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TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
Ngành nông nghiệp toàn cầu có thể chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu
Một nghiên cứu được công bố mới đây cho thấy, khoảng 40% lượng nông sản nhập khẩu của châu Âu đến từ nhiều
quốc gia khác nhau có thể chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu, cụ thể là hạn hán trong thời gian từ đây đến
năm 2050. EU là khu vực nhập khẩu hàng đầu thế giới đối với các mặt hàng nông sản như cà phê, hạt điều, hạt cacao,
mía đường…., là những loại cây trồng cần có lượng nước cung cấp đầy đủ để phát triển. EU nhập khẩu mía hoàn toàn, cà
phê nhập khẩu từ Brazil và Việt Nam chiếm đến hơn 50% nhu cầu cà phê của EU mỗi năm, hay mỗi năm EU phải nhập
khẩu từ 30 - 35 triệu tấn đậu tương từ Brazil, Argentina và Mỹ trong khi sản xuất nội địa chỉ vào khoảng 0,9 triệu tấn mỗi
năm. Từ nghiên cứu này có thể thấy, EU đã, đang và sẽ chú trọng đến các biện pháp bảo vệ môi trường và sản xuất, cung
ứng bền vững trong các thỏa thuận thương mại với các quốc gia xuất khẩu và các nhà cung cấp nông sản, lương thực nói
chung cho châu Âu.
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NÔNG SẢN
* Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo nhu cầu cà phê trong niên vụ 2021/22 sắp
tới sẽ tăng trưởng vượt bậc, lượng cà phê tồn kho sẽ giảm mạnh cho đến hết niên
vụ năm sau. Theo đó, mức tiêu thụ cà phê sẽ đạt khoảng 165 triệu bao (~ 9,9 triệu
tấn), trong khi sản lượng thấp hơn nhu cầu tiêu thụ khiến lượng cà phê tồn kho
cuối niên vụ giảm xuống còn khoảng 32 triệu bao (~ 1,9 triệu tấn), mức tồn kho
thấp nhất kể từ năm 2017. Trong các nước sản xuất cà phê hàng đầu thế giới, khi
sản lượng tại Brazil, Trung Mỹ và Mexico dự báo giảm trong niên vụ tới thì ngược
lại, sản lượng cà phê từ Việt Nam sẽ tăng nhẹ khoảng 1,8 triệu bao (~ 108 nghìn
tấn).
* Bộ Công Thương Việt Nam đưa ra kỳ vọng xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp
của nước ta sẽ đạt khoảng 41 tỷ USD trở lên từ năm 2021 này, với kim ngạch xuất
khẩu bình quân mỗi năm tăng trưởng 8 - 10%. Với sự tham gia các hiệp định
thương mại tự do thế hệ mới mà điển hình là CPTPP, EVFTA, RCEP, ngành nông
sản nước ta đang phấn đấu sẽ gia tăng mạnh mẽ hơn nữa về sự hiện diện thương
mại trên phạm vi toàn cầu. Ngành nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền
kinh tế Việt Nam nói riêng và toàn khu vực ASEAN nói chung, trong đó đặc biệt
với đối tác thương mại EU thì nhiều nước tại ASEAN được dự báo sẽ tăng trưởng
xuất khẩu nông sản mạnh nhất vào EU, nổi bật là Indonesia, Thái Lan, Malaysia,
Philippines và Việt Nam. Theo đó, Indonesia được dự báo sẽ trở thành đối tác
thương mại về nông sản lớn nhất trong nhóm các nước này với kim ngạch xuất
khẩu khoảng 4,78 tỷ EUR. Kế tiếp ngay sau đó chính là Việt Nam với khoảng 1,96
tỷ EUR giá trị nông sản xuất khẩu vào liên minh châu Âu đến năm 2030.
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