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Tin Việt Nam

Ngày 25 tháng 9 năm 2018, Cục Phòng vệ thương mại nhận được thông
tin từ Thương vụ Việt Nam tại Indonesia thông báo về việc Ủy ban Chống
bán phá giá Indonesia (KADI) chấm dứt điều tra chống bán phá giá (CBPG)
đối với sản phẩm tôn màu (mã HS: 7210.70.10.00, 7212.40.10.00, và
7212.40.20.00) nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam.
Trước đó, ngày 07 tháng 6 năm 2018, sau khi tiến hành điều tra, KADI
đã xác định sản phẩm bị điều tra nhập khẩu từ Việt Nam bán phá giá vào thị
trường nước này và gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước
của Indonesia, trên cơ sở đó, KADI kiến nghị áp dụng biện pháp chống bán
phá giá với sản phẩm tôn màu của Việt Nam trong khoảng thời gian là 05
năm. Tuy nhiên, sau khi xem xét các tác động của biện pháp tới lợi ích kinh
tế xã hội, KADI đã chấm dứt điều tra và không áp dụng biện pháp chống
bán phá giá với tôn màu của Việt Nam.
Một số thông tin về vụ việc:
Sản phẩm bị điều tra: Tôn màu (Mã HS: 7210.70.10.00,
7212.40.10.00, và 7212.40.20.00)
-

Nguyên đơn: PT NS BlueScope Indonesia

-

Ngày khởi xướng: 23/12/2016

-

Giai đoạn điều tra bán phá giá: 7/2015 – 6/2016

Tổng lượng nhập khẩu vào Indonesia (trong giai đoạn điều tra):
224.119 tấn.
Trong đó, lượng nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc là 196.190 tấn,
chiếm 87,5% (theo số liệu trong Thông báo của KADI).
Ngày 09 tháng 01 năm 2018, KADI công bố bản Báo cáo dữ liệu
trọng yếu của vụ việc và đề nghị các bên liên quan cho ý kiến.
Ngày 26 tháng 01 năm 2018, Indonesia đã tổ chức phiên điều
trần trong khuôn khổ vụ việc. Cục PVTM đã tham gia bình luận và trình bày
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

quan điểm tại phiên điều trần.
Ngày 7 tháng 6 năm 2018, KADI đã công bố kết luận cuối cùng
của vụ việc.
Ngày 25 tháng 9 năm 2018, KADI gửi thông báo chính thức tới
Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia thông báo chấm dứt vụ việc mà không
áp thuế.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài – Cục Phòng vệ thương
mại - Bộ Công Thương
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (024)73037898; Fax: (024)222.05003.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
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Bộ Thương mại và Công
nghiệp Phi-líp-pin thông báo
khởi xướng điều tra tự vệ đối
với sản phẩm xi măng

Tin Việt Nam

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Phi-líp-pin, ngày 10 tháng 9 năm 2018, Bộ
Thương mại và Công nghiệp Phi-líp-pin (DTI) đã khởi xướng điều tra) áp dụng biện pháp tự
vệ với sản phẩm xi măng nhập khẩu vào Phi-líp-pin căn cứ vào Mục 6 của Đạo luật về biện
pháp tự vệ của Phi-líp-pin.
-

Sản phẩm bị điều tra: sản phẩm xi măng có mã HS: 2523.2990 và 2523.9000.

-

Thời kỳ điều tra để xem xét lượng tăng nhập khẩu, thiệt hại: từ 2013 – 2017.

