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Số 11
TIÊU ĐIỂM
 Các công ty thép không gỉ của Ấn Độ phản

đối việc nhượng bộ thuế quan với Trung
Quốc
(trang 1)
 Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ban hành kết

luận sơ bộ trong vụ việc điều tra chống bán
phá giá đối với sản phẩm ống hàn đường kính
lớn nhập khẩu từ Canada, Trung Quốc, Hy

Các doanh nghiệp sản xuất
thép không gỉ của Ấn Độ phản đối việc
nhượng bộ thuế quan với Trung Quốc

Lạp, Ấn Độ, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ
(trang 2)

Các nhà sản xuất thép không gỉ của Ấn Độ đã kêu gọi chính phủ
nước này chống lại việc nhượng bộ thuế quan đối với Trung Quốc như là
một phần của các cuộc đàm phán hợp tác kinh tế toàn diện khu vực
 Người tiêu dùng thép Châu Âu đang gặp khó (RCEP)
khăn với hệ quả của sự bảo hộ.
Hiệp hội phát triển thép không gỉ Ấn Độ do công ty tư nhân lớn
(trang 3) nhất Jindal Stainless Ltd (JSL) điều hành đã xem xét tất cả các Hiệp định
thương mại tự do (FTA) hiện có với Nhật Bản, ASEAN và Hàn Quốc, kết
quả cho thấy có bất lợi đối với lợi ích của Ấn Độ.
 Thổ Nhĩ Kỳ tham vấn WTO về vấn đề thuế
Có một mối đe dọa lớn đối với ngành công nghiệp thép của Ấn Độ
nhập khẩu thép và nhôm của Hoa Kỳ
về việc bán phá giá các sản phẩm thép không gỉ nhập khẩu từ Indonesia,
(trang 4) Trung Quốc, Đài Loan - Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và tất cả các
nhà xuất khẩu lớn sang Mỹ và Châu Âu. Với những thị trường đang bị
chặn, các nước này sẽ nhắm mục tiêu đến Ấn Độ và ngành công nghiệp
 Trong bối cảnh thuế quan của Tổng thống này lo ngại về việc quay trở lại của cuộc khủng hoảng năm 2015 – 2016
Trump, thép xuất khẩu của nhiều nước hướng khi lượng nhập khẩu vượt quá nửa triệu tấn.
đến thị trường Canada

Với sản lượng vào khoảng 3, 4 triệu tấn, Ấn Độ là một trong những
nhà
sản
xuất thép không gỉ lớn nhất Châu Á, trong khi đó Trung Quốc
(trang 5)
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dẫn đầu với công suất 25,77 triệu tấn, hoặc với hơn một nửa
sản lượng thế giới ở mức 48,08 triệu tấn. Đối mặt với lượng
nhập khẩu tăng cao, các sản phẩm hạ nguồn như đồ dùng dụng
cụ, ống hàn và ống dẫn hàn bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Mặc dù hiện tại chưa có biện pháp khắc phục hậu quả
thương mại nào đối với Nhật Bản, nhưng thuế chống bán phá
giá hiện tại ở Hàn Quốc và Đài Loan là thấp. Ưu đãi thuế suất
0% đối với thép không gỉ theo Hiệp định thương mại tự do
song phương Ấn Độ - Hàn Quốc và Ấn Độ - Nhật Bản được kì
vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy lượng nhập khẩu từ các nước này.
(Nguồn Economic Times)

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ban hành kết luận sơ bộ trong vụ việc điều tra chống bán
phá giá đối với sản phẩm ống hàn đường kính lớn nhập khẩu từ Canada, Trung Quốc, Hy
Lạp, Ấn Độ, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ
Ngày 21 tháng 8 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa
Kỳ (DOC) ban hành quyết định sơ bộ khẳng định có bán
phá giá trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với
sản phẩm ống hàn đường kính lớn (large diameter welded pipe) nhập khẩu từ Canada, Trung Quốc, Hy Lạp, Ấn
Độ, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

USD; 294,7 triệu USD; 150,9 triệu USD và 57,3 triệu
USD.

