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Cục Phòng vệ thương mại mời tham dự Hội Thảo “XU HƯỚNG SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ
THƯƠNG MẠI HIỆN NAY TRÊN THẾ GIỚI - NHỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT”
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hiện nay, thương mại toàn cầu đã và đang chứng kiến những biểu hiện bảo hộ
thương mại phức tạp cùng nguy cơ bùng nổ các cuộc chiến tranh thương mại, đặc biệt là ở một số thị trường lớn. Những biến đổi phức tạp
này tác động trực tiếp tới hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam. Nhằm giúp doanh nghiệp và các cơ quan liên quan

của Việt Nam cập nhật các thông tin mới về pháp luật và xu hướng áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại hiện nay trên thế giới, đặc biệt
là thực tiễn và kinh nghiệm xử lý các vụ việc phòng vệ thương mại của Nhật Bản, Bộ Công Thương (MOIT) phối hợp với Bộ Kinh tế,
Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) tổ chức hội thảo: XU HƯỚNG SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI HIỆN NAY TRÊN THẾ GIỚI - NHỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
Thời gian: 13h45 - 17h30 chiều Thứ Tư, ngày 19 tháng 12 năm 2018

Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Số 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Thành phần: Đại diện Bộ Công Thương (MOIT), đại diện Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), các Bộ ngành
có liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các hiệp hội và doanh nghiệp có liên quan.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng Nhật (dịch song song)
Cục Phòng vệ thương mại trân trọng kính mời các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân quan tâm đến chủ đề nói trên tham dự buổi hội
thảo nói trên. Thông tin xác nhận tham dự xin gửi trước ngày 15 tháng 12 năm 2018 theo địa chỉ:
Trung tâm Thông tin và Cảnh báo - Cục Phòng vệ thương mại
Chị Lê Hồng Nhung - ĐT: (024) 2220.5304, DĐ: 093.636.2779;
Email: nhunglhg@moit.gov.vn
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Nội dung chương trình Hội Thảo
“XU HƯỚNG SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI HIỆN NAY TRÊN THẾ GIỚI
- NHỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT”
Thời gian

Nội dung

13:45 - 14:00

Đăng ký

14:00 - 14:15

Chào mừng và phát biểu khai mạc
Thứ trưởng Bộ Công Thương(MOIT)
Kinh nghiệm của Nhật bản trong các vụ việc về phòng vệ thương mại đối với
hàng xuất khẩu của Nhật Bản (tập trung vào ngành thép)

14:15 - 14:45

14:45 - 15:15
15:15 - 15:30

Đại diện Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI)
Kinh nghiệm của Nhật bản trong việc xử lý các vụ việc giải quyết tranh chấp
tại WTO
Đại diện Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI)
Nghỉ giữa giờ
Ảnh hưởng của các vấn đề thương mại gần đây đối với thương mại thế giới

15:30 - 16:00

Đại diện Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI)

16:00 - 16:30

Xu hướng điều tra và áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại trên thế
giới hiện nay và những điều doanh nghiệp cần biết

16:30 - 17:15
17:15 - 17:30

Hỏi đáp
Phát biểu bế mạc
Ông Lê Triệu Dũng, Phó Cục trưởng phụ trách Cục phòng vệ thương mại
(TRAV)

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Thuế quan của Hoa Kỳ không ngăn chặn được sự gia tăng sản lượng xuất khẩu nhôm của Trung Quốc

Uỷ

ban Thương mại Quốc

Tuy nhiên, lượng xuất khẩu

biện pháp thương mại của Hoa

tế Hoa Kỳ (USITC) vừa

các sản phẩm nhôm của Trung

qua đã áp thuế chống bán phá

Quốc vẫn đang tăng trưởng

Lượng xuất khẩu nhôm của

chững lại trong năm nay nhưng

giá đối với mặt hàng tấm hợp

mạnh, với lưu lượng xuất khẩu

Trung Quốc tăng 21% lên đến

Trung Quốc vẫn chiếm 56% sản

kim nhôm thông thường nhập

đang trên đà lập nên mức kỉ lục

5,3 triệu tấn trong 11 tháng

lượng toàn cầu trong tháng

khẩu từ Trung Quốc.

mới trong năm nay.

năm nay. Đây là số lieu do cục

mười.

