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VAI TRÒ CỦA NÔNG NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI 

 

Giới thiệu 

Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới năm 2008, có tới ba phần tư người nghèo 
của các nước đang phát triển hiện đang sinh sống ở khu vực nông thôn và hầu hết 
trong số họ đều trực tiếp hoặc gián tiếp phụ thuộc vào nông nghiệp là nguồn sinh kế 
chính. Tại nhiều quốc gia, nông nghiệp được coi là nền tảng cho phát triển và giảm 
nghèo. Ngoài ra, bản thân nông nghiệp, với những tính chất đặc thù của nó đã trở 
thành công cụ có một không hai trong phát triển. Nông nghiệp có thể kết hợp với các 
ngành khác để đẩy nhanh tăng trưởng, giảm nghèo và bảo vệ môi trường. Điều đó cho 
thấy nông nghiệp có vai trò quan trọng như thế nào trong đóng góp vào phát triển kinh 
tế xã hội. Trong bối cảnh mở rộng thương mại và hội nhập ngày càng mạnh mẽ thì 
thậm chí nhiều quốc gia khác cũng có thể được hưởng lợi nếu quốc gia nông nghiệp 
khắc phục những yếu kém trong chính sách đối với nông nghiệp và đổi mới phương 
thức và tăng cường đầu tư cho nông nghiệp. 

1. Nông nghiệp và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

Nông nghiệp hiểu theo nghĩa rộng bao gồm tất cả những ngành sản xuất có đối 
tượng tác động là những cây trồng, vật nuôi gắn liền tất yếu với tự nhiên, có thời gian 
sản xuất bằng thời gian lao động cộng với thời gian phát triển của cây trồng, vật nuôi 
dưới sự tác động của điều kiện tự nhiên. Như vậy, nông nghiệp hiểu theo quan niệm 
này bao hàm đầy đủ các đặc điểm tự nhiên, kinh tế - kỹ thuật và kinh tế - xã hội của 
nó; nhờ đó giúp cho quá trình sản xuất nông nghiệp không bị phát triển một cách hạn 
hẹp, phiến diện, chia cắt mà ngược lại phát huy được tiềm năng, lợi thế của từng 
vùng, miền, quốc gia trong phát triển sản xuất nông nghiệp. 

Trong lịch sử phát triển thế giới, tại hầu hết các quốc gia đều đi lên từ nông 
nghiệp. Quá trình công nghiệp hóa, bắt đầu bằng cuộc cách mạnh công nghiệp diễn ra 
ở nước Anh cho thấy mặc dầu khối lượng, chủng loại và chất lượng nông sản làm ra 
không ngừng tăng nhưng tỷ trọng của nông nghiệp đóng góp trong GDP của nền kinh 
tế và tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lực lượng lao động xã hội không 
ngừng giảm đi. Hiện nay, tại các nước công nghiệp phát triển, nông nghiệp còn chiếm 
tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu kinh tế, chỉ còn khoảng 2% đến 5% trong GDP và lực 
lượng lao động nông nghiệp cũng chỉ còn 1% đến 3% trong lực lượng lao động xã 
hội. Bên cạnh đó cũng còn rất nhiều nước đang phát triển, nông nghiệp còn lạc hậu và 
còn chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế, các nước này đang trong thời kỳ thực hiện 
công nghiệp hóa, xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật cho công nghiệp, đang thực hiện 
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chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng của nông nghiệp, tăng dần tỷ 
trọng của công nghiệp và dịch vụ trong nền kinh tế. 

Lịch sử công nghiệp hóa các nước trên thế giới cho thấy nông nghiệp đóng vai 
trò cơ sở cho phát triển công nghiệp, thể hiện trên các mặt sau: 

Thứ nhất, nông nghiệp là ngành cung cấp lương thực, thực phẩm, đảm bảo an 
ninh lương thực quốc gia.  