Nguyên đơn của vụ kiện: Công ty American Cast
Iron Pipe (Birmingham, AL), Tập đoàn Berg Steel Pipe
(Panama City, FL), Tập đoàn Berg Spiral Pipe (Mobile,
AL), công ty Dura-Bond Industries (Steelton, PA), công
DOC xác định các nhà xuất khẩu của Canada, ty Skyline Steel (Parsippany, NJ) và tập đoàn Stupp
Trung Quốc, Hy Lạp, Ấn Độ, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ (Baton Rouge, LA).
đã bán sản phẩm ống hàn đường kính lớn tại thị trường
Dự kiến, DOC sẽ đưa ra kết luận cuối cùng vào
Hoa Kỳ thấp hơn giá trị thông thường.
ngày 06 tháng 11 năm 2018 trong vụ việc điều tra đối
Dựa trên quyết định sơ bộ, DOC sẽ hướng dẫn Cơ với Trung Quốc và Ấn Độ. DOC đưa ra kết luận cuối
quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ thu tiền đặt cùng vào ngày 03 tháng 1 năm 2019 trong vụ việc điều
cọc từ các nhà nhập khẩu sản phẩm ống hàn đường kính tra đối với Canada, Hy Lạp, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.
lớn có nguồn gốc từ Canada, Trung Quốc, Hy Lạp, Ấn
Nếu DOC đưa ra quyết định cuối cùng khẳng định
Độ, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ dựa trên các mức thuế sơ
có bán phá giá và Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ
bộ này. Liên quan đến vụ việc điều tra đối với Ấn Độ và
(ITC) đưa ra quyết định cuối cùng khẳng định có thiệt
Thổ Nhĩ Kỳ, DOC sẽ điều chỉnh tỷ lệ tiền đặt cọc dựa
hại, DOC sẽ ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá.
trên số lượng trợ cấp xuất khẩu theo kết quả có được
Nếu DOC đưa ra quyết định cuối cùng khẳng định
trong các vụ việc điều tra chống trợ cấp.
không có bán phá giá hoặc ITC đưa ra quyết định cuối
Trong năm 2017, Canada, Trung Quốc, Hy Lạp, cùng khẳng định không có thiệt hại, vụ việc điều tra sẽ
Ấn Độ, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu sản phẩm kết thúc và không ban hành lệnh áp thuế.
ống hàn đường kính lớn sang thị trường Hoa Kỳ trị giá
tương ứng 179,9 triệu USD; 29,2 triệu USD; 10,7 triệu
Nguồn: DOC
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Người tiêu dùng thép Châu Âu đang gặp khó khăn với hệ quả của sự bảo hộ
Ủy ban châu Âu đã thông báo các biện pháp tự vệ tạm thời liên quan đến thép nhập khẩu, trước khi bắt đầu
kỳ nghỉ hè ở châu Âu. Đây là thời điểm khi nhiều nhà máy trong nước đóng cửa trong vài tuần, kéo dài từ tháng
Bảy sang tháng Tám. Do lượng cung hạn chế nên không đáp ứng đủ cầu về thép trong thời đểm kỳ nghỉ hè.
Các biện pháp tự vệ tạm thời của Ủy ban châu Âu đưa ra nhằm mục đích hạn chế thép nhập khẩu ồ ạt vào
thị trường EU liên quan đến việc thực hiện mục 232 Đạo luật Thương mại mở rộng của chính quyền Hoa Kỳ. Bất
kỳ nhóm sản phẩm thép nào được đưa vào thị trường châu Âu với khối lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch sẽ phải
chịu thêm thuế suất nhập khẩu bổ sung là 25%. Ủy ban châu Âu tin rằng điều này sẽ bảo vệ ngành thép nội địa
khỏi sự tổn thương nghiêm trọng. Hạn ngạch có thời hạn hiệu lực trong khoảng thời gian 200 ngày kể từ ngày 19
tháng 7 đến ngày 03 tháng 02 năm 2019 (25% sẽ được áp đặt đối với sản phẩm thép nhập khẩu khi lượng nhập
khẩu vượt quá lượng trung bình nhập khẩu trong 3 năm 2015,2016,2017).
Ủy ban châu Âu đã loại trừ năm nhóm sản phẩm thép ra khỏi hạn ngạch tạm thời và thuế quan gồm: thép
tấm không gỉ (khổ bốn), thép mạ điện có hạt định hướng (grain-oriented electrical steel), thép không hợp kim và
các thanh thép nguội hợp kim khác, vật liệu đường sắt và các ống liền mạch khác. Ủy ban sẽ tiếp tục giám sát
khối lượng nhập khẩu đối với những nhóm sản phẩm này. Các biện pháp cuối cùng sẽ được đưa ra trong tháng 12
năm 2018 và sẽ thay thế thông báo đưa ra hồi tháng Bảy. Một số loại trừ đã được thực hiện cho 122 quốc gia
đang phát triển, mặc dù có ngoại lệ đối với một số loại thép ở mỗi quốc gia. Căn cứ quy định của Điều 9.1 Hiệp
định tự vệ WTO về việc loại trừ các nước đang phát triển ra khỏi biện pháp nếu có thị phần nhập khẩu không
đáng kể (dưới 3%).
Do thuế suất Mục 232 của Hoa Kỳ, nên rất có khả năng hàng hóa xuất khẩu từ EU sang Hoa Kỳ sẽ giảm,
hàng hóa sẽ quay hướng trở lại thị trường châu Âu. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa xảy ra. Hiện nay, sự chênh lệch
lớn giữa giá thép của Mỹ và EU, nên thép vẫn được tiếp tục bán vào Hoa Kỳ, với mức giá đã bao gồm thuế.
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Nhập khẩu thép vào EU đang tăng trước khi thông báo Mục 232. Rào cản thương mại của Hoa Kỳ cũng
không thể hạn chế luồng hàng hóa nhập khẩu vào Châu Âu từ các nước thứ ba. Các biện pháp tự vệ của Ủy ban
châu Âu sẽ làm giảm lượng hàng hóa nhập khẩu ồ ạt, và hướng sự tiêu dùng thép đến với các nhà sản xuất nội địa,
điều này có thể sẽ làm giá thép nội địa tăng lên.
Giá thép tăng của châu Âu được dự báo sẽ tiếp tục trong thời gian tới, với giá trị giao dịch trung bình thép
cuộn cán nóng có khả năng đạt mức cao kỷ lục trong những tháng tới. Do đó, lợi nhuận tại các nhà sản xuất thép nội
địa dự kiến sẽ vẫn còn tốt cho đến cuối năm nay.
Nguồn: MEPS