Kỳ.

Mặc dù lượng sản xuất nhôm
của Trung Quốc đã có dấu hiệu

Đây lại là rào cản mới mà

Rõ ràng rằng những gì thế

hải quan Trung Quốc công bố

Không chỉ có vậy, Trung

chính quyền Trump dựng nên

giới nhận định là vấn đề cốt lõi

bao gồm kim loại chính, hợp

Quốc còn điều chỉnh các quy

nhằm nỗ lực cách ly các nhà

mà ngành công nghiệp nhôm

kim nhôm và các sản phẩm bán

định thuế của mình để tạo điều

sản xuất trong nước khỏi cơn lũ

phải đối mặt thì cho đến nay

chế thành phẩm.

kiện cho việc xuất khẩu nhiều

sản phẩm ồ ạt của Trung Quốc

vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi các

mà họ cho rằng là được trợ cấp
không công bằng.

bán chế thành phẩm nhôm hơn.
Khoản giảm thuế giá trị gia
tăng (VAT) đối với các sản phẩm

Động thái mới nhất dựa trên

xuất khẩu đó đã được tăng từ 13

các mức phạt thuế quan tương

lên 16%. Vì thuế VAT của Trung

tự áp dụng lên các sản phẩm

Quốc nằm ở mức 17%, điều này

giấy bạc nhập khẩu từ Trung

dẫn đến miễn thuế xuất khẩu.

Quốc cũng như áp dụng mức

Động thái này nhằm mục

thuế Mục 232 Đạo luật mở rộng

đích hỗ trợ các nhà xuất khẩu

thương mại 1962 với quy mô

chống lại thuế quan của Hoa Kỳ,

mở rộng trên toàn bộ các sản

không chỉ kích thích xuất khẩu

phẩm nhôm thép nhập khẩu.

các sản phẩm chính hãng mà
còn cả "bán chế thành phẩm

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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giả".

270.000 tấn sản phẩm.

Bản chất của các lệnh trừng

Theo hiệp hội thì giữa hai

phạt thương mại đơn phương

nhà phân phối kể trên, hai loại

của Hoa Kỳ đối với các sản

hình miễn trừ này chứng tỏ tầm

phẩm nhôm chính là gây rắc rối

quan trọng của thị trường Hoa

cho các quốc gia khác khi chuỗi

Kỳ đối với các sản phẩm.

cung ứng toàn cầu tái điều

Chủ tịch và giám đốc điều

chỉnh.

hành của hiệp hội Heidi Brock

Nhưng rõ ràng là bức tường

cho biết: Hoa Kỳ sẽ không bao

thuế quan của Hoa Kỳ đang làm

giờ ngừng hoàn toàn việc nhập

những gì nó phải làm, cụ thể là

khẩu các sản phẩm nhôm do

giảm dòng chảy nguyên liệu của

Trung Quốc sản xuất khi mà

Trung Quốc vào thị trường nội

Trung Quốc là nhà cung cấp

địa.

nếu công ty khởi kiện có thể

tấm hợp kim thông thường vừa

lớn nhất cho thị trường Hoa Kỳ

Hiệp hội Nhôm, đại diện cho

chứng minh rằng họ không thể

được áp thuế chống trợ cấp. Ta

năm ngoái.

hơn một trăm công ty trong

cung cấp các sản phẩm tương

Chen

nhà

Tuy nhiên, về cơ bản, sự gia

ngành nhôm của Hoa Kỳ, đã viết

đương ở thị trường nội địa.

