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Tóm tắt: 

Bài viết áp dụng phương pháp tiếp cận chuỗi giá trị của GTZ [4] và [9] để mô tả sơ đồ và phân 
tích kinh tế chuỗi giá trị hồ tiêu Tây Nguyên. Nghiên cứu chỉ ra các tác nhân chính trong chuỗi 
giá trị hồ tiêu Tây Nguyên gồm: nông dân, thương lái và doanh nghiệp chế biến xuất khẩu. Bên 
cạnh đó, nghiên cứu cũng phân tích giá trị gia tăng thuần của từng tác nhân và toàn chuỗi theo 
hai kênh thị trường. Kết quả đã chỉ ra lợi nhuận toàn chuỗi giá trị hồ tiêu không có tác nhân trung 
gian cao hơn chuỗi giá trị có tác nhân trung gian. Nông dân là người có chi phí tăng thêm cao 
nhất nhưng giá trị gia tăng thuần trong năm không cao, chỉ chiếm 0,23% tổng giá trị gia tăng 
thuần của chuỗi. Trong khi đó, tác nhân chế biến có giá trị gia tăng thuần cao nhất, chiếm 
99,56% tổng lợi nhuận toàn chuỗi. Do đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển bền vững 
và nâng cao giá trị gia tăng toàn chuỗi giá trị hồ tiêu Tây Nguyên.          
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Abstract: 

The paper applies the value chain approach of GTZ [4] and M4P [9] to describe the diagram and 
economic analysisof the Pepper value chain of the Central Highlands. Research indicates that the 
main actors in the central highland pepper value chain are farmers, traders and export processing 
enterprises. Inaddition, the study also analyzes the net value added of each agent and chain 
across two market channels. The results show that the total value chain of pepper with no 
intermediate actor is higher than that with intermediate agent. Farmers have the highest 
incremental cost, but the net value added per one year is not high, accounting for only 0.23% of 
the total net value added. Processors have the highest net value added, accounting for 99.56% of 
the total net profit. Therefore, the study proposes measures for sustainable development and 
value added value enhancement of the total value chain of Central Highlands pepper.   
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