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NỘI DUNG BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN AUSTRALIA (2006 – 2015) 

Phát hành: ngày 20/01/2017 

CHUYÊN MỤC STT  NỘI DUNG SỐ 
TRANG 

1. TỔNG QUAN 
THỊ TRƯỜNG 1-2 

Giới thiệu tổng quan về TT Australia (dân số; thu nhập bình quân/người/năm, đứng thứ mấy về NK thủy 
sản, lượng tiêu thụ bình quân…..) 

1.  Vị trí của XNK thủy sản Australia. Nuôi trồng thủy sản của Australia? Khai thác? Chế biến thủy 
sản của Australia?, sản phẩm chủ yếu? (Những thông tin nổi bật của thị trường Australia) 

2. Những con số ấn tượng của thị trường 
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2. XU HƯỚNG 
TIÊU THỤ 3-12 

- Nhu cầu NK thủy sản %, loài được NK nhiều nhất, chiếm %? Các nước nào đang XK thủy sản nhiều 
nhất sang Australia, Việt Nam đứng thứ ?). Tình hình xuất khẩu sang Australia ổn định hay biến động, 
tăng trưởng %) 

- TT Australia tiêu thụ những mặt hàng gì, quy cách, sản phẩm yêu thích? Sản phẩm thủy sản phải đạt 
tiêu chuẩn về mẫu mã, chất lượng, độ an toàn thực phẩm ntn?. Australia NK thủy sản chủ yếu để tiêu 
thụ trong nước hay để XK? 

- Các kênh phân phối, chuỗi cung ứng sản phẩm của TT Australia hoặc Cách thức phân phối, điểm nổi 
bật của TT. 
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- Số liệu XNK thủy sản chung của TT Australia từ 2006 - 2015 (kèm BĐ), bảng NK theo tháng cập nhật 
năm 2016. 

1. Mặt hàng nhập khẩu nhiều nhất? Khả năng cung ứng của Việt Nam?  
2. Mặt hàng có tốc độ tăng trưởng (trong nhập khẩu) tốt nhất, hoặc ổn định nhất? Giá NK? Cạnh 

tranh của Việt Nam? 
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- Số liệu XNK tôm của TT Australia (theo HS 030617) từ 2006 – 2015, vẽ BĐ, bảng NK theo tháng cập 
nhật năm 2016. 

- Phân tích chuyên sâu về sản phẩm tôm 030617: thuế, giá TB, thông tin về tình hình tiêu thụ sản phẩm, 
lợi thế cạnh tranh của các nước đối thủ. 
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- Số liệu NK cá da trơn HS 03046200 của TT Australia từ 2006 – 2015, biểu đồ, bảng NK theo tháng 
cập nhật năm 2016. 

- Phân tích chuyên sâu về tình hình NK cá da trơn/ cá tra phile đông lạnh, giá TB. VN đứng thứ mấy 
trong các nước cung cấp cho Australia? Xu hướng NK tăng/giảm, nguyên nhân? 
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- Số liệu XNK cá ngừ của TT Australia (theo HS) từ 2006 – 2015, bảng NK theo tháng cập nhật năm 
2016.  

- Phân tích chuyên sâu về sản phẩm cá ngừ HS 030487, 160414, giá TB, thông tin về tình hình sản 
xuất (chi tiết đông lạnh, đóng hộp…) 
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- Số liệu XNK mực BT, NT HMV của TT Australia (theo HS 030749, 030759, 160556) từ 2006 - 2015, 
BĐ, bảng NK theo tháng cập nhật năm 2016. 

Australia thích tiêu thụ sản phẩm gì? NK nhiều sản phẩm loại gì? Thông tin về tình hình tiêu thụ sản 
phẩm 
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3. THƯƠNG MẠI 
HAI NƯỚC 15-25 

- Bảng số liệu XNK của VN sang TT Australia từ 2006 - 2015 theo từng nhóm sản phẩm chính (theo 
mã HS) kèm BĐ, bảng XK theo tháng cập nhật năm 2016. 

1. Hiện nay VN đang XK mặt hàng gì sang TT này? Những nước nào là đối thủ chính?  

2. Australia đang XK SP gì sang Việt Nam? Đứng thứ mấy? Tốc độ tăng trưởng? 

(Bảng XK chung cho 10 năm (tăng trưởng), BĐ chung; bảng  SP nổi bật sang TT đó  kèm BĐ) 
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- Bảng số liệu XK tôm chi tiết theo sản phẩm sang Australia 2006 – 2015, 10 tháng 2016, BĐ. 

