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NỘI DUNG BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG EU & THƯƠNG MẠI THỦY SẢN VỚI VIỆT NAM 2015 - 2019 

(Song ngữ Anh - Việt, Phát hành: Tháng 6/2020) 

CHUYÊN MỤC NỘI DUNG SỐ 
TRANG 

1. TỔNG QUAN NGÀNH 
THỦY SẢN CHÂU ÂU 

Giới thiệu tổng quan về TT EU (vị trí về NK thủysản, lượng tiêu thụ bình quân, tình hình sản xuất...) 

- Vị trí của thị trường, quy mô thị trường (nhập khẩu, xuất khẩu hàng năm, lượng tiêu thụ/người,...  

- Tiêu thụ những mặt hàng chính, quy cách, sản phẩm yêu thích.   

- Thông tin về các hội chợ TS hàng năm tại EU 
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2. THƯƠNG MẠI THỦY 
SẢN CỦA EU 

1. NK chung của cả khối EU (các nước thành viên)  

- Số liệu NK thủy sản 

- Tăng trưởng trung bình 5 năm  

- Tăng trưởng 2019/2015  

- Nhận định xu hướng chung 

- Nhận định nước thành viên NK lớn 

- Nhận định nước thành viên tiềm năng (tăng trưởng bình quân 5 năm và tăng trưởng 2019/2015) 

- Biểu đồ NK theo năm 2015 - 2019 

- Biểu đồ NK theo tháng (T1/2015 - T12/2019) 

2. NK từ các nguồn cung cấp  

- Nhận định nước thành viên NK lớn 

- Nhận định nước thành viên tiềm năng (tăng trưởng bình quân 5 năm và tăng trưởng 2019/2015) 

- Số liệu NK theo năm 2015 - 2019 

- Số liệu NK theo tháng (T1/2015 - T12/2019) 
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Tôm: 

- Bảng NK chung của cả khối EU (các nước thành viên) 2015 - 2019 

- Bảng NK từ các nguồn cung cấp 2015 - 2019 

- Biểu đồ NK theo năm 2015 - 2019 

- Biểu đồ NK theo tháng (T1/2015 - T12/2019) 

Nhận định nước thành viên tiềm năng (tăng trưởng bình quân 5 năm và tăng trưởng 2019/2015)… 
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Cá ngừ: 

- Bảng NK chung của cả khối EU (các nước thành viên) 2015 - 2019 

- Bảng NK từ các nguồn cung cấp 2015 - 2019 

- Biểu đồ NK theo năm 2015 - 2019 

- Biểu đồ NK theo tháng (T1/2015 - T12/2019) 

Nhận định nước thành viên tiềm năng (tăng trưởng bình quân 5 năm và tăng trưởng 2019/2015)… 
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Cá thịt trắng (tuyết, minh thái, rô phi, tra…) 

- Bảng NK chung của cả khối EU (các nước thành viên) 2015 - 2019 

- Bảng NK từ các nguồn cung cấp 2015 - 2019 

- Biểu đồ NK theo năm 2015 - 2019 

- Biểu đồ NK theo tháng (T1/2015 - T12/2019) 

Nhận định nước thành viên tiềm năng (tăng trưởng bình quân 5 năm và tăng trưởng 2019/2015)… 
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Mực, bạch tuộc, hải sản khác (cua ghẹ, surimi) 

- Bảng NK chung của cả khối EU (các nước thành viên) 2015 - 2019 

- Bảng NK từ các nguồn cung cấp 2015 - 2019 

- Biểu đồ NK theo năm 2015 - 2019 

- Biểu đồ NK theo tháng (T1/2015 - T12/2019) 

Nhận định nước thành viên tiềm năng (tăng trưởng bình quân 5 năm và tăng trưởng 2019/2015)… 
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3. THƯƠNG MẠI THỦY 
SẢN VIỆT NAM - EU 
 

XK thủy sản chung: 

- Bảng XK 5 năm theo sản phẩm  

- Bảng XK 5 năm theo nước NK trong khối  

- Tăng trưởng trung bình 5 năm  

- Tăng trưởng 2019/2015  

- Nhận định xu hướng chung 

- Nhận định nước thành viên NK lớn 

- Nhận định nước thành viên tiềm năng (tăng trưởng bình quân 5 năm và tăng trưởng 2019/2015) 

