nai và Sơn La có thể hiện lợi thế so sánh 
ở mức độ thấp còn Hà Tây không có lợi thế so sánh, do vậy chỉ có Đắk Lắk thể hiện lợi thế cạnh tranh 
các tỉnh còn lại không có lợi thế cạnh tranh về sản xuất đậu tương.  

Từ khóa: Đậu tương, hiệu quả kinh tế, lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh, ngô. 

SUMMARY  
 The increasing price of main raw materials for animal feed processing and its dependence on 

imported has resulted in higher price of animal feed in comparison with the neighboring countries, 
leading to animal sector of the country is not well developed as it should be. This research is 
conducted in 4 provinces of Son La, Ha Tay, Daclak and Dong Nai in order to analyze the economic 
efficiency, comparative and competitive advantages of maize and soybean production in the context 
of global economic integration. The study is also expected to contribute some policy 
recommendations for further improvement of the competitiveness of maize and soybean production 
as well as expanding the area planted of these crops to satisfy the demand of raw materials for animal 
feed processing. The result of the study shown that the government policies on the one hand give 
incentive for maize and soybean producers but on the other hand pose disincentive for them 
throughout implementing import taxes of the inputs for these crops production. All provinces in the 
study site have comparative advantages in maize production, but the competitive advantages are only 
shown in Son La and Daclak. For soybean, with the exception of Ha Tay, other provinces have 
comparative advantages but only Daclak has competitive advantages, other provinces have 
disadvantages in soybean production.  

Key words:  Maize, soybean, economic efficiency, comparative and competitive advantages. 

1. §ÆT VÊN §Ò 
Ch¨n nu«i chiÕm vÞ trÝ quan träng trong 

nÒn n«ng nghiÖp còng nh− trong nÒn kinh tÕ 
quèc d©n n−íc ta (19,3% GDP n«ng nghiÖp 
giai ®o¹n 1996 - 2000). Tuy nhiªn, ngμnh 

ch¨n nu«i n−íc ta vÉn phæ biÕn lμ ch¨n nu«i 
qui m« nhá trong c¸c hé gia ®×nh vμ sö dông 
c¸c lo¹i thøc ¨n chñ yÕu nh− c¸m g¹o, tÊm, 
ng«, s¾n, cñ vμ th©n l¸ khoai lang céng víi 
c¸c chÊt protein bæ sung nh− c¸, bét c¸, b· 
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m¾m, kh« ®Ëu t−¬ng. HiÖn nay ë nhiÒu vïng 
n«ng d©n cã thãi quen sö dông c¸c s¶n phÈm 
vμ phÕ phô phÈm n«ng nghiÖp kÕt hîp víi 
c¸m c«ng nghiÖp ®Ëm ®Æc (cã hμm l−îng 
protein cao) lμm thøc ¨n trong ch¨n nu«i. 
Nguyªn nh©n khiÕn ngμnh ch¨n nu«i ch−a 
ph¸t triÓn t−¬ng xøng víi tiÒm n¨ng lμ do 
gi¸ nguyªn liÖu ®Çu vμo ®Ó chÕ biÕn thøc ¨n 
cao, møc ®Çu t− cho nghiªn cøu thøc ¨n ch¨n 
nu«i cßn thÊp. Theo IFPRI (2001), gi¸ thøc 
¨n ch¨n nu«i cña ViÖt Nam cao h¬n ë c¸c 
n−íc trong khu vùc tõ 30% ®Õn 50% chñ yÕu 
do gi¸ nguyªn liÖu ®Çu vμo cao vμ n¨ng suÊt 
c©y trång nguyªn liÖu thÊp. §iÒu nμy h¹n 
chÕ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm ch¨n 
nu«i cña n−íc ta trªn thÞ tr−êng quèc tÕ. 

Theo Trung t©m KhuyÕn n«ng quèc gia, 
hμng n¨m n−íc ta ph¶i nhËp khÈu tõ 200 ®Õn 
500 ngh×n tÊn ng« h¹t ®Ó s¶n xuÊt thøc ¨n 
ch¨n nu«i. V× thÕ viÖc t¨ng s¶n l−îng ng« lμ 
viÖc lμm cÊp thiÕt hiÖn nay cÇn ®−îc c¸c cÊp 
c¸c ngμnh quan t©m gi¶i quyÕt. Qu¸ tr×nh héi 
nhËp khu vùc vμ quèc tÕ kh«ng chØ ¶nh h−ëng 
®Õn ngμnh chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc mμ cßn 
¶nh h−ëng ®Õn c¸c ngμnh s¶n xuÊt nguyªn 
liÖu chÕ biÕn thøc ¨n ch¨n nu«i, ¶nh h−ëng 
®Õn cuéc sèng cña hμng triÖu n«ng d©n ë c¸c 
vïng s¶n xuÊt ng« vμ ®Ëu t−¬ng. 

VÊn ®Ò ®Æt ra lμ liÖu n−íc ta cã thÓ s¶n 
xuÊt ng«, ®Ëu t−¬ng víi n¨ng suÊt cao trªn 
qui m« lín ®Ó tù tóc nguyªn liÖu chÕ biÕn 
thøc ¨n gia sóc ®−îc hay kh«ng? Nghiªn cøu 
nμy nh»m (i) §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña 
ngμnh s¶n xuÊt nguyªn liÖu thøc ¨n gia sóc 
(TAGS); (ii) §¸nh gi¸ lîi thÕ so s¸nh vμ kh¶ 
n¨ng c¹nh tranh cña ngμnh s¶n xuÊt nguyªn 
liÖu thøc ¨n gia sóc t¹i ViÖt Nam; (iii) §Ò 
xuÊt c¸c khuyÕn c¸o vÒ chÝnh s¸ch nh»m hç 
trî n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngμnh 
s¶n xuÊt nguyªn liÖu TAGS. 

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 
Nghiªn cøu ®−îc thùc hiÖn t¹i 4 tØnh ®¹i 

diÖn cho c¸c vïng s¶n xuÊt nguyªn liÖu thøc 
¨n ch¨n nu«i cña n−íc ta, bao gåm S¬n La 

(vïng nói phÝa B¾c); Hμ T©y (®ång b»ng 
s«ng Hång); §¾k L¾k (vïng T©y Nguyªn); 
§ång Nai (vïng §«ng Nam bé). Sè liÖu s¬ 
cÊp ®−îc thu thËp th«ng qua pháng vÊn 300 
hé n«ng d©n trång ng« vμ ®Ëu t−¬ng. Ph−¬ng 
ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ vμ kÕt qu¶ s¶n xuÊt, 
ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu cã sù tham gia 
(PRA) ®−îc sö dông trong nghiªn cøu nμy. 

Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ lîi thÕ so s¸nh 
dïng chØ tiªu chi phÝ c¸c nguån lùc trong 
n−íc (Domestic resouce cost – DRC) vμ hÖ sè 
chi phÝ nguån lùc RCR. 
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Trong ®ã:  

aij (j = k + 1 ®Õn n) lμ khèi l−îng c¸c ®Çu 
             vμo trong n−íc dïng ®Ó s¶n xuÊt mét 
             ®¬n vÞ s¶n phÈm i. 

Sj lμ gi¸ x· héi cña c¸c ®Çu vμo trong 
                n−íc nãi trªn. 