phân phối lớn các sản phẩm kim

tăng ổn định lượng xuất khẩu

International,

một

một bức thư ngỏ tới DOC vào

DOC đã phải đối mặt với

loại của Hoa Kỳ, đã được miễn

của Trung Quốc là một dấu hiệu

ngày 13 tháng 11 để bày tỏ mối

hàng ngàn yêu cầu như vậy từ

trừ 890.000 tấn tấm kim loại và

chỉ ra rằng sự mất cân bằng cốt

quan tâm của mình về yêu cầu

những người sử dụng nhôm,

tấm hợp kim thông thường, mà

lõi trong thị trường nhôm toàn

để được miễn trừ khỏi thuế nhập

thép của Hoa Kỳ và, theo Hiệp

hơn một nửa trong số đó đến từ

cầu không bị ảnh hưởng bởi

khẩu "Mục 232” Đạo luật thương

hội Nhôm thì DOC đang không

Trung Quốc.

thuế quan của Hoa Kỳ.

mại mở rộng năm 1962.

xử lý những yêu cầu này một

Lệnh miễn trừ thuế nhập
khẩu 10% sẽ được thông qua

cách nghiêm ngặt cần có.
Lấy một ví dụ cụ thể là loại

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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trừ
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cộng
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Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá sản phẩm mặt bích thép
không gỉ nhập khẩu từ Philippines

C

ơ quan Hải quan và Biên phòng

đối với sản phẩm mặt bích thép không gỉ từ

từ hành động gần đây của CBP là các nhà

Hoa Kỳ (CBP) đã ra thông báo khởi

Ấn Độ và Trung Quốc, với mức thuế tổng

nhập khẩu phải thận trọng để đảm bảo rằng

xướng điều tra một số mặt hàng

cộng lên tới 400%. Các mặt hàng nhập khẩu

mặc dù hàng hóa được đánh dấu là" sản

thép không gỉ nhập khẩu từ Philippines và

từ nhà sản xuất Philippines được xác định là

xuất tại Philippines" hoặc ở nơi khác, thì đó

nhận thấy rằng “đây là một sự nghi ngờ hoàn

mặt bích bằng thép không gỉ được rèn ở

phải thực sự không phải là sản phẩm được

toàn có cơ sở” và rằng những mặt hàng

rèn ở Trung Quốc hay Ấn Độ. Thông báo

nhập khẩu này đã lẩn tránh thuế chống bán

này thể hiện một bước quan trọng trong việc

phá giá (AD) và thuế chống trợ cấp (CVD).

đảm bảo các lệnh này được thực thi một

Theo CBP, sản phẩm mặt bích thép

cách đúng đắn và các loại thuế phù hợp phải
được nộp đầy đủ. "

không gỉ được bán bởi một nhà sản xuất
Philippines, EN Corporation (còn được gọi là

Ông Pickard cho biết thêm "Cuối cùng

"Enlin Corporation"), nên phải được xem xét

nhưng không kém phần quan trọng, chúng

theo luật định như là sản phẩm của Trung

tôi muốn công nhận những đóng góp quan

Quốc và phải chịu thuế chống bán phá giá và

trọng từ CBP. Các chuyên gia tham gia vào

thuế chống trợ cấp. Dựa theo kết quả này,

Trung Quốc và do đó phải chịu chống thuế

các Hoạt động Thực thi đang có những đóng

CBP đã áp dụng các biện pháp tạm thời đối

bán phá giá và thuế trợ cấp hiện hành. Dan-

góp ý nghĩa trong việc ngăn chặn lẩn tránh

với một số nhà nhập khẩu mặt bích thép

iel B. Pickard, đối tác của Tổ chức thực hành

không gỉ từ Philippines, và ra quyết định tất

thương mại quốc tế của Wiley Rein LLP cho

Kỳ". CBP sẽ tiếp tục điều tra các mặt hàng

cả các mặt hàng nhập khẩu này sẽ phải chịu

biết "Chúng tôi hài lòng với các cuộc điều tra

này nhập khẩu từ Philippines và sẽ đưa ra

thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp.

của CBP và hiểu được thông điệp mà họ gửi

quyết định cuối cùng liên quan đến việc lẩn

tới rằng thuế chống bán phá giá/chống trợ

tránh thuế vào tháng 8 năm 2019.

