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Xuất khẩu thủy sản sẽ còn khó khăn [1]

Cho đến thời điểm này, có thể khẳng định rằng, kim ngạch
XK thủy sản năm 2012 sẽ cao hơn năm 2011. Thế nhưng, XK trong năm tới còn gặp nhiều trở ngại
khi những khó khăn hiện tại chưa được giải quyết.

Ông Trương Đình Hoè, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho
biết, kim ngạch XK thủy sản 11 tháng đạt 5,59 tỷ USD, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2011. Dự báo
kim ngạch XK thủy sản năm 2012 khoảng 6,2 tỷ USD. Tuy nhiên, ông Hòe lo lắng, dù sản lượng và
giá trị XK thủy sản tăng nhưng thực sự chưa ổn định. Đơn cử như mặt hàng tôm, vẫn có hội chứng
tôm chết liên tục.

Bên cạnh đó, các rào cản thương mại, đặc biệt là rào cản ethoxyquin tại Nhật Bản chưa được giải
quyết khiến cho XK tôm vào thị trường này giảm sút nghiêm trọng trong những tháng gần đây. Chính
vì vậy, VASEP chưa dự đoán được XK tôm năm 2013 sẽ như thế nào. Một mặt hàng chủ lực khác là cá
tra cũng có nhiều dự báo xấu và sẽ còn kéo dài cho tới năm sau.

Do XK cá tra gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với thị trường EU, nên cả DN và nông dân có xu hướng
giảm diện tích nuôi hoặc chỉ thả nuôi cầm chừng. Ngay cả những thị trường mới như Trung Quốc,
Hàn Quốc dù có mức tăng trưởng tốt, từ 7% đến 22%, cũng đang có nguy cơ tăng chậm lại. Nguyên
nhân là do các nước gia tăng rào cản thương mại. Ví dụ như Trung Quốc yêu cầu DN XK vào nước này
phải đăng ký với cơ quan quản lý Trung Quốc, còn DN NK Indonesia bị áp hạn ngạch NK thủy sản nên
lượng hàng vào thị trường này sẽ hạn chế.

Một khó khăn nữa của ngành thủy sản được ông Hòe nêu ra là, dù lãi suất đã được hạ xuống 11%,
một số ngân hàng đồng ý giãn nợ cho người nuôi tôm và cá tra, nhưng khó khăn kéo dài từ năm
ngoái đến nay khiến cho ngành thủy sản vẫn gặp rủi ro. Vì thế, các ngân hàng vẫn thận trọng khi cho
các DN trong ngành này vay vốn. Việc giãn nợ cũng chưa đủ để cứu được nhiều nông dân khi mà họ
bị thua lỗ do giá thành sản xuất tăng nhanh, trong khi giá bán nguyên liệu không ổn định, phụ thuộc
vào biến động của thị trường nước ngoài.

Theo nhận định của VASEP, những khó khăn này sẽ còn đeo bám DN ngành thủy sản trong năm
2013. Vì thế, vị đại diện của VASEP xác định, trong năm 2013 phải giải quyết được ba vấn đề trọng
tâm là: Ổn định nguồn nguyên liệu, chú trọng NK nguyên liệu và công tác xúc tiến thương mại.
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Tuy nhiên, để giải quyết được 3 vấn đề nêu trên, cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng giúp
DN giải tỏa khó khăn. Cụ thể, để ổn định nguồn nguyên liệu, Bộ NN&PTNT cần tăng cường giải quyết
sớm các vấn đề về dịch bệnh, quy hoạch chung vùng nuôi tôm để bảo đảm nguồn và chất lượng
nguyên liệu, từ đó giúp cho hàng hóa có giá thành cạnh tranh trên thị trường.

Bộ NN&PTNT kiến nghị với Chính phủ quy định XK cá tra là ngành sản xuất đặc thù và có điều kiện,
chỉ những DN có nhà máy đủ điều kiện bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm mới được trực tiếp XK cá
tra.

Ngoài những thị trường truyền thống là EU, Mỹ, Nhật Bản, Bộ Công Thương cần tập trung tăng cường
đàm phán song phương, có những chương trình xúc tiến thương mại cho một số sản phẩm chủ lực.
Đặc biệt, nhu cầu NK nguyên liệu ngày càng tăng, dự kiến năm 2013 lên tới 70 đến 100 triệu
USD/tháng, ông Hòe cho rằng, Bộ Tài chính nên tiếp tục xem xét đưa thuế suất thuế NK nguyên liệu
chế biến XK về 0%. Mặt khác, ngành ngân hàng xem xét giãn và cơ cấu lại nợ cho các DN, cho vay
bổ sung vốn trung và dài hạn để nuôi cá tra.

Trên thực tế, nước ta hiện nay chủ yếu vẫn là XK thô, nhiều DN đang XK tôm sống, nguyên con hoặc
chỉ sơ chế sang một số thị trường lân cận. Ông Hòe cảnh báo, lợi thế giá cao khi XK tôm thô sẽ không
bù đắp được tình trạng thiếu nguyên liệu như hiện nay. Do vậy, DN cũng cần chú trọng tới việc XK
chế biến sâu để nâng cao giá trị cho hàng thủy sản.