Cáo buộc của Cơ quan điều tra: Cơ quan điều tra cho rằng trong giai đoạn
2013 – 2017, lượng xi măng nhập khẩu đã gia tăng đáng kể trong giai đoạn 2014 – 2017, cụ
thể: tổng lượng xi măng nhập khẩu đã tăng 70% trong năm 2014; 4,390% năm 2015; 549%
năm 2016, 72% năm 2017.
Theo DTI, Việt Nam là nước có lượng xuất khẩu và thị phần xuất khẩu lớn nhất vào Philíp-pin trong giai đoạn 2014 - 2017. Hơn nữa, DTI cho rằng sự gia tăng nhập khẩu như vậy là
nguyên nhân chủ yếu gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất nội địa của nước này thể
hiện ở sự sụt giảm thị phần, doanh thu, lợi nhuận cũng như giá bán của ngành sản xuất nội
địa.
Theo quy định, các bên liên quan là các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu, tổ chức
trong và ngoài Phi-líp-pin có quyền bày tỏ quan điểm, bình luận về vụ việc (bao gồm quan
điểm bình luận về tác động của việc áp dụng biện pháp đối với lợi ích công chúng).
Ngoài ra, DTI cũng thông báo sẽ yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam (đã
được cơ quan điều tra xác định) trả lời bản câu hỏi điều tra trong vụ việc.
Tải báo cáo (bản công khai) tại đây.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài – Cục Phòng vệ thương mại
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: (024)7303 7898 (máy lẻ 117)
Fax: (024)2220 5003

Email: thuyngth@moit.gov.vn.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
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Tin Việt Nam

Theo dõi một số mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu sang Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) có nguy
cơ bị tăng thuế nhập khẩu lên mức MFN do EAEU áp dụng cơ chế tự vệ ngưỡng
(số liệu cập nhật đến tháng 7/2018)
Ngày 29 tháng 5 năm 2015, Hiệp định Thương mại tự do Việt nam – Liên
minh kinh tế Á-Âu (EAEU) đã được ký kết và có hiệu lực từ ngày 05 tháng
10 năm 2016. Theo hiệp định, EAEU, bao gồm Liên bang Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan, cam kết loại bỏ thuế quan đối với 9.774
dòng thuế cho hàng nhập khẩu từ Việt Nam, tương đương với khoảng 90%
số dòng thuế trong Biểu thuế nhập khẩu của EAEU.
Căn cứ Điều 2.10 của Hiệp định, một số mặt hàng dệt may, giày dép và
đồ nội thất nhập khẩu từ Việt Nam được hưởng thuế suất 0%, tuy nhiên phải
chịu sự điều chỉnh của cơ chế tự vệ ngưỡng. Cụ thế, nếu khối lượng nhập
khẩu các nhóm mặt hàng này từ Việt Nam trong một năm vượt một ngưỡng
khối lượng nhất định quy định tại Hiệp định, EAEU có quyền điều chỉnh tăng
thuế nhập khẩu từ 0% lên mức thuế nhập khẩu tối huệ quốc (MFN) trong
khoảng thời gian 6 tháng (nếu khối lượng nhập khẩu trong năm trong khoảng
từ trên 100% đến 150% ngưỡng quy định) hoặc 9 tháng (nếu khối lượng
nhập khẩu trong năm trên 150% ngưỡng quy định).
Để theo dõi khả năng xuất khẩu vượt ngưỡng và có nguy cơ bị EAEU
tăng thuế nhập khẩu lên mức thuế MFN, hàng tháng Cục Phòng vệ thương
mại sẽ công bố số liệu xuất khẩu sang EAEU nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp
Việt Nam và các cơ quan chức năng theo dõi tình hình xuất khẩu các mặt
hàng chịu sự điều chỉnh của cơ chế tự vệ ngưỡng và có biện pháp kiềm chế
phù hợp.
Theo số liệu cập nhật đến tháng 7 năm 2018, hiện tại trong số hai mặt
hàng xuất khẩu của Việt Nam bị áp dụng biện pháp tự vệ ngưỡng kể từ ngày
14/3/2018, biện pháp đối với mặt hàng quần áo trẻ em đã chấm dứt kể từ
ngày 14/9/2018. Biện pháp đối với mặt hàng quần áo lót sẽ tiếp tục được áp
dụng đến ngày 13/12/2018. Chưa có nhóm mặt hàng nào có nguy cơ bị áp
dụng cơ chế tự vệ ngưỡng trong năm 2019.
Thông tin chi tiết tham khảo tại đây.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại.
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Tin Thế Giới

