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Đặc điểm và xu hướng thương mại 

quốc tế  

PHẦN I  
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I: Đặc điểm và xu hướng thương mại quốc tế  

1.1. Khái niệm và vai trò thương mại 

quốc tế 

 a. Khái niệm thương mại quốc tế 

 Ban đầu, thương mại quốc tế được hiểu 

theo nghĩa hẹp, là hoạt động buôn bán, trao 

đổi hàng hóa hữu hình giữa các nước nhằm 

mục đích mang lại lợi ích mà hoạt động buôn 

bán, trao đổi trong nước không có hoặc không 

bằng. Cùng với sự phát triển của quan hệ kinh 

tế quốc tế, đặc biệt là trong những thập kỉ gần 

đây, thương mại quốc tế ngày càng được coi 

trọng và được hiểu theo nghĩa rộng hơn, 

không chỉ là buôn bán hàng hóa hữu hình mà 

còn bao gồm cả các hoạt động mua bán, trao 

đổi hàng hóa vô hình, dịch vụ hay đầu tư vì 

mục đích sinh lợi... 

 Theo ủy ban của Liên hợp quốc về 

Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL), 

thương mại quốc tế được hiểu theo nghĩa rất 

rộng, bao gồm các hoạt động kinh doanh trên 

thị trường quốc tế, theo đó bao gồm các hoạt 

động thương mại và đầu tư quốc tế, từ mua 

bán hàng hóa hữu hình đến các dịch vụ như 

bảo hiểm, tài chính, tín dụng, chuyển giao 

công nghệ, thông tin, vận tải, du lịch... Theo 

khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại Việt Nam 

năm 2005, hoạt động thương mại là hoạt động 

nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán 

hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến 

thương mại và các hoạt động nhằm mục đích 

sinh lợi khác. Như vậy, nếu tiếp cận theo khái 

niệm này, thương mại quốc tế cũng sẽ được 

hiểu với nghĩa rất rộng. Theo nghĩa đó, thương 

mại quốc tế là hoạt động thương mại có yếu tó 

nước ngoài (hay là hoạt động thương mại vượt 

ra khỏi biên giới quốc gia hoặc lãnh thổ hải 

quan) sẽ bao gồm cả mua bán hàng hóa, cung 

ứng dịch vụ giữa các nước, hoạt động đầu tư 

quốc tế, xúc tiến thương mại quốc tế và các 

hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.  

Mặc dù có nhiều khái niệm khác nhau về 

thương mại quốc tế, tuy nhiên, có thể hiểu: 

Thương mại quốc tế là hoạt động mua bán, 

trao đổi hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, xúc tiến 

thương mại, chuyển giao công nghệ và các 

hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác diễn ra 

giữa các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ. 

 Theo khái niệm của Tổ chức Thương 

mại thế giới (WTO), thì “Thương mại quốc tế" 

là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong 

lĩnh vực kinh tế của các quốc gia trên thế giới. 

Thương mại quốc tế đó là sự trao đổi hàng 

hoá, dịch vụ và các yếu tố sản xuất qua biên 

giới giữa các quốc gia, hoặc/và là sự trao đổi 

hàng hoá, dịch vụ và các yếu tố sản xuất giữa 

các tổ chức cá nhân trong nước với đối tác 

nước ngoài. WTO xem xét thương mại quốc tế 

trên 4 lĩnh vực chủ yếu, đó là: 

- Thương mại hàng hoá; 



5  TRAV www.trav.gov.vn 

- Thương mại dịch vụ; 

- Thương mại liên quan đến đầu tư; và 

- Thương mại liên quan đến quyền sở 

hữu trí tuệ. 

 Khi xét trên phương diện là một quá 

trình kinh tế, thương mại quốc tế là một quá 

trình có phạm vi và qui mô quốc tế, bắt đầu từ 

khâu nghiên cứu xác định thị trường cho đến 

sản xuất, lưu thông đến người tiêu dùng cuối 

cùng và theo một chu trình lặp đi lặp lại với 

qui mô, tốc độ lớn hơn. 

 Trên phương diện là một ngành kinh 

tế, thương mại quốc tế là một lĩnh vực phân 

phối được chuyên môn hoá, có tổ chức, có 

phân công và hợp tác giữa các đối tác của hai 

hay nhiều quốc gia với nhau với khách thể tác 

động là hàng hoá, dịch vụ... 

 Hoạt động thương mại theo nghĩa rộng 

được hiểu đó là mọi hoạt động nhằm mục đích 

sinh lợi, đồng nghĩa với hoạt động kinh doanh. 

Mà hoạt động “kinh doanh" đây là việc thực 

hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công 

đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu 

thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị 

trường nhằm mục đích sinh lợi”(Theo Luật 

Doanh nghiệp năm 2020). Hoạt động kinh 

doanh thực hiện trong nhiều lĩnh vực sản xuất, 

lưu thông hàng hóa và dịch vụ. 

 Như vậy, hoạt động thương mại bao 

gồm không chỉ các hoạt động mua bán hàng 

hóa, cung ứng dịch vụ mà còn là các hoạt 

động đầu tư cho sản xuất dưới các hình thức 

đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp, được điều 

chỉnh bằng Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, 

Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Chứng 

khoán và các Luật chuyên ngành khác. Hoạt 

động thương mại theo nghĩa theo nghĩa hẹp 

được quy định tại Luật thương mại năm 2005, 

theo đó “Hoạt động thương mại là hoạt động 

nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán 

hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến 

thương mại và các hoạt động nhằm mục đích 

sinh lợi khác”. Như vậy, hoạt động thương 

mại được định nghĩa theo Luật thương mại chỉ 

tập trung vào các hoạt động kinh doanh trong 

2 khâu lưu thông và dịch vụ, không bao hàm 

khâu đầu tư cho sản xuất. 

b. Vai trò thương mại quốc tế 

 Thương mại quốc tế đóng một vai trò 

rất quan trọng đối với các quốc gia. Hoạt động 

này cho phép các quốc gia tiêu dùng các mặt 

hàng với số lượng nhiều hơn và chủng loại 

phong phú hơn mức ranh giới của đường giới 

hạn khả năng sản xuất trong điều kiện đóng 

cửa nền kinh tế của mỗi nước. 

 Bên cạnh đó, thương mại quốc tế có sự 

tác động qua lại, buộc mỗi quốc gia phải thay 

đổi cơ cấu kinh tế phù hợp với ngành nghề, 

vùng miền và thành phần kinh tế với đặc thù 

và lợi thế cạnh tranh của mỗi quốc gia. 

 Thương mại quốc tế ngày nay không 

chỉ mang ý nghĩa đơn thuần là mua bán giữa 

các quốc gia mà thể hiện sự phụ thuộc tất yếu 

của các quốc gia vào phân công lao động quốc 

tế thông qua chuỗi cung ứng quốc tế. Vì vậy, 

thương mại quốc tế được nhìn nhận như một 

nhân tố quan trọng để phát triển kinh tế của 

mỗi quốc gia trên cơ sở lựa chọn tối ưu phân 

công lao động và chuyên môn hoá quốc tế. 

 Để quản lý hoạt động thương mại quốc 
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tế, các quốc gia trên thế giới đều xây dựng, 

hoạch định và ban hành chính sách thương 

mại quốc tế phù hợp với trình độ phát triển và 

đặc thù của mỗi nền kinh tế. 

 Chính sách thương mại quốc tế được 

hiểu là những qui định của chính phủ nhằm 

điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế, 

được thiết lập thông qua việc vận dụng các 

công cụ (thuế quan và phi thuế quan) tác động 

tới các hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu. 

Công cụ thuế quan thường bao gồm thuế 

trực tiếp và thuế gián tiếp. Thuế quan trực tiếp 

là thuế đánh vào hàng hoá nhập khẩu và hàng 

hoá xuất khẩu. Các loại thuế này bao gồm thuế 

theo số lượng, thuế giá trị và thuế hỗn hợp. 

Thuế gián tiếp tác động tới thương mại như 

thuế doanh thu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu 

thụ đặc biệt. Các hàng rào phi thuế quan bao 

gồm trợ cấp xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, 

hạn chế xuất khẩu tự nguyện, các yêu càu về 

nội địa hoá, trợ cấp tín dụng xuất khẩu, qui 

định về mua sắm của chính phủ, hàng rào kỹ 

thuật trong thương mại (TBT), biện pháp vệ 

sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật, qui 

định về môi trường, biện pháp phòng vệ 

thương mại... 

1.2. Các hình thức thương mại quốc tế 

 Có nhiều cách tiếp cận về các loại hình 

thương mại quốc tế. Trước đây, khi nói về 

thương mại quốc tế, dưới góc độ quốc gia, 

người ta thường phân thành hai luồng hàng 

hóa: xuất khẩu và nhập khẩu. Tuy nhiên, trong 

điều kiện thương mại hiện đại, xuất hiện 

những hình thức thương mại quốc tế mới như: 

xuất khẩu tại chỗ, tạm nhập tái xuất, tạm xuất 

tái nhập...; đặc biệt còn xuất hiện thương mại 

về dịch vụ. Nên cách phân loại về hình thức 

thương mại quốc tế này trở nên kém phù họp. 

 Trong khuôn khổ Bộ tài liệu này, 

thương mại quốc tế được tiếp cận với hai loại 

hình: Thương mại quốc tế về hàng hóa và 

thương mại quốc tế về dịch vụ. 

 a. Thương mại quốc tế về hàng hóa 

 Theo nghĩa chung nhất, hàng hóa là 

sản phẩm của lao động, có thể thoả mãn nhu 

cầu nào đó của con người. Hàng hóa được 

chia thành hàng hóa hữu hình và hàng hóa vô 

hình. 

 Thương mại quốc tế về hàng hóa bao 

gồm: Thương mại quốc tế về hàng hóa hữu 

hình và thương mại quốc tế về hàng hóa vô 

hình. Trong đó, thương mại quốc tế về hàng 

hóa hữu hình bao gồm tất cả các hoạt động 

thương mại quốc tế liên quan đến hàng hóa 

nhìn thấy được, đo đếm được, từ máy móc 

thiết bị, đến nông sản, thực phẩm, nguyên, 

nhiên, vật liệu... Thương mại quốc tế về hàng 

hóa vô hình bao gồm thương mại quốc tế liên 

quan đến các hàng hóa không nhìn thấy được 
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như phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, 

kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả, độc 

quyền nhãn hiệu... 

Hàng hóa có thế được cung ứng ra thị 

trường quốc tế thông qua các phương thức 

sau: 

- Xuất, nhập khẩu hàng hóa: 

 Xuất khẩu là hoạt động đưa hàng hóá 

được sản xuất ở trong nước ra nước ngoài tiêu 

thụ. Nhập khẩu là quá trình đưa hàng hóa 

được sản xuất ở nước ngoài vào trong nước 

tiêu thụ. 

 Trong hoạt động xuất khẩu, có thể bao 

gồm cả hoạt động xuất khẩu tại chỗ. Ở trường 

họp xuất khẩu tại chỗ, hàng hóa có thể chưa 

vượt ra ngoài biên giới quốc gia nhưng ý 

nghĩa kinh tế của nó tương tự như hoạt động 

xuất khẩu. Ví dụ, việc cung cấp hàng hóa cho 

các khu ngoại giao đoàn, khách du lịch quốc 

tế... 

-  Gia công quốc tế: 

 Hoạt động này bao gồm cả hoạt động 

gia công thuê cho nước ngoài (Việt Nam hiện 

hay thực hiện hình thức này đối với mặt hàng 

dệt may và da giầy) và thuê nước ngoài gia 

công (trên thế giới hiện nay, các nước công 

nghiệp phát triển thường thuê các nước đang 

phát triển gia công thuê các hàng hóa cho 

minh và trả cho họ một khoản phí gia công, 

phí gia công chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ trong quá 

trình sinh lời của sản phẩm). 