OER (Offical exchange rate) lμ tû gi¸ hèi 
             ®o¸i chÝnh thøc. 

b
iP lμ gi¸ quèc tÕ cña mét ®¬n vÞ s¶n 

              phÈm i (tÝnh b»ng néi tÖ), cô thÓ  
              trong ®Ò tμi lμ khèi l−îng c¸c lo¹i  
              ®Çu vμo nhËp khÈu sö dông ®Ó s¶n 
              xuÊt ng«, ®Ëu t−¬ng nh−: ph©n bãn, 
              m¸y mãc, trang thiÕt bÞ... 

b
jP lμ gi¸ nhËp khÈu c¸c lo¹i ®Çu vμo nãi 

             trªn (tÝnh b»ng ®ång néi tÖ). 
Sau khi tÝnh ®−îc DRC, so s¸nh chØ sè 

nμy víi gi¸ bãng cña tû gi¸ hèi ®o¸i (SER) ®Ó 
tÝnh hÖ sè chi phÝ nguån lùc (Resource cost 
ratio – RCR): RCRi =  DRCi /SER.  

Th«ng th−êng, gi¸ bãng cña tû gi¸ hèi 
®o¸i (SER) th−êng cao h¬n tû gi¸ hèi ®o¸i 
chÝnh thøc (OER).  

NÕu DRCi/SERi < 1: KÕt luËn s¶n phÈm 
i cã lîi thÕ so s¸nh. 

NÕu DRCi/SERi > 1: KÕt luËn s¶n phÈm 
i kh«ng cã lîi thÕ so s¸nh. 
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HÖ sè chuyÓn ®æi chuÈn (standard 
conversion factor) ®−îc dïng ®Ó chuyÓn chi 
phÝ thùc tÕ thμnh chi phÝ x· héi. §èi víi c¸c 
hμng ho¸ kh«ng bu«n b¸n trªn thÞ tr−êng 
quèc tÕ, chi phÝ c¬ héi  =  Gi¸ trao ®æi thùc tÕ  
× HÖ sè chuyÓn ®æi chuÈn (SCF). §èi víi c¸c 
n−íc ®ang ph¸t triÓn, Ng©n hμng thÕ giíi ®Ò 
nghÞ lÊy hÖ sè FX premium lμ 20%, do vËy 
hÖ sè SCF lμ 0,833. 

Khi sö dông gi¸ thùc tÕ trao ®æi trªn thÞ 
tr−êng ®Ó tÝnh chØ tiªu chi phÝ c¸c nguån lùc 
trong n−íc (DRC) vμ so s¸nh víi tû gi¸ hèi 
®o¸i chÝnh thøc (OER) ®Ó tÝnh hÖ sè chi phÝ 
nguån lùc RCR ta ®−îc chØ tiªu ®¸nh gi¸ lîi 
thÕ c¹nh tranh.  

C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ møc ®é b¶o hé cña 
Nhμ n−íc ®èi víi s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm lμm 
nguyªn liÖu chÕ biÕn TAGS gåm tû lÖ b¶o vÖ 
danh nghÜa (NPR) vμ tû lÖ b¶o vÖ hiÖu qu¶ 
(EPR). 

 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 
    LUËN 
3.1. T×nh h×nh s¶n xuÊt ng« vμ ®Ëu t−¬ng 
       t¹i vïng nghiªn cøu 

DiÖn tÝch ng« vμ ®Ëu t−¬ng cña c¶ n−íc 
t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m (2000-2002) víi tèc 
®é b×nh qu©n 5,35% vμ 10,66% t−¬ng øng 
(B¶ng 1). S¶n l−îng cña ng« vμ ®Ëu t−¬ng 
t¨ng víi tèc ®é b×nh qu©n cao h¬n cho thÊy 
cã sù c¶i thiÖn ®¸ng kÓ n¨ng suÊt ng« vμ 
®Ëu t−¬ng cña ViÖt Nam. §¾k L¾k lμ tØnh 
cã diÖn tÝch ng« vμ ®Ëu t−¬ng cao nhÊt ®¹t 
86 ngμn ha vμ 20,4 ngμn ha t−¬ng øng, 
chiÕm trªn 10% tæng diÖn tÝch ng« cña c¶ 
n−íc n¨m 2002 (B¶ng 1). TØnh Hμ T©y cã 
diÖn tÝch ng« gi¶m dÇn tõ 20,6 ngμn ha 
n¨m 2000 xuèng 14,7 ngμn ha n¨m 2002. 
DiÖn tÝch trång ®Ëu t−¬ng cña c¸c tØnh ®iÒu 
tra (trõ §ång Nai) cã xu h−íng t¨ng dÇn 
qua c¸c n¨m, trong ®ã §¾k L¾k lμ tØnh cã 
tèc ®é t¨ng b×nh qu©n nhanh nhÊt 
16,6%/n¨m (B¶ng 1). 

3.2. T×nh h×nh s¶n xuÊt ng« vμ ®Ëu 
        t−¬ng cña c¸c hé ®iÒu tra  

Trong c¸c tØnh ®iÒu tra, diÖn tÝch trång 
ng« b×nh qu©n/hé cao nhÊt ë S¬n La (1,972 
ha/hé) vμ thÊp nhÊt ë Hμ T©y chØ cã 0,098 
ha/hé (B¶ng 2). N¨ng suÊt ng« b×nh qu©n 
cña c¸c hé ®¹t ®−îc cao nhÊt ë §¾k L¾k lμ 
6,2 tÊn/ha vμ thÊp nhÊt ë §ång Nai chØ cã 
5,6 tÊn/ha.  

B¶ng 1. DiÖn tÝch vμ s¶n l−îng ng« ë c¸c tØnh nghiªn cøu tõ n¨m 2000 - 2002 

2000 2001 2002 Tốc độ PTBQ 

Tỉnh Diện tích 
(nghìn ha) 

Sản lượng
(nghìn tấn) 

Diện tích 
(nghìn ha) 

Sản lượng 
(nghìn tấn) 

Diện tích 
(nghìn ha) 

Sản lượng 
(nghìn tấn) 

Diện 
tích 
(%) 

Sản 
lượng 
(%) 

Ngô 
Cả nước 730,2 2005,9 729,5 2161,7 810,4 2314,7 105,4 107,4 

1. Sơn La 51,6 135,8 55,2 151,6 64,9 176,1 112,2 113,9 

2. Hà Tây 20,6 69,0 15,3 57,9 14,7 56,2 84,5 90,2 

3. Đắk Lắk 46,5 193,5 56,9 219,8 86,0 268,1 136,0 117,7 

4. Đồng Nai 65,3 202,5 63,6 221,9 68,5 239,8 102,4 108,8 

Đậu tương 
Cả nước 129,1 149,3 140,3 173,7 158,1 201,4 110,7 116,1 

1. Sơn La 9,5 9,5 10,0 9,4 10,8 11,5 106,6 110,0 

2. Hà Tây 12,5 14,4 12,2 16,0 14,9 19,7 109,2 116,9 

3. Đắk Lắk 15,0 21,2 15,4 19,7 20,4 25,9 116,6 110,5 

4. Đồng Nai 9,9 5,0 9,5 8,0 7,9 6,0 89,3 109,5 

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2002 



Đánh giá khả năng cạnh tranh của sản xuất ngô và đậu tương...   