Đầu năm nay, lệnh áp thuế chống bán
phá giá và chống trợ cấp đã được áp dụng

cấp sẽ được thực thi mạnh mẽ", Ông Pickard cho biết thêm "Một trong những bài học

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Ủy ban thương mại Hoa Kỳ thông báo về việc khẳng định thị trường nội địa bị thiệt
hại bởi sản phẩm nhập khẩu là dây chun cao su từ Trung Quốc

N

gày 14 tháng 12 năm 2018, Ủy ban thương mại quốc tế Hoa
Kỳ (USITC) đã ra thông báo về việc khẳng định có thiệt hại

do sản phẩm nhập khẩu là dây chun cao su từ Trung Quốc, Ủy ban đã
khẳng định có hiện tượng trợ cấp và bán với giá thấp hơn giá thông
thường tại thị trường Hoa Kỳ.
Chủ tịch Ủy ban và các thành viên cũng đã bỏ phiếu đồng ý với kết

luận trên.
Sau khi USITC ra kết luận khẳng định, Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ
ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản
phẩm nhập khẩu trên từ Trung Quốc.
Bản báo cáo sẽ được đăng trên trang web của USITC vào ngày 17
tháng 1 năm 2019 tại đây:
https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/ds518apl_14dec18_e.htm
Nguồn: USITC
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T

Tin Thế Giới

rong 8 tháng đầu năm 2018, tổng

lên hai mặt hàng thép và sắt, các biện pháp

2018 (gồm cả tháng 1 và tháng 2 trước khi

lượng nhập khẩu thép thành phẩm

trả đũa được đưa ra bởi Trung Quốc đã điều

áp thuế), lượng nhập khẩu thép đã đạt xung

của Ấn Độ đã giảm 2,3% so với năm trước

chỉnh tương lai của sự đầu tư của Hoa Kỳ ở

quanh mốc 29 triệu tấn – giảm gần 10,4% so

đó, trong khi xuất khẩu đã giảm khoảng 35%.

Trung Quốc và là nguyên nhân cho sự bất

với cùng kỳ năm trước. Hàn Quốc, Nhật Bản

Trong thị trường thép toàn cầu, sự kì

ổn và tính hiệu quả của thương mại thép

và Đức, lượng xuất khẩu của những nhà

vọng về một chu kì quay vòng có tính lâu dài

toàn cầu. Sự bất ổn này đã gây tổn thương

xuất khẩu trọng điểm xuất khẩu sang Hoa Kỳ

thì được quyết định bởi sự tăng trưởng trong

đến các nước có xu hướng xuất khẩu như:

đạt mức 2,4 triệu tấn (giảm 25%), 1,2 triệu

tiêu dùng, năng lực sản xuất và công suất sử

Nhật Bản, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Việt

tấn (giảm 8%) và 1,1 triệu tấn (giảm 6%).

dụng cao hơn và hạn chế việc tăng giá thép

nam và Châu Phi. Thật là thú vị khi biết được

Điều này được dự đoán tại thời điểm Hoa Kỳ

và những điều sẽ xảy ra trong một vài tháng

rằng làm thế nào việc đánh thuế áp theo Mục

áp thuế lên các sản phẩm nhập khẩu theo

tới – bao gồm cả những thỏa thuận mang

232 của Hoa Kỳ đã giúp Hoa Kỳ ngăn cản

Mục 232 để có thể hạn chế việc nhập khẩu

tính tốt đẹp nhưng lại không chắc chắn.

