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Tóm tắt 

uất khẩu thủy sản của VN đã có những bước tiến lớn trong gần 20 năm qua. 

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản từ mức thấp 550 triệu USD năm 1995 đã có 

những bước tăng trưởng mạnh mẽ qua từng năm với mức tăng trưởng bình 

quân 15,6%/năm và đã đạt 7,8 tỷ USD năm 2014, đã đưa VN trở thành một trong 5 nước 

xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới, giữ vai trò chủ đạo cung cấp nguồn thủy sản toàn 

cầu. 

Năm 2015, xu hướng đảo ngược khi các yếu tố cung cầu không còn thuận lợi như 

2014. Nguồn cung tôm của các nước Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan hồi phục, giá nhập 

khẩu trung bình giảm, áp lực cạnh tranh và đồng USD tăng giá mạnh so với các đồng 

tiền khác khiến nhu cầu nhập khẩu của các thị trường giảm. Và mục tiêu 8 tỷ USD xuất 

khẩu  trong năm 2015 đã không thể đạt được. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2015 

chỉ đạt gần 6,6 tỷ USD, giảm 16% so với năm 2014. Các yếu tố bất lợi của năm 2015 

tiếp tục ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản năm 2016, nhất là biến động gần đây về thiếu 

nước vùng ĐBSCL, Cá bị chết nhiều ở một số tỉnh Miên Trung... Tuy vậy, từ năm 2016, 

xuất khẩu thủy sản VN sẽ được mở rộng cửa hơn nhờ việc VN tham gia một số hiệp định 

thương mại tự do song phương và đa phương. 

Từ khóa: Năng lực cạnh tranh ngành thủy sản, sản xuất chế biến thủy sản, xuất 

khẩu thủy sản. 
 

Abstract 

Seafood exports of Vietnam has made great strides in the past 20 years. Seafood 

export turnover from a low of $ 550 million in 1995 has experienced strong growth over 

the years with an average growth rate of 15.6% / year and reached $ 7.8 billion in 2014, 

has put Vietnam has become one of the 5 largest seafood exporter in the world, plays a 

key role providing global fishery resources. 

In 2015, the trend reversed when the supply and demand factors are not favorable as 

2014. The supply of domestic shrimp Indonesia, India, Thailand recovered, the average 

import prices decreased, the pressure of competition and the dollar rose sharply against 

other currencies makes the import demand of the market decline. And Goal 8 billion 

export in 2015 was not able to achieve. Seafood export turnover in 2015 was nearly $ 

6.6 billion, down 16% compared to 2014. The unfavorable factors of 2015 continued to 

affect seafood exports in 2016, especially in volatility near water shortage here in the 

Mekong Delta region, many fish died in several central provinces ... However, from 2016, 

Vietnam’s seafood exports will be more open thanks to Vietnam to participate in a some 

free trade agreements bilaterally and multilaterally. 

Keywords:  Competitiveness  fisheries, aquaculture  production  and  processing, 

seafood exports. 