380 

B¶ng 2.  T×nh h×nh s¶n xuÊt ng« vμ ®Ëu t−¬ng cña c¸c hé ®iÒu tra t¹i c¸c tØnh n¨m 2003 

Diễn giải ĐVT Sơn La Hà Tây Đắk Lắk Đồng Nai 

    Ngô      
1. Diện tích trồng ngô/hộ ha 1,97 0,10 0,48 0,643 
2. Sản lượng ngô/hộ tạ 113,48 5,53 29,8 36,05 
3. Năng suất ngô tấn/ha 6,10 5,70 6,20 5,60 
4. Tỷ suất SP hàng hoá % 94,30 20,70 96,80 88,90 

    Đậu tương      
1. Diện tích đậu tương/hộ ha 0,27 0,093 0,39 0,188 
2. Sản lượng đậu tương/hộ tạ 3,99 2,22 6,91 2,98 
3. Năng suất đậu tương tấn/ha 1,50 1,60 1,80 1,60 
4. Tỷ suất SP hàng hoá % 89,10 74,70 97,70 94,70 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra 

B¶ng 3. So s¸nh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña s¶n xuÊt ng« vμ ®Ëu t−¬ng 
gi÷a c¸c tØnh ®iÒu tra n¨m  2003 (tÝnh b×nh qu©n cho 1 ha gieo trång) 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra 

Tû suÊt hμng ho¸ s¶n xuÊt ng« cña c¸c 
hé tû lÖ thuËn víi diÖn tÝch trång ng«, ë S¬n 
La, §¾k L¾k vμ §ång Nai ®¹t rÊt cao (trªn 
85%), trong khi tû lÖ ng« b¸n ra cña c¸c hé ë 
Hμ T©y rÊt thÊp chØ cã 20,7% s¶n l−îng s¶n 
xuÊt ra.  

Quy m« diÖn tÝch trång ®Ëu t−¬ng cña 
c¸c hé ë tÊt c¶ c¸c tØnh ®Òu thÊp h¬n so víi 
diÖn tÝch trång ng«. Quy m« diÖn tÝch ®Ëu 
t−¬ng lín nhÊt ë §¾k L¾k còng chØ ®¹t 0,39 
ha/hé, cßn ë Hμ T©y chØ cã 0,093 ha/hé. §Ëu 

t−¬ng lμ lo¹i c©y trång cã tû suÊt s¶n phÈm 
hμng ho¸ cao ®Òu ®¹t xÊp xØ hoÆc trªn 90% 
t¹i c¸c ®iÓm nghiªn cøu (trõ Hμ T©y). 

3.3. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña s¶n xuÊt ng« 
        vμ ®Ëu t−¬ng t¹i c¸c hé ®iÒu tra 

§èi víi s¶n xuÊt ng«, gi¸ trÞ s¶n xuÊt ë 
Hμ T©y ®¹t ®−îc cao nhÊt 10,86 triÖu 
®ång/ha vμ thÊp nhÊt ë §ång Nai 9,39 triÖu 
®ång/ha (B¶ng 3). Chi phÝ trung gian s¶n 
xuÊt ng« ë §¾k L¾k thÊp nhÊt chØ 413,15 
ngμn ®ång/tÊn, cao nhÊt ë Hμ T©y víi 645,54 

So sánh (lần) 
Chỉ tiêu ĐVT Hà Tây

(1) 
Sơn La

(2) 
Đắk Lắk

(3) 
Đồng Nai 

(4) 2/1 3/1 4/1 
  I. Ngô 
1. Năng suất tấn/ha 5,70 6,10 6,20 5,60 0,93 1,02 0,92 
2. Tổng giá trị sản xuất 1000 đ/ha 10860,21 10401,11 10102,90 9397,36 1,04 0,97 0,90 
3. Chi phí trung gian 1000 đ/ha 3679,59 2695,86 2561,53 3276,63 1,36 0,95 1,22 
4. Thu nhập hỗn hợp 1000 đ/ha 5971,90 5592,75 5203,57 4397,07 1,07 0,93 0,79 
5. IC/1 tấn sản phẩm 1000 đ 645,54 441,94 413,15 585,11 1,46 0,93 1,32 
6. MI/1 tấn sản phẩm 1000 đ 1047,70 916,84 839,29 785,19 0,88 0,80 0,75 
  II. Đậu tương 
1. Năng suất tấn/ha 1,60 1,50 1,80 1,60 0,94 1,13 1,00 
2. Tổng giá trị sản xuất 1000 đ/ha 7760,00 6660,00 7920,00 7200,00 0,86 1,02 0,93 
3. Chi phí trung gian 1000 đ/ha 2656,50 2142,90 1699,90 1900,20 0,81 0,64 0,72 
4. Thu nhập hỗn hợp 1000 đ/ha 3864,27 2715,97 4273,04 3637,85 0,70 1,11 0,94 
5. IC/1 tấn sản phẩm 1000 đ 1660,31 1428,60 944,39 1187,63 0,86 0,57 0,72 
6. MI/1 tấn sản phẩm 1000 đ 2415,17 1810,65 2373,91 2273,66 0,75 0,98 0,94 
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ngμn ®ång/1 tÊn. Do ®ã, hiÖu qu¶ sö dông 
chi phÝ trong s¶n xuÊt ng« ë §¾k L¾k vμ S¬n 
La cao h¬n c¸c vïng kh¸c. XÐt mét c¸ch tæng 
thÓ, s¶n xuÊt ng« t¹i S¬n La vμ §¾k L¾k cho 
n¨ng suÊt vμ hiÖu qu¶ cao h¬n, chi phÝ s¶n 
xuÊt thÊp h¬n so víi s¶n xuÊt ng« ë Hμ T©y 
vμ §ång Nai. Tuy nhiªn, do chÊt l−îng ng« 
cao h¬n, gÇn c¸c nhμ m¸y chÕ biÕn thøc ¨n 
ch¨n nu«i (CBTACN) lín nªn gi¸ b¸n ng« ë 
Hμ T©y cao h¬n c¸c ®Þa ph−¬ng kh¸c lμm cho 
thu nhËp hçn hîp/ha, thu nhËp hçn hîp/chi 
phÝ còng nh− thu nhËp hçn hîp/tÊn s¶n 
phÈm cña s¶n xuÊt ng« ë Hμ T©y cao h¬n c¸c 
®Þa ph−¬ng kh¸c tõ 12% ®Õn 25%. 

Chi phÝ s¶n xuÊt ®Ëu t−¬ng ë §¾k L¾k 
thÊp nhÊt chØ cã 2026,09 ngμn ®ång/tÊn vμ 
cao nhÊt ë Hμ T©y lªn tíi 2629,35 ngμn 
®ång/tÊn (B¶ng 3). NÕu xÐt cô thÓ c¸c kho¶n 
chi phÝ th× chi phÝ vËt chÊt cho s¶n xuÊt ®Ëu 
t−¬ng ë Hμ T©y cao nhÊt tíi 1660,31 ngμn 
®ång/tÊn, thÊp nhÊt ë §¾k L¾k chØ cã 944,39 
ngμn ®ång/tÊn. Tuy nhiªn, do chÊt l−îng s¶n 
phÈm cao h¬n l¹i gÇn thÞ tr−êng tiªu thô nªn 
gi¸ b¸n ®Ëu t−¬ng ë Hμ T©y cao h¬n nhiÒu so 
víi c¸c ®Þa ph−¬ng kh¸c lμm cho gi¸ trÞ s¶n 
xuÊt, thu nhËp hçn hîp/ha còng nh− thu 
nhËp hçn hîp/tÊn s¶n phÈm cña s¶n xuÊt 
®Ëu t−¬ng ë Hμ T©y cao h¬n c¸c ®Þa ph−¬ng 
cßn l¹i (trõ §¾k L¾k).  