Trong hầu hết các nước đang phát triển, nông nghiệp là nguồn cung cấp lương 
thực, thực phẩm quan trọng cho tiêu dùng trong nước, vì vậy thặng dư trong sản xuất 
lương thực, thực phẩm có ý nghĩa quan trọng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của các 
ngành kinh tế khác. Cũng có quan điểm cho rằng, việc thiếu hụt lương thực, thực 
phẩm có thể bù đắp thông qua nhập khẩu, nhất là trong điều kiện kinh tế mở như hiện 
nay. Tuy nhiên, thực tiễn các nước đang phát triển trên thế giới cho thấy việc nhập 
khẩu thường gặp trở ngại từ khan hiếm ngoại tệ và chi phí cao. Ngoài ra, không giống 
như nhập khẩu các vật tư, máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu sẽ giúp tạo ra giá trị 
gia tăng cao hơn sau quá trình sản xuất; ngược lại, việc nhập khẩu lương thực, thực 
phẩm là để tiêu dùng và do đó không gia tăng vốn cho nền kinh tế. Vì vậy có sự lựa 
chọn giữa nhập khẩu lương thực, thực phẩm và tư liệu sản xuất. Trong trường hợp 
này, chi phí cơ hội cho việc nhập khẩu lương thực, thực phẩm là rất cao, đánh đổi với 
việc đầu tư thấp hơn và tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm hơn 

Thứ hai, nông nghiệp cung cấp nông sản cho xuất khẩu, thu ngoại tệ, tạo vốn để 
mua sắm máy móc, thiết bị, vật tư thiết yếu cho công nghiệp hóa; hình thành quan hệ 
trong phân công lao động và hợp tác kinh tế quốc tế. 

Các nước đang phát triển có nhu cầu rất lớn về ngoại tệ để nhập khẩu máy móc, 
vật tư, thiết bị, nguyên liệu mà trong nước không hoặc chưa sản xuất được. Một phần 
nhu cầu ngoại tệ đó có được thông qua xuất khẩu nông sản. Lịch sử phát triển đã cho 
thấy nhiều quốc gia thực hiện tích lũy tư bản cho công nghiệp hóa từ xuất khẩu nông 
sản, Việt Nam cũng thuộc nhóm những nước này.  

Thứ ba, phát triển nông nghiệp tạo tiền đề kinh tế - xã hội cho phân công lao 
động mới và tái cơ cấu trong nông nghiệp và toàn bộ nền kinh tế theo yêu cầu của quá 
trình công nghiệp hóa.  

Nông nghiệp còn là ngành cung cấp sức lao động cho phát triển công nghiệp. Tại 
nhiều nước đang phát triển, trong giai đoạn đầu của công nghiệp hóa, ngành công 
nghiệp chế biến nông sản giữ vai trò thống trị trong khu vực công nghiệp. Cùng với 
quá trình tích lũy tư bản là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói chung và cơ cấu 
công nghiệp từ dựa vào tài nguyên và lao động sang dựa vào vốn  và công nghệ, nhờ 
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đó tạo ra giá trị gia tăng cao hơn. Quá trình này có đóng góp tiền đề quan trọng của 
ngành nông nghiệp. 

Thứ tư, là địa bàn tiêu thụ sản phẩm của công nghiệp, giải quyết đầu ra thúc đẩy 
công nghiệp và dịch vụ phát triển; là địa bàn trọng yếu có tác dụng quyết định tới bảo 
vệ môi trường sinh thái 

Mặc dầu thu nhập bình quân đầu người của người dân nông thôn thấp tương đối 
so với lao động trong các ngành kinh tế khác, nhưng do quy mô dân số nông thôn rất 
lớn tại các nước đang phát triển nên nông nghiệp, nông thôn là thị trường rộng lớn và 
chủ yếu của công nghiệp, dịch vụ trong nước. Tiêu dùng của cư dân nông thôn đối với 
hàng hóa và dịch vụ do các ngành kinh tế khác tạo ra thể hiện sự đóng góp về mặt thị 
trường của ngành nông nghiệp đối với sự phát triển. Đóng góp này bao gồm cả việc 
nông nghiệp cung cấp lương thực, thực phẩm và nguyên liệu nông sản làm đầu vào 
cho công nghiệp chế biến. 

Thứ năm, nông nghiệp cung cấp vốn nhất là vốn tích lũy ban đầu cho quá trình 
công nghiệp hóa, tạo tiền đề vật chất cho phát triển một số ngành công nghiệp có khả 
năng tích lũy nhanh cho công nghiệp hóa. 

