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Ca-na-đa không áp thuế chống trợ cấp đối với sản phẩm thép chống ăn mòn
nhập khẩu từ Việt Nam

N

tính toán lại biên độ phá giá trên cơ

gày 16 tháng 10 năm 2020,

sở tuân thủ chặt chẽ các quy định về

Ca-na-đa đã thông báo kết

phòng vệ thương mại của WTO và

luận cuối cùng vụ việc điều tra chống

Ca-na-đa.

bán phá giá, chống trợ cấp đối với
thép chống ăn mòn (còn gọi là tôn mạ

Việc Ca-na-đa không áp thuế

- COR) nhập khẩu từ một số nước,

chống trợ cấp và giảm thuế chống

trong đó có Việt Nam.

bán phá giá với thép COR nhập khẩu
từ Việt Nam là kết quả tích cực, cho

Theo đó, sau quá trình điều tra vụ

thấy hiệu quả của việc phối hợp giữa

việc từ tháng 11 năm 2019, trên cơ

Bộ Công Thương, các Bộ/ngành liên

sở thông tin do Chính phủ Việt Nam

quan và các doanh nghiệp, hiệp hội

cung cấp, Ca-na-đa đã kết luận Chính

trong quá trình xử lý vụ việc.

phủ Việt Nam không trợ cấp cho các
doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu
thép COR, do đó sẽ không áp thuế
chống trợ cấp với mặt hàng thép này
nhập khẩu từ Việt Nam.
Bên cạnh đó, trong kết luận cuối
cùng, Ca-na-đa cũng điều chỉnh giảm
thuế chống bán phá giá đáng kể so
với quyết định sơ bộ. Cụ thể các doanh nghiệp xuất khẩu tham gia hợp
tác đầy đủ trong vụ việc (chiếm
khoảng 97% tổng kim

ngạch xuất

khẩu thép COR từ Việt Nam sang
Canada) có mức thuế chống bán phá

giá giảm từ 36,3% - 91,8% trong giai

Ca-na-đa khởi xướng điều tra, Bộ

đoạn sơ bộ xuống còn 2,3% - 16,2%

Công Thương đã phối hợp chặt chẽ

trong kết luận cuối cùng.

với các Bộ/ngành, Ủy ban nhân dân

Hiện nay, Ca-na-đa đang đánh
giá về thiệt hại đối với ngành sản xuất
trong nước, dự kiến sẽ ra kết luận
cuối cùng vào ngày 13 tháng 11 năm
2020. Trong trường hợp kết luận
không có thiệt hại, Ca-na-đa sẽ không
áp thuế chống bán phá giá với thép
COR của Việt Nam.
Trong vụ việc này, ngay từ khi
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Nguồn: Cục PVTM

các tỉnh, Hiệp hội, doanh nghiệp liên
quan cung cấp đầy đủ thông tin cho
các bản câu hỏi điều tra (chính thức
và bổ sung) và hợp tác toàn diện với
Ca-na-đa trong toàn bộ quá trình điều
tra. Sau khi Ca-na-đa ban hành kết
luận sơ bộ, Bộ Công Thương đã có ý
kiến chính thức về kết luận này và đề
nghị cơ quan có thẩm quyền của Cana-đa giữ nguyên kết luận về trợ cấp,
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EU tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép nhập khẩu từ Trung Quốc

L

thuế đối với sản phẩm thép của Trung

iên minh châu Âu (EU) đã

Quốc từ tháng 11 năm 2019.

bắt đầu tiền hành cuộc điều

tra chống bán phá giá đối với sản

Trước đó, EC cũng đã gia hạn

phẩm thép sử dụng cho tuabin gió

hạn thuế chống bán phá giá đối với

được nhập khẩu từ Trung Quốc.