Theo cơ quan thương mại toàn cầu, Đài Loan – Trung Quốc muốn tham vấn với Ấn Độ theo hiệp định tự vệ của WTO đối với thuế nhập khẩu mà Ấn
Độ đã áp lên sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời trong hai năm vừa qua. Quyết định được đưa ra để bảo vệ các công ty trong nước trước sự gia tăng
hàng hóa nhập khẩu vào thị trường nội địa. Sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời được nhập khẩu từ Trung Quốc và Malaysia đã bị áp với mức 25%. Ấn
Độ đã buộc phải áp thuế tự vệ lên tới 25% đối với các sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Trung Quốc và Malaysia trong thời gian hai
năm để bảo vệ thị trường nội địa khỏi sự gia tăng mạnh hàng hóa nhập khẩu vào thị trường trong nước.

Tuy nhiên, các cuộc thảo luận giữa hai bên chưa phải là việc sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. Mục đích của cuộc tham vấn này là để
“trao đổi các quan điểm về các biện pháp đề xuất và đạt tới sự đồng thuận về phương thức nhằm đạt được mục tiêu” được quy định trong một điều khoản
của Hiệp định về tự vệ của WTO.
Đài Loan – Trung Quốc muốn tổ chức các cuộc tham vấn “càng sớm càng tốt và mong đợi phản hồi tích cực từ phía Ấn Độ đối với yêu cầu này”
Theo ý kiến của một chuyên gia, việc tìm kiếm các cuộc thảo luận theo Hiệp định tự vệ là một cách để thông báo cho các quốc gia khác biết rằng bên
còn lại không tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo quy tắc của WTO.
Sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời của Ấn Độ được nhập khẩu từ Trung Quốc, Malaysia, Singapore và Đài Loan – Trung Quốc. Trong đó, lượng
nhập khẩu từ Đài Loan – Trung Quốc và Malaysia chiếm 90% tổng lượng hàng hóa trong nước.
Nguồn: Eurasiantimes
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Thép mặt bích không gỉ (Stainless Steel
Flanges) có nguồn gốc từ Ấn Độ gây tổn
thương đến ngành công nghiệp của Hoa Kỳ
Ngày 18 tháng 9 năm 2018, Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC)
đã khẳng định rằng ngành công nghiệp Hoa Kỳ đang bị tổn thương bởi hàng
nhập khẩu mặt bích thép không gỉ có nguồn gốc từ Ấn Độ, Bộ Thương mại
Hoa Kỳ đã khẳng định sản phẩm này được trợ cấp và bán phá giá tại thị
trường Hoa Kỳ.

Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ bỏ phiếu cho
việc tiếp tục các cuộc điều tra liên quan đến sản
phẩm bánh xe mooc thép (Steel Trailer Wheels)
có nguồn gốc từ Trung Quốc
Ngày 21 tháng 9 năm 2018, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ
(USITC) đã đưa ra kết luận rằng ngành công nghiệp Hoa Kỳ bị thiệt hại
nghiêm trọng do việc nhập khẩu bánh xe moóc thép từ Trung Quốc, sản
phẩm này đã bị cáo buộc bán thấp hơn giá trị thông thường tại thị trường
Hoa Kỳ và được trợ cấp bởi chính phủ Trung Quốc.

Dựa theo kết quả của USITC , Bộ Thương mại sẽ ban hành lệnh áp thuế
chống bán phá giá và trợ cấp đối với sản phẩm mặt bích thép không gỉ nhập
khẩu từ Ấn Độ.

Theo kết luận sơ bộ của Ủy ban, Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ tiếp tục
các cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm
nhập khẩu nói trên, hạn đưa ra quyết định sơ bộ đối với thuế chống trợ
cấp là 01/11/2018, đối với thuế chống bán phá giá là 15/01/2019.

Báo cáo công khai của Ủy ban liên quan đến sản phẩm mặt bích thép
không gỉ có nguồn gốc từ Ấn Độ sẽ được ra ngày 19 tháng 10 năm 2018.
Thông tin về báo cáo sẽ được tải lên khi có tại đây.

