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Xuất khẩu thủy sản của Vương Quốc Anh giảm mạnh hậu Brexit
 Sau khi các thỏa thuận Brexit chính thức được xác lập và thi hành vào cuối tháng 12/2020, xuất khẩu của Anh 

trong tháng 1 năm nay đã ghi nhận sự sụt giảm nghiêm trọng, xuống chỉ còn khoảng 9,83 tỷ GBP (~13,7 tỷ USD) 
so với 14,32 tỷ GBP xuất khẩu trong tháng 12 trước đó. Tác động của Brexit đến ngành xuất khẩu thủy sản của 
Vương Quốc Anh (UK) khá nặng nề, khi hoạt động xuất khẩu thủy sản của Scotland - thủ phủ thủy sản của UK 
sang liên minh châu Âu EU sụt giảm đến 83% trong tháng Giêng vừa qua so với tháng 12 năm ngoái. Các thỏa 
thuận hậu Brexit được cho là đang “bóp nghẹt” xuất khẩu của UK nói chung và thủy sản nói riêng. Các chuyến 
hàng thủy sản từ UK sang EU đã phải chịu những rào cản thương mại mới, gây tắc nghẽn trong chuỗi cung ứng. 
Số liệu mới nhất đến từ Tổ chức các nhà sản xuất cá hồi Scotland (SSPO) cho thấy những người nuôi cá hồi ở 
Scotland đã phải chịu thiệt hại ít nhất 11 triệu bảng Anh do hậu quả trực tiếp của những thay đổi do Brexit mang 
đến.

Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.
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THỦY SẢN
*  Không chỉ chịu ảnh hưởng hậu Brexit, lĩnh vực đánh bắt và nuôi trồng thủy 
sản của UK cũng bị tác động tiêu cực khi xuất khẩu sụt giảm do Covid-19. Chính 
phủ UK cũng phải lên kế hoạch tăng cường hỗ trợ tài chính cho ngành thủy sản 
của mình bằng các khoản tài trợ tiền mặt lên tới 23 triệu bảng Anh (~32,2 triệu 
USD) cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản chịu thiệt hại liên quan đến xuất 
khẩu cá và thủy sản có vỏ tươi sống sang EU trên khắp Vương quốc Anh, tập trung 
nhiều tại Scotland trong tháng 1 vừa qua. Chương trình hỗ trợ này đã được triển 
khai vào đầu tháng 3, với khoản trợ cấp tối đa ba tháng chi phí kinh doanh cho 
các doanh nghiệp để chi trả nhiều khoản như bảo hiểm, thuê thiết bị, kho bãi, 
cảng biển,…. 
*  Số liệu mới nhất từ Cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ 
(NOAA) mới công bố, Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí thứ 4 về khối lượng xuất 
khẩu tôm vào Mỹ trong tháng đầu năm 2021, chỉ sau  Ấn Độ, Indonesia và Ecuador. 
Trong tháng 1, Mỹ đã nhập khẩu 5,9 nghìn tấn tôm từ Việt Nam, tăng 46% so với 
cùng kỳ năm trước. Thị phần xuất khẩu thủy sản nói chung của việt Nam sang Mỹ 
cũng tăng từ 8,5% trong tháng 1/2020 lên 9,1% trong tháng Giêng vừa qua. 
  Tính đến 15/02/2021, xuất khẩu tôm sang Mỹ đang chậm lại kể từ cuối năm 

ngoái, trở thành thị trường xuất khẩu tôm lớn thứ 2 của Việt Nam, với giá trị xuất 
khẩu đạt gần 57 triệu USD, tăng nhẹ 2,5% so với cùng kỳ năm trước, sau khi thị 
trường Nhật Bản vươn lên dẫn đầu với trị giá xuất khẩu gần 58 triệu USD, tăng 
trưởng tích cực hơn so với cùng kỳ năm 2020 (tăng 9,4%). 
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