Sự dịch chuyển vốn từ nông nghiệp sang các ngành kinh tế khác được thực hiện 
thông qua hai dạng:  

(i) Về nguồn vốn trực tiếp thu được từ cho thuê đất nông nghiệp, thuế xuất khẩu, 
thuế nhập khẩu tư liệu sản xuất cho nông nghiệ, nguồn thu này được dùng cho phát 
triển nền kinh tế quốc dân; (ii) Về nguồn vốn gián tiếp, nguồn thu này có được nhờ 
chính sách giá của nhà nước theo xu hướng giá sản phẩm công nghiệp tăng nhanh hơn 
giá nông sản (tạo ra giá cánh kéo). Điều này có nghĩa, nông nghiệp phải hy sinh để 
tích lũy cho công nghiệp 

Nói nông nghiệp là cơ sở quan trọng nhất cho công nghiệp hóa1 nhưng không có 
nghĩa nông nghiệp là cơ sở duy nhất cho công nghiệp hóa bởi khi công nghiệp đã phát 
triển tới một mức độ nào đó thì trên nhiều phương diện, công nghiệp có thể tạo ra tiền 
đề cho sự phát triển của chính nó. Chỉ riêng việc cung cấp lương thực, thực phẩm, sức 
lao động và nguyên liệu cho công nghiệp chế biến nông sản thì vai trò cơ sở của nông 
nghiệp đối với sự phát triển của công nghiệp còn có ý nghĩa tuyệt đối. 

2. Nông nghiệp đóng góp vào phát triển 

                                                           
1 Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, nhiều tiến bộ mới được đưa vào thử nghiệm và sản xuất nhất là 
về công nghệ gen đã tạo ra sự thay đổi to lớn trong nông nghiệp đồng thời khoa học công nghệ cũng tạo ra cuộc 
cách mạng trong công nghiệp, tạo ra các vật liệu mới thay thế cho vật liệu nguồn gốc từ nông nghiệp. 
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Nông nghiệp không chỉ có vai trò quan trọng  và to lớn đối với phát triển trong 
giai đoạn đầu của công nghiệp hóa mà cho đến tận thế kỷ 21 này, nông nghiệp vẫn 
tiếp tục là công cụ chính cho sự phát triển bền vững và giảm nghèo. 

Nông nghiệp cùng với các ngành kinh tế khác đã và đang góp phần đẩy nhanh 
tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo và bảo vệ môi trường. Trong mối quan hệ này, nông 
nghiệp đóng góp như một họat động kinh tế, một sinh kế và nơi cung cấp các dịch vụ 
môi trường. 

Thứ nhất, với vai trò là họat động kinh tế, nông nghiệp đóng góp vào tăng trưởng 
của nền kinh tế quốc dân, cung cấp các cơ hội đầu tư cho khu vực tư nhân và tạo động 
lực phát triển các ngành công nghiệp liên quan tới nông nghiệp, bao gồm cả công 
nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản (phục vụ đầu ra cho nông nghiệp) và cả công 
nghiệp hóa chất, cơ khí (phục vụ đầu vào cho nông nghiệp). Theo báo cáo của Ngân 
hàng Thế giới, trong các nước đang phát triển, nông nghiệp đóng góp 29% GDP và 
giải quyết việc làm cho 65% lực lượng lao động xã hội. Không những thế, các ngành 
công nghiệp và dịch vụ gắn kết với nông nghiệp trong chuỗi giá trị thường chiếm hơn 
30% GDP. 

Nông nghiệp còn đóng vai trò quan trọng đảm bảo an ninh lương thực do nông 
nghiệp là nguồn thu nhập chính cho phần lớn nông dân nghèo ở nông thôn. Đối với 
hàng chục quốc gia châu Phi với dân số khoảng 200 triệu người, nông nghiệp còn có ý 
nghĩa sống còn; tại những nước này, nền sản xuất nông nghiệp rất bấp bênh, thương 
mại nông sản hạn chế do khó khăn về ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu lương 
thực và thường xuyên trong tình trạng khẩn cấp và không ổn định về lương thực. Đối 
với họ việc gia tăng và ổn định sản xuất trong nước là vấn đề thiết yếu để đảm bảo an 
ninh lương thực. 

Thứ hai, nông nghiệp là một sinh kế. Theo Ngân hàng Thế giới, nông nghiệp là 
sinh kế cho 86% dân số nông thôn, tạo việc làm cho 1,3 tỷ nông hộ nhỏ2 và những 
nông dân không có ruộng đất, đồng thời nông nghiệp còn tạo ra phúc lợi xã hội dựa 
vào nông nghiệp khi có những biến động ở khu vực đô thị và là nền tảng đối với cộng 
đồng nông thôn. Trong 5,5 tỷ người của thế giới đang phát triển thì có tới 3 tỷ người 
sống ở các vùng nông thôn và chiếm khoảng một nửa tổng dân số. Số người sống dưới 
chuẩn nghèo 2 USD tại các nước đang phát triển gần đây đã giảm xuống nhanh  chủ 
yếu nhờ giảm tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn, đặc biệt, hơn 80% trong mức giảm tỷ lệ 
nghèo nông thôn là do cải thiện các điều kiện ở nông thôn chứ không phải do việc 
người nghèo di cư.  