sản phẩm thép chống ăn mòn nhập
khẩu từ Trung Quốc nhằm ngăn chặn

Cuộc điều tra được tiến hành sau

các nhà sản xuất của Trung Quốc lẩn

khi Hiệp hội Năng lượng gió châu Âu

tránh các mức thuế hiện tại bằng

khiếu nại lên Ủy ban châu Âu (EC)

cách sửa đổi thành phần nguyên liệu

cho biết số lượng nhập khẩu và giá

dùng để sản xuất thành phẩm. Năm

bán của các sản phẩm thép dùng để

2018, EU áp mức thuế từ 17,2% đến

sản xuất tuabin gió đã ảnh hưởng đến
các nhà sản xuất nội khối.
EC là cơ quan điều phối chính
sách thương mại cho 27 quốc gia
thành viên EU, đã kết luận rằng có đủ
bằng chứng về hành vi bán phá giá
như trong đơn khiếu nại của các
thành viên đã đệ trình.
Trong khi đó, trước đó Trung
Quốc đã phàn nàn về các biện pháp
“bảo hộ” của EU trong lĩnh vực thép
trong bối cảnh tranh chấp thương mại
giữa hai bên kéo dài. Phía Bộ
Thương mại Trung Quốc đã kêu gọi
EU đối xử “công bằng” với Trung

Quốc như một đối tác thương mại kể

điều tra 48 vụ việc phòng vệ thương

từ năm 2017, sau khi EU ra phán

mại liên quan đến sản phẩm thép,

quyết áp thuế chống bán phá giá đối

trong đó có 28 vụ việc liên quan đến

với dây cuộn thép không gỉ cán nóng

Trung Quốc.

nhập khẩu từ Trung Quốc.

EC cho biết các hành vi bán phá

27,6% đối với một số loại thép chống
ăn mòn nhập khẩu từ Trung Quốc để
ngăn chặn các sản phẩm giá thấp
không công bằng được bán tại thị
trường nội địa của châu Âu.
EU đã cảnh cáo Trung Quốc về

Thông thường, các cuộc điều tra

giá này đã làm cho tình hình nhập

chống bán phá kéo dài tới 14 tháng ,

khẩu các sản phẩm thép chống ăn

sau khi điều tra EC có thể tiến hành

mòn bị ảnh hưởng nghiêm trọng,

áp thuế và có hiệu lực trong vòng 5

trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu

năm. Trước khi ra quyết định cuối

các sản phẩm thép khác lại tăng lên

cùng, EC có thể áp thuế chống bán

khoảng 1 triệu tấn, tương đương với

phá giá tạm thời trong vòng 7 đến 8

650 triệu euro (769,28 triệu USD) mỗi

tháng sau khi tiến hành điều tra.

năm. EC đã tiến hành điều tra về

Tháng 6 vừa qua, lần đầu tiên EU

chống bán phá giá và chống lẩn tránh

nhắm vào cáo buộc liên quan tới các

Tính đến nay, EU đã khởi xướng
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tham vọng thương mại toàn cầu bằng
một loạt các quyết định liên quan đến
thuế quan chưa từng có trước đó
nhằm chống lại trợ cấp của chính phủ
Trung Quốc dành cho các nhà xuất
khẩu nước này.

khoản viện trợ làm méo mó thị trường
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cao của EU đã cùng nhau nhất trí triển khai mọi nỗ
lực để tiến tới ký kết thỏa thuận đầu tư toàn diện
Trung Quốc - EU đầy tham vọng sau hơn 6 năm
đàm phán. Quan hệ EU - Trung Quốc trở nên căng
thẳng từ tháng 3-2019 khi EC lần đầu tiên định
nghĩa Trung Quốc là một "đối thủ mang tính hệ
thống" bên cạnh vai trò đối tác kinh tế và cạnh tranh
chiến lược. Ngoài ra, vấn đề công nghệ 5G cũng
gây nhiều tranh cãi trong các nước EU liên quan tới
yêu cầu của Mỹ là cấm Tập đoàn công nghệ Trung
Quốc Huawei tham gia xây dựng các mạng lưới 5G
tại châu Âu. Đại sứ Trung Quốc tại EU Zhang Ming
trước đó đã "phàn nàn" về kế hoạch của EU nhằm
do một quốc gia cấp cho các nhà xuất khẩu ở một

cấp của chính phủ Trung Quốc cho các nhà xuất

siết chặt các quy định về mua bán, sáp nhập doanh

quốc gia khác. Đây là hành động mang tính bước

khẩu có trụ sở bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

nghiệp (M&A) đối với các doanh nghiệp nước ngoài

ngoặt, khi mà sự hỗ trợ của nhà nước Trung Quốc
trên thực tế đã vượt khỏi biên giới nước này, với
những tác động lệch lạc đối với EU và cả các bên

