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Đài Loan trở thành đối tác nhập khẩu cà phê chiến lược của Mỹ
 Báo cáo tháng 5 từ Cục nông nghiệp nước ngoài - Bộ Nông nghiệp Mỹ (FAS) cho biết Đài Loan hiện là nhà nhập khẩu cà 

phê lớn nhất của Mỹ và cũng là một đối tác nhập khẩu chiến lược của nước này. Nhu cầu nhập khẩu cà phê của Đài Loan 
tăng trưởng theo cấp số nhân qua các năm, đặc biệt là phân khúc cà phê rang xay cao cấp và cà phê trồng tại Hawaii. 
Trong năm 2020 vừa qua, Đài Loan là thị trường nhập khẩu nông sản và thực phẩm đứng thứ 8 của Mỹ, trong đó cà phê 
đứng top 1 về nhập khẩu. Ước tính của Tổ chức Cà phê quốc tế (ICO) cho thấy trong năm 2020, khoảng 23 triệu người dân 
Đài Loan đã uống khoảng 2,85 tỷ tách cà phê, trong khi báo cáo của FAS cũng nêu rằng thị trường cà phê của Đài Loan 
đạt khoảng 2,76 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng hằng năm lên đến 20%. Đài Loan đã nhập khẩu khoảng 263 triệu USD 
cà phê từ Mỹ vào năm ngoái, chiếm khoảng 30% thị phần nhập khẩu, theo sau đó là các quốc gia cung cấp lớn khác là 
Malaysia, Nhật Bản, Việt Nam và Italy. 

Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.
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NÔNG SẢN
*   Vào năm ngoái, khi nhu cầu về cà phê pha sẵn từ Robusta tăng mạnh do người 
dân khắp nơi trên thế giới phải chuyển đổi xu hướng ở nhà làm việc, đặc biệt là 
tại Nhật Bản đã giúp cho Việt Nam, nhà cung cấp cà phê Robusta đứng đầu thế 
giới, trở thành nhà cung cấp cà phê rang xay số 1 cho Nhật Bản. Báo cáo từ Tổng 
cục Hải Quan cho thấy, xuất khẩu cà phê từ Việt Nam sang Nhật Bản năm 2020 
đạt 180,5 triệu USD, tăng nhẹ 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhận thấy tiềm 
năng về xuất khẩu cà phê của nước ta, nhà sản xuất đồ uống nổi tiếng của Nhật 
Bản là Kirin đang đẩy mạnh việc hỗ trợ những người trồng cà phê của Việt Nam 
đạt chứng nhận về sản xuất bền vững. 
Theo đó, Kirin giúp người trồng cà phê Việt Nam nhận được chứng nhận từ 

Rainforest Alliance, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ, với mục tiêu hỗ 
trợ đến 700 địa điểm trồng cà phê trên khắp cả nước trong năm nay, gấp đôi 
so với số lượng 350 trang trại cà phê mà Kirin đã hỗ trợ từ năm ngoái. Để được 
chứng nhận, nông dân không chỉ hạn chế sử dụng nhiều hóa chất nông nghiệp, có 
phương pháp canh tác để bảo vệ đa dạng sinh học mà còn nâng cao hiệu quả và 
chất lượng sản xuất, cải thiện điều kiện sản xuất cho người nông dân. Thực tế cho 
thấy Việt Nam có sản lượng cà phê đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Brazil, tuy nhiên 
sản lượng cà phê đạt chứng nhật Rainforest Alliance chỉ bằng khoảng 10% so với 
cà phê của Brazil. Hiện nay, cà phê của Việt Nam chiếm khoảng 30% nguyên 
liệu mà công ty Nhật Bản này sử dụng để sản xuất đồ uống trong đó có cà phê 
đóng hộp.
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