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Một số nhận xét chính của VIETNAMCREDIT 
 

1. Với những điều kiện thuận lợi về điều kiện tự nhiên cũng như những diến 

biến theo hướng có lợi của giá chè thế giới, ngành chè Việt Nam đã có sự 

phát triển trong thời gian qua.  

2. Diện tích, năng suất và sản lượng chè sản xuất của Việt Nam tăng liên tục 

qua các năm từ 2000 đến 2008 và dự đoán còn tiếp tục tăng trong những 

năm tiếp theo.  

3. Sản lượng chè xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng qua các năm. Việt 

Nam trở thành quốc gia đứng thứ 5 trên thế giới về sản lượng chè cung 

ứng ra thị trường thế giới. Tuy nhiên có sự chênh lệch lớn về giá chè xuất 

khẩu trung bình của Viêt Nam so với giá chè trung bình của thế giới. Giá 

chè xuất khẩu của Việt Nam thấp hơn từ 30% đến 50% so với giá trung 

bình của thế giới. 

4. Ngành chè Việt Nam phải đối mặt với những vấn đề xuất phát từ chính 

nội tại của ngành. Đó là sự manh mún nhỏ lẻ trong quy mô sản xuất, điều 

kiện trang thiết bị của ngành còn nghèo nàn và lạc hậu, chất lượng sản 

phẩm đầu ra thấp, chúng loại sản phẩm kém đa dạng, chủ yếu là các sản 

phẩm thô, năng lực cạnh tranh của các sản phẩm còn thiếu, vấn đề phát 

triển bền vững trong tương lai. 

5. Do những yếu kém của chính ngành chè cũng như những độ trễ về tư duy 

quản lý mà vấn đề xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chè Việt Nam 

vấn chưa được chú trọng nhiều. Hiện nay chúng ta mới chỉ có một 

thương hiệu chè được biết đến là CheViet. 

6. Dự đoán nhu cầu thế giới tăng và sự sụt giảm cung ở các nước xuất khẩu 

chè lớn trên thế giới khiến giá chè năm 2009 được dự đoán là sẽ tăng lên 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu chè của Việt Nam.   

 
 
 
 
 


