
GLOBAL COFFEE VALUE CHAIN AND VIETNAM’S PARTICIPATION 
 

 CHUỖI GIÁ TRỊ CÀ PHÊ TOÀN CẦU VÀ SỰ THAM GIA CỦA VIỆT NAM   

 Author: Mai Van Xuan, Nguyen Le Thuc Uyen, Nguyen Minh An        
  

College of Economics, Hue University; xuanmv@hce.edu.vn          
 

Abstract: 
 

Global value chains (GVCs) have gained unusual prominence in the research agendas of 
international and academic organisations devoted to the study of international trade and 
economics. The research has investigated the current context of coffee sector of Vietnam on 
the contemporary participation of Vietnam in the whole global coffee value chain. As a result, 
the research figures out Vietnam is stuck in the very low value-added created stage because it 
is exporting coffee in the raw material form. The research also comes up with the conclusion 
about the high potential value added stage that Vietnam should move towards to affirm 
Vietnam’s coffee position and charisma in the world market. In order to achieve this goal, 
Vietnam coffee sector should concentrate on improving the quality of coffee instead of 
running after the coffee export volume and emphasize the importance of brand building and 
further investing in processing stage.                   
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Tóm tắt: 
 
 
Chuỗi giá trị toàn cầu (GVCs) đã và đang giành được sự chú ý đặc biệt trong nghiên cứu của 
các tổ chức quốc tế và học thuật, đóng góp cho nghiên cứu về thương mại quốc tế và kinh tế. 
Nghiên cứu đã điều tra bối cảnh hiện tại của ngành hàng cà phê Việt Nam dựa trên sự tham gia 
của Việt Nam trong chuỗi giá trị cà phê toàn cầu. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng Việt Nam 
đang bị mắc kẹt tại khâu tạo giá trị gia tăng rất thấp bởi vì chúng ta đang xuất khẩu chủ yếu cà 
phê dưới dạng nguyên liệu thô. Nghiên cứu cũng đã đi đến kết luận và chỉ ra đâu là khâu tiềm 
năng tạo giá trị gia tăng cao mà Việt Nam nên theo đuổi để khẳng định vị trí và uy tín của 
ngành hàng cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới. Để đạt được mục tiêu này, ngành hàng 
cà phê Việt Nam cần tập trung vào việc cải thiện chất lượng cà phê thay vì chạy theo sản 
lượng cà phê xuất khẩu và nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc xây dựng thương hiệu cũng 
như đầu tư hơn nữa vào khâu chế biến.  
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