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Nhân dịp làm việc cùng ông JeanCharles Diener, Giám đốc Công ty OFCO Group, chuyên
về các dịch vụ tư vấn và thẩm tra trong ngành thủy sản, Tạp chí Thương mại Thủy sản đã
ghi nhận những ý kiến và nhận định của ông về sự phát triển của ngành công nghiệp cá tra
Việt Nam hiện nay.
Phóng viên (PV):Trước tiên, xin ông giới thiệu
đôi nét về cá nhân cũng như Công ty OFCO?
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Ông JC. Diener: Năm 2001, tôi đã bắt đầu làm
việc liên quan đến lĩnh vực hỗ trợ và phát triển ngành
XK thủy sản Việt Nam, đồng thời, tôi tham gia một số công tác trong ngành nuôi và hỗ trợ phát
triển ngành công nghiệp thức ăn cho cá tra tại Công ty Proconco, một trong những công ty hàng
đầu về thức ăn chăn nuôi. Từ những kinh nghiệm làm việc đó, tôi quyết định thành lập Công ty
OFCO tại Việt Nam, trở thành hội viên VASEP vào năm 2007.
Định hướng OFCO Group sẽ là một công ty đầu ngành về lĩnh vực tư vấn và dịch vụ thẩm
tra thủy sản tại Việt Nam, những năm gần đây, bản thân tôi cũng như OFCO Group đã tích cực
khá nhiều trong việc quảng bá và truyền thông cho sự phát triển bền vững của ngành cá tra Việt
Nam bởi tôi nhận ra, cá tra là một trong những loài nuôi tốt nhất trên thế giới hiện nay.
PV: Từ đâu ông có thể khẳng định như vậy ?
JC. Diener: Tôi hoàn toàn tự tin khi khẳng định điều đó. Hãy xem, hiện nay trong ngành
chăn nuôi chúng ta đã có những loài nuôi rất hiệu quả như bò, gà, heo... Còn trong ngành nuôi
thủy sản, chúng ta có loài nào ?

Dữ liệu do Gafin cung cấp

Xem tiếp

Tất nhiên, đó sẽ không thể là cá hồi. Đơn giản bởi vì cá hồi nằm ở vị trí đầu trong chuỗi
thức ăn. Để sản xuất được 01 kg thịt cá hồi, chúng ta phải đánh bắt 04 kg cá để làm thức ăn cho
chúng. Cá hồi là loài chuyên ăn thịt do đó nuôi cá hồi rất tốn kém. Tất nhiên, rất khó để so sánh
giữa cá hồi với gà hoặc heo, bò… nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là loài nuôi tốt nhất
trên thế giới phải là loài thuộc loài động vật ăn tạp.
Cá tra của chúng ta rõ ràng là loài nuôi rất tốt bởi chúng ăn tạp nên chi phí cho việc nuôi cá
tra khá rẻ. Thậm chí có một số loài cá khác cũng có tiềm năng nuôi rất lớn như cá rô phi hay cá
chép… tuy nhiên, người tiêu dùng hầu như có rất ít hứng thú với cá chép, còn cá rô phi thì vẫn
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cần có nhu cầu khá cao về protein so với cá tra nên chi phí nuôi cá rô phi cũng vẫn cao hơn so
với cá tra.
Quay lại con cá tra, vậy giữa chăn nuôi động vật trên cạn (như gà, heo, bò…) với cá tra, cái
nào hiệu quả hơn? Tất nhiên, khi so sánh như vậy thì rất khập khiễng nhưng nhìn chung nuôi cá
vẫn có lợi hơn vì chúng không phải tiêu tốn nhiều năng lượng cho việc đi đứng và di chuyển như
trên cạn. Theo Định luật Acsimet, con cá tự nổi ở trong nước, thay vì dùng phần lớn năng lượng
để đứng và chạy nhảy như trên cạn, chúng dùng nguồn năng lượng đó để phát triển. Nói một
cách hơi máy móc, từ đó suy ra nuôi thủy sản vẫn tốt hơn nuôi động vật trên cạn, nhất là đối với
nuôi cá tra.