Trong những năm gần đây, mối quan hệ
thương mại giữa Trung Quốc và EU xảy ra hàng

được nhận trợ cấp của chính phủ, trong đó đặc biệt
nhắm tới các công ty của Trung Quốc.

loạt bất động nảy sinh. EU một mặt tìm kiếm lợi ích

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai

từ quan hệ kinh tế, thương mại, một mặt cố gắng

của EU, sau Hoa Kỳ và EU là đối tác thương mại

Trung Quốc đả kích quyết định EU, cho rằng

hạn chế ảnh hưởng từ sự trỗi dậy của Trung Quốc.

lớn nhất của Trung Quốc. Thương mại song

EU đã vi phạm các quy tắc của Tổ chức Thương

Mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa EU

phương đạt mức 604 tỷ Euro vào năm 2018 (dữ

mại thế giới (WTO). Trung Quốc lập luận rằng,

và Trung Quốc được thể hiện thông qua các hội

liệu thống kê gần đây nhất được công bố) với mức

phán quyết của EU đã không giúp duy trì vai trò các

nghị thương đỉnh thường niên, các cuộc họp

thâm hụt của châu Âu so với Trung Quốc là 185 tỷ

quy tắc của WTO, cũng như những nỗ lực của các

thường xuyên cấp bộ trưởng và hơn 60 cuộc đối

Euro.

bên để bảo vệ chế độ thương mại đa phương, phá

thoại chuyên ngành. Cũng trong tháng 6 vừa qua,

vỡ dòng chảy đầu tư và chuỗi cung ứng thông

bất chấp mối quan hệ song phương đang căng

thường, và cản trở lợi ích của các nước đang phát

thẳng, Hội nghị Thương đỉnh lần thứ 22 giữa EU và

triển.

Trung Quốc đã diễn ra bằng hình thức trực tuyến.
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc và quan chứcNguồn:
cấp Reuters

liên quan khác.

EU cũng đang tiến hành lại cuộc điều tra trợ
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Nguồn: Reuters
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Trung Quốc cáo buộc Ấn Độ có các biện pháp thương mại phân biệt đối xử tại WTO

T

đưa ra các cam kết cụ thể theo Hiệp

rong các cuộc họp gần đây

định chung về thương mại dịch vụ

tại Tổ chức Thương mại thế

(GATS). Ấn Độ cho rằng các biện

giới (WTO), Trung Quốc đã cáo buộc

pháp này hoàn toàn tuân thủ các cam

các biện pháp thương mại của Ấn Độ

kết của GATS và phù hợp với quyền

làm suy yếu tính minh bạch, ổn định

dân chủ của công dân nước này đối

và khả năng dự đoán của thị trường

với quyền riêng tư.

Ấn Độ. Trung Quốc cho biết Ấn Độ đã
cấm 234 ứng dụng di động, hầu hết

Trung Quốc là đối tác thương mại

trong số đó được phát triển và vận

lớn thứ hai của Ấn Độ, với kim ngạch

hành bởi các công ty internet Trung

thương mại song phương đạt 87 tỷ

Quốc.
Trung Quốc đã cáo buộc Ấn Độ
có các biện pháp phân biệt đối xử và
hạn chế thương mại, chỉ ra lệnh cấm
các ứng dụng của Trung Quốc và hạn
chế đầu tư trực tiếp nước ngoài từ
quốc gia láng giềng.
Trong cuộc họp gần đây tại Tổ
chức Thương mại Thế giới ( WTO ),
Trung Quốc cáo buộc rằng các biện
pháp này làm suy yếu tính minh bạch,
ổn định và khả năng dự đoán của thị
trường Ấn Độ.
Trung Quốc cho biết Ấn Độ đã
cấm sử dụng 234 ứng dụng di động,

USD trong năm tài khoá tính đến
hầu hết trong số đó được phát triển

và vi phạm các nguyên tắc và mục

và vận hành bởi các công ty internet

tiêu cơ bản của hệ thống thương mại

Trung Quốc .

