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TÓM TẮT 

❖ Australia:  

Chỉ số niềm tin kinh doanh của Australia do Ngân hàng NAB ở Australia 

tính toán và công bố đã giảm xuống -8 vào tháng 7 năm 2021 từ mức 11 trong 

tháng 6/2021 và dưới mức trung bình, do tác động lan rộng của các đợt phong 

tỏa, đặc biệt là ở New South Wales.  

Chỉ số Hiệu suất Sản xuất của Australia do Ai Group Australia tính toán và 

công bố đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng là 60,8 điểm vào tháng 7 

năm 2021 từ mức 63,2 điểm một tháng trước đó, trong bối cảnh Sydney và các 

địa phương lớn khác phải tái áp dụng các biện pháp hạn chế hoạt động vì 

COVID-19. Mức trên 50 điểm thể hiện sự mở rộng, phát triển trong khi dưới 50 

điểm cho thấy sự sụt giảm, thu hẹp. 

Hầu hết các nhà sản xuất thượng nguồn chính của Úc đã áp dụng chiến 

lược hydro và amoniac trong 12 tháng qua để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư 

đối với các nhà sản xuất dầu và khí đốt, với mục đích chứng minh rằng họ có 

chiến lược chuyển đổi năng lượng, cũng như cam kết giảm thiểu khí thả nhà kính 

(GHG) về mức gần như không có trong những thập kỷ tới. 

Doanh số bán lẻ ở Úc vào tháng 7 năm 2021 đã giảm 2,7% so với tháng liền 

trước, sau khi giảm 1,8% vào tháng 6/2021 so với cùng kỳ năm 2020. Đây là 

mức sụt giảm lớn nhất trong giao dịch bán lẻ trong năm nay, do Australia vẫn 

hạn chế các hoạt động ăn uống tại nhà hàng và nhiều doanh nghiệp bán lẻ không 

thiết yếu phải đóng cửa để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. 

Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ từ Úc vào tháng 7 năm 2021 đã tăng 5% so 

với một tháng trước đó lên mức cao nhất mới là 45,95 tỷ AUD, trong bối cảnh 

nhu cầu ở nước ngoài tăng cao và giá hàng hóa tăng.  

Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ vào Úc tăng 3% so với tháng liền trước 

lên mức cao nhất trong 18 tháng là 33,83 tỷ AUD vào tháng 7 năm 2021, do nhu 
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cầu trong nước tăng mạnh sau đợt tăng tốc tiêm chủng COVID-19 tại Australia. 

Lượng hàng hóa trung gian và hàng hóa khác nhập khẩu tăng 15% lên 12,52 tỷ 

AUD, dẫn đầu là hàng hóa tư liệu sản xuất (tăng 81%) và vật tư công nghiệp chế 

biến (tăng 8%).  

Trước đây những hỗ trợ chỉ được cung cấp cho các doanh nghiệp trong 

phạm vi phong tỏa. Trong tháng 8/2021, nhận thấy tác động của việc đóng cửa 

biên giới và các hạn chế do dịch bệnh bùng phát đối với các doanh nghiệp, Chính 

phủ đã công bố một số gói tài trợ chung của Liên bang /bang dành cho các doanh 

nghiệp trên khắp nước Úc.  

Ngày 13 tháng 8 năm 2021, Ủy ban Chống bán phá giá Úc (ADC) thông 

báo gia hạn lần thứ 5 thời gian ban hành Kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra 

chống bán phá giá đối với sản phẩm dây đai thép phủ màu có xuất xứ từ Trung 

Quốc và Việt Nam, thời hạn mới là ngày 26 tháng 10 năm 2021. 

 

❖ New Zealand:  

Nền kinh tế New Zealand được thúc đẩy nhờ tỷ lệ thất nghiệp thấp và các 

nền tảng tài khóa vững chắc. Nhưng sự phụ thuộc của New Zealand vào xuất 

khẩu nông và lâm sản khiến nước này dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của giá 

xuất khẩu, điều kiện thời tiết bất lợi và nay là tình hình phong tỏa vì dịch bệnh. 

Việc hạn chế đi lại có thể khiến một số mặt hàng nông sản vào mùa thu hoạch 

gặp khó khăn ở khâu vận chuyển, tiêu thụ.  

Chỉ số Triển vọng Kinh doanh ANZ ở New Zealand giảm xuống -14,2 vào 

tháng 8 năm 2021 từ -3,8 trong tháng trước. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 10 

năm 2020, trong bối cảnh COVID-19 bùng phát khiến chính phủ phải tái áp dụng 

các biện pháp phong tỏa  cấp độ 4 trên toàn quốc.  

Nhập khẩu vào New Zealand vào tháng 7 năm 2021 đã đạt mức cao kỷ lục 

6,156 tỷ NZD, tăng 34,7% so với tháng 7 năm 2020.  
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Các mỏ than của New Zealand vẫn có thể tiếp tục hoạt động khi nước này 

áp dụng tình trạng báo động ở cấp độ 4. Đặc biệt không có sự phân biệt giữa khai 

thác than phục vụ tiêu thụ trong nước hay xuất khẩu. New Zealand sản xuất hơn 

2,8 triệu tấn than vào năm 2020 và xuất khẩu 1,1 triệu tấn, trong khi một triệu tấn 

than được nhập khẩu và chủ yếu từ Indonesia. 

New Zealand là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ 

ngày 1 tháng 1 năm 1995 và là thành viên của Hiệp định chung về Thuế quan và 

Thương mại (GATT) kể từ ngày 30 tháng 7 năm 1948; đồng thời tham gia nhiều 

hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-

Australia-New Zealand (AANZFTA) và CPTPP- là những FTA mà Việt Nam 

cũng là thành viên.  

New Zealand là một nền kinh tế khá cởi mở, với không nhiều hàng rào 

thuế quan là một thị trường nhiều tiềm năng cho các nhà xuất khẩu của Việt 

Nam. New Zealand, thông qua chiến lược thương mại Chương trình nghị sự 

thương mại 2030, đặt mục tiêu có các FTA bao phủ 90% hàng hóa xuất khẩu của 

nước này vào năm 2030. Mặc dù có lợi thế về nông nghiệp, thực phẩm và một số 

ngành công nghiệp chế biến hoặc đầu vào cho công nghiệp, nhìn chung cơ cấu 

mặt hàng giữa New Zealand và Việt Nam, kể cả nhóm nông thủy sản vẫn không 

cạnh tranh trực tiếp (một phần do yếu tố mùa vụ lệch nhau bởi nằm ở 2 bán cầu 

khác nhau).  FTA với các đối tác khác cũng mang lại những cơ hội nhất định cho 

các doanh nghiệp Việt Nam và New Zealand khi đầu tư vào thị trường của nhau 

để cùng tận dụng những cơ hội lớn hơn.  

Nhìn chung, nền kinh tế New Zealand dự kiến sẽ vẫn tăng trưởng trong cả 

năm 2021. Kỳ vọng trước đó về sự khởi đầu của ngành du lịch, điều mà chính 

phủ New Zealand đang tìm cách đạt được thông qua việc thiết lập bong bóng du 

lịch với các nước láng giềng có thể không đạt được mục tiêu trong nửa cuối năm 

do dịch bệnh bùng phát trở lại. Nhưng nhiều hoạt động kinh tế sẽ sớm được nối 

lại nhờ triển khai vắc xin trên diện rộng và tác động của chương trình hỗ trợ tài 

chính do chính phủ cung cấp cho người đân và doanh nghiệp từ năm 2020 đến 

nay. 
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NỘI DUNG BÁO CÁO 

1. Australia (Úc) 

1.1. Tình hình kinh tế và môi trường kinh doanh 

Phong tỏa để ứng phó với đợt dịch COVID-19 mới tại New South Wales 

(NSW) và Victoria đang gây thiệt hại rất lớn cho sản lượng kinh tế của Úc.  