                                                           
2 Nông hộ nhỏ là nông hộ sản xuất dưới 2 hecta đất nông nghiệp 



CIEM, Trung tâm Thông tin – Tư liệu 5 

Thứ ba, nông nghiệp là nơi cung cấp các dịch vụ môi trường. Sản xuất nông 
nghiệp cần sử dụng đến các nguồn lực tài nguyên thiên nhiên, và do việc sủ dụng 
chưa hợp lý các tài nguyên này nên sản xuất nông nghiệp có thể tạo ra các tác động 
tới môi trường (có thể theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực). Hiện nay, nông 
nghiệp là ngành sử dụng nhiều nước nhất và làm cho nguồn nước ngày càng khan 
hiếm. Đây cũng chính là nhân tố chính làm suy giảm nguồn nước ngầm, ô nhiễm hóa 
chất nông nghiệp, đất đai bị rửa trôi, bạc màu và biến đổi khí hậu khi mà nông nghiệp 
chiếm tới 30% lượng phát thải khí nhà kính. Nhưng nông nghiệp cũng là ngành cung 
cấp chính các dịch vụ môi trường, như cố định các-bon, quản lý lưu vực sông và bảo 
tồn đa dạng sinh học. Trong bối cảnh tài nguyên ngày càng khan hiếm, diễn biến 
nhanh chóng của biến đổi khí hậu và những lo ngại về môi trường thì kiểu nông 
nghiệp sử dụng tài nguyên thiên nhiên như hiện nay cũng cần phải cơ cấu lại để hệ 
thống canh tác của nông dân nghèo ít bị ảnh hưởng xấu của biến đổi khí hậu. Vì vậy, 
việc quản lý quan hệ giữa phát triển nông nghiệp, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và 
môi trường là một phần không thể tách rời của phát triển nông nghiệp bền vững. 

Phương thức họat động nông nghiệp vì sự phát triển ở các quốc gia khác nhau 
tùy thuộc vào cách thức mà quốc gia đó phụ thuộc vào nông nghiệp như là một nguồn 
lực cho phát triển và công cụ cho giảm nghèo. Hiện nay trên thế giới, đóng góp của 
nông nghiệp đối với phát triển và giảm nghèo thể hiện rõ thông qua đóng góp của 
nông nghiệp vào tăng trưởng chung và vào giảm tỷe lệ người nghèo3 ở khu vực nông 
thôn. Theo đó, hình thành nên ba loại quốc gia trong thế giới nông thôn tiêu biểu, đó 
là: (i) các quốc gia nông nghiệp, ở đó nông nghiệp là nguồn tăng trưởng chính, đóng 
góp khoảng 30% vào GDP do nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng lớn và hầu hết người 
nghèo đều ở trong khu vực nông thôn. Theo Ngân hàng thế giới, nhóm nước này chủ 
yếu tại khu vực châu Phi, vùng Xahara với dân cư nông thôn lên tới 417 triệu người; 
(ii) các quốc gia chuyển đổi, tại các nước này, nông nghiệp không còn là nguồn tăng 
trưởng chính cho nền kinh tế, nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 7% trong GDP nhưng 
đói nghèo vẫn chủ yếu trong khu vực nông thôn. Nhóm này bao gồm chủ yếu các 
nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Inđônêxia, Ruamani (Việt Nam cũng thuộc nhóm 
nước chuyển đổi); (iii) các quốc gia đô thị hóa, ở đó nông nghiệp không còn đóng vai 
trò trực tiếp với tăng trưởng kinh tế, trung bình chỉ đóng góp khoảng 5%, nhưng 
nghèo đói lại chủ yếu ở khu vực đô thị, tuy vậy khu vực nông thôn vẫn còn chiếm tới 
45% người nghèo. Các quốc gia này chủ yếu tại khu vực Mỹ La tinh và vùng Caribê 
và nhiều quốc gia Đông Âu và Trung Á. 