đa phương. Về hành động này của

Tuy nhiên, Ấn Độ phản đối lại
rằng Trung Quốc là một trong những
quốc gia có kinh tế kỹ thuật số hạn
chế nhất trên thế giới và quốc gia này
nên phản ánh hồ sơ minh bạch của
chính mình trước. Trung Quốc chỉ

Ấn Độ, Trung Quốc cho biết các biện
pháp này đã đi chệch khỏi các
nguyên tắc cơ bản của WTO, chẳng
hạn như nguyên tắc “tối huệ quốc” và
nghĩa vụ minh bạch vì các biện pháp
này không được thông báo.

trích cả Hoa Kỳ và Ấn Độ vì đã áp

Ấn Độ tuyên bố rằng các ứng

dụng các biện pháp mà Trung Quốc

dụng bị cấm bao gồm nhiều lĩnh vực

cho là không phù hợp với các quy tắc

dịch vụ như dịch vụ liên quan đến

thương mại toàn cầu, hạn chế các

máy tính, viễn thông, dịch vụ nghe

dịch vụ thương mại xuyên biên giới

nhìn và dịch vụ tài chính mà Ấn Độ đã
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tháng 3/2019, trong đó Ấn Độ chịu
mức thâm hụt 53,57 tỷ USD. Trước
tình hình căng thẳng hiện nay, Ấn Độ
có nhiều chính sách “bài trừ” hàng
hóa và các công nghệ của Trung
Quốc. Chính quyền Ấn Độ cho biết sẽ
tăng thuế nhập khẩu đối với 300 sản
phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc. Hiện
thâm hụt thương mại của Ấn Độ với
Trung Quốc lên đến 59,3 tỷ USD.
Khoảng 11% hàng nhập khẩu vào Ấn
Độ đến từ Trung Quốc.
Bộ Viễn thông Ấn Độ ra lệnh cho
các hãng dịch viễn thông nhà nước
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cũng như tư nhân ngừng mọi thỏa
thuận

với

doanh

Hoa Kỳ phản đối phán quyết của WTO về vấn đề thuế quan của

nghiệp Trung

Quốc. Các công ty Trung Quốc cũng

Trung Quốc

bị cấm tham gia đấu thầu mọi dự án
phát triển hạ tầng viễn thông Ấn Độ,
bao gồm kế hoạch nâng cấp dịch vụ
4G.
Liên minh Thương nhân Ấn Độ
(CAIT) - đại diện hơn 60 triệu
thương nhân nước này - cho biết sẽ
tẩy chay 450 thương hiệu bán hơn
3.000 sản phẩm Trung Quốc, từ mỹ
phẩm,

thời

trang

đến

đồ

nội

thất.Nhiều chính trị gia Ấn Độ cũng
kêu gọi chính phủ hủy hợp đồng xây
dựng đường tàu điện ngầm đã trao
cho một công ty Trung Quốc.
Với xu hướng bài trừ hàng
Trung Quốc ngày càng tăng ở Ấn
Độ khi căng thẳng biên giới diễn ra,
sự chênh lệch trong thương mại
song phương một lần nữa là một

V

1974, Tổng thống Hoa Kỳ được phép

Thương mại Thế giới WTO

áp thuế và thực hiện các biện pháp

đã đưa ra phán quyết liên quan tới

hạn chế nhằm duy trì sự cân bằng của

việc Hoa Kỳ đơn phương áp đặt thuế

nền thương mại Hoa Kỳ.

bổ sung lên tới 35 tỷ USD lên hàng
hóa Trung Quốc vào năm 2018. Theo

Theo Reuters, ngày 26/10 mới

đó, WTO đã tuyên bố phía Hoa Kỳ đã

đây, Hoa Kỳ đã thực hiện kháng cáo

vi phạm các quy định về thương mại
quốc tế, khuyến cáo Hoa Kỳ phải thực
hiện các cam kết của mình.
Vào thời điểm tháng 9, đại diện
của Thương mại Hoa Kỳ là Robert
Lighthizer đã lên tiếng phản đối phán
quyết này. Ông cho rằng, WTO đã quá
thiên vị Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump thì nói rằng, ông sẽ xem xét
phán quyết này.