Phan ThuÔng Trương Đình Hoè, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam
(VASEP) cho biết, kim ngạch XK thủy sản 11 tháng đạt 5,59 tỷ USD, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm
2011. Dự báo kim ngạch XK thủy sản năm 2012 khoảng 6,2 tỷ USD. Tuy nhiên, ông Hòe lo lắng, dù
sản lượng và giá trị XK thủy sản tăng nhưng thực sự chưa ổn định. Đơn cử như mặt hàng tôm, vẫn có
hội chứng tôm chết liên tục.

Bên cạnh đó, các rào cản thương mại, đặc biệt là rào cản ethoxyquin tại Nhật Bản chưa được giải
quyết khiến cho XK tôm vào thị trường này giảm sút nghiêm trọng trong những tháng gần đây. Chính
vì vậy, VASEP chưa dự đoán được XK tôm năm 2013 sẽ như thế nào. Một mặt hàng chủ lực khác là cá
tra cũng có nhiều dự báo xấu và sẽ còn kéo dài cho tới năm sau.

Do XK cá tra gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với thị trường EU, nên cả DN và nông dân có xu hướng
giảm diện tích nuôi hoặc chỉ thả nuôi cầm chừng. Ngay cả những thị trường mới như Trung Quốc,
Hàn Quốc dù có mức tăng trưởng tốt, từ 7% đến 22%, cũng đang có nguy cơ tăng chậm lại. Nguyên
nhân là do các nước gia tăng rào cản thương mại. Ví dụ như Trung Quốc yêu cầu DN XK vào nước này
phải đăng ký với cơ quan quản lý Trung Quốc, còn DN NK Indonesia bị áp hạn ngạch NK thủy sản nên
lượng hàng vào thị trường này sẽ hạn chế.

Một khó khăn nữa của ngành thủy sản được ông Hòe nêu ra là, dù lãi suất đã được hạ xuống 11%,
một số ngân hàng đồng ý giãn nợ cho người nuôi tôm và cá tra, nhưng khó khăn kéo dài từ năm
ngoái đến nay khiến cho ngành thủy sản vẫn gặp rủi ro. Vì thế, các ngân hàng vẫn thận trọng khi cho
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các DN trong ngành này vay vốn. Việc giãn nợ cũng chưa đủ để cứu được nhiều nông dân khi mà họ
bị thua lỗ do giá thành sản xuất tăng nhanh, trong khi giá bán nguyên liệu không ổn định, phụ thuộc
vào biến động của thị trường nước ngoài.

Theo nhận định của VASEP, những khó khăn này sẽ còn đeo bám DN ngành thủy sản trong năm
2013. Vì thế, vị đại diện của VASEP xác định, trong năm 2013 phải giải quyết được ba vấn đề trọng
tâm là: Ổn định nguồn nguyên liệu, chú trọng NK nguyên liệu và công tác xúc tiến thương mại.

Tuy nhiên, để giải quyết được 3 vấn đề nêu trên, cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng giúp
DN giải tỏa khó khăn. Cụ thể, để ổn định nguồn nguyên liệu, Bộ NN&PTNT cần tăng cường giải quyết
sớm các vấn đề về dịch bệnh, quy hoạch chung vùng nuôi tôm để bảo đảm nguồn và chất lượng
nguyên liệu, từ đó giúp cho hàng hóa có giá thành cạnh tranh trên thị trường.

Bộ NN&PTNT kiến nghị với Chính phủ quy định XK cá tra là ngành sản xuất đặc thù và có điều kiện,
chỉ những DN có nhà máy đủ điều kiện bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm mới được trực tiếp XK cá
tra.

Ngoài những thị trường truyền thống là EU, Mỹ, Nhật Bản, Bộ Công Thương cần tập trung tăng cường
đàm phán song phương, có những chương trình xúc tiến thương mại cho một số sản phẩm chủ lực.
Đặc biệt, nhu cầu NK nguyên liệu ngày càng tăng, dự kiến năm 2013 lên tới 70 đến 100 triệu
USD/tháng, ông Hòe cho rằng, Bộ Tài chính nên tiếp tục xem xét đưa thuế suất thuế NK nguyên liệu
chế biến XK về 0%. Mặt khác, ngành ngân hàng xem xét giãn và cơ cấu lại nợ cho các DN, cho vay
bổ sung vốn trung và dài hạn để nuôi cá tra.

Trên thực tế, nước ta hiện nay chủ yếu vẫn là XK thô, nhiều DN đang XK tôm sống, nguyên con hoặc
chỉ sơ chế sang một số thị trường lân cận. Ông Hòe cảnh báo, lợi thế giá cao khi XK tôm thô sẽ không
bù đắp được tình trạng thiếu nguyên liệu như hiện nay. Do vậy, DN cũng cần chú trọng tới việc XK
chế biến sâu để nâng cao giá trị cho hàng thủy sản.
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