3. Tính không đồng nhất giữa các vùng nông thôn 

                                                           
3 Hiện nay chuẩn nghèo thế giới đang sử dụng là 2 USD/người/ngày 
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Trong xã hội nông thôn đang có đặc điểm chung đó là sự không đồng nhất về xã 
hội và kinh tế, bao gồm cả những nông hộ quy mô nhỏ, và một số hộ kinh doanh, sản 
xuất hàng hóa. Tính chất và quy mô sản xuất hàng hóa của các loại hộ này cũng rất 
khác nhau. Nhưng một số hộ nông dân vẫn duy trì sản xuất tự cấp tự túc. Nguyên 
nhân chính là do ít tài sản và hoàn cảnh không thuận lợi. Những người này tiêu dùng 
hầu hết thực phẩm do họ làm ra và họ tham gia thị trường với tư cách là người mua 
thực phẩm và bán sức lao động. Những người này không chỉ ảnh hưởng bởi tài sản mà 
còn về giới, dân tộc, địa vị xã hội ... vì vậy trước các cơ hội, họ thể hiện khả năng 
khác nhau trong việc huy động , sử  dụng tài sản và nguồn lực. 

Tính không đồng nhất còn thể hiện trong thị trường lao động nông thôn, nơi 
những việc làm nông nghiệp theo mùa vụ nên không đều,các họat động làm công 
thường được trả lương thấp, tay nghề kém và ít các công việc yêu cầu kỹ năng cao. 
Điều đó cho thấy khu vực phi nông nghiệp năng suất thấp ở nông thôn, việc làm công 
và công việc tự làm của nông dân cùng tồn tại. Thiếu việc làm tại nông thôn tạo sức 
épdi cư tìm kiếm cơ hội việc làm tại các khu vực đô thị và công nghiệp. Trong khi 
thiếu các trang bị nhất là kỹ năng lao động công nghiệp, trình độ học vấn và chuyên 
môn kỹ thuật thấp nên lao động di cư khó tìm kiếm được việc làm thu nhập cao và họ 
phải tiếp tục sống trong cảnh nghèo khó tại đô thị. Tính không đồng nhất này có ý 
nghĩa sâu sắc đối với việc sử dụng nông nghiệp vì phát triển, các chính sách cần được 
thiết kế để không ưu tiên nhóm này nhiều hơn nhóm khác mà phục vụ tất cả các hộ 
gia đình nhiều hơn theo hướng hiệu quả và chi phí, và đặc biệt quan tâm tới những 
người nghèo nhất. Việc quan tâm thích đáng đến tiểu ngành, vùng và các hộ gia đình, 
cả thuận lợi và khó khăn là một trong nhữn nghịch lý chính sách khó nhất mà các 
quốc gia nghè phải đối mặt do thiếu nguồn lực. 

4. Nông nghiệp có vị trí quan trọng trong  giảm nghèo 

Nông nghiệp là công cụ hiệu quả trong công tác giảm nghèo. Tăng trưởng nông 
nghiệp có ảnh hưởng tích cực và mạnh tới công tác giảm nghèo tại tất cả các quốc gia. 
Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, tốc độ tăng trưởng GDP trong nông nghiệp 
có hiệu quả giảm nghèo hơn gấp đôi so với tăng trưởng GDP của các ngành khác. Cụ 
thể, tại Trung Quốc, hiệu quả giảm nghèo của tăng trưởng nông nghiệp ước tính tăng 
gấp 3,5 lần so với mức tăng trưởng nhờ các ngành khác. Đối với Mỹ La tinh là 2,7 
lần. Tăng trưởng nông nghiệp nhanh ở Ấn Độ sau cuộc cách mạng về giống cây trồng, 
vật nuôi và tại Trung Quốc nhờ cải cách thể chế và quản lý trong nông nghiệp thông 
qua hệ thống khoán hộ và cải cách thị trường đã đưa đế những thành tích giảm nghèo 
nông thôn rất đáng kể 

5. Nông nghiệp đóng vai trò dẫn đầu trong tăng trưởng chung tại các 

nước nông nghiệp 



CIEM, Trung tâm Thông tin – Tư liệu 7 

Tại nhiều nước đang phát triển, nông nghiệp cho thấy là ngành dẫn đầu trong 
tăng trưởng kinh tế. Điều này thể hiện:  