- Tái xuất khẩu và chuyển khẩu: 

 Trong hoạt động tái xuất khẩu: hàng 

hóa được nhập khẩu tạm thời từ thị trường 

nước ngoài vào, sau đó lại tiến hành xuất khẩu 

sang một nước thứ ba với điều kiện hàng hóa 

đó không qua gia công, chế biến. 

 Trong hoạt động chuyển khẩu: không 

có hành vi mua bán hàng hóa, mà ở đây thực 

hiện các dịch vụ như vận tải quá cảnh, lưu 

kho, lưu bãi hàng hóa... 

b. Thương mại quốc tế về dịch vụ 

 Dịch vụ ngày càng đóng vai trò quan 

trọng trong nền kinh tế. Tuy nhiên, do dịch vụ 

có nhiều tính chất phức tạp nên cho đến nay, 

chưa có một định nghĩa nào hoàn chỉnh về 

dịch vụ. Ngay cả Hiệp định chung về Thưomg 

mại và dịch vụ trong khuôn khổ WTO 

(GATS) cũng không có khái niệm về dịch vụ. 

 “Theo nghĩa rộng: dịch vụ được xem 

là một ngành kinh tế thứ ba. Với cách hiểu 

này, tất cả các hoạt động kinh tế nằm ngoài 

hai ngành nông nghiệp và công nghiệp đều 

được xem là thuộc ngành dịch vụ. 

 Một định nghĩa khác về dịch vụ là: 

dịch vụ là một hoạt động hay lợi ích cung ứng 

nhằm trao đổi, chủ yếu là vô hình và không 

dẫn đến việc chuyển quyền sở hữu. Có thế 

định nghĩa một cách chung nhất như sau: Dịch 

vụ là những hoạt động tạo ra các sản phẩm 

không tồn tại dưới hình thái vật thế, không 

dân đến việc chuyển quyền sở hữu, nhằm thoả 

mãn kịp thời các nhu cầu sản xuất và đời sống 

sinh hoạt của con người. 

(i)  Phân biệt hàng hóa và dịch vụ 

- Dịch vụ có tính vô hình hay phi vật chất, còn 

hàng hóa phần nhiều là hữu hình (trừ hàng 

hóa vô hình). Dịch vụ chỉ có thể nhận thức 
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được bằng tư duy hay giác quan. Tuy nhiên, 

cũng có trường hợp ngoại lệ. Có dịch vụ là 

hữu hình, ví dụ như báo cáo của nhà tư vấn 

được ghi trên đĩa CD, hay các ổ cứng lưu trữ. 

Tuy nhiên, giá trị vật chất hữú hình (vật mang 

dịch vụ) ở đây là không đáng kể so với nội 

dung vô hình chứa trong vật mang. 

- Dịch vụ không lưu trữ được. Khác với sản 

xuất hàng hóa, sản xuất dịch vụ không thể làm 

sẵn để lưu kho sau đó mới đem tiêu thụ. Dịch 

vụ đòi hỏi quá trình sản xuất và tiêu thụ diễn 

ra đồng thời. Không thể mua vé xem bóng đá 

trận này để xem trận khác. Tuy nhiên, cũng có 

trường hợp ngoại lệ, theo đó dịch vụ có thể 

lưu trữ được, ví dụ hệ thống trả lời điện thoại 

tự động. 

- Hàm lượng tri thức trong dịch vụ chiếm tỉ lệ 

lớn. Người ta không cần các nguyên vật liệu 

đầu vào hữu hình như dây chuyền sản xuất 

hay nhà máy như sản xuất hàng hóa để sản 

xuất ra dịch vụ, mà giữ vai trò quan trọng nhất 

trong hoạt động dịch vụ là yếu tố con người, 

thể hiện qua quá trình sử dụng chất xám và 

các kĩ năng chuyên biệt với sự hỗ trợ của các 

dụng cụ, trang thiết bị và công nghệ. Đối với 

những ngành dịch vụ có tính truyền thống như 

phân phối, vận tải hay du lịch thì tầm quan 

họng của cơ sở vật chất kĩ thuật cũng rất đáng 

kể, tuy thế, vai trò của tri thức vẫn là chủ yếu 

và không thể thiếu. 

- Sự nhạy cảm của dịch vụ đối với sự thay đổi 

nhanh chóng của công nghệ. Đây là đặc điểm 

nổi bật và quan trọng của dịch vụ, thể hiện ở 

chất lượng dịch vụ không ngừng được tinh vi 

hóa, chuyên nghiệp hóa và quan trọng hơn là 

sự xuất hiện liên tục những dịch vụ mới. Thể 

hiện rõ nét nhất ở dịch vụ điện thoại di động, 

từ thế hệ thứ nhất (1G - the first generation) 

theo kĩ thuật analog chỉ có khả năng truyền 

thoại cuối những năm 70 và đầu những năm 

80 của thế kỉ XX; đầu thập niên 90 đã chuyển 

sang thế hệ thứ hai (2G - the second 

generation) có cả hai công năng truyền thoại 

và dữ liệu giới hạn dựa trên kĩ thuật so; frong 

những năm đầu của thế kỉ XXI, thế giới tiếp 

cận với thế hệ điện thoại di động thứ ba (3G - 

the thữd generation) tiên tiến hơn hẳn các thế 

hệ trước đó, nó cho phép người dùng di động 

truyền tải cả dữ liệu thoại và dữ liệu ngoài 

thoại (tải dữ liệu, gửi email, tin nhắn nhanh, 

hình ảnh, âm thanh, video clips...); những năm 

gần đây chúng ta đang tiếp cận công nghệ 

truyền thông không dây thế hệ thứ tư (4G - the 

fourth generation) cho phép truyền tải dữ liệu 

với tốc độ tối đa trong điều kiện lý tưởng lên 

tới 1 -1,5 Gbit/s. 

- Cách thức bảo hộ các ngành dịch vụ 

nội địa có sự khác biệt lớn so với hàng hóa. 

Các ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa nói 

chung thường được bảo hộ bằng cách đánh 

thuế hải quan tại cửa khẩu hoặc áp dụng các 

biện pháp phi thuế quan. Còn đối với các 

ngành dịch vụ, do bản chất vô hình của dịch 

vụ, dịch dịch vụ không cần sự dịch chuyển 

qua biên giới, nên không thể bảo hộ các ngành 

dịch vụ bằng các biện pháp áp dụng tại cửa 

khẩu. Các ngành công nghiệp dịch vụ chủ yếu 

được bảo hộ bằng pháp luật quốc gia về đầu tư 

trực tiếp nước ngoài. Ví dụ, hạn chế bằng cách 

khống chế tỉ lệ góp vốn đầu tư của các nhà 

cung cấp dịch vụ nước ngoài, hoặc thành lập 
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chi nhánh để cung cấp dịch vụ; hoặc không áp 

dụng nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (MFN), 

nguyên tắc đối xử quốc gia (NT) trong một số 

lĩnh vực dịch vụ. 

 (ii) Phân loại dịch vụ: 

 Trong khuôn khổ WTO, GATS không 

có quy định chính thức về cách thức phân loại 

dịch vụ. Tuy nhiên, Ban Thư kí của WTO đã 

chia các hoạt động dịch vụ thành 12 ngành 

với 155 phân ngành dịch vụ (mỗi ngành bao 

gồm nhiều phân ngành). 

Bảng 1. Các ngành dịch vụ theo phân loại không chính thức của GATS 

TT Ngành dịch vụ Mô tả chung 

1 Dịch vụ kinh doanh 

Bao gồm các dịch vụ chuyên môn như dịch vụ pháp lý, kế toán, 

kiểm toán, kiến trúc; dịch vụ máy tính; dịch vụ nghiên cứu và phát 

triển; dịch vụ bất động sản... 

2 Dịch vụ thông tin Bao gồm dịch vụ chuyển phát, viễn thông và báo chí. 

3 Dịch vụ xây dựng 
Công việc Hên quan đến xây dựng nhà cửa nói chung, dịch vụ lắp 

đặt, lắp ráp... 

4 Dịch vụ phân phối 
Bao gồm dịch vụ đại lý hoa hồng, bán buôn, bán lẻ và nhượng 

quyền thương mại. 

5 Dịch vụ giáo dục 
Bao gồm các dịch vụ giáo dục cơ sở, giáo dục trung học, giáo dục 

bậc cao, giáo dục cho người lớn, dịch vụ giáo dục khác. 

6 Dịch vụ môi trường 
Bao gồm các dịch vụ xử lý nước thải, xử lý rác thải, dịch vụ vệ 

sinh, các dịch vụ khác. 

7 Dịch vụ tài chính Bao gồm dịch vụ bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán. 

8 Dịch vụ y tế Bao gồm dịch vụ bệnh viện, nha khoa và các dịch vụ y tế khác. 
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(iii) Các phương thức cung cấp dịch vụ 

quốc tế: 

 Thương mại quốc tế về dịch vụ thực 

hiện theo các phương thức khác nhau. Theo 

GATS, có bốn phương thức cung cấp dịch vụ 

quốc tế: 

-  Phương thức 1: Cung cấp dịch vụ qua 

biên giới 

Là phương thức theo đó dịch vụ được 

cung cấp từ lãnh thổ của nước này sang lãnh 

thổ của nước khác. Ví dụ, vận tải hàng hóa 

hoặc hành khách từ Việt Nam đi các nước 

khác. 

- Phương thức 2: Tiêu dùng dịch vụ ở 

nước ngoài 

Là phương thức theo đó người tiêu dùng 

của nước này di chuyển sang lãnh thổ của một 

nước khác để tiêu dùng dịch vụ. Ví dụ, dịch 

vụ du lịch, dịch vụ giáo dục qua con đường 

du học. 

- Phương thức 3: Hiện diện thương mại 

của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài 

Là phương thức theo đó nhà cung cấp 

dịch vụ của nước này thiết lập các hình thức 

hiện diện thương mại (như công ti 100% vốn 

nước ngoài, công ti liên doanh, chi nhánh) 

trên lãnh thổ của nước khác để cung cấp dịch 

vụ. Ví dụ, công ti nước ngoài thiết lập siêu thị 

tại Việt Nam để phân phối hàng hóa. 

- Phương thức 4: Hiện diện của thể nhân 

Là phương thức theo đó thể nhân cung 

cấp dịch vụ của nước này di chuyển (tạm thời 

hay có thời hạn) sang lãnh thổ của một nước 

khác để cung cấp dịch vụ. Vi dụ, các nghệ sĩ 

và chuyên gia của Việt Nam ra nước ngoài 

biểu diễn hoặc hoạt động. 

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng    

 a. Toàn cầu hóa và khu vực hóa 

 Toàn cầu hóa và khu vực hóa là một 

trong những nhân tố có tác động to lớn 

đến thương mại quốc tế, bao gồm cả tác động 

tích cực và tác động tiêu cực. Về mặt tác động 

mang tính tích cực, toàn cầu hóa, khu vực hóa 

giúp thúc đẩy sự phát triển và xã hội hóa sản 

9 Dịch vụ du lịch 
Bao gồm dịch vụ khách sạn và nhà hàng, đại lý lữ hành và điều 

hành tour du lịch, các dịch vụ du lịch khác. 

10 
Dịch vụ văn hóa, 

giải trí và thể thao 

Bao gồm các dịch vụ giải trí, tiêu khiển, dịch dụ thông tấn, dịch vụ 

thư viện, lưu trữ, bảo tàng; dịch vụ thể thao và các dịch vụ giải trí 

khác. 

11 Dịch vụ vận tải 
Bao gồm dịch vụ vận tải biển, vận tải đường bộ, đường sắt, đường 

thuỷ, hàng không, các dịch vụ hỗ trợ vận tải. 

12 Dịch vụ khác   

Nguồn: VCCI, Hiệp định GATS và biểu cam kết dịch vụ, tr. 8 
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xuất; thúc đẩy quá trình tự do hóa thương mại. 