NSW chiếm gần một phần ba GDP của quốc gia, với riêng Sydney đóng 

góp một phần tư tổng GDP của Úc.  Melbourne đóng góp khoảng 20%. Chỉ riêng 

việc đóng cửa Greater Sydney ước tính tạo ra tổn thất khoảng 1 tỷ đô la mỗi tuần, 

và của Melbourne khoảng 700 triệu đô la mỗi tuần. Do đó, nền kinh tế quốc dân 

được dự báo sẽ giảm từ 2-3% trong quý 3/2021. Với 15 triệu người đang buộc 

phải ở nhà, dự báo trước đó của Ngân hàng Dự trữ về khả năng phục hồi trong 

quý 4/2021 sẽ khó xảy ra. 

Chỉ số Kinh tế Hàng đầu của Viện Westpac-Melbourne ở Úc vào tháng 7 

năm 2021 đã giảm 0,12% so với tháng trước, sau khi giảm 0,06% một tháng 

trước đó, là tháng giảm thứ ba liên tiếp. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng 6 tháng 

đầu năm 2021 cho thấy tốc độ hoạt động kinh tế có khả năng tăng 1,3%. Viện 

Westpac đang kỳ vọng tăng trưởng sẽ tiếp tục với tốc độ vững chắc trên xu 

hướng một khi nền kinh tế thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện tại nhưng lưu ý đến 

những bất ổn liên quan đến dịch bệnh.  Không có chỉ số kinh tế nào có thể dự 

đoán chính xác tác động của các đợt phong tỏa đột ngột, tác động trực tiếp của 

các biện pháp bắt đầu rõ ràng hơn vào tháng 8/2021 nên kết quả của tháng  8 

thậm chí còn tiêu cực hơn.  

Chỉ số niềm tin kinh doanh của Australia do Ngân hàng NAB ở Australia 

tính toán và công bố đã giảm xuống -8 vào tháng 7 năm 2021 từ mức 11 trong 

tháng 6/2021 và dưới mức trung bình, do tác động lan rộng của các đợt phong 

tỏa, đặc biệt là ở New South Wales.  

Niềm tin suy yếu nhiều nhất trong giao thông & tiện ích, sản xuất và tài 

chính, và bất động sản; trong khi bán buôn, bán lẻ và dịch vụ giải trí & cá nhân 

trở lại vùng phủ định. Các điều kiện kinh doanh cũng giảm mạnh, với chỉ số giao 
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dịch (12 so với 32), khả năng sinh lời (6 so với 25) và việc làm (10 so với 18) 

đều giảm.  

Hình 1:  Chỉ số niềm tin kinh doanh của Australia trong các tháng năm 2020 

và năm 2021 

 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Ngân hàng Quốc gia Australia 

 

Các chỉ báo xu hướng tương lai cũng giảm, với các đơn đặt hàng kỳ hạn 

hiện trở lại vùng tiêu cực (-6 so với 15) và hiệu suất sử dụng công suất trở lại 

quanh mức trung bình (81,2 so với 83,8), cho thấy điều kiện cải thiện ít trong thời 

gian tới.   

Bảng 1: Các chỉ số thành phần của chỉ số niềm tin kinh doanh tại Australia 

tháng 6 và tháng 5/2021 

STT Chỉ tiêu Tháng 6/2021* Tháng 7/2021 

1 Chỉ số giao dịch 35 12 

2 Khả năng sinh lời 25 6 

3 Việc làm 18 10 

4 Đơn đặt hàng kỳ hạn 15 -6 

5 Sử dụng công suất 83,8 81,2 
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Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Ngân hàng Quốc gia Australia 

*: Một số chỉ tiêu đã được điều chỉnh cập nhật mới vào tháng 8/2021 so 

với công bố trước đó.  

1.2. Sản xuất và thương mại sản phẩm công nghiệp 

1.2.1. Sản xuất: 

Chỉ số Hiệu suất Sản xuất của Australia do Ai Group Australia tính toán 

và công bố đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng là 60,8 điểm vào tháng 7 

năm 2021 từ mức 63,2 điểm một tháng trước đó, trong bối cảnh Sydney và các 

địa phương lớn khác phải tái áp dụng các biện pháp hạn chế hoạt động vì 

COVID-19. Mức trên 50 điểm thể hiện sự mở rộng, phát triển trong khi dưới 50 

điểm cho thấy sự sụt giảm, thu hẹp. 

Hình 2: Chỉ số sản xuất công nghiệp của Australia các tháng năm 2020-2021 

 

Nguồn: Ai Group  

Chỉ số giá đầu vào tăng cao kỷ lục (đạt 84,6 so với 78,8 trong tháng 

6/2021); chỉ số giá bán tăng cao thứ hai trong lịch sử (64,7 so với 63,6).  

Chỉ số tiền lương trung bình đã tăng lên thành kết quả hàng tháng cao nhất 

đối với chỉ số này kể từ năm 2008, do mức tăng 2,5% đối với lương tối thiểu bắt 

đầu áp dụng từ tháng 7/2021. 

Chỉ số sử dụng công suất giảm 3,3 điểm xuống 79,0.  
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Trong khi đó, cả sản lượng (61,8 so với 60,7) và việc làm (60,8 so với 

60,3) đều tăng nhanh hơn. 

 

Bảng 2: Các chỉ số thành phần trong chỉ số  hiệu suất sản xuất của 

Australia trong tháng 7 và tháng 6/2021 (đvt: điểm) 

 

STT Chỉ số thành phần Tháng 7/2021 Tháng 6/2021 

1 Đơn đặt hàng mới 62,5 70,6 

2 Doanh số xuất khẩu 53,6 60,2 

3 Kho thành phẩm 55,1 49,9 

4 Tiền lương trung bình 69,1 61,6 

5 Sản lượng 61,8 60,7 

6 Việc làm 60,8 60,3 

Nguồn: Ai Group  

Hầu hết các nhà sản xuất thượng nguồn chính của Úc đã áp dụng chiến 

lược hydro và amoniac trong 12 tháng qua để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư 

đối với các nhà sản xuất dầu và khí đốt, với mục đích chứng minh rằng họ có 

chiến lược chuyển đổi năng lượng, cũng như cam kết giảm thiểu khí thả nhà kính 

(GHG) về mức gần như không có trong những thập kỷ tới. 

Ví dụ, công ty Woodside Petroleum của Úc sẽ xem xét theo đuổi tất cả các 

lựa chọn hydro và amoniac, cho dù đó là hydro xanh sử dụng khí tự nhiên làm 

nguồn nhiên liệu hay hydro xanh có nguồn gốc từ năng lượng tái tạo. 

Woodside đã đạt được một số thỏa thuận để theo đuổi các dự án phát triển 

hydro, tất cả đều đang ở giai đoạn đầu vì tính kinh tế để phát triển hydro hoặc 

amoniac xanh lam hoặc xanh lá cây vẫn còn nhiều thách thức. 

Giám đốc điều hành của Woodside, Meg O'Neill cho biết công ty cam kết 

làm việc với khách hàng về các cách để khử cacbon trong hoạt động kinh doanh 



Báo cáo “Cung cấp thông tin về tình hình, chính sách, cơ hội hợp tác trong sản xuất công 

nghiệp, đầu tư, giao thương, chuyển giao công nghệ từ Australia và New Zealand”- Năm 

2021 

10 

của họ và tất cả các tùy chọn hydro và amoniac là những lựa chọn rất quan trọng 

trong việc giải quyết lượng khí thải vẫn còn cao hiện nay. 

Woodside cũng cam kết giảm phát thải khí nhà kính (KNK) từ hoạt động 

của mình, trong đó bao gồm phạm vi một và hai phát thải KNK được tạo ra trực 

tiếp từ việc khai thác khí tự nhiên, dầu và các chất lỏng liên quan, cũng như từ 

nhiên liệu được sử dụng trong các hoạt động hàng ngày của mình. 

Woodside là đại diện ký kết Nguyên tắc hướng dẫn về mêtan của hiệp hội 

công nghiệp với một số đối tác, tập trung nhiều vào việc giảm phát thải mêtan, do 

lượng phát thải mêtan cao và các ngành công nghiệp thượng nguồn cần được chú 

trọng hơn nữa về các giải pháp giảm phát thải khí mêtan.  

