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Nhận xét chính của VietnamCredit 

1. Ngành điều Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, nóng: Việt Nam là nước 

xuất khẩu nhân điều số 1 thế giới từ năm 2006, cùng với Ấn Độ, Brazil là 3 

nước sản xuất, chế biến và xuất khẩu hạt điều hàng đầu thế giới (chiếm tới 

70% sản lượng điều thế giới); năm 1990 xuất khẩu hạt điều đạt 130 triệu 

USD, năm 2007 đạt 650 triệu USD, tính riêng 10 tháng đầu năm 2008 kim 

ngạch xuất khẩu điều đã đạt 769 triệu USD gấp 6 lần so với năm 1990. 

2. Số lượng DN tham gia chế biến, xuất khẩu hạt điều cũng tăng trên 10 lần so 

với năm 1990. Tuy nhiên DN làm ăn manh mún, chụp giựt, khó khăn do 

thiếu vốn, thiếu nguyên liệu đang đè nặng lên ngành này cả trong ngắn hạn 

và trung hạn trước nguy cơ bị tuột mất ngôi vị số 1 trên thị trường hạt điều 

thế giới.  

3. Ngành điều phát triển nhanh nhưng thiếu bền vững, khả năng quản lý rủi ro 

yếu kém, chất lượng dự báo thiếu chính xác dẫn đến ngành điều Việt Nam 

mặc dù là quốc gia xuất khẩu điều hàng đầu thế giới nhưng vẫn làm ăn thua 

lỗ: năm 2005 lỗ 1000 tỷ VND, năm 2006 lỗ 300 tỷ VND, năm 2008 có tới 

38 DN Việt Nam bị kiện vì xù hợp đồng trước nguy cơ lỗ trên nửa tỷ VND. 

4. Hạt điều Việt Nam có chất lượng nổi trội, được thị trường thế giới đánh giá 

cao. Tuy nhiên tình trạng thiếu hụt nguyên liệu vốn là thực trạng, nay lại 

cộng thêm khó khăn vì tính tự phát ở khâu nuôi trồng do năng suất, hiệu quả 

của việc trồng điều được cho là thấp tương đối so với một số loại cây công 

nghiệp khác như: cafe, cao su,… 

5. Bài học về nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu nông sản cho ngôi vị số 1 còn 

chưa đủ thấm thía, nay lại vấp phải sức ép rủi ro từ cuộc suy thoái kinh tế 

toàn cầu mang lại. Trước tình hình đó, ngành điều được đánh giá là khó khăn 

cả hiện tại và tương lai. Tuy nhiên ngành điều có thể vượt lên nhờ vị thế của 

nước lớn; hợp tác quốc tế, chia sẻ cơ hội có lẽ sẽ cần thiết và tốt hơn trong 

xu thế tương lai. 

 

 


