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TIÊU ĐIỂM
 Canada xem xét áp dụng biện pháp tự vệ

đối với sản phẩm thép đáp trả hành động áp
thuế của Hoa Kỳ
(trang 1)
 Việc áp mức thuế thép mới của Hoa Kỳ lên

thép nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ đã làm thay
đổi dòng chảy thương mại như thế nào ?
(trang 2)
 Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành quyết

định cuối cùng trong vụ việc điều tra chống
bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản
phẩm mặt bích thép không gỉ nhập khẩu từ
Ấn Độ.
(trang 3)
 Nhật Bản, Hàn Quốc chuyển hướng xuất

khẩu thép sang Ấn Độ
(trang 5)

Số 10
Canada xem xét áp dụng biện phá tự vệ
đối với sản phẩm thép nhằm đáp trả hành
động áp thuế của Hoa Kỳ
Ngày 14 tháng 8 năm 2018, Canada cho biết chính phủ nước này sẽ
xem xét áp dụng biện pháp tự vệ đối với bảy sản phẩm thép nhập khẩu
nhằm bảo vệ nhà sản xuất trong nước sau khi Hoa Kỳ áp thuế đối với các
đối tác thương mại chính vào tháng ba.
Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, chính phủ Canada sẽ dành 15 ngày
để bàn bạc thảo luận về mức độ thiệt hại hoặc đe doạ thiệt hại đối với bảy
nhóm sản phẩm thép bao gồm thép tấm, thép thanh, ống thép truyền năng
lượng, thép tấm cán nóng, thép trước khi sơn, dây thép không gỉ và thép
cuộn.
Ông cũng cho biết thêm Chính phủ Canada tin rằng việc áp thuế của
Hoa Kỳ là một trường hợp đặc biệt và đó là lý do tại sao các biện pháp tự
vệ tạm thời đang được xem xét. Nếu thu thập được bằng chứng trong quá
trình tham vấn cho thấy có tồn tại thiệt hại hay đe doạ thiệt hại đối với các
nhà sản xuất Canada, Canada sẽ nhanh chóng áp dụng các biện pháp tự vệ
tạm thời đồng thời sẽ đưa vấn đề này lên Toà án Thương mại Quốc tế
Canada.
Biện pháp tự vệ là biện pháp khẩn cấp được luật thương mại quốc tế
cho phép sử dụng khi nhận thấy có sự gia tăng đột biến trong nhập khẩu
hàng hoá. Trong một số trường hợp, các nước có thể áp thuế quan hoặc
hạn ngạch tạm thời trước khi hoàn tất việc điều tra.
Ngày 23 tháng 3 năm 2018, Hoa Kỳ đã áp thuế đối với thép và nhôm
nhập khẩu. Mặc dù Canada được miễn thuế ban đầu, các nhà sản xuất thép
của Canada cảnh báo rằng các biện pháp này của Hoa Kỳ sẽ khiến thép
giá rẻ chuyển hướng sang Canada. Số liệu của Reuters cho thấy lượng
nhập khẩu ống thép dùng trong lĩnh vực năng lượng của Canada tăng
mạnh vào mùa xuân năm nay.
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Trong tháng 7 Liên minh Châu Âu (EU) đã thông báo áp dụng biện pháp tự vệ dưới hình thức hạn ngạch thuế
quan đối với 23 nhóm sản phẩm thép.
Canada, đối tác thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ đã áp đặt mức thuế trả đũa đối với thép cũng như các hàng
hóa khác do Mỹ sản xuất.
Nguồn: Reuters