Bên cạnh đó, các tác động tiêu cực từ toàn cầu 

hóa, khu vực hóa làm kìm hãm sự mở rộng 

thương mại quốc tế có thể kể đến như hàng 

rào bảo hộ mậu dịch của các khối khu vực 

mạnh sẽ làm thu hẹp phạm vi và khối lượng 

của thương mại quốc tế. 

b. Phân công lao động quốc tế 

 Một trong những nhân tố quan trọng 

có tác động lớn đến thương mại quốc tế tiếp 

theo chính là sự phân công lao động quốc tế. 

Tác động của phân công lao động quốc tế 

đến thương mại quốc tế được thể hiện qua các 

mặt cơ bản sau:  

Phân công lao động quốc tế đang có xu 

hướng chuyển dịch từ phân công theo chiều 

dọc sang phân công theo chiều ngang.  

Một số loại nguyên liệu thiên nhiên có 

thể bị thay thế do sự xuất hiện của các ngành 

công nghiệp chế tạo tổng hợp. Điều đó đã làm 

giảm đáng kể chi phí sản xuất của các doanh 

nghiệp, dẫn tới sự cạnh tranh gay gắt về giá 

cả. Những điều đó đã làm thay đổi đáng kể bộ 

mặt của thương mại quốc tế. 

Làm xuất hiện nhanh và đa dạng các 

hình thức hợp tác kinh tế và hợp tác khoa học 

- công nghiê. Điều này đã khiến cho mối liên 

kết, giao lưu kinh tế giữa các quốc gia, các 

khu vực trở nên mật thiết và có tính ràng buộc 

lẫn nhau. Trong đó, sáp nhập và mua lại đã trở 

thành hình thức chính của đầu tư quốc tế. 

 c. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật 

 Thương mại quốc tế chịu ảnh hưởng 

trực tiếp từ sự phát triển kinh tế quốc tế. Vì 

vậy việc tác động của khoa học công nghệ vào 

sự phát triển kinh tế quốc tế thực chất là sự tác 

động vào thương mại quốc tế. 

 Từ đầu thập kỷ 70, sự phát triển của 

khoa học kỹ thuật hiện đại đã bước vào giai 

đoạn mới, giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất. 

Cách mạng khoa học công nghệ đã tạo nên 

những biến đổi sâu sắc chưa từng thấy trên 

mọi mặt đời sống xã hội loài người, từ kinh tế, 

chính trị, xã hội đến khoa học, cũng như mọi 

quan hệ giữa người với người. Đặc biệt là sự 

tác động mạnh mẽ của cách mạng khoa học 

công nghệ tới thương mại quốc tế với sự xuất 

hiện của thương mại điện tử đã trở thành sự 

kiện nổi bật nhất trong những thập kỷ gần 

đây.  

 Bên cạnh các nhân tố đã đề cập, vẫn 

còn một số các nhân tố khác có ảnh hưởng 

đến hoạt động thương mại quốc tế, chẳng hạn 

như sự tồn tại của thị trường tiền tệ, vấn đề  
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Lý luận phòng vệ thương mại  

PHẦN II 
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2.1. Khái niệm và tính tất yếu phòng 

vệ thương mại 

 Phòng vệ thương mại là những biện 

pháp ngăn chặn, hạn chế áp dụng đối với hàng 

hóa xuất khẩu từ nước này sang nước kia và 

được nước nhập khẩu áp dụng. Phòng vệ 

thương mại được quy định trong nhiều Hiệp 

định về thương mại như Hiệp định TPP, Hiệp 

định GATT 1994, các Hiệp định chống bán 

phá giá, Hiệp định về các biện pháp tự vệ, 

Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối 

kháng của WTO…Phòng vệ thương mại là 

một phần trong chính sách thương mại của 

quốc gia. Phòng vệ thương mại có mục đích 

nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp nội địa 

khỏi các đối thủ cạnh tranh nước ngoài. Các 

biện pháp phòng vệ thương mại bao gồm biện 

pháp chống bán phá giá, biện pháp chống trợ 

cấp và biện pháp tự vệ. 

Trong thương mại quốc tế, các biện pháp 

chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ 

được coi là ba cột trụ của hệ thống các biện 

pháp phòng vệ thương mại và được áp dụng 

để bảo vệ thị trường trong nước trước sự thâm 

nhập nhập của hàng hóa nước ngoài. Trong 

bối cảnh tự do hóa thương mại ngày càng phát 

triển như hiện nay, khi các hiệp định thương 

mại tự do được ký kết ngày càng nhiều, các 

rào cản thuế quan theo đó dần được dỡ bỏ, 

dẫn đến lượng hàng hóa nhập khẩu ngày càng 

gia tăng đã gây tác động mạnh tới các ngành 

sản xuất trong nước của các quốc gia nhập 

khẩu. Điều này bắt buộc các quốc gia nhập 

khẩu tăng cường sử dụng các biện pháp phòng 

vệ thương mại, đồng thời các quốc gia xuất 

khẩu cũng phải đối phó mạnh hơn với các 

biện pháp phòng vệ thương mại mà các cơ 

quan điều tra nước ngoài áp dụng đối với hàng 

hóa xuất khẩu của quốc gia mình. 

2.2. Các công cụ phòng vệ thương mại 

và tác động 

 Biện pháp phòng vệ thương mại là các 

công cụ chính sách thương mại được Tổ chức 

Thương mại thế giới (WTO) cho phép các 

nước thành viên áp dụng để bảo vệ ngành sản 

xuất trong nước khỏi thiệt hịa do sự gia tăng 

của hàng nhập khẩu. Các biện pháp phòng vệ 

thương mại bao gồm 3 loại: biện pháp chống 

bán phá giá giá, biện pháp chống trợ cấp và 

biện pháp tự vệ. Điểm chung của ba loại biện 

pháp này là chỉ được áp dụng khi các hiện 

tượng/hành vi trên gây thiệt hại hoặc đe dọa 

gây thiệt hại đến ngành sản xuất trong nước 

của nước nhập khẩu. 

 Các biện pháp chống bán phá giá, 

chống trợ cấp và tự vệ được coi là ba cột trụ 

của hệ thống các biện pháp phòng vệ thương 

mại trong thương mại quốc tế và được sử 

dụng như một chiếc “van an toàn” để bảo vệ 

thị trường trong nước trước sự thâm nhập của 

hàng hoá nước ngoài. Về bản chất, biện pháp 

chống bán phá giá và chống trợ cấp được áp 

dụng để đối phó với hành vi cạnh tranh không 

lành mạnh hay không công bằng của hàng hóa 

II: Lý luận phòng vệ thương mại 
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nhập khẩu. Trong khi biện pháp chống bán 

phá giá là để đối phó với hành vi bán sản 

phẩm với giá thấp nhằm chiếm lĩnh thị trường 

và tiến tới loại bỏ dần các đối thủ cạnh tranh 

thì biện pháp chống trợ cấp được áp dụng để 

loại bỏ tác động tiêu cực gây ra cho ngành sản 

xuất hàng hóa trong nước xuất phát từ các 

chính sách trợ cấp của chính phủ nước xuất 

khẩu. Khác với hai biện pháp chống bán phá 

giá và chống trợ cấp, biện pháp tự vệ thường 

được nói đến như một công cụ bảo vệ ngành 

sản xuất hàng hóa tương tự hoặc cạnh tranh 

trực tiếp trong nước trong trường hợp khẩn 

cấp nhằm hạn chế những tác động không 

thuận lợi gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản 

xuất trong nước do tình trạng gia tăng bất 

thường của hàng hóa nhập khẩu.  

Trong thương mại quốc tế, bán phá giá là 

hành vi xuất khẩu hàng hóa với giá thấp hơn 

giá bán của mặt hàng đó tại thị trường nội địa 

nước xuất khẩu. Theo quy định WTO, trong 

trường hợp ngành sản xuất sản phẩm tương tự 

của nước nhập khẩu bị thiệt hại đáng kể gây ra 

bởi hàng hóa nhập khẩu bị bán phá giá, nước 

nhập khẩu có thể áp dụng các biện pháp chống 

bán phá giá để bảo vệ ngành sản xuất nội địa. 

Biện pháp chống bán phá giá áp dụng khi 

doanh nghiệm sản xuất, xuất khẩu nước ngoài 

bán hàng hóa xuất khẩu thấp hơn giá của hàng 

hóa tương tự được bán tại thị trường của nước 

xuất khẩu. Thuế chống bán phá giá là hình 

thức phổ biến nhất trong số các biện pháp 

chống bán phá giá, áp dụng đối với hàng hóa 

thuộc đối tượng điều tra và bị kết luận là có 

hành vi bán phá giá vào nước nhập khẩu gây 

thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa. Thực tế, 

thuế chống bán phá giá là khoản thuế nhập 

khẩu bổ sung đánh vào hàng hóa thuộc đối 

tượng áp thuế. 

 Cũng theo quy định của WTO, biện 

pháp trợ cấp là hình thức hỗ trợ tài chính của 

Nhà nước hoặc một tổ chức công (trung ương 

hoặc địa phương) mang lại lợi ích cho doanh 

nghiệp/ngành sản xuất. Biện pháp chống trợ 

cấp áp dụng khi chính phủ của nước xuất khẩu 

cung cấp tài chính hỗ trợ cho doanh nghiệp 

sản xuất, xuất khẩu. Thuế chống trợ cấp (còn 

gọi là thuế đối kháng) là khoản thuế bổ sung 

(ngoài thuế nhập khẩu thông thường) đánh 

vào sản phẩm nước ngoài được trợ cấp nhập 

khẩu vào nước nhập khẩu.  

Khác với hai biện pháp trên, biện pháp 

tự vệ là công cụ khẩn cấp nhằm loại bỏ trước 

mắt những thiệt hại do tình trạng gia tăng bất 

thường của hàng hóa nhập khẩu. Hay nói cách 

khác biện pháp tự vệ là việc tạm thời hạn chế 

nhập khẩu đối với hàng hoá khi việc nhập 

khẩu chúng tăng nhanh gây ra hoặc đe doạ gây 

ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất 

trong nước. Biện pháp tự vệ chỉ được áp dụng 

đối với hàng hoá, không áp dụng đối với dịch 

vụ, đầu tư hay sở hữu trí tuệ. Biện pháp này có 

thể được áp dụng dưới nhiều hình thức khác 

nhau như thuế tự vệ (tương đối hoặc tuyệt 

đối), hạn ngạch, hạn ngạch thuế quan.  

2.3. Quy định phòng vệ thương mại 

của WTO 

 Để áp dụng các biện pháp phòng vệ 

thương mại, nước thành viên WTO phải tiến 

hành một cuộc điều tra theo các nguyên tắc, 

quy trình, thủ tục được quy định trong các 
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hiệp định liên quan của Tổ chức Thương mại 

thế giới. Hiệp định chung về Thuế quan và 

Thương mại (GATT 1994) do các thành viên 

WTO thống nhất nêu rõ các biện pháp phòng 

vệ thương mại được quy định chi tiết tại Điều 

IV, XVI và XIX. Cụ thể, WTO cũng ban hành 

các Hiệp định riêng quy định chi tiết với từng 

biện pháp phòng vệ thương mại:  

a. Hiệp định Chống bán phá giá 

 Hiệp định Chống bán phá giá của 

WTO cho phép các thành viên áp dụng các 

biện pháp chống bán phá giá nếu hàng nhập 

khẩu bán phá giá đó gây thiệt hại đáng kể cho 

ngành sản xuất nội địa của nước mình. Hiệp 

định đưa các qui tắc liên quan đến phương 

pháp xác định một mặt hàng bị bán phá giá, 

các tiêu chí cần xem xét khi cho rằng hàng 

nhập khẩu bán phá giá gây thiệt hại cho ngành 

sản xuất nội địa, các qui trình cần phải tuân 

thủ trong việc khởi xướng và tiến hành điều 

tra chống bán phá giá cũng như việc thực thi 

và gia hạn các biện pháp chống bán phá giá.  