Báo cáo sẽ được đăng tải công khai sau ngày 22 tháng 10 năm 2018
và nội dung báo cáo sẽ được đăng tại đây.

Nguồn: USITC

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Chiến tranh thương mại có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu của Malaysia
Theo Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp quốc tế Malaysia – Ông Darell Leiking, trong bối cảnh Hoa Kỳ và Trung Quốc trả đũa lẫn nhau về
thuế quan như hiện nay thì trong năm nay và sang năm sau 2019 thặng dư thương mại của Malaysia có thể sẽ bị ảnh hưởng một cách tiêu cực. Trong khi
Malaysia chào đón các sự chuyển hướng về thương mại và tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu hàng hóa vào các nước láng giềng trong khu vực,
chiến tranh thương mại sẽ ảnh hưởng đến tất cả các nước, đặc biệt là các nước có nền kinh tế mới nổi.
Bộ trưởng cũng cho biết Malaysia sẽ cẩn trọng để ngăn chặn tình trạng các sản phẩm bị bán phá giá trên thị trường trong nước. Đây là một việc được
chính phủ rất quan tâm do phải tìm cách tránh thuế quan nhập khẩu của hai nước: Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Malaysia là một nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại, xuất khẩu của Malaysia chiếm gần 73% GDP năm 2017, Trung Quốc và Hoa Kỳ là hai đối tác
thương mại lớn nhất của Malaysia.
Nguồn: Themalaysianreserve
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Ngân hàng phát triển Châu Á dự báo tăng trưởng của Châu Á năm 2019 trong bối
cảnh chiến tranh thương mại Mỹ—Trung
Tăng trưởng của Châu Á trong năm sau sẽ bị ảnh hưởng do sự leo
thang trong căng thẳng thương mại giữa hai nước là Trung Quốc và Hoa
Kỳ, sự biến động về tỷ giá và sự tăng lên trong lãi suất tiềm năng của Hoa
Kỳ sẽ đẩy nhanh dòng vốn từ các nước thuộc khu vực Châu Á, Ngân hàng
phát triển Châu Á (ADB) đã đề cập đến vấn đề này trong một báo cáo được
công bố ngày 26 tháng 9 năm 2018.
Trong Báo cáo của ADB về Triển vọng phát triển của Châu Á, ADB vẫn
duy trì mức dự báo tăng trưởng của Châu Á là 6% trong năm nay, nhưng
đến hết nửa năm 2019 mức này chỉ ở mức 5,8% nguyên nhân do sự tranh
chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Hoa Kỳ và Trung
Quốc và do sự thắt chặt hơn trong thanh khoản toàn cầu.

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước như hiện nay, các
biện pháp bảo hộ sẽ làm tổng giảm tổng sản phẩm quốc nội của Trung
Quốc giảm 0,5 điểm phần trăm (percentage point - điểm phần trăm là nêu
lên sự chênh lệch tuyệt đối giữa hai số phần trăm), cho đến nay điều này
vẫn chưa ảnh hưởng đến các nước còn lại trong khu vực nhưng nếu có
thêm bất kỳ sự leo thang nào nữa trong căng thẳng thương mại giữa hai
nước thì hậu quả sẽ lan rộng và còn nhiều hơn nữa.
Hoa Kỳ đã áp mức thuế 10% đối với 200 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu
từ Trung Quốc và tỷ lệ này sẽ tăng lên 25% vào đầu năm 2019, Hoa Kỳ
cũng đã đề cập đến việc sẽ đánh thuế lên lượng hàng hóa nhập khẩu còn
lại của Trung Quốc trị giá 267 tỷ đô la. Trung Quốc cũng đáp đũa bằng cách
áp thuế với tỷ lệ tương tự lên 60 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu vào Trung
Quốc từ Hoa Kỳ vào cuối năm nay.
Trung Quốc có thể mất 1 điểm phần trăm GDP trong đó Hoa Kỳ sẽ giảm
0,2 điểm phần trăm GDP. Ước tính này không tính đến sự gián đoạn trong
khâu sản xuất và việc hủy bỏ các dự án đầu tư.
Bên cạnh chiến tranh thương mại, các dấu hiệu của nền kinh tế Hoa Kỳ
đang nóng lên quá mức sẽ có thể dẫn đến việc Cục Dự trữ liên bang tăng
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