JeanCharles Diener, Giám đốc Công ty OFCO Group

PV: Tuy vậy, năm vừa qua XK cá tra sang cả 2 thị trường chính là EU và Mỹ đều sụt giảm
nghiêm trọng, vậy vấn đề nằm ở đâu thưa ông?
JC. Diener: Một vài năm trước đây tôi đã từng cảnh báo rằng “Phải cẩn thận, những thông
tin xấu và bôi nhọ cá tra sẽ ảnh hưởng không chỉ cá tra mà thậm chí là cả ngành thủy sản Việt
Nam”. Và giờ thì thực tế đúng như vậy. Cực kỳ đáng tiếc khi toàn bộ cá tra Việt Nam đều mang
hình ảnh xấu và từ đó góp phần làm ảnh hưởng đến hình ảnh chung của các sản phẩm thủy sản
Việt Nam.
Thật quá đáng tiếc khi chúng ta có được một loài nuôi vào loại tốt nhất trên thế giới, chúng
ta có điều kiện và kỹ thuật nuôi thủy sản rất tốt, chúng ta thậm chí còn có cả một hệ thống chế
biến thủy sản hiện đại và tiên tiến hàng đầu thế giới… Nhưng trên thị trường, chúng ta lại phải
chịu thua vì những hình ảnh xấu không đáng có của chúng ta ở khắp mọi nơi.
Tôi đưa ra giả thuyết, nếu bỗng nhiên ngày mai con cá tra của chúng ta không còn xuất
hiện trên thị trường nữa thì anh nghĩ liệu các nhà NK trên thế giới có phải kêu than hay sụp đổ
không?
PV: Tôi cũng không rõ lắm, ông có thể đưa ra lý giải thêm về điều này ?
JC. Diener: Đa phần trong số họ đều sẽ rất vui mừng thay vì than vãn hay buồn bã. Vì sao
ư?
Thực tế hiện nay đa số các nhà NK lớn của cá tra Việt Nam lại đều không thích thú với con
cá này. Cá tra thực sự là loài có giá bán rẻ nhất trên thị trường hiện nay và theo đó là mức lợi
nhuận thấp khiến các nhà NK không kiếm được lời nhiều từ cá tra. Tuy nhiên, họ cũng không
còn lựa chọn nào khả dĩ hơn là tiếp tục theo đuổi vì giá cá tra rẻ nên mọi khách hàng tiềm năng
của họ đều muốn mua nó. Những nhà NK cá tra, họ không hề thích cá tra, không hề muốn quảng
bá cá tra nhưng lại khó có thể từ bỏ được nó.
Do đó, nếu một lúc nào đó cá tra đột ngột biến mất trên thị trường, các nhà NK hẳn sẽ khá
là vui mừng khi có được cơ hội chuyển đổi sang kinh doanh các loài cá thịt trắng khác mang lại
nhiều lợi nhuận hơn cho họ.
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Có một sự mâu thuẫn khá thú vị đối với ngành cá tra của Việt Nam. Đó là, chúng ta là
người duy nhất bán cá tra trên thị trường thế giới, chúng ta chiếm độc quyền về cá tra và theo lẽ
đó, đáng ra chúng ta hoàn toàn có thể quyết định được những gì chúng ta muốn. Thế nhưng khi
không phải đau đầu tìm cách để cạnh tranh với những loài cá khác, chúng ta lại đi cạnh tranh và
giẫm đạp lẫn nhau.
PV: Vậy làm sao để chúng ta có thể thoát ra khỏi được tình trạng trên ?
JC. Diener: Theo tôi nghĩ, đã đến lúc ngành cá tra Việt Nam cần phải có sự hỗ trợ và hợp
tác.
Với nhiều kinh nghiệm làm việc và đặc biệt là tình cảm dành cho cá tra, tôi đã từng đi
nhiều nơi, nhiều hội thảo, hội nghị, hội chợ… để cố gắng truyền thông và quảng bá cho cá tra
Việt Nam. Tôi đã nỗ lực rất nhiều nhưng nay tôi đã phải từ bỏ hoàn toàn bởi tôi nhận ra một sự
thật. Tôi không thể làm được điều đó một mình.
Thiết nghĩ các DN cá tra Việt Nam sẽ rất mạnh và có vị thế trên thị trường nếu họ biết đoàn
kết và thống nhất thành một cộng đồng chung. Chính câu chuyện về ASC là minh chứng cho
điều đó.
Khoảng 5 năm trước, tổ chức WWF bất ngờ liệt cá tra vào “Danh sách đỏ” của họ và yêu
cầu cá tra phải có sự phát triển một cách bền vững. Cũng gần như ngay lập tức sau đó, họ cho ra
đời chứng nhận ASC. Và đến bây giờ như chúng ta thấy, ASC đang ngày càng được phổ biến
rộng rãi và phát triển mạnh ở rất nhiều thị trường thủy sản trên thế giới. ASC vươn lên nhanh
như vậy nhưng hãy nhìn kỹ xem ai là người đã đem lại sức mạnh đó cho họ?