Thổ Nhĩ Kỳ tham vấn WTO về vấn đề thuế nhập khẩu thép và
nhôm của Hoa Kỳ
Sau khi Hoa Kỳ tuyên bố mức thuế mới dành cho thuốc lá.
thép, nhôm nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ, mối quan hệ
Đồng tiền Thổ Nhĩ Kỳ - Lira, đã bị mất giá một
thương mại giữa hai nước này lại càng trở nên căng
cách trầm trọng ngay sau khi lệnh thuế của Hoa Kỳ được
thẳng hơn, gần đây Tổ chức thương mại (WTO) đã nhận
đưa ra.
được một đơn trình bày yêu cầu tham vấn về các mức
Theo Thổ Nhĩ Kỳ việc tăng gấp đôi thuế và nhôm
thuế nhôm và thép bổ sung của Hoa Kỳ.
của Hoa Kỳ không phù hợp với các quy định của Hiệp
Ngày 20 tháng 8 năm 2018, đơn yêu cầu này
định về Tự vệ và Hiệp định chung về Thuế quan và
được gửi đến các thành viên WTO.
Thương mại (GATT) 1994.
Ngày 10 tháng 8 năm 2018, tổng thống Trump đã
Thổ Nhĩ Kỳ cũng lập luận rằng việc áp dụng Mục
công bố Hoa Kỳ sẽ tăng mức thuế nhập khẩu đối với
232 của Đạo luật mở rộng thương mại của Hoa Kỳ năm
20% dành cho Nhôm và 50% cho Thép.
1962 – liên quan đến thuế quan đối với thép, nhôm cũng
Để trả đũa, Thổ Nhĩ Kỳ đã áp đặt thuế quan đối không phù hợp với các quy định của GATT 1994.
với hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ, bao gồm: ô tô, rượu và
Nguồn: Metal Miner
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Trong bối cảnh thuế quan của Tổng
thống Trump, thép xuất khẩu của
nhiều nước hướng đến thị trường
Canada.
Việc nhập khẩu sắt và thép từ bên ngoài (ngoại
trừ Hoa Kỳ) vào Canada đã tăng vọt. Theo số liệu của
Cục Thống kê Canada, trong Quí II, Canada đã nhập
khẩu lượng sắt và thép có giá trị 2,47 tỷ USD từ các
nước khác ngoại trừ Hoa Kỳ, tăng 16% so với cùng kỳ
năm trước.
Lượng nhập khẩu từ Ấn Độ tăng 67%, trong khi
đó nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ tăng 58%, từ Mexico và
Đức, với lượng hàng hóa tăng lần lượt là 36% và 48%.
Do thuế quan của Hoa Kỳ với hàng hóa nhập
khẩu nên mối lo mặt hàng thép rẻ hơn từ nước ngoài
đang có xu hướng nhập khẩu vào Canada, điều này có
thể gây tổn thương thị trường thép của Canada.
Nhập khẩu sắt, thép từ Brazil và Hàn Quốc vào
Canada lần lượt tăng 317% và 20%. Do nhu cầu cũng
tăng cao, cộng thêm với nền kinh tế Canada đang đà
tăng trưởng ổn định, chính phủ chi tiêu cho cơ sở hạ
tầng nhiều hơn. Nên để chắc chắn, kể cả các quốc gia
được hưởng miễn thuế sắt, thép của Hoa Kỳ cũng đang
xuất khẩu sang Canada nhiều hơn.
Tuy nhiên, không phải quốc gia nào nhập khẩu
hàng hóa vào Canada cũng tăng. Ví như: lượng nhập
khẩu sắt, thép từ Trung Quốc vào Canada giảm 0,6%.
Nguồn: Reuters.
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