vấn đề đáng lo ngại. Theo đó, đã có

Cụ thể, phán quyết của WTO

những lời kêu gọi tẩy chay hàng hóa

được đưa ra sau khi WTO lập ra Cơ

Trung Quốc trên các phương tiện

quan giải quyết tranh chấp gồm 3

truyền thông xã hội đến từ các

chuyên gia thương mại. Phán quyết

thương nhân có tiếng tại Ấn Độ.

được đưa ra bởi một hội đồng gồm 3

Nguồn: The Hindu Business Line

khoản 301, Đạo luật Thương mại

ào tháng 9 vừa qua, Tổ chức

chuyên gia thương mại do Cơ quan
Giải quyết tranh chấp của WTO thành
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trước phán quyết nói trên của WTO.
lập. Một loạt các điểm "vi phạm" của
Hoa Kỳ cũng được chỉ ra trong phán
quyết này.
Các chuyên gia này đã nhận định
việc Hoa Kỳ áp thuế bổ sung lên
Trung Quốc là 'không phù hợp'. Hội
đồng này đề nghị phía Hoa Kỳ cần

Phái đoàn của Hoa Kỳ nói rằng phán
quyết cho thấy “WTO đã bỏ lỡ một cơ
hội lớn để bắt đầu giải quyết vấn đề
nghiêm trọng nhất mà mọi thành viên những bên muốn có một hệ thống
thương mại toàn cầu công bang.
Nguồn: CNBC News

tuân thủ các nghĩa vụ của mình với tư
cách là thành viên của Tổ chức
Thương mại Thế giới.
Được biết, Hoa Kỳ - Trung Quốc
xuất hiện tranh cãi bắt đầu từ việc Hoa
Kỳ cho rằng Trung Quốc đã vi phạm
luật sở hữu trí tuệ và áp đặt các chính
sách cưỡng ép chuyển giao công
nghệ đối với Hoa Kỳ. Dựa theo Điều
www.trav.gov.vn 7
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EU có thể áp thuế đối với 4 tỷ USD hàng nhập khẩu của Mỹ trong vụ việc
Boeing

T

thuế trả đũa Hoa Kỳ

ổ chức Thương mại Thế giới
(WTO) đã trao cho phép Liên

L

minh Châu Âu (EU) có thể áp thuế lên
4 tỷ USD hàng hóa của Mỹ hàng năm,

hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ để đáp trả

bay Boeing của Mỹ.

việc Hoa Kỳ trợ giá cho hãng sản

Quyết định ngày 13/10/2020 đánh

xuất máy bay Boeing.

dấu sự kết thúc của cuộc chiến pháp

Trong quyết định có nguy cơ làm

lý kéo dài 16 năm giữa Mỹ và EU liên

Airbus. Vào năm 2019, Tổng thống
Mỹ Donald Trump đã áp thuế đối với
nhiều mặt hàng khác nhau của châu
Âu bao gồm máy bay, rượu vang và
pho mát, sau khi WTO cho phép Mỹ
áp thuế lên 7,5 tỷ USD hàng xuất
khẩu hàng năm của châu Âu. Hai vụ
việc gộp lại tạo thành một vụ tranh
chấp thương mại lớn nhất từ trước
đến nay.
Căng thẳng thương mại giữa Mỹ
và Châu Âu đã leo thang trong vài
năm qua, đặc biệt là dưới thời chính

gọi 'dàn xếp' sau khi Tổ

phép EU đánh thuế lên 4 tỉ USD hàng

pháp dành cho hãng sản xuất máy

xuất máy bay của nhau là Boeing và

iên minh châu Âu (EU) kêu

chức Thương mại thế giới (WTO) cho

để trả đũa các khoản trợ cấp bất hợp

quan đến việc trợ giá cho các nhà sản

WTO ủng hộ EU đánh

quyền Donald Trump. Airbus và Boe-

cây khô… Nhiều khả năng EU cũng

ing, hai hãng sản xuất máy bay lớn

sẽ có các biện pháp hạn chế đối với

nhất thế giới trong nhiều năm, đã cáo

lĩnh vực sản xuất máy bay.