(i) Đối với các nước mà lương thực, thực phẩm chưa phải là mặt hàng thương 
mại do chi phí giao dịch cao và các sản phẩm nông sản địa phương đáp ứng nhu cầu 
tiêu dùng tại chỗ nhưng lại không phải là mặt hàng dễ bán. Vì vậy, những nước này đa 
phần vẫn phải tự túc lương thực. Trong khi, năng suất nông nghiệp quyết định giá 
nông sản, lương thực thực phẩm, mà giá lương thực lại quyết  định chu phí tiền lương 
và tính cạnh tranh của các ngành có khả năng thương mại khác. Vì thế, năng suất 
nông nghiệp nói chung và năng suất ngành sản xuất lương thực thực phẩm chủ yếu là 
chìa khóa cho sự tăng trưởng 

(ii) Trong quá trình đầu của công nghiệp hóa, lợi thế so sánh trong thương mại 
vẫn thuộc về các ngành sản xuất thô (nông nghiệp và khai khoáng), sơ chế nông sản 
do vẫn còn nguồn tài nguyên dồi dâo nhưng môi trường trường đầu tư khó khăn hơn 
so với các ngành chế tạo. Để thu ngoại tệ, hầu hết các nước này đều phải dựa vào xuất 
khẩu nông sản thô, nông sản sơ chế và khoáng sản, một phần từ du lịch. Vì vậy, tăng 
trưởng cả phần thương mại và phi thương mại trong nông nghiệp sẽ hỗ trợ tăng trưởng 
của các ngành khác trong nền kinh tế theo tác động cấp số nhân. 

Vì vậy, tại hầu hết các nền kinh tế mà nông nghiệp còn đóng vai trò chi phối thì 
đẩy mạnh phát triển nông nghiệp được coi là nền tảng của tăng trưởng kinh tế ở trong 
giai đoạn đầu của quá trình phát triển. Thực tế đã chứng minh, tăng trưởng nông 
nghiệp chính là yếu tố tiên phong của các cuộc cách mạng công nghiệp đã diễn ra trên 
thế giới (ở Anh vào giữa thế kỹ XVIII và ở Nhật vào cuối thế kỷ XIX) và tốc độ tăng 
trưởng nhanh của nông nghiệp tại một số quốc gia châu Á những năm gần đây như tại 
Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam ... cũng đã tạo tiền đề cho phát triển công nghiệp.  
Nông nghiệp có sức mạnh đặc biệt, làm cơ sở cho tăng trưởng cho thời kỳ đầu của quá 
trình công nghiệp hóa tại nhiều nước trên thế giới. 

6. Nông nghiệp đang mở ra những cơ hội mới nhưng cũng có không ít 

những thách thức mới 

Bản thân ngành nông nghiệp cũng đang thay đổi nhanh chóng. Nông nghiệp phát 
triển và gắn kết với thị trường một cách năng động hơn; việc đổi mới tổ chức quản lý 
và đổi mới công nghệ sản xuất đã mang lại tác động lâu dài cho tăng trưởng nông 
nghiệp. Việc thay đổi vai trò của nhà nước, khu vực tư nhân và xã hội dân sự đã mang 
lại những đặc điểm bối cảnh mới cho nông nghiệp. Nông nghiệp ngày nay đang phát 
triển theo xu hướng chuỗi giá trị nông sản toàn cầu với sự liên kết mạnh mẽ của các 
tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị với vai trò đầu tàu của doanh nghiệp trong kết 
nối nhà sản xuất với người tiêu dùng. Ngành nông nghiệp với các nông sản chính và 