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ước tính rằng lĩnh vực dầu khí đã thải 

ra khoảng 70 triệu tấn mêtan hoặc khoảng 2,1 tỷ tấn CO2 tương đương (CO2e) 

vào năm 2020, hoặc khoảng 5% phát thải khí nhà kính liên quan đến năng lượng 

toàn cầu. Phát thải từ lĩnh vực này sẽ cần giảm xuống khoảng 20 triệu tấn / năm 

vào năm 2030, hoặc giảm hơn 70% so với mức vào năm 2020, theo kịch bản phát 

triển bền vững của IEA, theo đó nhiệt độ toàn cầu tăng trung bình được giới hạn 

ở mức 1,65 ° C. 

Thị trường carbon của Úc phần lớn phụ thuộc vào Quỹ Giảm thiểu phát thải 

(ERF) của chính phủ liên bang, nơi cấp các đơn vị tín chỉ carbon của Úc 

(ACCU). Các ACCU đang giao dịch ở mức cao kỷ lục hơn 23 đô la Úc / tấn 

(16,80 đô la Mỹ / tấn). 

 

1.2.2. Thương mại: 

❖ Xuất khẩu 

Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ từ Úc vào tháng 7 năm 2021 đã tăng 5% so 

với một tháng trước đó lên mức cao nhất mới là 45,95 tỷ AUD, trong bối cảnh 

nhu cầu ở nước ngoài tăng cao và giá hàng hóa tăng.  
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Doanh số bán hàng hóa phi nông thôn tăng 7% lên 34,17 tỷ AUD, nhờ vào 

quặng kim loại & khoáng sản (4%); than đá, than cốc và than bánh (16%), và các 

nhiên liệu khoáng sản khác (22%). 

 Ngoài ra, xuất khẩu hàng hóa nghiệp tăng 6% lên 4,98 tỷ AUD, dẫn đầu là 

thịt và các chế phẩm từ thịt (8%), nông thôn khác (8%), len và da cừu và nông 

thôn khác (12%).  

Trong khi đó, xuất khẩu ròng hàng hóa không đổi ở mức 37 triệu AUD. 

Xuất khẩu vàng phi tiền tệ giảm 3% xuống 2,08 tỷ AUD. 

Xuất khẩu dịch vụ giảm 2% xuống 4,33 tỷ AUD, trong đó du lịch giảm tới 

17%. 

❖ Nhập khẩu:  

Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ vào Úc tăng 3% so với tháng liền trước 

lên mức cao nhất trong 18 tháng là 33,83 tỷ AUD vào tháng 7 năm 2021, do nhu 

cầu trong nước tăng mạnh sau đợt tăng tốc tiêm chủng COVID-19 tại Australia. 

Lượng hàng hóa trung gian và hàng hóa khác nhập khẩu tăng 15% lên 

12,52 tỷ AUD, dẫn đầu là hàng hóa tư liệu sản xuất (tăng 81%) và vật tư công 

nghiệp chế biến (tăng 8%).  

Ngược lại, nhập khẩu hàng tiêu dùng giảm 3% xuống 9,37 tỷ AUD, do 

hàng dệt, quần áo và giày dép giảm 4% và hàng tiêu dùng khác giảm 4%.  

Nhập khẩu các mặt hàng điện gia dụng giảm 9%.  

Ngoài ra, nhập khẩu hàng hóa tư bản giảm 1% xuống 7,17 tỷ AUD, do 

máy móc và thiết bị công nghiệp giảm 5%, và thiết bị vận tải công nghiệp 

giảm19%. 

Nhập khẩu dịch vụ giảm 2% xuống 4,34 tỷ AUD, chủ yếu là do du lịch 

giảm 37%. 
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Hình 3: Xuất, nhập khẩu của Australia các tháng năm 2020-2021 (đvt: 

AUD) 

 

Nguồn: Cơ quan Thống kê quốc gia Australia 

Bán lẻ:  

Doanh số bán lẻ ở Úc vào tháng 7 năm 2021 đã giảm 2,7% so với tháng liền 

trước, sau khi giảm 1,8% vào tháng 6/2021 so với cùng kỳ năm 2020. Đây là 

mức sụt giảm lớn nhất trong giao dịch bán lẻ trong năm nay, do Australia vẫn 

hạn chế các hoạt động ăn uống tại nhà hàng và nhiều doanh nghiệp bán lẻ không 

thiết yếu phải đóng cửa để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. 

Xét theo nhóm ngành, mức giảm lớn nhất ghi nhận trong tháng 7/2021 là ở 

nhóm hàng bán lẻ tại quán cà phê, nhà hàng và đồ ăn mang đi (-12,3% so với -

6% trong tháng 6/2021), quần áo (-15,4% so với -9,5%) và cửa hàng bách hóa (-

11,4% so với -7%).  

Ngược lại, bán lẻ thực phẩm  có mức tăng lớn nhất do các hạn chế khiến các 

hộ gia đình phải ở nhà(2,3% so với 1,5%).  

Bán lẻ khác cũng tăng (0,6% so với -1,6%), một phần do doanh số bán hàng 

trực tuyến bổ sung. 
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Xét theo khu vực địa lý:  Doanh số bán hàng giảm ở New South Wales (-

8,9%), Nam Úc (-3,3%) và Queensland (-0,9%). Trong khi đó, tất cả các bang và 

vùng lãnh thổ khác chứng kiến mức tăng nhẹ, nhất là ở Victoria (1,3%). 

Bảng 3: Biến động bán lẻ các nhóm hàng hóa chính của Australia trong tháng 7 

và tháng 6/2021 so với cùng kỳ năm 2020 

STT Nhóm hàng Tháng 6/2021 Tháng 7/2021 

1 Quần áo, giày dép và phụ 

kiện cá nhân 

-9,5% -15,4% 

2 Cửa hàng bách hóa -7% -12,3% 

3 Thực phẩm 1,5% 2,3% 

4 Bán lẻ tại quán cà phê, nhà 

hàng và đồ ăn mang đi 

khác 

-6% -12,3% 

5 Bán kẻ khác -1,6% 0,6 

Nguồn: Cơ quan Thống kê quốc gia Australia 

1.3. Quy định, chính sách mới liên quan 

1.3.1. Chính phủ Úc thúc đẩy hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp 

Chính phủ Liên bang Úc đang phối hợp với chính quyền các địa phương để 

hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp trên khắp đất nước với các mô hình và số 

tiền khác nhau giữa các bang, tùy vào tình hình thực tiễn của dịch bệnh cũng như 

những tổn thất ở mỗi địa phương. Trước đây những hỗ trợ chỉ được cung cấp cho 

các doanh nghiệp trong phạm vi phong tỏa. Trong tháng 8/2021, nhận thấy tác 

động của việc đóng cửa biên giới và các hạn chế do dịch bệnh bùng phát đối với 

các doanh nghiệp, Chính phủ đã công bố một số gói tài trợ chung của Liên bang 

/bang dành cho các doanh nghiệp trên khắp nước Úc.  

Ví dụ Chính phủ Liên bang đóng góp 50% cho Khoản tài trợ hỗ trợ kinh 

doanh vượt khó khăn vì COVID-19 trị giá 600 triệu đô la của Queensland; đồng 



Báo cáo “Cung cấp thông tin về tình hình, chính sách, cơ hội hợp tác trong sản xuất công 

nghiệp, đầu tư, giao thương, chuyển giao công nghệ từ Australia và New Zealand”- Năm 

2021 

14 

tài trợ cho các doanh nghiệp du lịch Tây Úc bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và hỗ 

trợ kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Nam Úc. 