buộc hãng kia nhận hàng tỷ USD trợ

leo thang căng thẳng thương mại
giữa hai bên trước thềm bầu cử tổng
thống Hoa Kỳ. Ngày 13 tháng 10 vừa
qua, WTO cho biết mức 4 tỉ USD

Tuy nhiên, đại diện thương mại

hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ bị

Mỹ Robert Lighthizer cho rằng quyết

đánh thuế là "tương xứng" với tác

định này không thực sự mở đường

động từ khoản trợ giá cho Boeing,

cho bất kỳ hành động nào bởi Mỹ đã

vốn bị coi là vi phạm quy định thương

Với phán quyết của WTO, hiện

bãi bỏ các khoản giảm thuế với Boe-

mại quốc tế.

EU có thể tự áp dụng mức phạt

ing mà WTO cho là bất hợp pháp.

thương mại và cân nhắc sẽ nhắm

Ông cũng cho biết, các cuộc đàm

mục tiêu vào sản phẩm của Mỹ. Một

phán giữa Mỹ và EU đang diễn ra

danh sách sơ bộ mà EU công bố cho

nhằm khôi phục cạnh tranh công bằng

thấy hàng loạt mặt hàng mà khối này

và bình đẳng.

cấp của chính phủ một cách bất công.
Airbus có trụ sở tại Châu Âu và Boeing ở Mỹ.

có thể áp thuế bao gồm phụ tùng ô tô,
hóa chất, tương cà, cá đông lạnh, trái
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Ngay sau thông báo của WTO,
phó chủ tịch điều hành Ủy ban châu
Âu Valdis Dombrovskis đã kêu gọi
Hoa Kỳ "đình chiến". Châu Âu trước
đó đã kêu gọi Hoa Kỳ bỏ các khoản

Nguồn: The Guardian

thuế áp lên hàng hóa của khối
này."Tôi đã nói rõ là tôi ưu tiên một
www.trav.gov.vn 8
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sự dàn xếp qua đàm phán với Mỹ hơn, tránh các biện pháp đáp trả nguy hại", hãng tin AFP dẫn lời ông Dombrovskis.
Dù vậy, một số thành viên EU kêu gọi áp thuế lên hàng hóa Hoa Kỳ ngay lập tức nếu Hoa Kỳ không rút lại các khoản thuế trả đũa.
"Việc thiếu một giải pháp đàm phán và cho đến khi các biện pháp trả đũa vô lý vẫn còn đó, EU nên thực hiện quyền trừng phạt của mình", Bộ trưởng Tài
chính Bruno Le Maire và Bộ trưởng Thương mại Franck Riester của Pháp ra tuyên bố.
Về phía Hoa Kỳ, đại diện thương mại Robert Lighthizer sau đó cho biết EU không có cơ sở pháp lý để áp thuế lên hàng hóa Hoa Kỳ và Washington sẽ đáp
trả. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng sẽ tăng cường đàm phán với Brussels để khôi phục sự cạnh tranh công bằng và giải quyết vấn đề này.
Đây là diễn biến mới nhất trong tranh cãi kéo dài 16 năm qua giữa Hoa Kỳ và EU liên quan đến việc trợ giá cho các hãng hàng không của nhau.
Năm ngoái, WTO cũng cho phép Hoa Kỳ đánh thuế lên 7,5 tỉ USD hàng hóa của EU để đáp trả việc trợ giá cho hãng máy bay châu Âu Airbus. Khi đó, Hoa
Kỳ đã áp thuế đến 25% các mặt hàng của EU như rượu vang, phô mai, dầu olive, trong khi máy bay Airbus phải chịu mức thuế tăng từ 10 lên 15%.
Tuy nhiên, đến nay hai bên vẫn mong muốn thương lượng về vấn đề này và giới phân tích cũng cho rằng quyết định của WTO sẽ mở ra con đường đàm
phán.
Nguồn: Reuters
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