 Hiệp định yêu cầu các thành viên phải 

thông báo chi tiết và kịp thời tất cả các quyết 

định chống bán phá giá tạm thời hay chính 

thức tới Ủy ban Thực thi Chống bán phá giá. 

Hiệp định cũng tạo cơ hội cho các bên tham 

vấn về bất cứ vấn đề nào liên quan đến việc 

thực thi hiệp định, cũng như việc yêu cầu 

thành lập Ban hội thẩm xem xét giải quyết 

tranh chấp theo cơ chế giải quyết tranh chấp 

của WTO. 

 b. Hiệp định về trợ cấp và các biện 

pháp đối kháng 

 Hiệp định này quy định 3 loại trợ cấp: 

trợ cấp bị cấm, trợ cấp có thể đối kháng, và trợ 

cấp không thể đối kháng. Một phần của hiệp 

định này liên quan đến việc áp dụng những 

biện pháp đối kháng đối với hàng nhập khẩu 

được trợ cấp (trợ cấp bị cấm). Hiệp định đưa 

ra những quy chế về việc khởi xướng các vụ 

kiện, việc điều tra bởi các cơ quan có thẩm 

quyền cấp quốc gia và những quy định về 

chứng cứ để đảm bảo rằng tất cả những bên có 

quyền lợi có thể đưa ra thông tin và quan điểm 

của mình.  

 Những quy định cụ thể về việc tính toán 

tổng số trợ cấp là cơ sở để xác định thiệt hại 

đối với ngành công nghiệp nội địa. Hiệp định 

quy định rằng tất cả các yếu tố kinh tế có liên 

quan sẽ phải được xem xét trong quá trình 

đánh giá tình trạng của ngành công nghiệp và 

mối quan hệ nhân quả giữa hàng nhập khẩu 

được trợ cấp và những thiệt hại suy đoán.  

Việc điều tra đối kháng phải dừng ngay 

khi  mức trợ cấp nằm dưới mức tối thiểu (nhỏ 

hơn 1% theo trị giá) hoặc khi khối lượng hàng 

nhập khẩu được trợ cấp trên thực tế hoặc ước 

tính hoặc thiệt hại là không đáng kể. Trừ 

trường hợp đặc biệt, thủ tục điều tra phải được 



16  TRAV www.trav.gov.vn 

kết thúc trong thời hạn một năm, và trong mọi 

trường hợp không quá 18 tháng, kể từ ngày 

khởi xướng. Thuế đối kháng phải chấm dứt 

trong vòng 5 năm áp dụng trừ khi các cơ quan 

có thẩm quyền thông qua rà soát xét thấy việc 

ngừng áp thuế sẽ dẫn đến sự tiếp tục hay tái 

diễn trợ cấp và  thiệt hại. 

Hiệp định này cũng công nhận rằng trợ 

cấp có thể đóng vai trò quan trọng trong các 

chương trình phát triển kinh tế của các nước 

đang phát triển, và trong sự chuyển dịch từ 

nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền 

kinh tế thị trường. Những nước kém phát triển 

và những nước đang phát triển có Tổng sản 

phẩm quốc dân (GNP) bình quân đầu người ít 

hơn 1000 USD sẽ được miễn khỏi những quy 

tắc về trợ cấp xuất khẩu bị cấm và hưởng  

miễn trừ đối với trợ cấp bị cấp trong một 

khoảng thời gian nhất định. Đối với các nước 

đang phát triển khác, việc cấm trợ cấp xuất 

khẩu sẽ có hiều lực trong 8 năm kể từ ngày 

hiệp định WTO có hiệu lực và những nước 

này được hưởng sự miễn trừ đối với trợ cấp bị 

cấm trong một khoảng thời gian nhất định 

(khoảng thời gian này sẽ ngắn hơn thời gian 

của các nước kém phát triển hơn). Việc điều 

tra đối kháng đối với một sản phẩm xuất xứ từ 

một nước thành viên đang phát triển sẽ chấm 

dứt nếu tổng lượng trợ cấp không vượt quá 

2% (và xuất xứ từ một số nước đang phát 

triển là 3%) tính trên trị giá sản phẩm, hoặc 

nếu khối lượng hàng nhập khẩu được trợ cấp 

chiếm ít hơn 4% tổng lượng sản phẩm tương 

tự nhập khẩu của quốc gia nhập khẩu. Đối với 

những nước đang trong quá trình chuyển đổi 

từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang 

nền kinh tế thị trường, trợ cấp bị cấm sẽ 

không bị tính trong vòng 7 năm kể từ ngày 

hiệp định này có hiệu lực. 

c. Hiệp định về tự vệ 

 

Hiệp định này cho phép một thành viên 

áp dụng biện pháp tự vệ để bảo vệ ngành công 

nghiệp nội địa khỏi sự gia tăng đột biến của 

bất kỳ sản phẩm nhập khẩu nào mà gây ra 

hoặc đe dọa gây ra tổn hại nghiêm trọng cho 

ngành công nghiệp đó.  

          Hiệp định đặt ra những yêu cầu 

đối với việc điều tra tự vệ, bao gồm việc 

thông báo công khai các phiên thẩm vấn và 

các biện pháp thích hợp để các bên có liên 

quan có thể đưa chứng cứ, bao gồm cả việc 

xem xét xem việc áp dụng biện pháp này có 

phù hợp với lợi ích chung không. Trong 

trường hợp khẩn cấp có thể áp dụng biện pháp 

tự vệ tạm thời dựa trên phán quyết sơ bộ về 

tổn hại nghiêm trọng. Thời gian áp dụng biện 
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pháp tự vệ tạm thời sẽ không được vượt quá 

200 ngày. 

         Hiệp định đặt ra các thời hạn cho 

tất cả các biện pháp tự vệ. Nhìn chung, thời 

gian áp dụng biện pháp sẽ không vượt quá 4 

năm mặc dù thời hạn này có thể được kéo dài 

tối đa đến 8 năm, tùy thuộc vào sự xác định 

mức độ cần thiết gia hạn của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền và nếu có chứng cứ rõ 

ràng rằng ngành công nghiệp này đang được 

điều chỉnh. Bất kỳ biện pháp nào được áp 

dụng trong khoảng thời gian trên 1 năm sẽ 

từng bước được nới lỏng trong suốt thời gian 

áp dụng. Không một biện pháp tự vệ nào được 

áp dụng trở lại đối với một sản phẩm đã từng 

bị áp dụng biện pháp này trong  thời hạn bằng  

thời hạn mà biện pháp đó đã được áp dụng 

trước đây với điều kiện là thời hạn không áp 

dụng phải ít nhất là 2 năm. Có thể áp dụng lại 

một biện pháp tự vệ đối với việc nhập khẩu 

một sản phẩm trong thời hạn 180 ngày hoặc ít 

hơn nếu ít nhất 1 năm sau khi biện pháp tự vệ 

này được áp dụng  đối với sản phẩm đó, và 

nếu biện pháp tự vệ này chưa được áp dụng 

hơn hai lần cho cùng một sản phẩm  trong 

vòng 5 năm ngay trước ngày áp dụng biện 

pháp này. 

          Các biện pháp tự vệ sẽ không được 

áp dụng đối với sản phẩm có xuất xứ từ các 

nước thành viên đang phát triển nếu thị phần 

sản phẩm liên quan không vượt quá 3%, và 

với điều kiện là tổng thị phần nhập khẩu từ các 

Thành viên đang phát triển có thị phần nhập 

khẩu riêng lẻ nhỏ hơn 3% không vượt quá 9% 

tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm liên 

quan. Một nước thành viên đang phát triển có 

quyền kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp tự 

vệ trong thời hạn không quá 2 năm sau khi hết 

thời hạn tối đa bình thường. Một nước thành 

viên đang phát triển cũng có thể áp dụng lại 

một biện pháp tự vệ đối với một sản phẩm đã 

từng bị áp dụng biện pháp này trước đó sau 

thời gian bằng một nửa thời gian mà biện pháp 

này được áp dụng trước đây, với điều kiện là 

thời gian không áp dụng ít nhất là 2 năm. 

 d. Giới thiệu về cơ chế giải quyết tranh 

chấp của WTO 

 Nhằm đạt được một giải pháp tích cực 

cho các bên trong việc giải quyết các tranh 

chấp phát sinh từ việc áp dụng các Hiệp định 

của WTO. WTO cung cấp một cơ chế giải 

quyết tranh chấp cho các thành viên của mình 

thông qua Hiệp định về các Qui tắc và Thủ tục 

giải quyết tranh chấp (DSU). Cơ chế giải 

quyết tranh chấp của WTO hiện nay được xem 

như cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả nhất 

trong hệ thống luật pháp quốc tế.  Cơ chế này 

không chỉ đóng vai trò như một cơ quan tư 

pháp mà còn như là một cơ chế phòng ngừa 

tranh chấp, giúp làm cân bằng giữa các quyền 

và nghĩa vụ của các thành viên WTO. Nó thực 

hiện ba chức năng chính: (i) đảm bảo hệ thống 

thương mại đa phương hoạt động một cách an 

toàn và dễ dự đoán bằng cách củng cố và tăng 

cường tính bắt buộc phải thi hành các quy định 

của pháp luật (rule of law);  đảm bảo các 

quyền và nghĩa vụ của các thành viên WTO;   

và làm rõ quyền và nghĩa vụ này thông qua 

việc giải thích Hiệp định WTO phù hợp với 

các qui tắc có tính tập quán về giải thích công 
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pháp quốc tế.  Với các chức năng này, các bên tranh chấp bắt buộc phải tuân thủ các cam kết của 

họ theo các hiệp định liên quan.  Các khuyến nghị và phán quyết của Cơ quan giải quyết tranh 

chấp mang tính bắt buộc thực thi đối với các bên trong vụ tranh chấp. 

Thông qua cơ chế giải quyết tranh chấp này của WTO, các thành viên WTO có thể đảm 

bảo rằng các quyền của họ theo các Hiệp định WTO được thực thi. Điều này tạo điều kiện cho 

mỗi thành viên có thể khởi kiện chống lại bất kỳ thành viên nào khác vi phạm các chính sách 

thương mại nhằm bắt buộc các thành viên đó phải tuân thủ những nghĩa vụ của mình theo các 

cam kết trong các hiệp định WTO. Theo cơ chế này, các thủ tục giải quyết tranh chấp sẽ bắt đầu 

bằng một cuộc tham vấn song phương và nếu tham vấn không thành công, các thành viên khiếu 

nại có thể yêu cầu DSB thành lập Ban Hội thẩm. Nếu các thành viên WTO có quan tâm đến 

tranh chấp, họ có thể tham gia như các bên thứ ba. 
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 Thực tiễn áp dụng các biện pháp phòng vệ thương 
mại trên thế giới  

Thực tiễn áp dụng các biện pháp phòng vệ 

thương mại trên thế giới 
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III: Thực tiễn áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại trên thế giới 

Theo số liệu của WTO, từ năm 1995 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, trên toàn thế giới có 

7.468 vụ việc phòng vệ thương mại được khởi xướng điều tra, trong đó chỉ có 4.798 vụ điều tra 

dẫn đến áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại.  

Biểu đồ 1. Số vụ việc khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại                       

của các thành viên WTO 

Đơn vị: % 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: wto.org 

Trong ba biện pháp phòng vệ thương mại thì biện pháp chống bán phá giá được khởi 

xướng nhiều nhất, với 6.422 vụ, chiếm 86% tổng số vụ việc phòng vệ thương mại. Trong khi đó, 

số vụ việc áp dụng biện pháp chống trợ cấp và tự vệ lần lượt là 644 vụ (chiếm 8,6%) và 402 vụ 

việc (chiếm 5,4% tổng số vụ việc phòng vệ thương mại) (Biểu đồ 2). 