CIEM, Trung tâm Thông tin – Tư liệu 8 

hàng hóa xuất khẩu truyền thống cũng phải tìm kiếm thị trường mới vì nó càng trở 
nên khác biệt hóa nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu thay đổi của người tiêu dùng và lợi 
ích từ hội nhập thị trường. Tuy nhiên, nông nghiệp ngày nay cũng đang phải đối mặt 
với những biến động lớn và khó dự đoán và cần phải thận trọng hơn trong đáp ứng 
nhu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Tầm nhìn mới về nông nghiệp đối với phát triển cũng đang xác định lại vai trò 
của khu vực tư nhân trong nông nghiệp. Trong nền nông nghiệp truyền thống, sản 
xuất nông nghiệp chủ yếu được đảm nhận bởi các hộ gia đình nông dân nhỏ lẻ và 
thường được coi là những nhà sản xuất có hiệu quả nhất, đặc biệt khi họ có sự hỗ trợ 
từ các tổ chức. Nhưng khi những tổ chức này không thể tranh thủ được hiệu quả kinh 
tế trong sản xuất và tiếp thị thì khi đó nông nghiệp thương mại cần nhiều nhân công 
hơn lại chiếm ưu thế. Thị trường lao động công bằng và hiệu quả là công cụ chính để 
giảm nghèo trong nông thôn. Khu vực tư nhân thúc đẩy việc tổ chức các chuỗi giá trị 
hàng nông sản để các hộ sản xuất nhỏ tiếp cận thị trường. Trong mối quan hệ này, nhà 
nước, thông qua việc tăng cường năng lực và các hình thức quản lý mới để điều chỉnh 
những thất bại của thị trường, điều tiết cạnh tranh và tham gia có tính chiến lược vào 
những quan hệ đối tác nhà nước – tư nhân (PPP) nhằm thúc đẩy tính cạnh tranh trong 
kinh doanh nông nghiệp, hỗ trợ ngày càng nhiều cho nông hộ nhỏ và người lao động ở 
nông thôn. 

7. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trong các nước chuyển đổi 

Trong các nước chuyển đổi, sản xuất nông nghiệp vẫn còn đóng vai trò quan 
trọng trong cơ cấu kinh tế đất nước; đại bộ phận dân cư vẫn đang sinh sống ở nông 
thôn và nguồn thu nhập chính của họ vẫn là từ sản xuất nông nghiệp. Vì vậy việc 
chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp đã và đang có ảnh hưởng lớn và trực tiếp tới 
thu nhập và đời sống của người dân nông thôn. Tuy đạt được nhiều thành tựu quan 
trọng trong phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, đặc biệt chuyển từ một nền 
nông nghiệp tự cấp tự túc sang sản xuất hàng hoá theo cơ chế thị trường, nhưng phát 
triển sản xuất nông nghiệp tại các nước chuyển đổi cũng đang phải đối mặt với thách 
thức về chất lượng tăng trưởng và chuyển sang sản xuất những sản phẩm có lợi thế so 
sánh mang lại giá trị kinh tế cao và tăng thu nhập ổn định cho nông dân.  

Vấn đề nghèo và thiếu việc làm đang là những bức xúc ở vùng nông thôn. Mặc 
dầu đã có nhiều cố gắng và đã đạt được những thành tựu to lớn, nhưng công nghiệp và 
dịch vụ ở nông thôn vẫn chưa phát triển đủ mạnh để thu hút hết lao động dư thừa từ 
nông nghiệp sang.  Trong bối cảnh đó, để thoát nghèo vững chắc thì cần phải có giải 
pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng vừa tăng thu nhập 
ổn định cho hộ gia đình vừa giảm thiểu được các rủi ro của thị trường. Việc thực hiện 
chuyển dịch sản xuất  không tính hết điều kiện về tiểu vùng sinh thái, đến khai thác lợi 
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thế so sánh của vùng trong thương mại quốc tế, không tính hết nhu cầu thị trường đối 
với hàng hóa nông sản sản xuất ra trong thời gian qua đã dẫn đến tình trạng có lúc có 
nơi một số hàng nông sản cung vượt cầu, giá cả xuống thấp và hậu quả là thu nhập 
không đủ bù đắp chi phí sản xuất, ảnh hưởng lớn tới thu nhập và đời sống của nông 
dân. Vì vậy yêu cầu đối với chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp là vừa tăng 
được thu nhập ổn định cho hộ gia đình vừa giảm thiểu được các rủi ro thị trường đang 
là câu hỏi đặt ra đối với các nhà hoạch định chính sách. 