Sản phẩm cá tra XK

Chính các DN cá tra của chúng ta chứ không ai khác là nguồn gốc đem lại sức mạnh đó cho
họ. Rõ ràng ASC không mang lại gì nhiều cho ngành cá tra ngoài việc thu tiền chứng nhận. Tuy
các DN cá tra của Việt Nam đều thấu hiểu điều này nhưng họ cũng không có quyền lựa chọn nào
khác. Tôi cho rằng VASEP (Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam) đóng một vai
trò rất quan trọng trong những vấn đề như thế này bởi là một Hiệp hội ngành nghề, VASEP hoàn
toàn có thể tập hợp và thống nhất các DN lại với nhau. Nếu mỗi DN có thể tự hy sinh và đóng
góp vì lợi ích chung thì ngành cá tra của chúng ta sẽ rất mạnh và ai ai cũng đều được hưởng lợi
vì điều đó.
PV: Vừa qua Nghị định 36 về cá tra vừa mới được ký và đi vào triển khai thực hiện, ông
nghĩ như thế nào về việc này ?
JC. Diener: Theo tôi, Nghị định này đã mắc phải 2 sai lầm rất lớn.
Thứ nhất, có thể Việt Nam là một trong những nước XK thủy sản hàng đầu thế giới, nhưng
rõ ràng, chúng ta không phải là người tiêu dùng những sản phẩm thủy sản đó. Vậy thì sao mà
chúng ta có thể áp đặt ý chí của chúng ta lên thị trường toàn cầu và buộc người tiêu dùng phải
mua theo ý muốn của chúng ta. Nếu họ muốn 20% mạ băng, chúng ta bán 20% mạ băng. Nếu họ
muốn 30% hay 40% mạ băng, cứ làm và bán cho họ. Hãy sản xuất những gì mà khách hàng yêu
cầu chứ không phải áp đặt họ phải mua hay tiêu thụ thứ mà chúng ta muốn. Chúng ta hoàn toàn
có thể tự phát triển các tiêu chuẩn để nâng cao chất lượng sản phẩm nhưng không thể đem nó áp
đặt cho nhu cầu của khách hàng.
Hiện tại có rất nhiều mức nhu cầu khác nhau cho các sản phẩm cá tra với tỷ lệ mạ băng
khác nhau. Tuy nhiên, phổ biến nhất trên thị trường hiện nay là khoảng 20%. Tôi chưa hề thấy
một nhà máy nào lại từ chối sản xuất các sản phẩm với tỷ lệ mạ băng trên 20% khi các khách
hàng yêu cầu họ làm thế. Tôi đồng ý là ngành cá tra của Việt Nam rất mạnh, nhưng thị trường thế
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giới cũng mạnh không kém. Do đó, khi chúng ta kết nối với thị trường, chúng ta không nên đi
ngược lại thị trường. Chúng ta phải biết lắng nghe và thấu hiểu thị trường thì mới có thể đi đến
thành công.
Thứ hai, chúng ta đang mang đến cho thị trường nhiều sự phân vân và bối rối. Rõ ràng sản
phẩm với tỷ lệ mạ băng 10% sẽ đắt hơn so với các sản phẩm mạ băng 20%, 30% hoặc 40%.
Trong khi đó, nhu cầu cho các sản phẩm trên 20% mạ băng thì lại chiếm thị phần lớn nhất trên
thị trường. Chúng ta không nên chỉ áp dụng duy nhất một mức chất lượng cho một sản phẩm.
Thay vào đó, chúng ta hoàn toàn có thể áp đặt các nhà sản xuất cá tra phải ghi thông tin rõ ràng
và chân thực trên nhãn mác của sản phẩm.
Hãy để người tiêu dùng tự do lựa chọn những sản phẩm mà họ yêu thích.
PV: Xin cảm ơn ông !
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