1.3.2. Úc gia hạn lần thứ 5 thời gian ban hành Kết luận cuối cùng và 

chấm dứt điều tra với Công ty TNHH Sam Hwan Vina trong vụ 

việc điều tra chống bán phá giá dây đai thép phủ màu từ Trung 

Quốc và Việt Nam (mã vụ việc 553) 

Úc gia hạn lần thứ 5 thời gian ban hành Kết luận cuối cùng và chấm dứt 

điều tra với Công ty TNHH Sam Hwan Vina trong vụ việc điều tra chống bán 

phá giá dây đai thép phủ màu từ Trung Quốc và Việt Nam (mã vụ việc 553) 

Ngày 13 tháng 8 năm 2021, Ủy ban Chống bán phá giá Úc (ADC) thông 

báo gia hạn lần thứ 5 thời gian ban hành Kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra 

chống bán phá giá đối với sản phẩm dây đai thép phủ màu có xuất xứ từ Trung 

Quốc và Việt Nam, thời hạn mới là ngày 26 tháng 10 năm 2021. 

Đồng thời, Cơ quan này cũng chính thức kết luận rằng Công ty TNHH Sam 

Hwan Vina – nhà xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong vụ việc, với kim ngạch 

xuất khẩu khoảng 4,6 triệu USD, chiếm 83% tổng kim ngạch của Việt Nam, bán 

phá giá không đáng kể (thấp hơn 2%), do đó quyết định chấm dứt điều tra với 

doanh nghiệp này.  Nguyên đơn có thể đề nghị rà soát lại quyết định này trong 

vòng 30 ngày kể từ ngày ADC công bố thông báo. 

Vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra đối với các doanh nghiệp còn lại của 

Trung Quốc và Việt Nam và ADC sẽ đệ trình kết luận lên Bộ trưởng Công 

nghiệp, Khoa học và Kỹ thuật chậm nhất ngày 26 tháng 10 năm 2021. 

Trước đó, tại kết luận điều tra sơ bộ được ban hành vào ngày 23 tháng 4 

năm 2021, ADC cho rằng Chính phủ Việt Nam không can thiệp vào thị trường 

nguyên liệu để doanh nghiệp xuất khẩu bán phá giá; biên độ bán phá giá của 

doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam không đáng kể và không gây thiệt hại cho 

ngành sản xuất của Úc. 
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Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài, 

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội. 

Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Trang Nhung, Hà Văn Hiếu 

Điện thoại: 024.7303.7898 (máy lẻ 110) 

Email: nhungntr@moit.gov.vn; hieuhv@moit.gov.vn. 

1.4. Cơ hội hợp tác, giao thương 

Thương vụ Việt Nam tại Úc phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện để xúc tiến 

thương hiệu và kết nối giao thương tại thị trường Úc kể từ ngày 18/8 - 

27/9/2021. 

Tại sự kiện, 10.000 túi gạo Ban Mai Cung Đình, một nhãn hiệu nổi tiếng và 

được người tiêu dùng tại bang Tây Úc đánh giá rất cao về chất lượng sẽ được nhà 

phân phối M-Import và hệ thống siêu thị MCQ tặng 10.000 khách hàng, mỗi 

khách hàng 1kg dùng thử. 

Tại Melbourne, hàng trăm phần quà gạo dùng thử của nhãn hàng ST25, gạo 

thơm Jasmine Vilaconic cũng sẽ được mời tặng, chương trình do Công ty 

AusViet triển khai.  

Còn tại Sydney, sự kiện “Mời bạn dùng cơm Việt” bằng các loại gạo Việt 

có tại thị trường Úc cũng sẽ được lên kế hoạch tổ chức (căn cứ điều kiện giãn 

cách xã hội).  

Ngoài ra, Triển lãm trực tuyến gạo Việt Nam cũng sẽ được tổ chức trong 

khuôn khổ Triển lãm Nguồn hàng ngành nông thuỷ sản Việt Nam để kết nối giao 

thương. 

Thương vụ sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về hình ảnh, thông tin “Việt 

Nam - Vùng đất của gạo ngon nhất thế giới”. Danh sách Doanh nghiệp đủ điều 
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kiện xuất khẩu gạo cũng đã được trợ lý ảo của Thương vụ (chatbot) tự động giới 

thiệu nhà nhập khẩu Australia. 

Cũng theo Thương vụ Việt nam tại Úc, mặc dù Úc giảm mạnh nhập khẩu 

gạo từ thế giới (trong 6 tháng năm 2021 giảm tới 32% so với cùng kỳ) nhưng kim 

ngạch xuất khẩu gạo từ Việt Nam sang thị trường này lại tăng trưởng ấn tượng, 

lên đến 37,03%. 

Nguyên nhân là gạo Việt Nam có chất lượng ngày càng cao và do nỗ lực 

xây dựng thương hiệu đến người tiêu dùng, đồng thời, “Cuộc vận động người 

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngày càng có kết quả. 

 

2. New Zealand 

2.1. Tình hình kinh tế và môi trường kinh doanh 

Nền kinh tế New Zealand được thúc đẩy nhờ tỷ lệ thất nghiệp thấp và các 

nền tảng tài khóa vững chắc. Nhưng sự phụ thuộc của New Zealand vào xuất 

khẩu nông và lâm sản khiến nước này dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của giá 

xuất khẩu, điều kiện thời tiết bất lợi và nay là tình hình phong tỏa vì dịch bệnh. 

Việc hạn chế đi lại có thể khiến một số mặt hàng nông sản vào mùa thu hoạch 

gặp khó khăn ở khâu vận chuyển, tiêu thụ.  

 Mặc dù số ca nhiễm Covid ‑ 19 ở New Zealand vẫn thấp so với các nước 

khác trong khu vực, nhưng nền kinh tế của đất nước đã bị ảnh hưởng nghiêm 

trọng do sự xuất hiện của các ca nhiễm trong cộng đồng mới đây. Chính sách 

phòng chống dịch thận trọng thúc đẩy Chính phủ áp dụng các biện pháp chặt chẽ 

ngay khi số ca nhiễm còn rất thấp. 

 Chi tiêu của các hộ gia đình đã chậm lại do người tiêu dùng không tiếp tục 

ủng hộ các cửa hàng bán lẻ truyền thống và cửa hàng giải trí, và các cuộc tụ họp 

xã hội đã bị hạn chế.  
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Ngoài ra, các doanh nghiệp dự kiến sẽ cắt giảm chi tiêu vốn và đầu tư trong 

bối cảnh triển vọng kinh tế không chắc chắn.  

Nhìn chung, nền kinh tế New Zealand dự kiến sẽ vẫn tăng trưởng trong cả 

năm 2021. Kỳ vọng trước đó về sự khởi đầu của ngành du lịch, điều mà chính 

phủ New Zealand đang tìm cách đạt được thông qua việc thiết lập bong bóng du 

lịch với các nước láng giềng có thể không đạt được mục tiêu trong nửa cuối năm 

do dịch bệnh bùng phát trở lại. Nhưng nhiều hoạt động kinh tế sẽ sớm được nối 

lại nhờ triển khai vắc xin trên diện rộng và tác động của chương trình hỗ trợ tài 

chính do chính phủ cung cấp cho người đân và doanh nghiệp từ năm 2020 đến 

nay. 

Chỉ số Triển vọng Kinh doanh ANZ ở New Zealand giảm xuống -14,2 vào 

tháng 8 năm 2021 từ -3,8 trong tháng trước. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 

10 năm 2020, trong bối cảnh COVID-19 bùng phát khiến chính phủ phải tái áp 

dụng các biện pháp phong tỏa  cấp độ 4 trên toàn quốc.  

Hình 4: Chỉ số triển vọng kinh doanh ANZ của New Zealand các tháng năm 

2020 và 2021 

 

Nguồn: Cơ quan Thống kê quốc gia New Zealand 
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Ở New Zealand, chỉ số niềm tin kinh doanh được thiết kế để cung cấp một 

cái nhìn tổng thể về tâm lý kinh doanh của các doanh nghiệp đối với triển vọng 

của doanh nghiệp và nền kinh tế. Cuộc khảo sát bao gồm khoảng 700 người trả 

lời. Chỉ số được tính bằng chênh lệch giữa tỷ lệ người đánh giá tích cực và người 

đánh giá tiêu cực. 