Qua ph©n tÝch trªn ®©y cã thÓ kÕt luËn, 
§¾k L¾k lμ tØnh cã −u thÕ h¬n trong s¶n xuÊt 
ng« vμ ®Ëu t−¬ng lμm nguyªn liÖu ®Ó 
CBTACN. Ngoμi ra, S¬n La vμ §ång Nai còng 
cã chi phÝ s¶n xuÊt/tÊn s¶n phÈm thÊp. §©y lμ 
c¬ së ®Ó tËp trung ph¸t triÓn s¶n xuÊt ng« vμ 
®Ëu t−¬ng ë c¸c tØnh vμ vïng sinh th¸i nμy 
nh»m ®¸p øng nhu cÇu nguyªn liÖu cho s¶n 
xuÊt thøc ¨n ch¨n nu«i trong thêi gian tíi. 

3.4. Tiªu thô s¶n phÈm t¹i c¸c hé ®iÒu tra 

§èi t−îng chÝnh thu mua ng« tõ c¸c hé 
s¶n xuÊt lμ ng−êi b¸n bu«n. ë c¸c ®iÓm ®iÒu 
tra, tû träng ng« chuyÓn tõ t¸c nh©n s¶n 
xuÊt ®Õn t¸c nh©n b¸n bu«n dao ®éng trong 
kho¶ng 47,70% - 70,64%; PhÇn cßn l¹i ®−îc 
chuyÓn qua t¸c nh©n thu gom råi míi 
chuyÓn ®Õn t¸c nh©n b¸n bu«n. Riªng t¹i Hμ 
T©y, gÇn 13% l−îng ng« hμng ho¸ cña t¸c 
nh©n s¶n xuÊt ®−îc chuyÓn trùc tiÕp tíi hé 
ch¨n nu«i. Tiªu thô ng« vμ ®Ëu t−¬ng ®−îc 
m« t¶ theo hai lo¹i kªnh: Kªnh dμi (Ng−êi 
s¶n xuÊt – Ng−êi thu gom – Ng−êi b¸n bu«n 
– Nhμ m¸y ChÕ biÕn thøc ¨n ch¨n nu«i) vμ 
kªnh ng¾n (Ng−êi s¶n xuÊt– Ng−êi b¸n bu«n 
– Nhμ m¸y ChÕ biÕn thøc ¨n ch¨n nu«i). 

Theo kh¶o s¸t, t¹i c¸c tØnh ®iÒu tra chØ 
cã h¬n 70% l−îng ng« hμng hãa vμ 
32,87% l−îng ®Ëu t−¬ng ®−îc cung øng cho 
c¸c nhμ m¸y chÕ biÕn TACN, song khèi 
l−îng ng« vμ ®Ëu t−¬ng cÇn ®Ó ®¸p øng cho 
nhu cÇu CBTACN cña c¸c nhμ m¸y ë ViÖt 
Nam rÊt lín. HiÖn t¹i c¸c nhμ m¸y CBTACN 
cña n−íc ta ph¶i nhËp hai lo¹i nguyªn liÖu 
nμy. V× thÕ, viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt ng« 
trong n−íc ®Ó cung cÊp nguyªn liÖu cho c¸c 
nhμ m¸y CBTACN lμ rÊt kh¶ thi. 

Gi¸ trÞ gia t¨ng (VA) tõ s¶n xuÊt ng« 
trong n−íc cao gÊp 5,16 - 7,04 lÇn so víi VA 
tõ nhËp khÈu ng«. Cô thÓ, VA s¶n xuÊt ng« 
t¹i Hμ T©y/VA nhËp khÈu ng« ®¹t cao nhÊt 
(gÊp 7,04 lÇn). T−¬ng tù nh− vËy ®èi víi ®Ëu 
t−¬ng, kh¶ n¨ng ®ãng gãp vμo GDP cña 1 
tÊn ®Ëu t−¬ng s¶n xuÊt trong n−íc cao h¬n 1 
tÊn ®Ëu t−¬ng nhËp khÈu tõ 2,79 - 3,30 lÇn 
(B¶ng 4).    

B¶ng 4. Tû lÖ b¶o hé danh nghÜa vμ hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt ng« vμ ®Ëu t−¬ng 
(tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn s¶n phÈm) 

Chỉ tiêu Sơn La Hà Tây Đắk Lắk Đồng Nai 

1. Tỷ lệ bảo vệ danh nghĩa  của ngô (NPR) 9,2 18,5 2,0 3,1 

2. Tỷ lệ bảo vệ danh nghĩa  của đậu tương (NPR) 4,52 12,94 2,70 4,30 

3. Tỷ lệ bảo vệ hiệu quả của ngô (EPR) 9,5 21,8 1,1 2,4 

4. Tỷ lệ bảo vệ hiệu quả của đậu tương (EPR) 3,83 14,42 2,01 3,9 
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Ngoμi ra, viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®Ëu 
t−¬ng cßn gãp phÇn c¶i t¹o ®Êt, tËn dông 
triÖt ®Ó lîi thÕ vÒ lao ®éng vμ tiÕt kiÖm ngo¹i 
tÖ cho ®Êt n−íc. MÆt kh¸c, ®Ëu t−¬ng s¶n 
xuÊt trong n−íc ®−îc c¸c nhμ m¸y CBTACN 
rÊt −a chuéng do chÊt l−îng cao nªn th«ng 
th−êng gi¸ thu mua ®Ëu t−¬ng s¶n xuÊt 
trong n−íc cao h¬n gi¸  nhËp khÈu tõ 50 - 
300 ngμn ®ång/tÊn s¶n phÈm.  

3.5. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña 
       s¶n xuÊt nguyªn liÖu chÕ biÕn thøc 
       ¨n gia sóc 
3.5.1. §¸nh gi¸ t¸c ®éng cña c¸c chÝnh 
           s¸ch ®èi víi s¶n xuÊt ng« vμ ®Ëu 
           t−¬ng ë ViÖt Nam 

Sù kh¸c biÖt gi÷a gi¸ ng« trong n−íc víi 
gi¸ nhËp khÈu ®−îc thÓ hiÖn th«ng qua viÖc 
tÝnh chØ tiªu tû lÖ b¶o hé danh nghÜa (NPR). 
ChØ tiªu nμy ®o l−êng møc ®é t¸c ®éng cña 
c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi gi¸ s¶n phÈm.  

Sè liÖu ë b¶ng 5 cho thÊy, tû lÖ b¶o vÖ 
danh nghÜa (NPR) cña s¶n xuÊt ng« ë c¸c 
tØnh ®iÒu tra lín h¬n 0, nghÜa lμ c¸c chÝnh 
s¸ch cña Nhμ n−íc ®· b¶o hé cho ng−êi s¶n  

        

xuÊt ng« vμ ®Ëu t−¬ng trong n−íc vμ nh− 
vËy kh«ng b¶o hé ng−êi sö dông ng«, ®Ëu 
t−¬ng lμm thøc ¨n ch¨n nu«i. Trong 4 tØnh 
nghiªn cøu th× Hμ T©y cã tû lÖ b¶o vÖ danh 
nghÜa cao nhÊt 18,5% ®èi víi ng« vμ 12,94% 
®èi víi ®Ëu t−¬ng. Tû lÖ b¶o hé danh nghÜa 
lín h¬n 0 cã thÓ ®−îc gi¶i thÝch bëi nh÷ng lý 
do nh− sau (i) Nhμ n−íc ®¸nh thuÕ nhËp 
khÈu ng«; (ii) do chÊt l−îng ng« s¶n xuÊt 
trong n−íc cao h¬n ng« nhËp khÈu nªn gi¸ 
b¸n cao h¬n. Tû lÖ b¶o vÖ hiÖu qu¶ ë tÊt c¶ 
c¸c tØnh nghiªn cøu ®Òu lín h¬n 0 (EPRs > 
0). §iÒu ®ã chøng tá c¸c chÝnh s¸ch vÒ gi¸ 
s¶n phÈm vμ gi¸ vËt t− n«ng nghiÖp cña Nhμ 
n−íc ®· khuyÕn khÝch ng−êi trång ng« ®Çu 
t− vμo s¶n xuÊt.  

