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Chuỗi cung ứng nông nghiệp tại Việt Nam

• Tài trợ vốn trong lĩnh vực nông nghiệp đóng vai trò 
cốt lõi trong việc xây dựng chiến lược của Việt 
Nam. 

• Mục tiêu thực hiện chuỗi cung ứng là nhằm liên 
kết các hoạt động trong trao đổi hàng hóa, từ lúc 
hàng được thu mua đến lúc hàng đến tay khách 
hàng

• Ngoài ra, chuỗi cung ứng còn góp phần tăng lượng 
hàng xuất khẩu và phân phối hàng nhập khẩu

• Thực trạng – Theo Bộ NN&PTNT, chi phí giao dịch 
cao, thiếu sự kết nối giữa các bên tham gia, công 
nghệ xử lý sau thu hoạch và chế biến lỗi thời
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Sự phát triển chuỗi cung ứng nông nghiệp

Cải cách ruộng đất
Mở rộng quy mô sản xuất. Khuyến khích thanh niên tham gia phát triển nông nghiệp. 

Thủy lợi
Hạn chế phụ thuộc nước mưa trong tưới tiêu

Tiết kiệm chi phí khi mua sắm vật tư nông nghiệp đạt chuẩn, máy móc thiết bị, 
dịch vụ hỗ trợ

Tối ưu năng suất
Áp dụng các phương pháp canh tác hiệu quả hơn và hiện đại hơn
Hạn chế tác động do tự nhiên gây ra, Bảo hiểm mùa màng

Xây dựng kho gần thị trường giúp bảo quản thực phẩm và đảm bảo 
an ninh

Đường bộ/đường sắt/đường thủy đến thị trường đầu cuối
Đưa đối tác Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Tính hiệu quả của thị trường
Công khai minh bạch giá, hợp đồng kỳ hạn, đảm bảo thực thi

Giá trị gia tăng
Thực trạng trong nước

Tài trợ để phát triển cơ sở hạ 
tầng chuỗi cung ứng, hỗ trợ 
vay thế chấp, tăng khả năng 
tiếp cận vốn lưu động, tài trợ  
hàng tồn kho, tài trợ dựa 
trên khoản phải thu

Khung khổ pháp lý và chính 
sách hỗ trợ các bên tham gia 
chuỗi giá trị nông nghiệp
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Thách thức về tín dụng

Phần lớn các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa không đáp ứng 
được yêu cầu về mức rủi ro tín dụng do ngân hàng đưa ra. 

Xét tín dụng dựa trên bảng cân đối kế toán là không khả thi. 

Chuyển sang hình thức cho vay dựa trên tài sản. 

Cho vay bất động sản đã tồn tại từ lâu; người cho vay phải đối 
mặt thêm các rủi ro thanh khoản và rủi ro thị trường bên cạnh rủi 
ro tín dụng và các rủi ro khác. Vay kỳ hạn dài. 

Làm cách nào kinh doanh trên khoản phải thu và hàng tồn kho? 
Tham gia tài trợ chuỗi cung ứng, hình thức tài trợ bao gồm các 
hoạt động liên quan đến khoản phải trả và khoản phải thu. 

Sức mạnh lý trí trong giao dịch hàng hóa. 

Chú trọng việc người đi vay đồng ý giao hàng hơn khả năng trả nợ 
của người đi vay. 
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Quy trình tài trợ trong giao dịch hàng hóa
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Tại sao ngân hàng nên 
tham gia Tài trợ hàng tồn 
kho

• Hình thức cho vay dựa trên tài sản ngắn hạn; mang lại rủi ro 
điều chỉnh lợi nhuận trên vốn (RAROC). Có thể thực hiện 
điều chỉnh giá (price protection)

• Tài trợ hàng tồn kho đối với nông sản lưu kho cùng với các 
biện pháp bảo vệ phù hợp là một cơ hội kinh doanh tốt cho 
những ngân hàng đang muốn tiếp cận khu vực nông thôn; 
thúc đẩy tài chính toàn diện (financial inclusion)

• Tài trợ hàng tồn kho là cầu nối giữa tài trợ doanh nghiệp sản 
xuất và tài trợ doanh nghiệp phân phối. Hỗ trợ phát triển 
ngành. 

• Khuyến khích nhập kho các mặt hàng thiết yếu, góp phần ổn 
định chuỗi cung ứng và hạn chế biến động giá thị trường. 

• Người cho vay dựa trên hàng tồn kho phải tính đến các rủi ro 
về thanh khoản/thị trường/hàng hư hỏng. 
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Tài trợ hàng tồn kho nghĩa là đảm bảo tính 
thanh khoản của các giai đoạn khác nhau 
thuộc chuỗi cung ứng nông nghiệp – sau 
thu hoạch, trước và sau chế biến, trước và 
sau bán hàng



Questions?

Srinath Keshavan
Trade Risk Consulting Pte Ltd, Singapore
www.traderiskconsulting.com
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