- Đánh giá xu hướng chung XK tôm sang Australia 10 năm  

- Phân tích theo sản phẩm tôm từ 2006 - 2015: thuế XK chung, so sánh các nước đối thủ; sản phẩm 
nào là thế mạnh của VN (đông lạnh hay chế biến? tôm sú hay tôm chân trắng?), so sánh;  

- Sản phẩm nào tăng, sản phẩm nào giảm? Nguyên nhân? 

- Các khó khăn khi XK tôm sang Australia. Đưa ra khuyến nghị cho DN. 
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- Bảng số liệu XK cá tra chi tiết theo sản phẩm sang Australia 2006 – 2015, 10 tháng 2016, BĐ. 

- Đánh giá xu hướng chung XK cá tra sang Australia 10 năm.  

- Phân tích XK cá tra từ 2006 - 2015: thuế XK chung, so sánh các nước đối thủ; so sánh; Các dạng sản 
phẩm nên tăng cường 

- Các khó khăn khi XK cá tra sang Australia. Đưa ra khuyến nghị cho DN. (Những cơ hội, cảnh báo cho 
DN khi XK sang Australia) 
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- Bảng số liệu XK cá ngừ chi tiết theo sản phẩm sang Australia 2006 – 2015, 10 tháng 2016, BĐ. 

- Đánh giá xu hướng chung XK cá ngừ sang Australia 10 năm 

- Phân tích theo sản phẩm cá ngừ từ 2006 - 2015: thuế XK chung, so sánh các nước đối thủ; sản phẩm 
nào là SP chủ yếu XK sang Australia? Tại sao? thế mạnh của VN  

- Sản phẩm nào tăng, sản phẩm nào giảm? Nguyên nhân? 

- So sánh với đối thủ 

- Khó khăn khi XK cá ngừ sang Australia. Đưa ra khuyến nghị cho DN 
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- Bảng số liệu XK Mực BT, NT HMV chi tiết theo sản phẩm sang Australia 2006 – 2015, 10 tháng 
2016, BĐ. 

- Đánh giá xu hướng chung XK mực, bạch tuộc sang Australia 10 năm 

- Phân tích theo sản phẩm mực, bạch tuộc; NT HMV từ 2006 - 2015: thuế XK chung 

- Sản phẩm nào tăng, sản phẩm nào giảm? Nguyên nhân? 

- Sản phẩm nào là thế mạnh của VN, so sánh; đưa ra khuyến nghị cho DN 
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4. CƠ HỘI GIAO 
THƯƠNG 26-29 Danh sách DN XK thủy sản VN sang Australia, danh sách 20 nhà NK Australia 3 

5. THUẾ - QUY 
ĐỊNH THỊ 
TRƯỜNG 

30-32 
- Các quy định của thị trường, tiêu chuẩn XK sang TT Australia 

- Biểu thuế: lập bảng thuế cho các SP, mỗi SP lấy thuế của VN và 2-3 nước đối thủ theo các mã sau: - 
03046200/ 030487, 160414/ 030617/ 030749-59/ 160556  
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6. KHÓ KHĂN/ 
THUẬN LỢI  33-34 

- Khó khăn: Australia - Thị trường tiềm năng nhưng rất khó tính, khắt khe về chất lượng, các quy định 
chặt chẽ,… 

- Thuận lợi: TPP, quan hệ tốt giữa hai nước,… Vai trò tích cực của thương vụ Australia trong XTTM với 
Việt Nam (Sách giới thiệu các sản phẩm thủy sản của VN,...), Năm 2013, Hiệp hội TS Australia đã sang 
thăm các DNVN và có truyền thông tích cực về Thủy sản VN…. 

2 

7. NHẬN ĐỊNH VÀ 
DỰ BÁO THỊ 
TRƯỜNG 
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Khuyến nghị DN khi XK sang TT Australia 
 

1. Nhận định chung về thị trường Australia, những lợi thế và những thách thức của thị trường với  
DN Việt Nam. 

2. Dự báo tiềm năng XK trong năm nay hoặc trong các năm tới 
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Tổng   36 

 

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 