3.5.2.  Ph©n tÝch lîi thÕ so s¸nh vμ lîi thÕ 
           c¹nh tranh cña s¶n xuÊt ng« ë c¸c 
           tØnh ®iÒu tra 

HÖ sè chi phÝ nguån lùc tÝnh theo gi¸ x· 
héi cña s¶n xuÊt ng« nhá h¬n 1 t¹i tÊt c¶ c¸c 
tØnh nghiªn cøu (DRC/SER < 1) chøng tá ë tÊt 
c¶ c¸c tØnh nãi trªn ®Òu cã lîi thÕ so s¸nh vÒ 
s¶n xuÊt ng«.   

B¶ng 5. Chi phÝ nguån lùc trong n−íc cho s¶n xuÊt ng« t¹i c¸c tØnh nghiªn cøu 
(tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn ng«) 

Tỉnh Sơn La Hà Tây Đắk Lắk Đồng Nai 

1.  Giá trị sản phẩm 
a) US$/tấn 
b) 000 đồng/tấn 

 
112,0 

1736,0 

 
112,0 

1736,0 

 
112,0 

1736,0 

 
112,0 

1736,0 
2. Chi phí sản xuất 

a) Trong nước (000 đ/tấn) 
b) Nước ngoài (000 đ/tấn) 

 
867,2 
281,5 

 
1249,0 
329,1 

 
883,6 
214,3 

 
1110,7 

293,4 
3. Chi phí marketing 

a) Trong nước (000 đ/tấn) 
b) Ngoài nước (000 đ/tấn) 

 
175,7 
114,9 

 
188,0 

86,2 

 
210,0 
123,1 

 
217,0 
104,6 

4. Tổng chi phí 
a) Trong nước (000 đ/tấn) 
b) Nước ngoài (000 đ/tấn) 
tương đương (US$/tấn) 

 
1042,9 

396,4 
25,6 

 
1437,0 
415,3 

26,8 

 
1093,6 

337,4 
21,8 

 
1327,7 

398,0 
25,7 

5. Chênh lệch (*) 86,4 85,2 90,2 86,3 
6. DRC 12,1 16,9 12,1 15,4 
7. DRC/SER 0,65 0,91 0,65 0,83 
8. DRC/OER 0,78 1,09 0,78 0,99 

(*) Chênh lệch bằng  giá nhập khẩu trừ đi chi phí nguồn lực nước ngoài (nhập khẩu) 
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Hay nãi c¸ch kh¸c, s¶n xuÊt ng« ë tÊt c¶ 
c¸c ®Þa ph−¬ng nghiªn cøu ®Òu cã hiÖu qu¶ 
trong viÖc tao ra nguån ngo¹i tÖ th«ng qua 
ho¹t ®éng s¶n xuÊt thay thÕ nhËp khÈu. 
Trong ®ã, §¾k L¾k vμ S¬n La cã lîi thÕ so 
s¸nh cao nhÊt trong s¶n xuÊt ng« v× hÖ sè chi 
phÝ nguån lùc ë 2 tØnh nμy thÊp nhÊt 
(DRC/SER = 0,65). Nguyªn nh©n chñ yÕu do 
c¸c tØnh nμy cã ®iÒu kiÖn thêi tiÕt khÝ hËu 
thuËn lîi, ®Êt ®ai tèt nªn n¨ng suÊt ng« cao 
h¬n c¸c tØnh vμ c¸c vïng kh¸c trong c¶ n−íc. 

Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn ®©y cã thÓ 
kh¼ng ®Þnh r»ng n−íc ta cã lîi thÕ so s¸nh 
vÒ s¶n xuÊt ng«. Do vËy chóng ta hoμn toμn 
cã thÓ s¶n xuÊt ng« thay thÕ nhËp khÈu ®Ó 
lμm nguyªn liÖu chÕ biÕn TAGS.  

Sè liÖu ë b¶ng 6 cho thÊy Hμ T©y vμ 
§ång Nai cã hÖ sè chi phÝ nguån lùc (RCR) 

  

tÝnh theo gi¸ trao ®æi thùc tÕ xÊp xØ hoÆc lín 
h¬n 1, chøng tá hai tØnh nμy kh«ng cã lîi thÕ 
c¹nh tranh vÒ s¶n xuÊt ng« mÆc dï cã lîi thÕ 
so s¸nh. Hai tØnh S¬n La vμ §¾k L¾k cã hÖ sè 
chi phÝ nguån lùc tÝnh theo gi¸ trao ®æi thùc 
tÕ b»ng 0,78 (DRC/OER < 1) chøng tá c¸c tØnh 
nμy cã lîi thÕ c¹nh tranh vÒ s¶n xuÊt ng«. 
§iÒu nμy cho thÊy, mÆc dï s¶n xuÊt ng« ë tÊt 
c¶ c¸c ®Þa ph−¬ng nghiªn cøu ®Òu cã lîi thÕ so 
s¸nh nh−ng kh«ng ph¶i ®Þa ph−¬ng nμo còng 
cã lîi thÕ c¹nh tranh trong s¶n xuÊt vμ tiªu 
thô ng«. §Ó biÕn lîi thÕ so s¸nh thμnh lîi thÕ 
c¹nh tranh ®ßi hái c¸c chÝnh s¸ch cña Nhμ 
n−íc ph¶i ®ång bé vμ linh ho¹t.  

Nghiªn cøu nμy sÏ gióp ®Ò xuÊt c¸c 
chÝnh s¸ch vÒ s¶n xuÊt vμ tiªu thô ng« vμ 
®Ëu t−¬ng ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh 
cña c¸c s¶n phÈm nμy. 

B¶ng 6. Chi phÝ nguån lùc trong n−íc s¶n xuÊt ®Ëu t−¬ng t¹i c¸c tØnh nghiªn cøu 
n¨m 2003 (tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn ®Ëu t−¬ng) 

Tỉnh Sơn La Hà Tây Đắk Lắk Đồng Nai 
1.  Giá trị sản phẩm 

a) US$/tấn 
b) 000 đồng/tấn 

 
274,0 

4247,0 

 
274,0 

4247,0 

 
274,0 

4247,0 

 
274,0 

4247,0 
2. Chi phí sản xuất 

a) Trong nước (000 đ/tấn) 
b) Nước ngoài (000 đ/tấn) 

 
3235,5 
716,9 

 
4059,8 
763,4 

 
2926,5 
538,4 

 
3407,7 
567,8 

3. Chi phí marketing 
a) Trong nước (000 đ/tấn) 
b) Ngoài nước (000 đ/tấn) 

 
783,4 
115,1 

 
338,0 
86,2 

 
710,0 
123,1 

 
626,0 
104,6 

4. Tổng chi phí 
a) Trong nước (000 đ/tấn) 
b) Nước ngoài (000 đ/tấn) 
tương đương (US$/tấn) 

 
4018,9 
832,0 
53,7 

 
4397,8 
849,6 
54,8 

 
3636,5 
661,5 
42,7 

 
4033,7 
672,4 
43,4 

5. Chênh lệch (*) 220,3 219,2 231,3 230,6 
6. DRC 18,2 20,1 15,7 17,5 
7. DRC/SER 0,98 1,08 0,84 0,94 
8. DRC/OER 1,17 1,30 0,98 1,13 