 

2.2. Sản xuất và thương mại sản phẩm công nghiệp:  

2.2.1. Sản xuất: 

Chỉ số Hoạt động sản xuất ở New Zealand đã tăng lên 62,6 vào tháng 7 năm 

2021, từ mức 60,7 của tháng tháng 6/2021. Trong đó các chỉ số thành phần gồm 

sản lượng, đơn đặt hàng mới và việc làm đều tăng.  

Bảng 4: Các chỉ số thành phần của chỉ số hoạt động sản xuất của New 

Zealand tháng 7 và tháng 6/2021 

Chỉ số thành 

phần 

Tháng 7/2021 Tháng 6/2021 

Sản lượng 66,0 64,4 

Đơn đặt hàng mới 65,0 63,6 

Việc làm 58,3 56,7 

Chỉ số Hiệu suất Sản xuất Kinh doanh (PMI) là một chỉ số tổng hợp dựa 

trên các chỉ số lan tỏa về sản xuất, đơn đặt hàng mới, giao hàng, hàng tồn kho và 

việc làm. Chỉ số trên 50 cho thấy sự mở rộng của lĩnh vực sản xuất so với tháng 

trước; dưới 50 thể hiện sự co lại; trong khi 50 cho biết không thay đổi.  
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Cung cấp nguyên liệu thô tiếp tục tăng (57,9), sản lượng (66) và đơn đặt 

hàng mới (65) ở mức trên trung bình và việc làm (58,3) đạt mức kỷ lục  

Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt lao động sẽ là nguy cơ lớn nhất cho lĩnh vcj 

sản xuất của New Zealand, khi các biến thể mới của virus Corona  ngày càng trở 

nên nguy hiểm và có thể dẫn đến những đợt phong tỏa bất kỳ lúc nào.  

2.2.2. Thương mại:  

a) Thương mại trong nước: 

Các số liệu mới cho thấy lĩnh vực bán lẻ của New Zealand đã khởi sắc 

trước khi xảy ra đợt phong tỏa trên toàn quốc, với doanh số bán hàng điện tử dẫn 

đầu. 

Dữ liệu từ Cơ quan Thống kê quốc gia New Zealand (Stats NZ) cho thấy 

tổng khối lượng bán lẻ tăng 3,3% trong quý 2, sau khi tăng 2,8% trong quý 

1/2021. 

Hầu hết các ngành bán lẻ đều chứng kiến sự gia tăng chi tiêu của các hộ 

tiêu dùng ở tất cả các khu vực. Chi tiêu cho các mặt hàng có giá trị như đồ điện, 

đồ gia dụng và xe cộ là ưu tiên của nhiều người tiêu dùng trong quý 2/2021.  

Các mặt hàng điện bị ảnh hưởng lớn nhất, với sản lượng tiêu thụ tăng gần 

6,9%, tiếp theo là thực phẩm và đồ uống tăng 5,6% và bán lẻ xe có động cơ và 

phụ tùng tăng 3,1%. 

Giá trị bán hàng cũng được thúc đẩy bởi doanh số bán xe, cũng như ăn nên 

làm ra. 

Nếu tính cả tác động của biến động giá, tổng doanh thu thương mại bán lẻ 

được điều chỉnh theo mùa đã tăng 1,1 tỷ NZD (4%) trong quý 2/2021. 

Dịch vụ thực phẩm và đồ uống có mức tăng lớn nhất, tăng 222 triệu NZD 

(7%), sau mức tăng khiêm tốn 43 triệu NZD (1,4%) trong quý 1/2021. 

Doanh số bán lẻ xe có động cơ và phụ tùng lần đầu tiên đạt trên 4 tỷ USD. 

Ngành này đã tăng mạnh 179 triệu NZD (4,6%) trong quý 2/2021 sau khi tăng 

117 triệu NZD (3,1%) trong quý 1/2021. 

 

b) Xuất nhập khẩu:  
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Xuất khẩu:  

Xuất khẩu từ New Zealand vào tháng 7 năm 2021 đạt 5,754 tỷ NZD tăng 

15,2% so với cùng kỳ năm trước. 

 Xuất khẩu cá, động vật giáp xác và động vật thân mềm đã tăng 35 triệu 

NZD (29%) trong tháng 7/2021, đạt 155 triệu NZD. Đóng góp lớn nhất cho sự 

gia tăng này là cá đông lạnh, tăng 18 triệu NZD lên 36 triệu NZD.  

Đứng thứ hai sau cá đông lạnh là động vật giáp xác, tăng 11 triệu NZD 

(61%) lên 28 triệu NZD - hầu hết là xuất khẩu tôm hùm đá sống và các loại cá 

biển khác, trị giá 26 triệu NZD.  

Tổng xuất khẩu cá, động vật giáp xác và động vật thân mềm đã tăng gần 

40% trong 15 năm qua, với thị trường xuất khẩu đạt kim ngạch cao nhất là Trung 

Quốc. Xuất khẩu nhóm hàng này từ New Zealand sang Trung Quốcào tháng 7 

năm 2021 đạt 654 triệu NZD. 

Nhập khẩu:  

Nhập khẩu vào New Zealand vào tháng 7 năm 2021 đã đạt mức cao kỷ lục 

6,156 tỷ NZD, tăng 34,7% so với tháng 7 năm 2020.  

Hình 5: Kim ngạch xuất nhập khẩu của New Zealand các tháng năm 2020-2021 

(đvt: tỷ NZD) 
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Nguồn: Cơ quan Thống kê quốc gia New Zealand 

Đóng góp lớn nhất cho sự gia tăng này là nhóm xe cộ, phụ tùng và phụ kiện, 

tăng 555 triệu NZD lên 919 triệu NZD. Nhập khẩu tăng mạnh một phần là do 

tháng 7 năm 2020 có giá trị nhập khẩu xe theo tháng thấp nhất trong thập kỷ qua. 

Vào tháng 7 năm 2021, đối tác thương mại hàng đầu của New Zealand đối với 

nhóm hàng xuất khẩu này là Nhật Bản với 276 triệu NZD, tăng 151 triệu NZD so 

với tháng 7 năm 2020. Đứng thứ hai sau Nhật Bản là xuất khẩu sang EU với 206 

triệu NZD, tăng 129 triệu NZD.  

Nhập khẩu xăng dầu và các sản phẩm từ xăng dầu cũng tăng mạnh, tăng 

399 triệu NZD lên 570 triệu NZD. Điều này một phần là do giá trị nhập khẩu 

xăng dầu và sản phẩm vào tháng 7 năm 2020 chỉ đạt 166 triệu NZD-mức thấp 

nhất kể từ tháng 11 năm 2003. Kết hợp lại, nhập khẩu xe và xăng dầu tăng 953 

triệu NZD, chiếm 60% tổng mức tăng nhập khẩu vào tháng 7 năm 2021 

 

2.3. Các quy định, chính sách mới liên quan 

2.3.1. Trợ cấp tiền lương giúp các doanh nghiệp vượt khó khăn trong 

thời gian tái phong tỏa vì COVID-19 

Dự luật trợ cấp tiền lương của chính phủ đã thông qua tổng kinh phí 1,2 tỷ 

NZD. Khoản chi này hỗ trợ 838.000 nhân viên, 117.000 người tự kinh doanh và 
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242.000 doanh nghiệp của New Zealand bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. 

Số lượng công nhân được hỗ trợ cao nhất là trong ngành xây dựng, tiếp theo là 

thực phẩm và dịch vụ khách sạn.  

Phần lớn khoản hỗ trợ được cấp cho các doanh nghiệp nhỏ, nhưng các 

doanh nghiệp lớn hơn cũng đã nhận được tiền, bao gồm 8,5 triệu NZD cho Air  

Giám đốc điều hành của Business New Zealand, Kirk Hope cho biết điều 

các tiêu chí hỗ trợ khá khắt khe, theo đó các doanh nghiệp phải có doanh thu 

giảm 40% doanh thu, trong khi vào đợt phong tỏa trước đó mức giảm chỉ là 30%. 