Biểu đồ 2. Số liệu các vụ việc áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại trên thế giới 

giai đoạn 01/01/1995 đến 30/06/2021 

Đơn vị: % 
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Biểu đồ 3 cho thấy trong giai đoạn từ năm 1995 đến hết tháng 6 năm 2021 chỉ có 64,25% 

số vụ việc khởi xướng điều tra dẫn đến áp thuế. Số vụ việc khởi xướng điều tra dẫn đến áp thuế 

chống bán phá giá chiếm tỉ lệ cao nổi trội với 4.225 vụ việc (chiếm 88.1%), chống trợ cấp chỉ có 

368 vụ (chiếm 7,7%), và tự vệ là 205 vụ việc (chiếm 4,3%).  

1.1. Thực tiễn áp dụng các biện pháp chống bán phá giá 

T rong giai đoạn từ 01/01/1995 đến 30/06/2021, trên toàn thế giới có 6.422 vụ việc 

khởi xướng điều tra chống bán phá giá nhưng chỉ có 4.225 vụ dẫn đến áp thuế. 

 

Biểu đồ 3. Số lượng vụ việc điều tra khởi xướng biện pháp chống bán giá giai đoạn 

01/01/1995 đến 30/06/2021 

Đơn vị: Vụ 

Nguồn: wto.org 

Trong đó, Ấn Độ là quốc gia khởi xướng điều tra đồng thời áp dụng nhiều nhất các biện 

pháp chống bán phá giá nhiều nhất với 1096 vụ điều tra và 744 vụ áp thuế. Tiếp đến là Hoa Kỳ 

với 828 vụ điều tra và 573 vụ áp thuế, EU đã tiến hành 538 vụ điều tra và 341 vụ áp thuế, Brazil 

đã thực hiện 434 vụ điều tra và áp thuế 269 vụ. Sau đó là các nước như Úc, Trung Quốc, Cana-

da, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico và Hàn Quốc với trên 100 vụ áp thuế. Các nước Pakistan, 

Indonesia, Ai Cập và Malaysia cũng tiến hành khởi xướng điều tra trên 100 vụ việc (Biểu đồ 4).  
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Biểu đồ 4. Các nước/lãnh thổ điều tra và áp dụng biện pháp chống bán phá giá nhiều nhất 

giai đoạn 01/01/1995 đến 30/06/2021 

Đơn vị: Vụ 

Nguồn: wto.org 

 Trong khi đó, Trung Quốc là quốc gia bị khởi xướng điều tra biện pháp chống bán phá 

giá nhiều nhất với 1507 vụ.  

Biểu đồ 5. Các nước/lãnh thổ bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá nhiều nhất  

giai đoạn 01/01/1995 đến 30/06/2021 

Đơn vị: Vụ 

Nguồn: wto.org 
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Biểu đồ 5 cho thấy, trong giai đoạn từ 

01/01/1995 đến 30/06/2021, Trung Quốc là 

quốc gia bị áp dụng biện pháp chống bán phá 

giá nhiều nhất và nổi bật nhất với 1099 vụ 

(chiếm 22,9% số vụ việc áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá, chiếm 14,7% tổng số vụ 

việc áp dụng biện pháp phòng vệ thương 

mại). Đứng thứ hai là Hàn Quốc với 304 vụ 

việc. Xếp sau đó là Đài Loan (222 vụ việc), 

Nhật Bản (170 vụ việc), Ấn Độ (154 vụ việc), 

Indonesia (150 vụ việc), Liên bang Nga (136 

vụ việc), Brazil (114 vụ việc) và Malaysia 

(109 vụ việc).  

 Một số ngành hàng là đối tượng bị 

điều tra chống bán phá giá của các nước/lãnh 

thổ bao gồm: động vật sống (nhóm 1); nông 

sản (nhóm 2); mỡ, dầu và sáp động thực vật 

(nhóm 3); thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống, 

rượu mạnh, giấm và thuốc lá (nhóm 4); sản 

phẩm khoáng (nhóm 5); sản phẩm hóa chất 

(nhóm 6); các sản phẩm nhựa, plastic, cao su 

(nhóm 7); da sống, da, yên ngựa (nhóm 8); gỗ 

và các sản phẩm gỗ, giỏ đựng đồ (nhóm 9); 

giấy, bìa (nhóm 10); sản phẩm dệt may (nhóm 

11); giày dép, mũ đội đầu, lông vũ (nhóm 12); 

các sản phẩm bằng đá, thạch cao, sản phẩm 

gốm, sứ, thủy tinh (nhóm 13); sản phẩm kim 

loại (nhóm 14); máy móc và thiết bị điện 

(nhóm 15); xe cộ, máy bay và tàu thuyền 

(nhóm 16); đồng hồ, máy ghi âm (nhóm 17); 

các mặt hàng khác (nhóm 18). Trong đó, 

nhóm hàng kim loại thường xuyên bị áp dụng 

biện pháp chống bán phá giá nhất, với 1.405 

vụ (chiếm 33,25% tổng số vụ việc bị áp thuế), 

xếp thứ hai là nhóm sản phẩm hóa chất với 

894 vụ (chiếm 21,16%), nhóm sản phẩm nhựa 

Biểu đồ 6. Một số nhóm hàng bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá giai đoạn 

01/01/1995 đến 30/06/2021 

Đơn vị: Vụ 

Nguồn: wto.org 
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1.2. Thực tiễn áp dụng các biện pháp chống trợ cấp 

 

Biểu đồ 7. Các nước/ lãnh thổ điều tra và áp dụng biện pháp chống trợ cấp nhiều nhất giai 

đoạn 01/01/1995 – 30/06/2021 

Đơn vị: Vụ 

Nguồn: wto.org 

T rong giai đoạn 01/01/1995 – 30/06/2021, trên toàn thế giới có 644 vụ điều tra chống trợ 

cấp, tuy nhiên, chỉ có 368 vụ dẫn đến áp thuế. Hoa Kỳ là nước điều tra và áp dụng biện 

pháp chống trợ cấp nhiều nhất trên thế giới với 296 vụ điều tra và 193 vụ áp thuế. Tiếp theo là 

EU với 91 vụ điều tra và 45 vụ áp thuế, Canada với 76 vụ điều tra và 37 vụ áp thuế. Sau đó là 

các nước như Úc, Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil, Nam Phi, Peru, New Zealand, Mexico và Đài 

Loan (Trung Quốc) với số lượng các cụ điều tra và áp thuế với con số thấp hơn khá nhiều.  

 

 Biểu đồ 8. Các nước/lãnh thổ bị áp dụng biện pháp chống trợ cấp nhiều nhất giai đoạn 

01/01/1995 – 30/06/2021 
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Nguồn: wto.org 

Không chỉ là nước bị áp dụng biện 

pháp chống bán phá giá nhiều nhất, 

Trung Quốc còn là nước bị áp dụng 

biện pháp chống trợ cấp nhiều nhất với 

138 vụ việc (chiếm 37,5% tổng số vụ 

việc áp dụng biện pháp chống trợ cấp, 

chiếm 2,88% tổng số vụ việc áp dụng 

biện pháp phòng vệ thương mại). Xếp 

thứ 2 sau Trung Quốc là Ấn Độ với số 

vụ việc bị áp dụng biện pháp chống trợ 

cấp là 58 vụ việc (chiếm 15,76% tổng 

số vụ việc áp dụng biện pháp chống 

trợ cấp). Tiếp theo là Hàn Quốc (15 vụ 

việc), Thổ Nhĩ Kỳ (14 vụ việc), Indo-

nesia (13 vụ việc), EU, Ý và Hoa Kỳ 

(12 vụ), Brazil (10 vụ việc) và Việt 

Nam (9 vụ việc).  

 Một số ngành hàng là đối tượng 

bị điều tra chống trợ cấp của các nước/

lãnh thổ bao gồm: động vật sống 

(nhóm 1); nông sản (nhóm 2); mỡ, dầu 

và sáp động thực vật (nhóm 3); thực 

phẩm chế biến sẵn, đồ uống, rượu 

mạnh, giấm và thuốc lá (nhóm 4); sản 

phẩm khoáng (nhóm 5); sản phẩm hóa 

chất (nhóm 6); các sản phẩm nhựa, 

plastic, cao su (nhóm 7); gỗ và các sản 

phẩm gỗ, giỏ đựng đồ (nhóm 9); giấy, 

bìa (nhóm 10); sản phẩm dệt may 

(nhóm 11); các sản phẩm bằng đá, 
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thạch cao, sản phẩm gốm, sứ, thủy tinh (nhóm 13); sản phẩm kim loại (nhóm 14); máy móc và 

thiết bị điện (nhóm 15); xe cộ, máy bay và tàu thuyền (nhóm 16); các mặt hàng khác (nhóm 

18). Trong số đó, nhóm mặt hàng kim loại bị áp dụng biện pháp chống trợ cấp nhiều nhất với 

182 vụ việc (chiếm 49% tổng số vụ việc bị áp dụng biện pháp chống trợ cấp), xếp thứ 2 là 

nhóm sản phẩm hóa chất với 36 vụ việc (chiếm 9,8% tổng số vụ việc bị áp dụng), theo sau là 

nhóm mặt hàng cao su với 28 vụ việc, nhóm máy móc và thiết bị điện chiếm 22 vụ (Biểu đồ 9).  

Biểu đồ 9. Một số nhóm hàng bị áp dụng biện pháp chống trợ cấp giai đoạn 01/01/1995 

đến 30/06/2021 

Đơn vị: Vụ 

Nguồn: wto.org 

1.3. Thực tiễn áp dụng các biện pháp tự vệ  

 

Biểu đồ 10. Các nước/lãnh thổ điều tra và áp dụng biện pháp tự vệ nhiều nhất giai đoạn 

01/01/1995 – 30/06/2021 
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Nguồn: wto.org 

Trong giai đoạn từ 01/01/1995 đến 

30/06/2021, có 402 vụ việc khởi 

xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ 

trên toàn thế giới, tuy nhiên, chỉ có 

205 biện pháp tự vệ được áp dụng 

(chiếm 51%). Nước có số vụ việc áp 

dụng biện pháp tự vệ nhiều nhất là Ấn 

Độ (22 vụ việc, chiếm 10,73% tổng số 

vụ việc tự vệ). Tiếp theo là Indonesia 

với 27 vụ việc (chiếm 13,17% tổng số 

vụ việc tự vệ). Xếp thứ ba là Thổ Nhĩ 

Kỳ (18 vụ việc, chiếm 8,78% tổng số 

vụ việc tự vệ). Đứng ở các vị trí tiếp 

theo là Chile, Philipines, Jordan (9 vụ 

việc), Ukraine, Ai Cập, Hoa Kỳ, Mo-

roco (8 vụ việc), Ecuado và Cộng hòa 

Séc (5 vụ việc).  

 Một số ngành hàng là đối tượng 

bị điều tra  và áp dụng biện pháp tự vệ 

của các nước/lãnh thổ bao gồm: động 

vật sống (nhóm 1); nông sản (nhóm 2); 

mỡ, dầu và sáp động thực vật (nhóm 

3); thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống, 

rượu mạnh, giấm và thuốc lá (nhóm 

4); sản phẩm khoáng (nhóm 5); sản 

phẩm hóa chất (nhóm 6); các sản phẩm 

nhựa, plastic, cao su (nhóm 7); da 

sống, da, yên ngựa (nhóm 8); gỗ và 

các sản phẩm gỗ, giỏ đựng đồ (nhóm 

9); giấy, bìa (nhóm 10); sản phẩm dệt 

may (nhóm 11); giày dép, mũ đội đầu, 

lông vũ (nhóm 12); các sản phẩm bằng 
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đá, thạch cao, sản phẩm gốm, sứ, thủy 

tinh (nhóm 13); sản phẩm kim loại 

(nhóm 14); máy móc và thiết bị điện 

(nhóm 15); xe cộ, máy bay và tàu thu-

yền (nhóm 16); đồng hồ, máy ghi âm 

(nhóm 17); các mặt hàng khác (nhóm 

18). Trong đó, nhóm mặt hàng kim 

loại bị áp dụng biện pháp tự vệ với 54 

vụ việc (chiếm 26% tổng số vụ việc bị 

áp dụng biện pháp tự vệ), xếp thứ hai 

là nhóm hàng hóa chất với 36 vụ việc 

(chiếm 17,56%).  