8. Thu nhập của hộ nông nghiệp tại các nước nông nghiệp 

Thu nhập của hộ nông dân bao gồm hai nguồn chính là thu nhập từ nông nghiệp 
và thu nhập từ các hoạt động phi nông nghiệp. Trong đó, thu nhập từ nông nghiệp có 
thể tăng lên bằng nhiều cách như mở rộng quy mô sản xuất (phát triển theo chiều 
rộng), thâm canh (phát triển theo chiều sâu), thu nhập tăng nhờ bán được nông sản với 
giá cả cao hơn do thực hiện tự do hoá thương mại, phát triển tốt hơn hạ tầng giao 
thông và tiếp cận tốt hơn với thị trường; chuyển đổi sang sản xuất các sản phẩm nông 
sản có giá trị kinh tế cao hơn trong quá trình đa dạng hoá sản phẩm. Tất nhiên, việc 
tăng thu nhập từ nông nghiệp của hộ nông dân phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như 
điều kiện sinh thái, đất đai khí hậu của từng vùng, khả năng tiếp cận thị trường và điều 
kiện thâm canh của hộ gia đình .v.v. Đồng thời, tăng thu nhập sẽ làm thay đổi nhu cầu 
tiêu dùng lương thực -thực phẩm (sang sử dụng hàng hoá có chất lượng cao hơn) và 
cùng với sự phát triển thương mại quốc tế sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu 
sản xuất nông nghiệp từ trồng cây lương thực sang các loại rau màu và cây trồng, con 
nuôi cho sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng có 
thu nhập đang được nâng lên, nhờ đó sản phẩm được bán với giá cả thích hợp. Xu 
hướng này đã và đang diễn ra ở nông thôn, đặc biệt ở những vùng nông nghiệp ven đô 
thị, khu công nghiệp. 

Trong điều kiện công nghiệp và thương mại ở nông thôn chưa phát triển đủ 
mạnh, đồng thời quy mô sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình còn nhỏ như hiện nay 
thì việc nâng cao thu nhập của hộ gia đình nông dân phụ thuộc rất nhiều vào khả năng 
của nông dân tham gia vào quá trình thực hiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông 
nghiệp từ cơ cấu truyền thống sang cơ cấu sản xuất mới để sản xuất ra nông sản có giá 
trị kinh tế cao hơn và phụ thuộc vào khả năng nông dân chuyển đổi sang các hoạt 
động phi nông nghiệp khác. Phụ thuộc không chỉ vào khả năng tiếp cận của hộ nông 
dân với thị trường hàng hoá nông sản mà còn phụ thuộc vào khả năng tiếp cận tới thị 
trường nhân tố sản xuất như thị trường đất đai, thị trường khoa học và công nghệ, thị 
trường lao động, thị trường vốn v.v. qua đó giúp nông dân định hướng và thực hiện 
chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đa dạng hoá thu nhập. 
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Để thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng 
thu nhập cho hộ gia đình thì điều quan trọng là phải nắm bắt được các nội dung và 
phương thức tạo thu nhập nông nghiệp của hộ nông dân tại các vùng sinh thái khác 
nhau; những yếu tố cản trở nông dân tại các vùng trong tiếp cận và triển khai việc 
chuyển dịch cơ cấu sản xuất, bố trí nguồn lực vào sản xuất nhằm tăng thu nhập bền 
vững để làm cơ sở kiến nghị chính sách thúc đẩy nhanh quá trình này.  

Trong điều kiện chuyển sang kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập kinh tế quốc 
tế như hiện nay thì sản xuất nông nghiệp trong nước cũng chịu ảnh hưởng của phân 
công lao động quốc tế do nền sản xuất nông nghiệp đang được thị trường hóa đòi hỏi 
phải chuyển dịch để phù hợp với những thay đổi của thị trường. Vì vậy chuyển dịch 
cơ cấu là khách quan và việc xem xét chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp cần 
được nhìn nhận từ góc độ thị trường, chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp không 
xuất phát từ phong trào, từ ý chí chính trị mà phải từ chính nguyện vọng của nông dân 
vì vậy nông dân đóng vai trò và vị trí quan trọng trongquá trình chuyển dịch này. 
Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất, người nông dân đóng vai trò là những 
nhà đầu tư nhỏ thực hiện chuyên môn hóa và phân công lao động xã hội. Với vai trò là 
nhà sản xuất nhỏ, việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất mang lại cả cơ hội và rủi ro đối với 
người nông dân trong quá trình chuyển từ sản xuất sản phẩm này sang sản xuất sản 
phẩm khác, chuyển từ phương thức sản xuất này sang phương thức sản xuất khác và 
chính quá trình này bản thân chúng hàm chứa sự không ổn định. Như vậy ổn định ở 
đây được hiểu là phòng tránh được rủi ro cho nông dân trong quá trình chuyển đổi cơ 
cấu sản xuất, người nông dân vẫn có thu nhập để ít nhất không dẫn đến phá sản hay 
nói cách khác ít nhất là thu nhập đủ trang trải chi phí đã bỏ ra, ổn định việc tăng thu 
nhập cho nông dân ngay trong chính quá trình chuyển dịch mang tính không ổn định 
này.  
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