Bộ Phát triển Xã hội vẫn chưa thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào sau 

khoản trợ cấp tiền lương năm ngoái, nhưng 5 công ty đã được liên hệ về việc 

hoàn trả khoản tiền mà họ không được hưởng. 

2.3.2.  New Zealand duy trì hoạt động của các mỏ than trong thời gian 

phong tỏa 

Các mỏ than của New Zealand vẫn có thể tiếp tục hoạt động khi nước này 

áp dụng tình trạng báo động ở cấp độ 4. Đặc biệt không có sự phân biệt giữa khai 

thác than phục vụ tiêu thụ trong nước hay xuất khẩu. 

Người phát ngôn của Bộ Kinh doanh, Đổi mới và Việc làm (MBIE) cho 

biết tất cả 17 mỏ than của New Zealand đang hoạt động trước khi có thông báo 

cảnh báo cấp độ 4 đã có thể tiếp tục hoạt động như các cơ sở chính sản xuất 

nhiên liệu rắn. 

Các mỏ lộ thiên nằm ở Waikato, Bờ biển phía Tây, Otago và Southland. 

Không phải tất cả các mỏ đó đều mở cửa bán than cho công chúng khi 

mức độ 4 được công bố, nhưng lệnh miễn trừ đối với y tế đã được thực hiện để 

cho phép thu gom công khai mà không cần tiếp xúc. 

Người phát ngôn cho biết lệnh y tế công cộng không phân biệt than dùng 

trong nước hay xuất khẩu. 

Hình 6: Khai thác than tại New Zealand 
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Bộ Kinh doanh, Đổi mới và Việc làm cho biết sản xuất than ở Waikato 

dành cho một số cơ sở công nghiệp và Nhà máy điện Huntly, trong khi sản xuất 

than ở Bờ Tây chủ yếu là để xuất khẩu và ở Otago và Southland là để phục vụ 

các thị trường công nghiệp địa phương. 

New Zealand đã tăng đáng kể tiêu thụ than trong những năm gần đây. 

Số liệu từ MBIE cho thấy New Zealand sản xuất hơn 2,8 triệu tấn than vào 

năm 2020 và xuất khẩu 1,1 triệu tấn, trong khi một triệu tấn than được nhập khẩu 

và chủ yếu từ Indonesia. 

 

2.4. Cơ hội hợp tác, giao thương 

New Zealand là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ 

ngày 1 tháng 1 năm 1995 và là thành viên của Hiệp định chung về Thuế quan và 

Thương mại (GATT) kể từ ngày 30 tháng 7 năm 1948; đồng thời tham gia nhiều 

hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-

Australia-New Zealand (AANZFTA) và CPTPP- là những FTA mà Việt Nam 

cũng là thành viên.  

New Zealand là một nền kinh tế khá cởi mở, với không nhiều hàng rào 

thuế quan là một thị trường nhiều tiềm năng cho các nhà xuất khẩu của Việt 
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Nam. New Zealand, thông qua chiến lược thương mại Chương trình nghị sự 

thương mại 2030, đặt mục tiêu có các FTA bao phủ 90% hàng hóa xuất khẩu của 

nước này vào năm 2030. Mặc dù có lợi thế về nông nghiệp, thực phẩm và một số 

ngành công nghiệp chế biến hoặc đầu vào cho công nghiệp, nhìn chung cơ cấu 

mặt hàng giữa New Zealand và Việt Nam, kể cả nhóm nông thủy sản vẫn không 

cạnh tranh trực tiếp (một phần do yếu tố mùa vụ lệch nhau bởi nằm ở 2 bán cầu 

khác nhau). 

New Zealand có một trong những môi trường kinh doanh thuận lợi  so với 

mặt bằng chung trên toàn cầu do rủi ro kinh tế của quốc gia này tương đối thấp. 

Các yếu tố thúc đẩy sự hấp dẫn của New Zealand như một điểm đến đầu tư bao 

gồm lực lượng lao động có tay nghề cao, mạng lưới hậu cần phát triển, nền kinh 

tế mở với ít rào cản tài chính và thương mại, và bộ máy thực thi pháp luật mạnh 

mẽ đảm bảo một môi trường tương đối an ninh, minh bạch. Chính phủ cũng đã 

cam kết sẽ tăng đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng và công nghệ thông qua quan 

hệ đối tác công tư.  

Do phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ nước láng giềng Australia, 

lại có quy mô thị trường nội địa nhỏ nên New Zealand khó đạt được hiệu quả 

kinh tế theo quy mô trong lĩnh vực sản xuất. Tuy nhiên, nước này đang hướng tới 

việc nâng cao năng lực về công nghệ và có thể xuất khẩu hoặc đầu tư công nghệ 

sang một số thị trường đang phát triển như Việt Nam. Việc tái cân bằng nền kinh 

tế của Trung Quốc đại lục theo hướng tăng dịch vụ và tiêu dùng mang lại cơ hội 

xuất khẩu liên tục cho New Zealand, đặc biệt là các mặt hàng nông sản và du 

lịch. Ngoài ra còn có tiềm năng phát triển các hoạt động sản xuất và dịch vụ 

chuyên sâu về tri thức, trong đó các doanh nghiệp hoạt động tại New Zealand có 

thể cạnh tranh trong các thị trường ngách. 

Các FTA với các đối tác khác cũng mang lại những cơ hội nhất định cho 

các doanh nghiệp Việt Nam và New Zealand khi đầu tư vào thị trường của nhau 

để cùng tận dụng những cơ hội lớn hơn.  

Tại châu Úc, New Zealand và Australia thương mại thông qua Mối quan 

hệ Kinh tế chặt chẽ hơn (CER), là một hiệp định thương mại tự do (FTA), loại bỏ 
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tất cả các loại thuế quan giữa hai nước. Tuy nhiên, các quy tắc xuất xứ theo CER 

quy định rằng một số hàng hóa có yêu cầu về hàm lượng giá trị khu vực (RVC) 

để có thể nhập cảnh miễn thuế vào mỗi quốc gia. Việc ban hành FTA giữa Úc và 

Hoa Kỳ vào năm 2005 đã xóa bỏ mọi bất lợi về thuế quan đối với các công ty 

chọn tái xuất sản phẩm từ New Zealand sang Úc. 

Phần lớn sản lượng nông nghiệp của New Zealand được xuất khẩu và 

không có trợ cấp xuất khẩu nào được cung cấp cho các sản phẩm nông nghiệp. 

New Zealand là nước xuất khẩu nông sản lớn thứ 12 thế giới về giá trị và là nước 

xuất khẩu sản phẩm sữa hàng đầu. 

New Zealand không áp dụng thuế nhập khẩu đối với hầu hết hàng hóa 

nhập khẩu vào nước này. Tuy nhiên, mức thuế từ 5% đến 10% được áp 

dụng đối với một số mặt hàng dệt may, da giày, thực phẩm chế biến, máy 

móc, thép và sản phẩm nhựa. 

New Zealand lã đình chỉ thuế chống bán phá giá đối với vật liệu xây dựng 

nhà ở hết hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2019 và đối với đào đóng hộp từ Hy Lạp 

vào ngày 16 tháng 7 năm 2020. 

Thuế chống bán phá giá được áp dụng cho đến tháng 8 năm 2021 đối với 

đào bảo quản từ Tây Ban Nha. 

Các nhà cung cấp quốc tế phải nộp 15% thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) 

trên tất cả các giao dịch bán hàng có giá trị dưới 1.000 NZD (được coi là hàng 

hóa nhập khẩu có giá trị thấp). Tuy nhiên, các cơ quan hải quan sẽ tiếp tục truy 

thu các khoản thuế liên quan từ hoạt động buôn bán hàng hóa giảm trên ngưỡng 

giá 1.000 NZD. Đề xuất ban đầu đã phân loại hàng hóa nhập khẩu có giá trị thấp 

là những lô hàng dưới 400 NZD. 