Việc áp mức thuế thép mới của Hoa
Kỳ lên thép nhập khẩu từ Thổ Nhĩ
Kỳ đã làm thay đổi dòng chảy
thương mại như thế nào ?
Hôm thứ sáu tuần vừa qua, Tổng thống Donald Trump
cho biết trên Twitter rằng: Hoa Kỳ có kế hoạch tăng gấp đôi
mức thuế đối với thép nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ lên 50% và
đối với nhôm lên 20%.
Hành động mãnh liệt lần này của Tổng thống Trump là
một đòn giáng mạnh vào ngành công nghiệp quan trọng của
Thổ Nhĩ Kỳ và điều này sẽ làm thay đổi dòng chảy thương
mại.
Với một mức thuế cao hơn, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị mất những
khách hàng ở Hoa Kỳ - đây là thị trường thép quan trọng
nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Các mức thuế mới sẽ không đẩy các
nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi ngành, nhưng buộc họ
phải chuyển hướng tìm các thị trường mới, ví dụ như Bắc
Phi hoặc Trung Đông, hoặc sang thị trường châu Âu.
Theo ông Andrew Cosgrove - một nhà phân tích cấp cao
của Bloomberg Intelligence, thuế quan có thể sẽ khiến các
công ty thép của Hoa Kỳ kinh doanh khởi sắc hơn, ví dụ
như: Công ty thép Nucor và Tập đoàn thép Dynamics .. đều
là những doanh nghiệp được hưởng lợi từ chính sách thuế
của Tổng thống Donald Trump.
Theo số liệu từ Cục Thống kê Hoa Kỳ, trong 5 tháng đầu
năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu khoảng 500 nghìn tấn
thép sang Hoa Kỳ so với cùng kỳ năm ngoái con số này là
hơn 1 triệu tấn. Do sự sụt giảm này đã làm Hoa Kỳ tụt
xuống vị trí thứ ba nhà nhập khẩu thép lớn từ Thổ Nhĩ Kỳ.
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Nhìn vào biểu đồ trên có thể thấy Thép là một trong 5 ngành hàng xuất khẩu với mức kim ngạch lớn của Thổ
Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ là nước xuất khẩu thép lớn thứ 6 trên toàn thế giới. Theo thống kê của ngân hàng thế giới, trong
năm 2017, Hoa Kỳ nhập khẩu khoảng 4.500 tấn nhôm (dạng thanh, que và hình) từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau thông báo của việc áp thuế lần này của Tổng thống Trump, các chỉ số thép của Thổ Nhĩ Kỳ trên thị trường
chứng khoán đã giảm gần 10%.
Với hành động đánh thuế của Hoa
Kỳ hàng nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ
đầu năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển
hướng xuất khẩu sang các nước châu
Âu, ví dụ như Ý và Tây Ban Nha. Các
mức thuế mới của Hoa Kỳ lần này sẽ
làm tăng thêm lo ngại lượng thép nhập
khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ đến các nước châu
Âu sẽ gia tăng nhiều hơn nữa. Điều này
sẽ gây áp lực cho các nhà sản xuất châu
Âu. Nhưng bên phía châu Âu cũng đã
có những biện pháp tự vệ của mình để
hạn chế nhập khẩu ồ ạt thép vào nước
mình.
Biểu đồ trên đã thấy rõ ràng tác động đánh thuế của Tổng thống Trump lần này đã tác động mạnh lên thép xuất
khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ. Lượng nhập khẩu mặt hàng thép vào Hoa Kỳ giảm đáng kể.
Nguồn: Bloomberg
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Ngày 13 tháng 8 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa kỳ ra quyết định cuối cùng đối với vụ việc chống bán phá
giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm mặt bích thép không gỉ từ Ấn Độ.
Bộ Thương mại khẳng định các nhà xuất khẩu từ Ấn Độ đã bán các sản phẩm mặt bích thép không gỉ ở thị
trường Hoa Kỳ với mức giá thấp hơn giá thông thường từ 19,16% đến 145,25%. Phía Hoa Kỳ cũng khẳng định
