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Những loài thủy sản quan trọng nhất châu Âu
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Cá tra dán nhãn ASC được tiêu thụ ổn định tại châu Âu
Nhóm các quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất châu Âu

Nhóm các quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều thứ hai châu Âu
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Các quốc gia châu Âu có xu hướng tăng tiêu thụ tôm dán nhãn ASC
Nhóm các quốc gia tiêu thụ tôm nhiều nhất châu Âu
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Kết luận được gì từ dữ liệu
và kết quả nghiên cứu

Thói quen mua sắm thay đổi trong đại dịch

2020 là một năm đặc biệt
 Người tiêu dùng thay đổi thói quen mua sắm
 Người tiêu dùng ít đến cửa hàng hơn để giảm nguy cơ lây nhiễm -> tăng tiêu thụ
đồ hộp và sản phẩm đông lạnh
 Doanh số các sản phẩm dán nhãn ASC tăng, người tiêu dùng cân nhắc nhiều yếu tố
trước khi mua hàng (tin vào giá trị của nhãn ASC)
 Ngành HORECA (khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, v.v.) chịu tác động mạnh.

Một thách thức mới lên thị trường thủy sản – chiến tranh ở Ukraine

Tỷ lệ lạm phát thực phẩm cao hơn tỷ lệ lạm phát chung tại
nhiều nước
Tỷ lệ lạm phát chung, tỷ lệ lạm phát thực phẩm, và tỷ lệ lạm phát chung trừ đi thực phẩm & năng lượng, 5/2022
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Người tiêu dùng cũng nhận thấy rằng, giá cả của hàng
tạp hóa là thay đổi nhiều nhất

Consumers

Thay đổi về giá trong 4-6 tuần qua (%) theo loại
Thay đổi thuần

Tạp hóa/thực phẩm cho gia đình
Đồ gia dụng
Thức ăn và đồ dùng cho thú cưng
Đồ dùng nhà bếp và ăn uống
Đồ dùng chăm sóc cá nhân

Giảm
Giữ nguyên
Tăng

Đồ dùng nâng cấp nhà cửa và làm vườn

Tăng mạnh

Đồ dùng chăm sóc da và trang điểm

Không chắc

Vitamin, chất bổ sung và thuốc không kê đơn
Quần áo
Điện tử dân dụng
Đồ dùng trang trí nhà cửa và nội thất
Đồ dùng thể thao và thiết bị ngoài trời

Giày dép
Dịch vụ thể dục thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe
Phụ kiện
Trang sức

Source: McKinsey Europe Pulse Survey
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Hơn 2/3 số người tiêu dùng đã thay đổi thói quen mua
sắm do lạm phát

Consumers

Hành vi đã làm và dự định làm khi mua tạp hóa và nhu yếu phẩm, %
Đã làm trong 4-6 tuần qua

Dự định làm trong 4-6 tuần tới

Tổng tất cả thói quen mua sắm mới3
Thử private-label (sản phẩm dán nhãn nhà bán lẻ, thay vì nhà sản xuất)
Mua hàng của thương hiệu khác, thay vì thương hiệu thường dùng
Mua hàng ở nhà bán lẻ/cửa hàng khác, thay vì cửa hàng thường mua
Chuyển sang mua sắm online, thay vì mua tại cửa hàng

Thay đổi kênh mua sắm và sản phẩm
Mua hàng ở trang web khác, thay vì trang web thường dùng
Thử phương thức mua sắm online mới4
Sử dụng phương thức mua sắm mới5
Chuyển sang mua sắm tại cửa hàng, thay vì mua online

Source: McKinsey Europe Pulse Survey
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Lượng lớn người tiêu dùng chuyển sang mua hàng tại
cửa hàng giá rẻ, nhất là ở Đức
% số người tham gia khảo sát cho biết, họ mua hàng tại các cửa hàng bán lẻ khác,
thay vì cửa hàng thường mua
Kênh mua sắm

Tất cả người dùng, thay đổi

thuần2

Đức

Pháp

Consumers

Khác biệt giữa tất cả người dùng3, %
Từ -3 đến +3
< -3
>+3
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Cửa hàng giá rẻ (discounter)
Siêu thị
Siêu thị lớn
Cửa hàng đặc sản
Cửa hàng tiện lợi

Cửa hàng giá rẻ có thực hiện tốt cam kết hơn các cửa hàng bán lẻ khác, về việc sử dụng nguồn cung thủy sản bền vững và
thủy sản dán nhãn ASC, hay không?

Source: McKinsey Europe Pulse Survey
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Người tiêu dùng chuyển sang mua thực phẩm đông lạnh
của các thương hiệu có giá thấp hơn – thói quen mua
thực phẩm tươi sống ít thay đổi hơn

Consumers

% số người tham gia khảo sát đã chuyển sang hàng tạp hóa/nhu yếu phẩm khác trong 4-6 tuần qua
Chuyển sang sản phẩm có giá rẻ hơn

Không thay đổi

Mua sản phẩm có giá cao hơn

Đồ gia dụng
Đồ ăn vặt và bánh kẹo
Thực phẩm đông lạnh
Sản phẩm làm từ sữa và trứng
Đồ uống không cồn
Đồ dùng chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp và em bé
Đồ uống nóng

Bánh mì & các loại bánh nướng
Trái cây và rau tươi
Thịt tươi sống, cá, gà
Đồ uống có cồn
Source: McKinsey Europe Pulse Survey
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Người tiêu dùng đồng ý rằng…..
Consumers

Tốt cho sức khỏe và bền vững với môi trường, là những yếu tố được cân nhắc
đầu tiên khi mua thủy sản
 Kể từ khi đại dịch bùng phát, người tiêu dùng châu Âu dần để ý hơn về loại sản phẩm họ mua.
 Người tiêu dùng muốn chắc chắn, sản phẩm đáp ứng các quy định về đảm bảo chất lượng,
khả năng truy xuất nguồn gốc, và xuất xứ.

 Hơn 50% số người tiêu dùng cho rằng, thủy sản hiện giờ không bền vững.
 Nhãn ASC giúp người tiêu dùng dễ lựa chọn thủy sản hơn.
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