(*) Chênh lệch bằng  giá nhập khẩu trừ đi chi phí nguồn lực nước ngoài 

B¶ng 7.  Lîi thÕ c¹nh tranh cña ng« vμ ®Ëu t−¬ng theo kÞch b¶n 1 

Tỉnh Sơn La Hà Tây Đắk Lắk Đồng Nai 

DRC/OER của ngô 
Khi giá giảm 5% 
Khi giá giảm 10% 
Khi giá giảm 15% 

 
0,83 
0,89 
0,97 

 
1,15 
1,23 
1,33 

 
0,87 
0,94 
1,01 

 
1,06 
1,14 
1,23 

DRC/OER của đậu tương 
Khi giá giảm 5% 
Khi giá giảm 10% 
Khi giá giảm 15% 

 
1,25 
1,34 
1,45 

 
1,38 
1,48 
1,59 

 
1,08 
1,15 
1,23 

 
1,20 
1,28 
1,37 
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3.5.3. Ph©n tÝch lîi thÕ so s¸nh vμ lîi thÕ 
          c¹nh tranh cña s¶n xuÊt ®Ëu t−¬ng 

Sè liÖu ë b¶ng 7 cho thÊy, trõ tØnh Hμ 
T©y, c¸c tØnh cßn l¹i cã hÖ sè chi phÝ nguån 
lùc tÝnh theo gi¸ x· héi nhá h¬n 1 (RCR < 1), 
cã nghÜa cã lîi thÕ so s¸nh vÒ s¶n xuÊt ®Ëu 
t−¬ng. Tuy nhiªn cã thÓ thÊy, hÖ sè RCR cña 
c¸c tØnh xÊp xØ 1 nghÜa lμ lîi thÕ so s¸nh cña 
c¸c tØnh vÒ s¶n phÈm nμy rÊt thÊp. §¾k L¾k 
lμ tØnh thÓ hiÖn lîi thÕ so s¸nh trong s¶n 
xuÊt ®Ëu t−¬ng cao nhÊt víi hÖ sè chi phÝ 
nguån lùc (RRC = 0,84) do n¨ng suÊt cao 
nhÊt v× cã ®iÒu kiÖn tù nhiªn thuËn lîi (®Êt 
tèt, khÝ hËu thÝch hîp). 

Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn ®©y, ta cã thÓ 
kh¼ng ®Þnh r»ng mét sè ®Þa ph−¬ng cña n−íc 
ta cã lîi thÕ so s¸nh vÒ s¶n xuÊt ®Ëu t−¬ng. 
Do vËy chóng ta cã thÓ s¶n xuÊt ®Ëu t−¬ng 
thay thÕ nhËp khÈu ®Ó lμm nguyªn liÖu chÕ 
biÕn TAGS. VÒ lîi thÕ c¹nh tranh, trong 4 
tØnh nghiªn cøu, chØ cã §¾k L¾k cã lîi thÕ 
c¹nh tranh trong s¶n xuÊt ®Ëu t−¬ng nh−ng ë 
møc ®é rÊt thÊp. Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng 
trªn lμ do n¨ng suÊt ®Ëu t−¬ng cña n−íc ta 
rÊt thÊp so víi c¸c n−íc trªn thÕ giíi, ngoμi 
ra kh©u s¬ chÕ vμ b¶o qu¶n sau thu ho¹ch 
còng cßn nhiÒu yÕu kÐm, ®Ëu t−¬ng th−êng 
thu ho¹ch vμo mïa m−a nªn dÔ bÞ Èm mèc 
lμm gi¶m chÊt l−îng thËm chÝ ph¶i bá ®i do 
m−a vμ Èm ®é cao. Do vËy ®Ó n©ng cao kh¶ 
n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm nμy cÇn lμm 
tèt c«ng t¸c s¶n xuÊt gièng vμ b¶o qu¶n chÕ 
biÕn sau thu ho¹ch, ®Æc biÖt t¹i c¸c tØnh s¶n 
xuÊt träng ®iÓm nh− §¾k L¾k, S¬n La.  

3.5.4. Thay ®æi lîi thÕ c¹nh tranh cña ng« 
           vμ ®Ëu t−¬ng khi ViÖt Nam héi 
           nhËp kinh tÕ 

Khi tham gia héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vμ 
khu vùc, nÒn kinh tÕ nãi chung vμ ngμnh hμng 
s¶n xuÊt nguyªn liÖu TAGS nãi riªng ph¶i 
chÞu ¸p lùc c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ n−íc 
ngoμi. §Ó ph©n tÝch kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña 
s¶n xuÊt ng« vμ ®Ëu t−¬ng ë n−íc ta trong bèi 
c¶nh héi nhËp, chóng t«i x©y dùng c¸c kÞch 
b¶n sau d©y: gi¸ ng«, gi¸ ph©n bãn, lao ®éng 

thay ®æi vμ n¨ng suÊt ng« t¨ng do tiÕn bé kü 
thuËt (c¸c yÕu tè kh¸c gi¶ ®Þnh kh«ng ®æi). 

* KÞch b¶n 1: Gi¸ ng« vμ ®Ëu t−¬ng nhËp 
khÈu thay ®æi 

NÕu gi¸ ng« nhËp khÈu gi¶m 5%, 10% 
hoÆc 15% so víi gi¸ nhËp khÈu hiÖn t¹i th× 
hai tØnh S¬n La vμ §¾k L¾k vÉn cã lîi thÕ 
c¹nh tranh vÒ s¶n xuÊt ng«; hai tØnh Hμ T©y 
vμ §ång Nai sÏ kh«ng cßn lîi thÕ c¹nh tranh 
vÒ s¶n xuÊt ng«. NÕu gi¸ ®Ëu t−¬ng nhËp 
khÈu gi¶m 5%, 10% hoÆc 15% so víi gi¸ 
nhËp khÈu hiÖn t¹i th× ë tÊt c¶ c¸c tØnh 
nghiªn cøu sÏ kh«ng cßn lîi thÕ c¹nh tranh 
vÒ s¶n xuÊt ®Ëu t−¬ng. 

*KÞch b¶n 2: Gi¸ mét sè vËt t− nhËp 
khÈu thay ®æi 

Gi¶ sö gi¸ nhËp khÈu hoÆc thuÕ nhËp 
khÈu c¸c lo¹i ph©n bãn, vËt t− t¨ng lªn th× 
lîi thÕ c¹nh tranh thay ®æi theo chiÒu h−íng 
bÊt lîi, tuy nhiªn hai tØnh S¬n La vμ §¾k 
L¾k vÉn cßn lîi thÕ c¹nh tranh vÒ s¶n xuÊt 
ng«. Riªng hai tØnh Hμ T©y vμ §ång Nai sÏ 
kh«ng cßn lîi thÕ c¹nh tranh vÒ s¶n xuÊt 
ng«. §èi víi ®Ëu t−¬ng, tÊt c¶ c¸c tØnh ®Òu 
kh«ng cßn lîi thÕ c¹nh tranh trong ngμnh 
s¶n xuÊt nμy khi gi¸ vËt t− nhËp khÈu hoÆc 
thuÕ nhËp khÈu t¨ng lªn. 