rằng Ấn Độ đã trợ cấp cho những nhà xuất khẩu này với tỷ lệ từ 4,92% đến 256,16%.
Trong năm 2017, kim ngạch nhập khẩu sản phẩm mặt bích thép không gỉ từ Ấn Độ đạt xấp xỉ 44 triệu USD.
Nguyên đơn trong vụ việc lần này là Liên minh các nhà sản xuất mặt bích thép không gỉ của Hoa Kỳ và các
công ty thành viên: Tập đoàn sản xuất ống thép (nằm ở Carol Stream, tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ) và Công ty Cổ
phần Maass Flange (Houston, TX).
Việc thực thi luật thương mại Hoa Kỳ là mục tiêu trọng điểm của chính quyền dưới thời tổng thống Donald
Trump. Bộ Thương mại dưới chính quyền tổng thống Donald Trump đã khởi xướng 120 vụ việc mới liên quan đến
chống bán phá giá và trợ cấp. Số liệu này tăng 216% so với các vụ việc được khởi xướng liên quan đến AD và
CVD của chính quyền trước đó
Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC) sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về thiệt hại vào ngày 24 tháng 9
năm 2018. Nếu ITC đưa ra quyết định có thiệt hại, Bộ Thương mại sẽ ban hành lệnh chống bán phá giá và trợ cấp.
Còn trong trường hợp ITC đưa ra quyết định không có thiệt hại, cuộc điều tra sẽ bị chấm dứt và không có lệnh nào
được đưa ra.
Nguồn: DOC
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Sau khi Tổng thống Trump đưa ra lệnh áp mức thuế cao lên thép và nhôm, các nhà sản xuất – xuất khẩu thép
của Nhật Bản và Hàn Quốc chuyển hướng xuất khẩu sản phẩm của mình sang Ấn Độ.
Quí 2 năm nay, lượng thép nhập khẩu vào Ấn Độ từ Nhật Bản đã tăng 30%, từ Hàn Quốc tăng 31%.
Do lượng nhập khẩu thép vào Ấn Độ tăng quá nhiều khiến chính phủ nước này đang xem xét các biện pháp tự
vệ, hạn chế bớt lượng nhập khẩu.
Giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6, Ấn Độ đã trở thành nước nhập siêu, với lượng thép được cung cấp từ bên
ngòai đạt 2,1 triệu tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Theo Hiệp hội sắt thép Hàn Quốc, với sự gia tăng này
Ấn Độ đã vượt qua Hoa Kỳ là thị trường thép lớn thứ ba của Hàn Quốc, theo số liệu từ Hiệp hội Sắt thép Hàn
Quốc.
Chính phủ Ấn Độ đang xem xét các biện pháp tự vệ để giảm lượng nhâp khẩu thép vào nước mình. Theo các
quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới, các biện pháp tự vệ là nhằm hạn chế tạm thời đối với việc nhập khẩu
một sản phẩm nào đó để bảo vệ ngành công nghiệp trong nước. Tuy nhiên, các biện pháp tự vệ tới đây của chính
phủ Ấn Độ vẫn sẽ áp dụng mặc dù ngành thép trong nước không thể đáp ứng nhu cầu của quốc gia về các sản phẩm
thép có chất lượng cao được sử dụng cho đường sắt và trong các dự án xây dựng.
Giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6, Ấn Độ nhập khẩu các sản phẩm thép được sử dụng trong đường sắt tăng lên
hơn 18.000 tấn, so với 500 tấn cùng kỳ năm ngoái. Lượng nhập khẩu các sản phẩm thép được sử dụng trong xây
dựng tăng gấp đôi lên gần 22.000 tấn cũng trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6. Tháng 3 vừa qua, Hoa Kỳ đã áp
đặt mức thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu. Hàn Quốc là nước xuất khẩu thép lớn thứ tư sang
Hoa Kỳ và Nhật Bản là nước xuất khẩu thép lớn thứ 10. Các nhà sản xuất thép Ấn Độ cũng bị ảnh hưởng bởi mức
thuế của Tổng thống Trump. Trong tháng tới các quốc gia này sẽ có các hành động cụ thể để đáp trả lại với các sản
phẩm xuất khẩu của Hoa Kỳ sang nước mình.
Nguồn: Reuters
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