- Biểu đồ XK thủy sản theo năm 2015 - 2019 (GT-tăng trưởng)  

- Biểu đồ XK theo tháng (T1/2015 - T12/2019) sang EU và top 5 nước NK lớn nhất  
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Tôm: 

- Bảng XK tôm sang EU theo sản phẩm, 2015 - 2019 

- Bảng XK tôm chân trắng sang các thị trường EU, 2015 - 2019 

- Bảng XK tôm sú sang các thị trường EU, 2015 - 2019 

- Tăng trưởng trung bình 5 năm  

- Tăng trưởng 2019/2015  

- Phân tích xu hướng thị trường chung, một số thị trường chủ lực trong khối (VD: Anh, Hà Lan, Đức,    

Bỉ, Pháp….) 

- Top DN tôm sang EU 2019 

- Giá TB XK tôm sang EU 10/2018 - 3/2020) (theo tháng) 
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Cá tra: 

- Bảng XK cá tra  sang các nước EU 2015 -2019 

- Tăng trưởng trung bình 5 năm  

- Tăng trưởng 2019/2015  

- Phân tích xu hướng thị trường chung, một số thị trường chủ lực trong khối (VD: Anh, Hà Lan, 
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Đức….) 

- Top DN cá tra sang EU 2019 

- Giá TB XK cá tra sang EU 10/2018 - 3/2020) (theo tháng) 

Cá ngừ: 

- Bảng XK cá ngừ theo sản phẩm sang EU, 2015 - 2019 

- Bảng XK cá ngừ chế biến, cá ngừ hộp sang các nước EU (HS16), 2015 - 2019 

- Bảng XK cá ngừ tươi, đông lạnh sang các nước EU (HS03), 2015 - 2019 

- Tăng trưởng trung bình 5 năm  

- Tăng trưởng 2019/2015  

- Phân tích xu hướng thị trường chung, một số thị trường chủ lực trong khối (VD: Italy, Hà Lan, 

Đức….) 

- Top DN cá ngừ sang EU 2019 

- Giá TB XK cá ngừ sang EU 10/2018 - 3/2020) (theo tháng) 
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Mực, bạch tuộc, cua ghẹ: 

- Bảng XK theo sản phẩm sang EU, 2015 - 2019 

- Bảng XK mực sang các nước EU (HS16), 2015 - 2019 

- Bảng XK bạch tuộc sang các nước EU (HS03), 2015 - 2019 

- Bảng XK cua ghẹ sang các nước EU (HS03, HS16), 2015 - 2019 

- Tăng trưởng trung bình 5 năm  

- Tăng trưởng 2019/2015  

- Phân tích xu hướng thị trường chung, một số thị trường chủ lực trong khối (VD: Italy, Đức, Tây Ban 

Nha….) 

- Top DN mực, bạch tuộc sang EU 2019 

- Giá TB XK mực, bạch tuộc sang EU 10/2018 - 3/2020) (theo tháng) 
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Một số DN VN XK thủy sản (tôm, cá tra, hải sản) sang EU, nhà NK nước ngoài 1 
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4. THUẾ - QUY ĐỊNH THỊ 
TRƯỜNG 

1. Quy định và hướng dẫn XK thủy sản sang EU 

2. Thuế NK một số sản phẩm thủy sản chủ lực vào EU 

  - Thuế theo hiệp định EVFTA 
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5. KHÓ KHĂN/ THUẬN 
LỢI  

I. XK thủy sản sang EU 4 tháng đầu năm 

II. Dự báo XK thủy sản sang EU 

1. Cơ hội, thách thức, tác động của Covid 19 đối với XK thủy sản sang EU 

2. Dự báo XK thủy sản năm 2020 

3. Những tác động của việc Anh rời khỏi EU 
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Quý Doanh nghiệp và Bạn đọc quan tâm đến Báo cáo xin vui lòng liên hệ:  

Ms. Nguy�n Thu Trang - Mobile: 0906 151 556 - Email: nguyentrang@vasep.com.vn 