lãi suất với một tốc độ nhanh hơn dự kiến, điều này có thể dẫn đến việc
tăng dòng vốn trong khu vực và tăng thêm áp lực lên đồng tiền của các
nước Châu Á.
Ví dụ như đồng Peso của Philippines, đồng Rupiah của Indonesia đã
mất giá so với đồng đô la, dẫn đến tình trạng lạm phát tăng cao. Để đối phó
với điều này, các ngân hàng trung ương của Châu Á đã thắt chặt chính
sách tiền tệ và tăng lãi suất. Điều này có thể làm giảm sự tăng trưởng kinh
tế của các nước này.
Trong trung hạn, kết quả của cuộc chiến tranh thương mại sẽ dẫn đến
việc chuyển hướng thương mại, điều này có thể có lợi cho khu vực Đông
Nam Á, hay các nền kinh tế như Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc.
Dự báo tăng trưởng cho khu vực Đông Nam Á trong năm nay đã giảm
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từ 5,2% xuống 5,1%, vì 6/10 nền kinh tế trong khu vực sẽ tăng trưởng chậm hơn so với dự kiến ban đầu. Việc thay đổi một chính phủ mới của Malaysia đã
làm giảm tăng trưởng đầu tư, trong khi đó sự tăng trưởng trong xuất khẩu ròng ở Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt nam ở mức độ vừa phải.
Nguồn: Asia.nikkei

Bộ Thương mại Hoa Kỳ khởi xướng cuộc điều tra chống bán phá giá đối với hóa chất
Strontium Chromate (SrCrO4) có nguồn gốc từ Áo và Pháp
Ngày 26 tháng 9 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ khởi xướng cuộc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm hóa chất Strontium Chromate
(SrCrO4) có nguồn gốc từ Áo và Pháp.
Năm 2017, lượng nhập khẩu sản phẩm strontium chromate của Hoa Kỳ từ Áo và Pháp lần lượt vào khoảng 4,5 triệu đô la và 785,6 nghìn đô la.
Một số thông tin về vụ việc:

Nguyên đơn: Tập đoàn Lumimove.
Sản phẩm bị điều tra: các dạng của Strontium Chromate như: dạng bột, dạng hạt, hoặc bột nhão sau khi được pha trộn, có mã HS: 2841.50.9100
hoặc 3212.90.0050.
Biên độ phá giá bị cáo buộc với Áo là 90,97%; với Pháp là 41,91%.
Lịch trình dự kiến của vụ việc chống bán phá giá:
Sự kiện
Nhận được đơn kiện
DOC khởi xướng điều tra
ITC ra kết luận sơ bộ về thiệt hại
DOC ra kết luận sơ bộ về phá giá
DOC ra kết luận cuối cùng về phá giá
ITC ra kết luận cuối cùng về thiệt hại
Ban hành lệnh áp thuế

Thời gian
05/9/2018
25/9/2018
22/10/2018
12/2/2019
29/4/2019
13/6/2019
19/6/2019

Trong trường hợp ITC ra kết luận không có thiệt hại, vụ việc được chấm dứt.

Thông báo khởi xướng vụ việc xem tại đây.
Nguồn: DOC
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Liên minh Châu Âu nộp đơn kháng cáo đối với báo cáo của Ban hội thẩm WTO về các biện pháp
liên quan đến vấn đề năng lượng
Ngày 21 tháng 9 năm 2018, Liên minh Châu Âu đã đệ đơn kháng cáo đối với báo cáo của Ban hội thẩm WTO trong vụ việc Nga kiện Liên minh Châu Âu
và các quốc gia thành viên đối với một số biện pháp liên quan đến vấn đề năng lượng.
Nguồn: WTO
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