Vào tháng 5 năm 2020, như một phần của phản ứng tập thể nhằm ứng phó 

với COVID-19 và giữ cho chuỗi cung ứng mở, New Zealand đã ban hành một 

tuyên bố chung với Úc, Canada, Hàn Quốc và Singapore cam kết phối hợp giữa 

các quốc gia để thúc đẩy dòng chảy liên tục của hàng hóa và dịch vụ thiết yếu, 

cũng như, trong tất nhiên, con người. 
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Các hiệp định thương mại tự do (FTA) của New Zealand có điều khoản 

ngoại lệ của Hiệp ước Waitangi, kết hợp với các điều khoản khác, bảo vệ khả 

năng của chính phủ trong việc áp dụng các chính sách thực hiện nghĩa vụ của 

mình đối với người Maori, bao gồm cả theo Hiệp ước Waitangi, mà không có 

nghĩa vụ đưa ra các chính sách tương đương đối xử với các đối tác thương mại 

của mình. 

Vào tháng 1 năm 2021, Trung Quốc đại lục và New Zealand đã ký một 

thỏa thuận nâng cấp thỏa thuận thương mại tự do hiện có của họ. Thỏa thuận 

được sửa đổi sẽ giúp hàng hóa xuất khẩu từ New Zealand được tăng cường khả 

năng tiếp cận với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. 

Vào ngày 15 tháng 11 năm 2020, các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương 

bao gồm New Zealand, Nhật Bản, Trung Quốc Đại lục và 10 thành viên của 

ASEAN đã ký Thỏa thuận Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) bao gồm 

gần một phần ba nền kinh tế toàn cầu. Thỏa thuận nhằm cắt giảm thuế quan và 

thiết lập các quy tắc chung trong các lĩnh vực như thương mại điện tử và sở hữu 

trí tuệ. 

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 

có thể mang lại khoản tiết kiệm ước tính 222 triệu NZD hàng năm khi được thực 

hiện đầy đủ, theo các nguồn tin chính phủ, với khoảng 104 triệu NZD trong số đó 

trong 12 tháng đầu tiên. 

New Zealand, thông qua chiến lược thương mại Chương trình nghị sự 

thương mại 2030, đặt mục tiêu có các FTA bao phủ 90% hàng hóa xuất khẩu của 

nước này vào năm 2030. 

Hiệp định thương mại tự do:  

Đang có hiệu lực:  

Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA): 

AANZFTA có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2010, đối với tám quốc gia 

(Australia, Brunei Darussalam, Miến Điện, Malaysia, New Zealand, Philippines, 

Singapore và Việt Nam), sau đó thêm bốn nước nữa - Thái Lan (12 tháng 3 năm 



Báo cáo “Cung cấp thông tin về tình hình, chính sách, cơ hội hợp tác trong sản xuất công 

nghiệp, đầu tư, giao thương, chuyển giao công nghệ từ Australia và New Zealand”- Năm 

2021 

27 

2010), Lào (1 tháng 1, 2011), Campuchia (4 tháng 1, 2011) và Indonesia (10 

tháng 1, 2012). AANZFTA là một FTA toàn diện, mở ra những cơ hội mới cho 

gần 700 triệu người của ASEAN, Australia và New Zealand. AANZFTA là FTA 

đa phương lớn nhất của New Zealand. Thông qua AANZFTA, thuế quan được 

cắt giảm dần và xóa bỏ đối với ít nhất 90% tất cả các dòng thuế vào năm 2020. 

Việc vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn thông qua thủ tục hải quan được đơn 

giản hóa và các rào cản đối với thương mại dịch vụ đã được tự do hóa. Các mặt 

hàng xuất khẩu chính của New Zealand sang ASEAN bao gồm các sản phẩm từ 

sữa (sữa bột, bơ, bơ sữa và pho mát), trong khi nhập khẩu chủ yếu là dầu thô, dầu 

diesel sinh học và xe thương mại. Với tư cách là một khối thị trường chung, 

ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ năm của New Zealand, chiếm gần 10% 

tổng xuất khẩu hàng hóa của New Zealand. Kể từ khi FTA được thực thi, thương 

mại hai chiều giữa New Zealand và ASEAN đã tăng gần 30%. Do đó, vào ngày 1 

tháng 9 năm 2018, các bộ trưởng AANZFTA đã thông qua các khuyến nghị để 

nâng cấp hiệp định và các cuộc đàm phán được chính thức khởi động vào tháng 5 

năm 2019. AANZFTA được bổ sung bởi các FTA song phương với Úc, 

Malaysia, Singapore và Thái Lan. 

CER của New Zealand-Australia: CER của New Zealand và Australia là 

một FTA loại bỏ tất cả các loại thuế quan giữa hai nước. CER có hiệu lực vào 

tháng 1 năm 1983. Tất cả thuế quan và hạn ngạch đã được xóa bỏ vào năm 1990, 

trước thời hạn 5 năm. Người New Zealand và người Úc được tự do đến thăm, 

sinh sống và làm việc tại đất nước của nhau theo Thỏa thuận Du lịch Xuyên 

Tasman. Hơn nữa, New Zealand và Úc đã cam kết tạo ra một môi trường kinh tế 

xuyên Tasman liền mạch, giúp người New Zealand dễ dàng kinh doanh tại Úc 

cũng như kinh doanh tại và xung quanh New Zealand. Đây được gọi là Thị 

trường Kinh tế chung (SEM) và được xây dựng trên nền tảng của hiệp định CER. 

Úc là đối tác thương mại dịch vụ lớn nhất của New Zealand. Được thay thế bởi 

CPTPP, tác động của SEM có thể sẽ rất thấp do các rào cản vốn đã thấp đối với 

hoạt động kinh doanh xuyên biên giới. 
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FTA giữa New Zealand-Trung Quốc đại lục: FTA giữa New Zealand và 

Trung Quốc đại lục có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2008. Kể từ khi FTA 

được ký kết, xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc đại lục đã tăng gấp 4 lần. FTA 

cho phép tiếp cận miễn thuế đối với hơn 97% chủng loại hàng hóa mà New 

Zealand xuất khẩu sang Trung Quốc Đại lục. Con số này thể hiện khoảng 115,5 

triệu NZD tiết kiệm hàng năm cho các nhà xuất khẩu tại thời điểm ký kết, mặc dù 

khoản tiết kiệm này đã tăng lên đáng kể khi thương mại tăng lên. Các mặt hàng 

xuất khẩu chính của New Zealand sang Trung Quốc Đại lục là các sản phẩm sữa, 

sản phẩm gỗ và thịt, trong khi nhập khẩu bao gồm điện tử, quần áo, đồ nội thất và 

đồ chơi. Vào tháng 11 năm 2016, với thương mại hai chiều đã tăng hơn gấp ba 

lần, hai nước  đã quyết định thúc đẩy thương mại hơn nữa bằng cách nâng cấp và 

hiện đại hóa FTA theo hướng giảm bớt các trở ngại thương mại. Các kết quả mà 

các nhà đàm phán giải quyết bao gồm các rào cản kỹ thuật, thủ tục hải quan, quy 

tắc xuất xứ, tiếp cận thị trường dịch vụ, chính sách cạnh tranh, thương mại điện 

tử, hợp tác nông nghiệp, các vấn đề môi trường và mua sắm chính phủ. 

New Zealand-Singapore CEP: Thương mại tự do giữa New Zealand và 

Singapore thông qua CEP có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2001, (chưa đầy 

một năm sau khi bắt đầu đàm phán) và bao gồm cả hàng hóa và dịch vụ. Hàng 

hóa sản xuất tại New Zealand hoặc Singapore có thể được giao dịch miễn thuế 

giữa hai quốc gia. Singapore là đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand ở 

Đông Nam Á; năm 2018, Singapore là thị trường cung cấp 3,4% kim ngạch nhập 

khẩu của New Zealand và chiếm 2,2% tổng kim ngạch xuất khẩu. Singapore 

cũng là trụ sở của nhiều doanh nghiệp New Zealand hoạt động ở Đông Nam Á. 