*KÞch b¶n 3: Gi¸ lao ®éng t¨ng 

Gi¶ sö tiÒn c«ng lao ®éng (gi¸ thuª 
m−ín lao ®éng hay chi phÝ c¬ héi cña lao 
®éng) t¨ng lªn tèi ®a 15%, chØ cßn S¬n La vμ 
§¾k L¾k gi÷ ®−¬c lîi thÕ c¹nh tranh vÒ s¶n 
xuÊt ng« nh−ng s¶n xuÊt ®Ëu t−¬ng ë c¶ 4 
tØnh ®Òu kh«ng cßn lîi thÕ c¹nh tranh n÷a. 

* KÞch b¶n 4: N¨ng suÊt ng«, ®Ëu t−¬ng 
t¨ng do øng dông tiÕn bé kü thuËt vμo s¶n xuÊt 

Gi¶ sö do ¸p dông c¸c tiÕn bé kü thuËt vÒ 
gièng (sö dông gièng míi) vμ do lμm tèt c«ng 
t¸c khuyÕn n«ng chuyÓn giao tiÕn bé kü thuËt 
nªn n¨ng suÊt ng« vμ ®Ëu t−¬ng kh«ng ngõng 
t¨ng lªn. NÕu n¨ng suÊt ng« t¨ng 5% so víi 
hiÖn t¹i th× 3 tØnh S¬n La, §¾k L¾k vμ §ång 
Nai cã lîi thÕ c¹nh tranh vÒ s¶n xuÊt ng«. 
NÕu nh− n¨ng suÊt ng« t¨ng 10% hoÆc 15% 
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so víi hiÖn t¹i th× tÊt c¶ c¸c tØnh sÏ cã lîi thÕ 
c¹nh tranh vÒ s¶n xuÊt ng«. Riªng ®èi víi ®Ëu 
t−¬ng, §¾k L¾k lu«n lμ tØnh gi÷ ®−îc lîi thÕ 
c¹nh tranh trong tÊt c¶ c¸c t×nh huèng, §ång 
Nai chØ cã lîi thÕ c¹nh tranh khi n¨ng suÊt 
®Ëu t−¬ng t¨ng 15%; c¸c tØnh S¬n La vμ Hμ 
T©y vÉn kh«ng cã lîi thÕ c¹nh tranh ngay c¶ 
khi n¨ng suÊt ®Ëu t−¬ng t¨ng 15% so víi hiÖn 
t¹i. §iÒu ®ã chøng tá n¨ng suÊt ®Ëu t−¬ng 
cña chóng ta hiÖn t¹i vÉn cßn qu¸ thÊp trong 
khi chi phÝ s¶n xuÊt l¹i qu¸ cao so víi c¸c 
n−íc trong khu vùc vμ trªn thÕ giíi. 

3.6. Mét sè ®Ò xuÊt nh»m ph¸t huy lîi thÕ 
        so s¸nh, lîi thÕ c¹nh tranh cña s¶n 
        xuÊt nguyªn liÖu chÕ biÕn thøc ¨n 
        gia sóc ë ViÖt Nam 

Ph©n tÝch trªn cho thÊy, trong ®iÒu kiÖn 
hiÖn t¹i, 4 tØnh s¶n xuÊt ng« lín nhÊt ®¹i 
diÖn cho 4 vïng sinh th¸i cña n−íc ta ®Òu cã 
lîi thÕ so s¸nh vμ c¹nh tranh vÒ s¶n xuÊt 
ng« lμm nguyªn liÖu cho chÕ biÕn thøc ¨n gia 
sóc (trõ Hμ T©y kh«ng cã lîi thÕ c¹nh tranh 
trong s¶n xuÊt ng«). Duy nhÊt §¾k L¾k lμ 
tØnh cã lîi thÕ so s¸nh vμ c¹nh tranh trong 
s¶n xuÊt ®Ëu t−¬ng, 3 tØnh cßn l¹i chØ cã lîi 
thÕ so s¸nh. Nh− vËy cã thÓ thÊy r»ng n−íc 
ta cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ng« vμ ®Ëu t−¬ng ®Ó 
®¸p øng nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ thay thÕ 
nhËp khÈu nh− hiÖn nay nÕu nh− c¸c vïng 
s¶n xuÊt (®Æc biÖt vïng cao) ®−îc ®Çu t− 
tháa ®¸ng vÒ mäi mÆt. §Ó n©ng cao lîi thÕ so 
s¸nh vμ lîi thÕ c¹nh tranh cña tõng vïng 
trong s¶n xuÊt ng« vμ ®Ëu t−¬ng, chóng t«i 
®Ò xuÊt mét sè vÒ chÝnh s¸ch sau:  

1. T¨ng c−êng x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, 
®−êng giao th«ng ë c¸c tØnh s¶n xuÊt ng«, 
®Ëu t−¬ng träng ®iÓm cña c¶ n−íc, ®Æc biÖt 
chó träng S¬n La vμ khu vùc T©y nguyªn. 
§©y lμ c¸c ®Þa ph−¬ng cã c¬ së h¹ tÇng yÕu 
kÐm, ¶nh h−ëng nghiªm träng tíi thu ho¹ch 
ng« vμ ®Ëu t−¬ng cña n«ng d©n. 

2. T¨ng c−êng c«ng t¸c khuyÕn n«ng, 
chuyÓn giao tiÕn bé khoa häc kü thuËt cho 

n«ng d©n, chó träng ®Æc biÖt c¸c khu vùc ®Êt 
dèc, dÔ bÞ röa tr«i. CÇn nghiªn cøu ®−a ra 
c¸c qui tr×nh canh t¸c tiªn tiÕn, hîp lý g¾n 
víi viÖc chèng xãi mßn röa tr«i ®Ó cã thÓ 
ph¸t triÓn n«ng nghiÖp mét c¸ch bÒn v÷ng. 

3. Gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò vèn vay cho hé 
n«ng d©n, chó ý c¸c vïng s¶n xuÊt ng« vμ 
®Ëu t−¬ng cã quy m« diÖn tÝch lín, c¸c hé 
th−êng chÞu thua thiÖt do t×nh tr¹ng vay vèn 
tõ c¸c nguån tÝn dông kh«ng chÝnh thèng víi 
l·i suÊt cao hoÆc øng tr−íc vËt t− ë c¸c cöa 
hμng, ®¹i lý vμ ph¶i chÞu l·i suÊt cao h¬n l·i 
suÊt vay ng©n hμng, hoÆc ph¶i cam kÕt b¸n 
s¶n phÈm cho c¸c chñ ®¹i lý vËt t− kiªm thu 
mua n«ng s¶n víi nhiÒu thiÖt thßi vÒ gi¸ c¶ 
hoÆc ®iÒu kiÖn giao nép s¶n phÈm. 

4. Gi¶m dÇn tiÕn tíi xãa bá thuÕ nhËp 
khÈu c¸c lo¹i ®Çu vμo phôc vô s¶n xuÊt ng«, 
®Ëu t−¬ng. Ngoμi ra, c¸c c¬ quan Nhμ n−íc 
cÇn gi¶m bít c¸c thñ tôc phiÒn hμ cho c¸c 
doanh nghiÖp nhËp khÈu vËt t−, ph©n bãn vμ 
kiªn quyÕt xo¸ bá c¸c kho¶n tiÒn m·i lé khi 
vËn chuyÓn vËt t− trªn ®−êng.  

5. Gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò sau thu häach 
vμ s¬ chÕ s¶n phÈm. Tæn thÊt sau thu ho¹ch 
kh¸ lín trong s¶n xuÊt ng«, do kh«ng cã ®iÒu 
kiÖn ph¬i sÊy, b¶o qu¶n thÝch hîp. CÇn cã 
nghiªn cøu ®−a ra c¸c qui tr×nh sÊy thÝch 
hîp hoÆc c¸c kiÓu lß sÊy c¶i tiÕn phï hîp víi 
®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng vïng ®Ó gióp n«ng 
d©n cã thÓ tù sÊy ®−îc s¶n phÈm, ®ång thêi 
cÇn cã c¸c quy tr×nh b¶o qu¶n thÝch hîp 
nh»m ®¶m b¶o chÊt l−îng s¶n phÈm cho 
n«ng d©n. 

6. Gi¶i quyÕt tèt kh©u tiªu thô s¶n 
phÈm, g¾n kÕt nhμ m¸y chÕ biÕn thøc ¨n gia 
sóc víi vïng nguyªn liÖu. CÇn cã sù g¾n kÕt 
vμ phèi hîp gi÷a nhμ m¸y chÕ biÕn thøc ¨n 
gia sóc víi n«ng d©n vïng nguyªn liÖu. CÇn 
ký kÕt c¸c hîp ®ång s¶n xuÊt mua b¸n s¶n 
phÈm, cung øng tr−íc vËt t−, tiÒn vèn cho 
n«ng d©n nh− m« h×nh ë c¸c vïng nguyªn 
liÖu mÝa ®−êng.  

7. KiÓm so¸t c«ng t¸c s¶n xuÊt vμ cung 
øng gièng, gi¶m gi¸ thμnh s¶n xuÊt gièng t¹i 
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c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt gãp phÇn gi¶m gi¸ gièng 
ng« vμ ®Ëu t−¬ng cho n«ng d©n. 

4. KÕT LUËN  

S¶n xuÊt ng« vμ ®Ëu t−¬ng ë c¸c tØnh 
®iÒu tra ®Òu ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cao, 
gãp phÇn n©ng cao thu nhËp, gi¶i quyÕt viÖc 
lμm cho kh«ng nh÷ng c− d©n ®Þa ph−¬ng mμ 
cßn cho mét phËn c− d©n c¸c tØnh kh¸c ®Õn 
lμm thuª. S¶n xuÊt ng« vμ ®Ëu t−¬ng mang 
l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n nhiÒu so víi c¸c 
c©y trång c¹nh tranh trªn cïng lo¹i ®Êt 
trong cïng thêi vô. 

C¸c hÖ sè tû lÖ b¶o hé danh nghÜa vμ tû 
lÖ b¶o hé thùc tÕ ®èi víi s¶n phÈm ng« vμ 
®Ëu t−¬ng ®Òu lín h¬n 0 chøng tá c¸c chÝnh 
s¸ch cña Nhμ n−íc ®· b¶o hé n«ng d©n 
trång ng« vμ ®Ëu t−¬ng th«ng qua viÖc ®¸nh 
thuÕ nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm nμy. Tuy 
nhiªn, viÖc Nhμ n−íc ®¸nh thuÕ nhËp khÈu 
®èi víi ph©n bãn vμ c¸c lo¹i vËt t− kh¸c l¹i 
g©y trë ng¹i cho ng−êi n«ng d©n v× c¸c 
chÝnh s¸ch nμy ®· lμm cho gi¸ vËt t− ph©n 
bãn t¨ng lªn. 

C¸c tØnh nghiªn cøu ®Òu cã lîi thÕ so 
s¸nh trong s¶n xuÊt ng«, trong ®ã cao nhÊt 
lμ ë S¬n La vμ §¾k L¾k sau ®ã ®Õn §ång Nai 
vμ thÊp nhÊt ë Hμ T©y. Riªng ®èi víi ®Ëu 
t−¬ng lîi thÕ so s¸nh thÓ hiÖn râ ë §¾k L¾k, 
hai tØnh §ång Nai vμ S¬n La cã thÓ hiÖn lîi 
thÕ so s¸nh ë møc ®é thÊp cßn Hμ T©y kh«ng 
cã lîi thÕ so s¸nh. 

Do c¸c chÝnh s¸ch cña Nhμ n−íc kh«ng 
®ång bé nªn mÆc dï c¶ 4 tØnh nghiªn cøu 
®Òu cã lîi thÕ so s¸nh song chØ cã 2 tØnh lμ 
S¬n La vμ §¾k L¾k thÓ hiÖn lîi thÕ c¹nh 
tranh, tØnh §ång Nai kh«ng thÓ hiÖn râ cßn ë 
Hμ T©y th× kh«ng cã lîi thÕ c¹nh tranh trong 
s¶n xuÊt ng«. §èi víi ®Ëu t−¬ng, chØ cã §¾k 
L¾k thÓ hiÖn lîi thÕ c¹nh tranh nh−ng 
kh«ng râ, c¸c tØnh cßn l¹i kh«ng cã lîi thÕ 
c¹nh tranh vÒ s¶n xuÊt ®Ëu t−¬ng. 

 
 
 
 
 

ViÖc ph©n tÝch c¸c kÞch b¶n khi n−íc ta 
tham gia héi nhËp kinh tÕ khu vùc trong 
nh÷ng n¨m tíi cho thÊy nÕu mét sè yÕu tè 
thay ®æi theo h−íng bÊt lîi nh− gi¸ ng« thÕ 
giíi gi¶m, hoÆc gi¸ vËt t−, lao ®éng t¨ng tõ 5% 
®Õn 15% th× S¬n La vμ §¾k L¾k vÉn cßn kh¶ 
n¨ng c¹nh tranh vÒ s¶n xuÊt ng«. Khi n¨ng 
suÊt ng« t¨ng lªn th× lîi thÕ c¹nh tranh ®−îc 
c¶i thiÖn râ rÖt, nh− vËy t¨ng n¨ng suÊt ng« lμ 
ch×a kho¸ ®Ó lμm t¨ng lîi thÕ c¹nh tranh vμ 
thóc ®Èy ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Riªng ®èi víi 
®Ëu t−¬ng, duy nhÊt chi cã §¾k L¾k cã ®−îc lîi 
thÕ c¹nh tranh trong c¸c t×nh huèng trªn. 

TiÕn bé khoa häc kü thuËt vÒ gièng vμ 
c¸c biÖn ph¸p kü thuËt canh t¸c cã vai trß 
®Æc biÖt quan träng trong viÖc n©ng cao n¨ng 
suÊt ng« vμ ®Ëu t−¬ng, ®ã lμ ch×a khãa ®Ó æn 
®Þnh vμ ph¸t triÓn s¶n xuÊt n©ng cao kh¶ 
n¨ng c¹nh tranh cña ngμnh hμng nμy trong 
nh÷ng n¨m tíi. Nh− vËy ®Ó gi¶i quyÕt nhu 
cÇu vÒ ng« lμm thøc ¨n gia sóc, chóng ta nªn 
tËp trung ph¸t triÓn m¹nh s¶n xuÊt ng« ë 
c¸c tØnh cã lîi thÕ so s¸nh cao nh− S¬n La, 
§¾k L¾k vμ §ång Nai. Riªng c©y ®Ëu t−¬ng, 
do c¸c tØnh nghiªn cøu cã lîi thÕ so s¸nh ë 
møc ®é thÊp (ngo¹i trõ §¾k L¾k) cho phÐp 
kÕt luËn mét mÆt chóng ta tËp trung ®Èy 
m¹nh s¶n xuÊt ë §¾k L¾k nh−ng mÆt kh¸c 
cÇn ph¶i nhËp khÈu ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tiªu 
dïng trong n−íc ®ang ngμy cμng t¨ng lªn. 
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