Biểu đồ 11. Một số nhóm hàng bị áp dụng biện pháp tự vệ     

          giai đoạn 01/01/1995 đến 30/06/2021 

Đơn vị: Vụ 

 

Nguồn: wto.org 
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1.4. Xu hướng áp dụng các biện 

pháp phòng vệ thương mại tại một 

số nước & khu vực trên thế giới 

(Hoa Kỳ, EU, Úc, Canađa, Asean,…) 

a. Xu hướng áp dụng các biện 

pháp phòng vệ thương mại tại Hoa Kỳ:   

Hoa Kỳ là một trong những 

nước đầu tiên trên thế giới áp dụng các 

biện pháp phòng vệ thương mại 

(PVTM) từ năm 1906. Đến năm 1930, 

Đạo luật Thuế quan của Hoa Kỳ đã có 

các quy định tương đối chi tiết về vấn 

đề này. Hoa Kỳ cũng là nước có ảnh 

hưởng đáng kể trong việc đưa vào 

Hiệp định chung về thuế quan và 

thương mại GATT 1947 các quy định 

về PVTM như là công cụ “rào cản 

nhập khẩu” hợp pháp. 

Pháp luật về điều tra chống bán 

phá giá (AD) và chống trợ cấp (AD) 

của Hoa Kỳ là một phần quan trọng 

của pháp luật về PVTM Hoa Kỳ nói 

riêng cũng như pháp luật về thương 

mại Hoa Kỳ nói chung. Mục tiêu chủ 

yếu là các biện pháp PVTM  của Hoa 

Kỳ là để xử lý các hành vi cạnh tranh 

không lành mạnh của các nhà xuất 

khẩu nước ngoài trên thị trường Hoa 

Kỳ nhằm bảo vệ các nhà sản xuất trong 

nước. 

Tuy nhiên, việc điều tra, áp dụng 

các biện pháp PVTM của Hoa Kỳ phải 

tuân thủ các nguyên tắc bắt buộc về nội 

dung yêu cầu và thủ tục quy định tại 

các Hiệp định liên quan của WTO (cụ 

thể là Hiệp định chung về thuế quan và 

thương mại (GATT 1994), Hiệp định 

về chống bán phá giá, Hiệp định về trợ 

cấp và các biện pháp đối kháng, Hiệp 

định về biện pháp tự vệ). 

Theo quy định của Hoa Kỳ, cơ 

quan có thẩm quyền điều tra và áp 

dụng biện pháp PVTM bao gồm: Các 

cơ quan có thẩm quyền trực tiếp trong 

điều tra và áp dụng biện pháp PVTM 

(Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Ủy ban 

Thương mại quốc tế Hoa Kỳ); các cơ 

quan có thẩm quyền liên quan đến quá 

trình điều tra và áp dụng biện pháp 

PVTM (Hải quan Hoa Kỳ, Tòa án 

Thương mại quốc tế Hoa Kỳ CIT, Văn 

phòng đại diện Thương mại Hoa Kỳ 

USTR).  

Cơ quan có thẩm quyền khởi 

xướng điều tra áp dụng biện pháp 

PVTM là Bộ Thương mại Hoa Kỳ. 

Pháp luật PVTM Hoa Kỳ quy định hai 

phương thức khởi xướng điều tra vụ 

việc chống bán phá giá (AD) và chống 

trợ cấp (CVD) gồm vụ việc được khởi 

xướng khi một bên liên quan đại diện 

cho ngành sản xuất trong nước nộp 
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đơn kiện lên cơ quan điều tra cáo buộc 

rằng hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ 

được trợ cấp và bị bán phá giá gây thiệt 

hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa. 

Bên cạnh đó, Bộ Thương mại Hoa Kỳ 

(DOC) có thể tự khởi xướng điều tra 

AD và CVD khi từ những thông tin có 

sẵn xác định sự cần thiết phải tiến hành 

điều tra.  

Theo số liệu của WTO, trong giai 

đoạn từ 01/01/1995 đến 30/06/2021, 

trên toàn thế giới có 6422 vụ việc điều 

tra chống bán phá giá và 4225 vụ việc 

dẫn đến áp thuế. Trong đó Hoa Kỳ là 

nước điều tra và áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá đứng thứ hai trên thế 

giới (sau Ấn Độ) với 828 vụ việc điều 

tra và 573 vụ áp thuế.  

Biểu đồ12. Các vụ việc điều tra và áp thuế chống bán phá giá của Hoa Kỳ  

   

Đơn vị: Vụ 

Nguồn: WTO 
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Trong giai đoạn từ 1995 đến 30/6/2021, có 402 vụ khởi xướng điều tra áp 

dụng biện pháp tự vệ trên toàn thế giới, tuy nhiên, chỉ có 205 biện pháp tự vệ 

được áp dụng trong đó Hoa Kỳ tiến hành điều tra 13 vụ việc và áp dụng 8 vụ 

việc. 

Biểu đồ 14. Các vụ việc điều tra và áp thuế tự vệ của Hoa Kỳ  

Đơn vị: Vụ 

Nguồn: WTO 

b. Xu hướng áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại tại EU:  

 Số liệu thống kê của WTO cho thấy EU là một trong ba thành viên WTO đứng đầu về 

số vụ điều tra chống bán phá giá (sau Ấn Độ và Hoa Kỳ), đứng thứ hai về số vụ điều tra 

chống trợ cấp (sau Hoa Kỳ và trước Canada), tuy nhiên lại là thành viên ít khởi xướng các 

cuộc điều tra tự vệ (từ năm 1995 đến nay chỉ có 6 cuộc điều tra tự vệ trong khi nước khởi 

xướng nhiều nhất là Ấn độ với 46 vụ).  
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Loại mặt hàng 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Hóa chất và sản phẩm liên quan 6 1 5 5 1 2 

Dệt may và sản phẩm liên quan - - - - - - 

Gỗ và giấy - 1 - - 1 1 

Điện tử - - - - - 2 

Sắt và thép 6 13 - 4 8 6 

Kim loại khác - - 2 - - 4 

Mặt hàng khác 2 - 4 1 7 - 

Tổng 14 15 11 10 16 15 

Xét riêng trong giai đoạn từ 2015 đến 2020, EU đã tiến hành 81 cuộc điều tra mới liên quan 

đến chống bán phá giá, chống trợ cấp và điều tra tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu từ 22 

quốc gia. Các mặt hàng bị điều tra nhiều nhất là: sắt và thép: 37 cuộc điều tra; Hóa chất và 

sản phẩm liên quan: 20 cuộc điều tra.  
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Tính đến cuối năm 2020, EU đã áp 

dụng 150 biện pháp phòng vệ thương 

mại có hiệu lực gồm: 99 biện pháp 

chống bán phá giá (AD) (được gia hạn 

thêm 29 vụ việc), 18 biện pháp chống 

trợ cấp (AS) (được  gia hạn trong 01 vụ  

việc) và 03 biện pháp tự vệ (mở rộng 

trong 01 trường hợp); tăng 10 biện 

pháp so với cuối năm 2019.  

 Các cuộc điều tra rà soát cũng 

nhiều hơn so với năm 2019. Có 47 

cuộc điều tra đang diễn ra. Các quốc 

gia bị điều tra nhiều nhất trong giai 

đoạn từ  2015 - 2020 bao gồm: Trung 

Quốc: 33 cuộc điều tra; Nga: 6 cuộc 

điều tra, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ: mỗi 

nước 5 cuộc điều tra, Ấn Độ, Indone-

sia: mỗi nước 4 cuộc điều tra, Braxin, 

Hàn Quốc: mỗi nước 3 cuộc điều tra.  

 Tính trung bình các vụ việc 

phòng vệ thương mại điều tra khởi 

xướng của EU mỗi năm trong giai đoạn 

2010-2020 đã tăng lên so với giai đoạn 

1999-2009, từ 40 vụ khởi xướng mỗi 

năm lên với 44 vụ/năm, trung bình tăng 

4 vụ/năm. 

 Đồng thời, số vụ khởi xướng 

điều tra chống bán giá và chống trợ cấp 

cũng đạt mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, 

con số này vẫn còn thấp hơn so với một 

số nước thành viên WTO khi sử dụng 

cùng biện pháp này. 

* Biện pháp chống bán phá giá/chống 

trợ cấp đối với các mặt hàng nhập 

khẩu vào EU 

 Trong năm 2020, Ủy ban châu 

Âu (EC) đã khởi xướng 15 cuộc điều 

tra mới gồm 12 AD và 3 AS). Trong 

đó, áp đặt thuế tạm thời trong 6 thủ tục 

tố tụng và đã kết thúc 11 vụ việc bằng 

cách áp đặt các mức thuế cuối cùng (8 

AD và 3 AS). Năm cuộc điều tra đã 

được kết luận mà không có biện 

pháp.Số lượng các cuộc rà soát được 

bắt đầu tăng so với năm 2019. Ủy ban 

đã bắt đầu 21 đánh giá hết hạn và 2 

đánh giá tạm thời.  

* Biện pháp tự vệ đối với các mặt 

hàng nhập khẩu vào EU 

Biểu đồ 15. Số lượng các vụ việc khởi xướng và áp dụng biện pháp tự vệ của 

EU qua các năm (2013 – 2021) 
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Nguồn: Dữ liệu WTO 

Không có cuộc điều tra tự vệ mới nào được 

khởi xướng vào năm 2020. 

 c. Xu hướng áp dụng các biện pháp 

phòng vệ thương mại tại Thổ Nhĩ Kỳ 

 Kể từ khi tiến hành cuộc điều tra 

chống bán phá giá đầu tiên vào năm 1989 cho 

đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một trong 

những quốc gia có tần suất sử dụng công cụ 

phòng vệ thương mại thường xuyên nhất trên 

thế giới. Tính từ năm 1995 đến tháng 6 năm 

2021, Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi xướng 270 vụ kiện 

phòng vệ thương mại (240 vụ kiện chống bán 

phá giá, 03 vụ kiện chống trợ cấp, 27 vụ). 

Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã áp dụng 201 biện 

pháp chống bán giá giá, 18 biện pháp tự vệ và 

01 biện pháp chống trợ cấp. 

 Tính đến 30/6/2021, Thổ Nhĩ Kỳ đã 

khởi xướng 240 vụ kiện chống bán phá giá và 

có 201 biện pháp chống bán phá giá được áp 

dụng.  Tuy nhiên, do một vụ việc điều tra có 

thể kéo dài từ 12 đến 18 tháng nên các biện 

pháp chống bán phá giá được áp dụng không 

nhất thiết là kết quả của việc khởi xướng các 

cuộc điều tra trong cùng giai đoạn. Tỷ lệ các 

vụ kiện chống bán phá giá có áp dụng biện 

pháp cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ tương đối 

cao (xấp xỉ 84%); đặc biệt trong giai đoạn từ 

năm 1995 đến 2014, tỷ lệ này lên tới 90.56% 

(163/180) các vụ khởi xướng điều tra chống 

bán phá giá. Mặc dù các cuộc điều tra chống 

bán phá giá không nhất thiết sẽ dẫn đến việc 

áp dụng biện pháp chống bán phá giá, sự gia 

tăng các vụ việc điều tra có thể báo hiệu sự 

gia tăng của số lượng các biện pháp chống 

bán phá giá được áp dụng. 
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Biểu đồ 16.  Số lượng các vụ việc khởi xướng và áp dụng biện pháp tự vệ 

của Thổ Nhĩ Kỳ qua các năm (2013 – 2021) 

Nguồn: Dữ liệu WTO 

Trong hơn 5 năm trở lại đây, số lượng 

các vụ việc điều tra chống bán phá giá do 

Thổ Nhĩ Kỳ khởi xướng đã giảm liên tục 

trong giai đoạn 2016 - 2020. Sau khi giảm 

mạnh trong năm 2019 và 2020, số lượng các 

vụ việc điều tra chống bán phá giá đã tăng trở 

lại với 8 vụ việc khởi xướng trong sáu tháng 

đầu năm 2021.  

Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng biện 

pháp chống bán phá giá thì chống trợ cấp lại 

là một biện pháp tương đối mới với Thổ Nhĩ 

Kỳ. Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ mới chỉ khởi 

xướng 03 vụ việc chống trợ cấp đối với hàng 

hóa xuất khẩu vào thị trường nước này vào 

các năm 2008, 2015 và 2018. Cuộc điều tra 

chống trợ cấp đầu tiên được khởi xướng vào 

năm 2008 đã dẫn đến việc áp dụng biện pháp 

vào năm 2009 vẫn là biện pháp chống trợ cấp 

duy nhất đến thời điểm này. Tuy nhiên, sự 

gia tăng toàn cầu về hoạt động chống trợ cấp 

trong những năm gần đây cũng có thể ảnh 

hưởng đến Thổ Nhĩ Kỳ và dẫn đến việc gia 

tăng các vụ việc chống trợ cấp trong tương 

lai gần. 

Mặc dù bắt đầu tiến hành các cuộc 

điều tra tự vệ tương đối muộn vào năm 2004, 

nhưng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã sử dụng biện 

pháp này một cách rất tích cực. Tính đến 

tháng 6 năm 2021, Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi 

xướng 27 vụ tự vệ và 18 lần áp dụng biện 

pháp.  
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Biểu đồ 17.  Số lượng các vụ việc khởi xướng và áp dụng biện pháp tự vệ của 

Thổ Nhĩ Kỳ qua các năm (2013 – 2021) 

d. Xu hướng áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại tại Canada:  

Tính từ 01/01/1995 (thời điểm thành lập WTO) đến hết tháng 6 năm 2021, Canada đã 

khởi xướng điều tra tổng cộng 276 vụ chống bán phá giá, 76 vụ chống trợ cấp, 4 vụ tự vệ và 

chưa ghi nhận tiến hành vụ việc chống lẩn tránh nào.  

Biểu đồ 18. Tỷ lệ khởi xướng các vụ việc phòng thương mại của Canada 



37  TRAV www.trav.gov.vn 

Trong đó, Canada tiến hành áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với 

180 vụ việc; biện pháp chống trợ cấp chính thức đối với 37 vụ việc và biện pháp tự vệ là 1 vụ 

việc. Có thể thấy, Canada khởi xướng điều tra và áp dụng biện pháp chống bán phá giá chiếm 

đa số trong các vụ việc phòng vệ thương mại. Cụ thể hình 7 thể hiện tình hình sử dụng biện 

pháp này xuyên suốt giai đoạn 1995 đến hết tháng 6 năm 2021 như sau:  

Biểu đồ 19. Tình hình sử dụng biện pháp chống bán phá giá của Canada  

giai đoạn 1995-6T/2021 

Canada chủ yếu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số ngành 

hàng như: nông sản; thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống, rượu mạnh, giấm, thuốc lá; sản phẩm 

của ngành công nghiệp hóa chất và các ngành liên quan; gỗ, nút chai và các sản phẩm gỗ, giỏ 

đựng đồ; giấy, bìa và các sản phẩm liên quan; giày dép, mũ đội đầu; các sản phẩm bằng đá, 

thạch cao, sản phẩm gốm sứ, cốc thủy tinh; kim loại; máy móc và thiết bị điện,…Tỷ lệ điều tra 

áp dụng biện pháp chống bán phá giá so với các vụ việc khởi xướng của nước này là tương đối 

cao, xấp xỉ 66%.  

Biểu đồ 20. Các ngành hàng bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá trong giai đoạn 1995-6T/2021 
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Trong tổng số 180 vụ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá kể từ năm 1995 đến hết 

6 tháng 2021, kim loại là ngành hàng bị điều tra áp dụng nhiều nhất với 137 vụ, chiếm 76,11% 

tổng số vụ việc chống bán phá giá. Các ngành hàng khác như hóa chất, sản phẩm giấy, bìa và 

thực phẩm chế biến sẵn cũng thuộc đối tượng bị điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá 

thường xuyên của Canada.  

Biểu đồ 21 Tình hình sử dụng biện pháp chống trợ cấp của Canada 

giai đoạn 1995-6T/2021 

Ít hơn biện pháp chống bán phá, trong giai đoạn từ năm 1995 đến hết 6 tháng đầu năm 

2021, Canada khởi xướng 76 vụ việc điều tra chống trợ cấp, trong đó áp dụng biện pháp 

chống trợ cấp chính thức là 37 vụ, chiếm 49%.  

Biểu đồ 22. Các ngành hàng bị điều tra áp dụng biện pháp chống trợ cấp giai 

đoạn 1995-6T/2021 
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Một số ngành hàng bị Canada điều tra 

áp dụng biện pháp chống trợ cấp như: thực 

phẩm chế biến sẵn, đồ uống, rượu mạnh, 

giấm, thuốc lá; sản phẩm của ngành công 

nghiệp hóa chất và các ngành liên quan; gỗ, 

nút chai và các sản phẩm gỗ, giỏ đựng đồ; 

kim loại; máy móc và thiết bị điện.  

Cũng trong giai đoạn 1995 đến hết 6 

tháng năm 2021, Canada đã khởi xướng 4 vụ 

việc tự vệ: 1 vụ việc năm 2002, 2 vụ việc năm 

2005 và 1 vụ việc năm 2018. Tuy nhiên, nước 

này mới chỉ áp dụng biện pháp tự vệ chính 

thức đối với một số mặt hàng thép vào năm 

2019.  

Bảng 2. Một số vụ việc điều tra và áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại của 

Canada 

STT Tên vụ việc 
Biện pháp tạm 

thời 
Biện pháp chính thức 

Điều tra và áp dụng các biện pháp chống bán phá giá 

1 

Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá đối với nhôm đùn 

(Aluminum extrusions) nhâp khẩu từ 

Trung Quốc năm 2008 

36% - 43% 1,7% - 42,4% 

2 

Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá đối với ống hàn 

bằng thép carbon (Carbon Steel Weld-

ed Pipe) nhập khẩu từ Đài Loan 

(Trung Quốc), Trung Quốc, Ấn Độ, 

Oman, Hàn Quốc, Thái Lan, UAE 

năm 2008, 2012 

11,9% - 84% 0,8% - 54,2% 

3 

Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá đối với thép cán 

nguội (Cold-rolled Steel) nhâp khẩu 

Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam 

năm 2018 

53,0% - 99,2% 53,0% - 99,2% 

4 

Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá đối với thanh gia 

cố bê tông (Certain concrete reinforc-

ing bar) nhập khẩu từ Trung Quốc, 

Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ năm 2014 

14,5%-32,9% 3,8% - 41% 
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5 

Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống 

bán phá giá đối với khung xe container 

(Container chassis) nhập khẩu từ Trung 

Quốc năm 2021 

57,4% - 131,6%   

6 

Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống 

bán phá giá đối với phụ kiện ống đồng 

(Certain Copper Pipe Fittings) nhập khẩu từ 

Trung Quốc, Hàn Quốc và Hoa Kỳ năm 

2006 

  0% - 226% 

7 

Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống 

bán phá giá đối với phụ kiện ống đồng 

(Certain Copper Pipe Fittings) nhập khẩu từ 

Việt Nam năm 2017 

159% 159% 

8 

Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống 

bán phá giá đối với ống đồng (Copper Tube) 

nhập khẩu từ Brazil, Trung Quốc, Hy Lạp, 

Mexico và Hàn Quốc năm 2013 

4,6% - 109,8% 5,5% - 82,4% 

9 

Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống 

bán phá giá đối với ván trang trí và ván ép 

phi kết cấu (Decorative and other non‑struc-

tural plywood) nhập khẩu từ Trung Quốc 

năm 2020 

17,9% - 154% 16,3% - 181,81% 

10 

Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống 

bán phá giá đối với máy biến áp công suất 

nhỏ (certain small power transformers) nhập 

khẩu từ Áo, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn 

Quốc năm 2021 

16,7% - 78,4%   

11 

Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống 

bán phá giá đối với ống thép carbon và hợp 

kim (Carbon and alloy steel line pipe) nhâp 

khẩu từ Trung Quốc năm 2015 

71% - 361,7% 74%-351,4% 

12 

Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống 

bán phá giá đối với lưới thép (Steel grating) 

nhập khẩu từ Trung Quốc năm 2010 20% - 91% 0%-85% 
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Điều tra và áp dụng biện pháp chống trợ cấp 

1 

Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp 

chống trợ cấp đối với lúa mỳ khô 

(Dry wheat pasta) nhâp khẩu từ Thổ 

Nhĩ Kỳ năm 2017 

1,9% - 5,8% 1,4% - 4,2% 

2 

Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp 

chống trợ cấp đối với tấm và dải thép 

hợp kim và thép carbon cán nóng 

(Flat Hot-Rolled Carbon and Alloy 

Steel Sheet and Strips) nhập khẩu từ 

Ấn Độ năm 2001 

  100% 

3 

Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp 

chống trợ cấp đối với mô đun quang 

điện (Photovoltaic modules and lami-

nates) nhâp khẩu từ Trung Quốc năm 

2014 

0,04% -84,1% 0,011-0,34 RMB/watt 

4 

Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp 

chống trợ cấp đối với đường tinh 

luyện (Refined Sugar) nhập khẩu từ 

EU năm 1995 

  50.79 ECU/100kg 

5 

Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp 

chống trợ cấp đối với ghế bọc 

(Upholstered domestic seating) nhập 

khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam 

năm 2020 

0,08% - 89,54% 0,0% - 81,1% 



42  TRAV www.trav.gov.vn 

Điều tra và áp dụng các biện pháp tự vệ 

1 

Vụ việc điều tra tự vệ đối với 

sản phẩm thép tấm các bon 

cán nóng và thép tấm hợp kim 

cán nóng (Heavy plate) năm 

2018 

  

- Giai đoạn 1(13/5/2019 – 12/5/2020): 

áp thuế 20% đối với 100,000 tấn 

- Giai đoạn 2 (13/5/2020 – 12/5/2021): 

áp thuế 15% đối với 110,000 tấn 

- Giai đoạn 3 (13/5/2021 – 

24/10/2021): áp thuế 10% đối với 

54,699 tấn 

2 

Vụ việc điều tra tự vệ đối với 

sản phẩm dây thép không gỉ 

(Stainless Steel Wire) năm 

2018 

  

- Giai đoạn 1(13/5/2019 – 12/5/2020): 

áp thuế 25% đối với 2,800 tấn 

- Giai đoạn 2 (13/5/2020 – 12/5/2021): 

áp thuế 15% đối với 3,080 tấn 

- Giai đoạn 3 (13/5/2021 – 

24/10/2021): áp thuế 10% đối với 

1,532 tấn 

Điều tra và áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (Cho 

đến nay, Canada chưa tiến hành vụ điều tra chống lẩn tránh nào) 

e. Xu hướng áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại tại Úc: 

Tính từ 01/01/1995 (thời điểm thành lập WTO) đến hết tháng 6 năm 2021, Úc đã 

khởi xướng điều tra tổng cộng 375 vụ chống bán phá giá (chiếm 89,7% tổng số vụ việc), 

39 vụ chống trợ cấp (chiếm 9,3% tổng số vụ việc), 4 vụ tự vệ (chiếm 1% tổng số vụ việc).  