CEP đã được nâng cấp vào tháng 5 năm 2019 và thỏa thuận sửa đổi đó, với các 

quy tắc hiện đại hóa và khuôn khổ hàng rào phi thuế quan, có hiệu lực vào ngày 1 

tháng 1 năm 2020. 

FTA New Zealand-Malaysia: FTA này được ký kết vào tháng 10 năm 

2009, có hiệu lực vào tháng 8 năm 2010 và bao gồm cả hàng hóa và dịch vụ. 

Malaysia là đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ sáu của New Zealand và là một 

trong những thị trường xuất khẩu phát triển nhanh nhất của nước này. Vào ngày 1 
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tháng 1 năm 2016, thuế quan đối với 99,5% hàng hóa xuất khẩu của New 

Zealand sang Malaysia đã được xóa bỏ. Các mặt hàng xuất khẩu chính của New 

Zealand sang Malaysia bao gồm sữa, chiết xuất mạch nha, thịt cừu, trong khi 

nhập khẩu tập trung vào dầu thô, các sản phẩm từ dầu cọ và ti vi; Một loạt các 

dịch vụ giá trị cao cũng được xuất khẩu từ New Zealand, chẳng hạn như giáo 

dục, kỹ thuật, thông tin và công nghệ máy tính. 

New Zealand-Hong Kong CEP: New Zealand và Hồng Kông (TQ) đã ký 

một CEP vào tháng 3 năm 2010, có hiệu lực vào tháng 1 năm 2011. Các mặt 

hàng xuất khẩu chính sang Hong Kong là sữa bột và chiết xuất mạch nha, trong 

khi New Zealand chủ yếu nhập khẩu điện thoại và điện thoại di động từ Hồng 

Kông. Mua sắm chính phủ được bao gồm trong thỏa thuận, đảm bảo rằng các 

doanh nghiệp New Zealand có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp Hồng Kông 

cho các hợp đồng chính phủ trên một sân chơi bình đẳng. CEP bổ sung cho FTA 

của New Zealand với Trung Quốc Đại lục và tăng cường tiềm năng giúp thương 

mại với Hồng Kông làm nền tảng cho thương mại vào Trung Quốc Đại lục. 

Không có chương đầu tư trong thỏa thuận. 

CPTPP: Sau khi Hoa Kỳ rút khỏi TPP ban đầu, một thỏa thuận rộng rãi về 

các yếu tố cốt lõi của TPP đã đạt được giữa 11 quốc gia còn lại, bao gồm Úc, 

Brunei Darussalam, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, 

Peru , Singapore và Việt Nam. Các quốc gia này đại diện cho 13,3% GDP toàn 

cầu, trị giá tổng cộng 10,6 nghìn tỷ USD, nên đây là hiệp định thương mại lớn 

thứ ba thế giới. CPTPP đã được phê chuẩn theo số lượng cần thiết (bảy tiểu bang, 

kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2018) và tự động có hiệu lực vào ngày 30 tháng 12 

năm 2018. Hiệp định này có thể mang tới giá trị mới 4 tỷ NZD cho New Zealand 

nền kinh tế một khi được thực hiện đầy đủ. Thỏa thuận nhằm cắt giảm thuế quan, 

cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và thiết lập nền tảng chung về các tiêu 

chuẩn lao động và môi trường cũng như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Các bên 

khác của hiệp định chiếm 31% xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của New Zealand 

(trị giá 16,7 tỷ NZD) và bao gồm ba trong số 10 đối tác thương mại hàng đầu của 

New Zealand (Úc, Nhật Bản và Singapore), cũng như bốn quốc gia (Canada, 
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Nhật Bản, Mexico và Peru) mà New Zealand chưa từng có FTA nhưng hiện đã 

xuất khẩu nhiều hơn 5,5 tỷ NZD hàng hóa và dịch vụ. 

FTA New Zealand-Hàn Quốc: Hiệp định này được ký kết vào tháng 3 năm 

2015 và có hiệu lực vào ngày 20 tháng 12 năm 2015. Hai nước có nền kinh tế bổ 

sung và là đối tác thương mại dựa trên tính bổ sung tự nhiên đó: New Zealand 

xuất khẩu các sản phẩm chính có nhu cầu cao ở Hàn Quốc và Hàn Quốc xuất 

khẩu các mặt hàng có nhu cầu cao ở New Zealand. Hàn Quốc là điểm đến xuất 

khẩu lớn thứ sáu của New Zealand. FTA tạo điều kiện thuận lợi cho việc di 

chuyển hàng hóa và dịch vụ, xóa bỏ các rào cản thương mại, mang lại sự chắc 

chắn hơn cho các khoản đầu tư và thiết lập khuôn khổ để giải quyết các vấn đề 

liên quan đến thương mại giữa hai nước. Thỏa thuận cũng cho phép hợp tác 

nhiều hơn trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, tạo thuận lợi thương mại, 

khoa học và công nghệ, điện ảnh và truyền hình.  Trước khi có FTA này, một số 

đối thủ cạnh tranh chính của New Zealand đã được hưởng ưu đãi tiếp cận thị 

trường Hàn Quốc thông qua các thỏa thuận thương mại của họ , và FTA New 

Zealand-Hàn Quốc giúp khắc phục sự mất cân bằng này bằng cách cho phép các 

nhà xuất khẩu của New Zealand cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng hơn. 

FTA loại bỏ thuế quan đối với khoảng 98% hàng hóa xuất khẩu của New Zealand 

sang Hàn Quốc trong các giai đoạn trong vòng 15 năm (tăng từ khoảng 70% hiện 

nay). Các mặt hàng xuất khẩu chính của New Zealand sang Hàn Quốc bao gồm 

hàng công nghiệp (kim loại, hóa chất hữu cơ, chất dẻo), lâm sản, sữa, thịt bò và 

thịt cừu, quả kiwi và bí. Các mặt hàng nhập khẩu chính của New Zealand từ Hàn 

Quốc bao gồm dầu tinh luyện, ô tô, thiết bị điện tử và máy móc. 

CEP New Zealand-Thái Lan: Hiệp định này được ký kết vào tháng 4 năm 

2005 và có hiệu lực vào tháng 7 năm 2005. Thái Lan xuất khẩu chủ yếu hàng chế 

biến sang New Zealand trong khi New Zealand xuất khẩu hàng nông nghiệp và 

gỗ sang Thái Lan. Kể từ khi CEP có hiệu lực từ 2005 đến hết 2020, tổng kim 

ngạch xuất khẩu đã tăng gần gấp đôi. Hai nước đã thảo luận về việc hiện đại hóa 

thỏa thuận, bao gồm mở rộng CEP để bao gồm các dịch vụ và mua sắm chính 
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phủ, đồng thời xem xét các Biện pháp Bảo vệ Nông nghiệp Đặc biệt cho phép áp 

dụng lại thuế quan trong một số trường hợp nhất định. 

Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (P4): Hiệp 

định P4 giữa Brunei Darussalam, Chile, Singapore và New Zealand là FTA đầu 

tiên liên kết châu Á, Thái Bình Dương và châu Mỹ, và vẫn là hiệp định thương 

mại duy nhất mà New Zealand có với Chile. P4 đã được ký kết vào tháng 7 năm 

2005 và có hiệu lực vào năm 2006, và đã chứng kiến New Zealand mở rộng đáng 

kể xuất khẩu của mình sang ba quốc gia còn lại. Thuế quan đối với hầu hết các 

mặt hàng xuất khẩu của New Zealand sang Brunei và Chile đã được xóa bỏ vào 

năm 2006 và phần còn lại được xóa bỏ vào năm 2017. (Singapore đã được miễn 

thuế theo NZ Singapore CEP.) P4 cho phép các nhà cung cấp dịch vụ có thể cạnh 

tranh trên cơ sở các đối thủ cạnh tranh trong nước trong nhiều lĩnh vực, bao gồm 

cả đối với các hợp đồng chính phủ. 