Biểu đồ 23. Tỷ lệ khởi xướng các vụ việc phòng thương mại của Úc 

Nguồn: Tổng hợp từ WTO 
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Trong đó, Úc tiến hành áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với 170 

vụ việc; biện pháp chống trợ cấp chính thức đối với 16 vụ việc và chưa áp dụng chính thức 

biện pháp tự vệ nào. Có thể thấy, Úc khởi xướng điều tra và áp dụng biện pháp chống bán phá 

giá chiếm đa số trong các vụ việc phòng vệ thương mại. Cụ thể hình 4 thể hiện tình hình sử 

dụng biện pháp này xuyên suốt giai đoạn 1995 đến hết tháng 6 năm 2021 như sau:  

Biểu đồ 24. Tình hình sử dụng biện pháp chống bán phá giá của Úc 

giai đoạn 1995-6T/2021 

Nguồn: Tổng hợp từ WTO 

Úc chủ yếu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số ngành 

hàng như: nông sản; thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống, rượu mạnh, giấm, thuốc lá; sản 

phẩm khoáng; sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất và các ngành liên quan; nhựa, 

plastic và các sản phẩm  cao su; gỗ, nút chai và các sản phẩm gỗ, giỏ đựng đồ; giấy, bìa và 

các sản phẩm liên quan; các sản phẩm dệt may; các sản phẩm bằng đá, thạch cao, sản phẩm 

gốm sứ, cốc thủy tinh; kim loại; máy móc và thiết bị điện; xe cộ, máy bay và tàu thuyền; 

dụng cụ, đồng hồ, máy ghi âm…Tỷ lệ điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá so với 

các vụ việc khởi xướng của nước này là tương đối cao, xấp xỉ 45%.  
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Biểu đồ 25. Các ngành hàng bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá trong 

giai đoạn 1995-6T/2021 

Nguồn: Tổng hợp từ WTO 

Trong tổng số 170 vụ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá kể từ năm 1995 đến 

hết 6 tháng 2021, kim loại là ngành hàng bị điều tra áp dụng nhiều nhất với 75 vụ, chiếm 

44% tổng số vụ việc chống bán phá giá. Các ngành hàng khác như hóa chất, nhựa và các sản 

phẩm cao su, giấy, bìa và thực phẩm chế biến sẵn cũng thuộc đối tượng bị điều tra áp dụng 

biện pháp chống bán phá giá thường xuyên của Úc.  

Biểu đồ 26. Tình hình sử dụng biện pháp chống trợ cấp của Úc 

giai đoạn 1995-6T/2021 
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Nguồn: Tổng hợp từ WTO 

Ít hơn biện pháp chống bán phá, trong giai đoạn từ năm 1995 đến hết 6 tháng đầu năm 

2021, Úc khởi xướng tổng cộng 39 vụ việc điều tra chống trợ cấp, trong đó áp dụng biện pháp 

chống trợ cấp chính thức là 16 vụ, chiếm 41% tổng số vụ việc khởi xướng đối với biện pháp 

này.  

Biểu đồ 27. Các ngành hàng bị điều tra áp dụng biện pháp chống trợ cấp 

giai đoạn 1995-6T/2021 

Nguồn: Tổng hợp từ WTO 
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Một số ngành hàng bị Úc điều tra áp 

dụng biện pháp chống trợ cấp như: mỡ, dầu và 

bơ động vật và thực vật; thực phẩm chế biến 

sẵn, đồ uống, rượu mạnh, giấm, thuốc lá; sản 

phẩm khoáng; sản phẩm của ngành công 

nghiệp hóa chất và các ngành liên quan; giấy, 

bìa và các sản phẩm liên quan; các sản phẩm 

bằng đá, thạch cao, sản phẩm gốm sứ, cốc 

thủy tinh; kim loại; máy móc và thiết bị điện; 

xe cộ, máy bay và tàu thuyền và một số sản 

phẩm khác.  

Cũng trong giai đoạn 1995 đến hết 6 

tháng năm 2021, Úc đã khởi xướng 4 vụ việc 

tự vệ. Năm 2013, Úc đã thông báo Ủy ban Tự 

vệ của WTO rằng họ đã khởi xướng 2 vụ điều 

tra tự vệ đối với hoa quả sấy (chanh, lê, mận, 

đào và hỗn hợp các hoa quả) và cà chua đóng 

hộp vào tháng 6 và tháng 7 năm 2013 (đến 

tháng 12/2013), các cuộc điều tra này đã được 

chấm dứt mà không áp biện pháp tự vệ do Ủy 

ban đã ra kết luận rằng việc áp biện pháp tự vệ 

là không có đủ bằng chứng). Trước đó, Úc 

cũng điều tra 2 vụ việc tự vệ vào năm 1998 và 

2007.  

Các hiệp định thương mại khu vực (ví 

dụ FTA Thái Lan – Úc) có thể có các quy 

trình tự vệ bổ sung liên quan đến thương mại 

ưu đãi nếu thiệt hại gây ra bởi hàng nhập khẩu 

gia tăng do việc giảm thuế theo từng FTA cụ 

thể; những biện pháp tự vệ tạm thời hoặc tự vệ 

song phương này không phải là tự vệ toàn cầu. 

Quy trình để kiện các biện pháp tự vệ này 

giống như kiện theo WTO.  

Mục tiêu chính của các biện pháp 

PVTM của Úc là hạn chế cạnh tranh của các 

nhà xuất khẩu nước ngoài trên thị trường Úc 

(ở các mức độ khác nhau tùy thuộc từng biện 

pháp) nhằm bảo vệ các nhà sản xuất trong 

nước. Trong quá khứ, phần lớn các quy định, 

pháp luật về các biện pháp này ở Úc đều được 

soạn bởi bởi các ngành sản xuất nội địa (đối 

tượng được hưởng lợi nếu các biện pháp này 

được áp dụng). Trên thực tế nhiều công ty 

(đặc biệt là các công ty lớn) có chiến lược 

phát triển bằng cách dựa vào việc sử dụng các 

biện pháp này. 

Doanh nghiệp Việt Nam cũng như do-

anh nghiệp sản xuất, xuất khẩu ở các nước 

khác khi vướng phải các vụ điều tra phòng vệ 

ở Úc đều cho rằng các biện pháp này là không 

công bằng và đi ngược lại lý tưởng cạnh tranh 

trong nền kinh tế thị trường. Thực tế, như đã 

nói, mục tiêu của các biện pháp này chính là 

hạn chế cạnh tranh (trên thực tế, Úc và nhiều 

nước thành viên WTO đã lạm dụng biện pháp 

này như là một công cụ bảo hộ sản xuất nội 

địa chống lại cạnh tranh từ nước ngoài), vì vậy 

hệ quả này là có thể dự kiến trước được. Cần 

lưu ý rằng Úc chỉ áp dụng nó để hạn chế cạnh 

tranh của nhà xuất khẩu nước ngoài; còn ở 

trong nước (cạnh tranh giữa các nhà sản xuất 

nội địa) thì Úc lại theo quan điểm bảo vệ cạnh 

tranh. Tuy nhiên, việc “bảo hộ” này của Úc 

không phải là tùy ý. Úc phải tuân thủ các 

nguyên tắc bắt buộc về nội dung và thủ tục 

quy định tại các Hiệp định liên quan của WTO 

và đây là “cọc bám” có ý nghĩa cho các doanh 

nghiệp xuất khẩu nước ngoài khi bị vướng 

phải các vụ kiện ở nước này. 

 f. Xu hướng áp dụng các biện pháp 
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phòng vệ thương mại tại ASEAN:  

* Indonesia:  

Biện pháp chống bán phá giá: Việc áp 

dụng biện pháp chống bán phá giá đã giảm 

nhẹ nhưng các biện pháp có hiệu lực đã tăng 

lên. Từ năm 2013 đến cuối tháng 6 năm 2019, 

Indonesia đã khởi xướng 40 vụ việc chống bán 

phá giá.  

Trong giai đoạn 2006 – 2012, các cuộc 

điều tra là 46 vụ việc liên quan đến thép cuộn 

cán nóng có xuất xứ từ: Trung Quốc, Belarus, 

Ấn Độ, Kazakhstan, Hàn Quốc, Malaysia, 

Liên bang Nga, Thái Lan và Đài Bắc Trung 

Hoa; thép cán nguội cuộn/tấm từ Trung Quốc, 

Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc và 

Việt Nam; thép tấm cán nóng (Trung Quốc, 

Singapore và Ukraine), thép (Trung Quốc, 

Hàn Quốc và Đài Bắc Trung Hoa ), amoni ni-

trat và polyethylene terephthalate (Trung 

Quốc, Hàn Quốc và Malaysia), bột mì (Ấn Độ, 

Sri Lanka và Thổ Nhĩ Kỳ), chuối cavendish 

(Philippines), sợi kéo sợi (Trung Quốc), xơ 

staple polyester (Trung Quốc, Ấn Độ và Đài 

Bắc Trung Hoa) và polypropylene định hướng 

hai trục (Thái Lan và Việt Nam). Tính đến 

cuối tháng 6 năm 2019, 27 biện pháp chống 

bán phá giá đã có hiệu lực đối với 9 sản phẩm, 

chủ yếu là thép cuộn cán nóng (7 vụ), polypro-

pylene định hướng hai trục (5 vụ), thép tấm 

cán nóng (3 vụ), thép cuộn / tấm (3 vụ) và xơ 

staple polyester (3 vụ). 

Biện pháp tự vệ: Trong nhiề u năm gần 

đây, việc áp dụng biện pháp tự vệ đã giảm 

xuống nhưng Indonesia vẫn là một trong 

những quốc gia khởi xướng thường xuyên 

nhất các cuộc điều tra về tự vệ. Từ năm 2013 

đến năm 2019, Indonesia đã bắt đầu 11 cuộc 

điều tra tự vệ (20 vụ việc trong giai đoạn 2006

-2012) và áp đặt 9 biện pháp; hầu như tất cả 

các biện pháp đều là thuế hải quan (một hạn 

ngạch). 

Việc sử dụng các biện pháp bảo vệ 

tương đối thường xuyên được cho là do nhận 

thức của ngành cao hơn về sự sẵn có của các 

biện pháp phòng vệ thương mại để chống lại 

các tác động tiêu cực của tự do hóa thương 

mại.  

Không chỉ vậy, khi xu thế bảo hộ đang 

gia tăng, một số nước có xu hướng thay đổi 

các thông lệ điều tra như tự khởi xướng điều 

tra hay thay đổi phương pháp tính toán, thay 

đổi quy trình điều tra để bảo hộ mức cao cho 

các ngành sản xuất trong nước, dẫn tới nhiều 

diễn biến khó lường. Các doanh nghiệp Việt 

Nam cần lưu ý theo dõi biến động về giá và 

lượng xuất khẩu của các mặt hàng xuất khẩu 

sang Indonesia để có đánh giá kịp thời. Những 

mặt hàng có giá xuất khẩu cạnh tranh, lượng 

xuất khẩu tăng nhanh sẽ có nguy cơ bị điều tra 

PVTM cao hơn. Doanh nghiệp cũng có thể 

thông qua đối tác nhập khẩu của mình để nắm 

tình hình và dự báo trước khả năng bị điều tra 

PVTM. 

 * Thái Lan: 

Dựa trên bằng chứng về việc gia tăng nhập 

khẩu các mặt hàng từ các quốc gia vào Thái 

Lan và gây thiệt hại cho nội địa, ngành công 

nghiệp. Từ năm 1995 đến cuối năm 2019, 

Thái Lan đã khởi kiện 84 vụ kiện chống bán 

phá giá, trong đó có 23 vụ kiện vào năm 2015. 
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Thái Lan đã thông báo cho Tổ chức thương mại thế giới (WTO) rằng, vào ngày 30 tháng 6 năm 

2020, 43 biện pháp chống bán phá giá dưới hình thức có hiệu lực đối với 12 loại sản phẩm: 10 

loại thép hoặc hợp kim thép; axit citric; và bên trong săm cao su cho xe máy. Các vụ việc liên 

quan chủ yếu đến các sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc, Đài Bắc - Trung Quốc, Hàn Quốc và 

trong đó có 5 vụ việc với mặt hàng có xuất xứ từ Việt Nam.  
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