được dòng chảy hàng hóa nhập khẩu giá rẻ

thép từ mức hiện tại khoảng 34-35 tấn xuống

Những điều này quyết định “số phận” của

và làm trẻ hóa ngành sản xuất của Hoa Kỳ

còn 22 tấn để đạt mức hiệu quả nhất việc

ngành thép trong năm 2019 và sau đó nữa.

và vấn đề thất nghiệp trong 8 tháng đầu

hạn chế hàng hóa nhập khẩu giá rẻ bằng

năm.

hình thức áp thuế bổ sung. Điều này có

Tác động của căng thẳng thương mại
gia tăng sau việc Hoa Kỳ áp thuế bổ sung

Trong suốt 11 tháng đầu năm của năm

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Tin Thế Giới

Điều này lại có liên quan đến một đề xuất gần đây của Hiệp định

tế mà còn có yếu tố sức mạnh chính trị, các cơ hội và các thách

thay thế Hiệp định Nafta, chính là Hiệp định USMCA, việc đánh thuế

thức.

bổ sung của Hoa Kỳ không hề đem lại lợi ích cho ngành năng lượng,

Nguồn: CNBC

điều này là một phần của bản đề xuất trong thỏa thuận. Mới nhất
đây, việc đóng cửa của nhà máy General Motors ở Hoa Kỳ đã làm
thất nghiệp vài nghìn người Mỹ và Canada là một ví dụ điển hình.

WTO đã nhắc đến vấn đề thuế bổ sung của Hoa Kỳ theo Mục 232
của Đạo luật Thương mại Hoa Kỳ với Ban giải quyết tranh chấp theo
như đề xuất của các nước như Liên minh Châu Âu, Nhật Bản và Ấn
Độ rằng Hoa Kỳ đã không làm đúng theo kết luận của Ban giải quyết
tranh chấp nếu so kết luận của Ban giải quyết tranh chấp với những
gì Hoa Kỳ đưa ra thông báo.

Chỉ số PMI đối với ngành sản xuất ở Hoa Kỳ trong ba tháng
qua là 55,6 điểm trong tháng 9/2018, tháng tiếp theo đạt 55,7 điểm
và tháng 11 đạt 55,3 điểm. Các đơn đặt hàng tốt, giá nội địa tăng,
nhưng niềm tin kinh doanh thì non nớt do không chắc chắn các đơn
đặt hàng có tính thường xuyên. Các báo cáo có sẵn đã chỉ ra rằng
năng lực sản xuất ở Hoa Kỳ đang dần được cải thiện, tỷ lệ thất
nghiệp giảm so với những tháng trước đó.
Do vậy, nếu xét để phân tích một cách tổng thể có thể thấy
rằng nền kinh tế của Hoa Kỳ đạt được một vài điểm tích cực sau khi
có các lệnh áp thuế của Tổng thống Donald Trump, nhưng ngược lại
những nước láng giềng hay những đối tác thương mại của Hoa Kỳ
lại tỏ ra thất vọng. Các hành động đánh thuế của Hoa Kỳ đều nhắm
đến Trung Quốc, nhưng vấn đề của họ lại không hoàn toàn là vì kinh
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Tin Thế Giới

Chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc tiếp tục
gây áp lực lên các nhà sản xuất Châu Á
Theo khảo sát mới nhất của Nikkei, các nhà sản xuất ở Châu Á đã
nhận được ít đơn đặt hàng xuất khẩu hơn trong tháng 11/2018, khi căng
thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục làm giảm các nhu cầu
liên quan đến công nghiệp trong khu vực.
Khảo sát hàng tháng của Nikkei PMI yêu cầu các công ty lớn ở Châu Á
(ngoại trừ Trung Quốc) cung cấp về thay đổi về sản lượng đầu ra, các đơn
đặt hàng và các điều kiện kinh doanh khác, so với tháng trước đó.
Khảo sát mới nhất của Nikkei được thực hiện trước khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau và cùng đồng ý “ngưng chiến”
về những mức thuế quan mới khi cả hai nước cùng đang cố gắng để giải
quyết về xung đột thương mại. Theo các thông tin từ tháng 11 cho thấy sự
tiếp tục ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại, điều này đã được thể hiện rõ
ràng trong cuộc khảo sát tháng 10 khi một số nước có xu hướng xuất khẩu
đã thấy rõ sự giảm mạnh trong các đơn đặt hàng.
Chỉ số PMI (Là một chỉ số tổng hợp được xây dựng để đánh giá khái
quát về hoạt động trong ngành sản xuất và đóng vai trò như một chỉ số hàng
đầu cho toàn bộ nền kinh tế) của Hàn Quốc giảm từ 51.0 điểm xuống còn
48.6 điểm trong tháng 10/2018, ở mức thấp nhất trong vòng ba tháng.
Sự sụt giảm trong đầu tư thương mại, sự trì hoãn trong việc mua hàng
và làm kém đi các điều kiện kinh tế tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm
đều đang dẫn đến sự sụt giảm – điều mà được thể hiện trong cuộc khảo sát
mới nhất.
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Tin Thế Giới

Doanh số toàn cầu của các công ty xe hơi như Hyndai Motor,

Chỉ số PMI của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã tăng lên

Kia Motors, GM Korea, Ssangyong Motor và Renault Samsung tổng

mức 50,4 điểm trong khảo sát mới nhất (chỉ số PMI này trong tháng
10 là 49,8 điểm). Nhưng triển vọng xuất khẩu vẫn duy trì ở mức ảm
đạm.

Trong số các nước ASEAN, Malaysia đã có sự sụt giảm lớn,
giảm từ 49,2 điểm xuống còn 48,2 điểm. Philippines, có chỉ số PMI
tăng từ 54,0 điểm lên 54,2 điểm.

cộng là 720.000 ôtô trong tháng 11/2018, giảm 4,9% so với cùng kỳ
năm trước đó, điều này phản ánh lượng cầu từ bên ngoài nước đã

Nguồn: asia nikkei

giảm đi, bao gồm cả Trung Quốc. Theo thống kê từ Chính phủ, tổng
lượng xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc lần đầu tiên giảm
trong hai năm gần đây.
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Tin Thế Giới

Các mặt hàng nhập khẩu chủ chốt của Trung Quốc sụt giảm

C

ác mặt hàng nhập khẩu chủ chốt

Theo thông tin từ Nhà Trắng cho biết,

Theo các nhà phân tích, việc nhập khẩu

của Trung Quốc từ Đồng đến

trong tháng này Trung Quốc đã đồng ý bắt

sản phẩm Đồng ít hơn sẽ dẫn đến xu hướng

Quặng sắt và Đỗ tương (đậu nành)

đầu mua những sản phẩm nông nghiệp của

lo ngại hơn và sẽ ảnh hưởng đến các ngành

đã giảm trong tháng 11/2018, đây là dấu hiệu

Hoa Kỳ ngay lập tức sau khi có các cuộc nói

tiêu dùng chủ chốt ở Trung Quốc, ví dụ như:

mới nhất về sự sụt giảm của nước có nền

chuyện giữa Tổng thống Hoa Kỳ - Donald

điều hòa không khí, nhà ở hay ô tô.

kinh tế lớn thứ hai thế giới khi phải “vật lộn”

Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại thủ đô

với tác động của chiến tranh thương mại với

Buenos Aires.

Hoa Kỳ.
Trung Quốc nhập khẩu sản phẩm đậu
tương (đậu nành) đã giảm ở mức thấp nhất

trong vòng hai năm, cụ thể là giảm 38% so

Lượng nhập khẩu Đồng đã giảm 3%
trong tháng 11/2018 so với cùng kỳ năm
2017. Giá Đồng giảm 15%, ở mức 6.122 $/
tấn.
Sự tăng trưởng của nhu cầu sử dụng
đồng cuối cùng của Trung Quốc trong năm

với năm trước đó, sau khi Trung Quốc áp

2019 dựa rất nhiều vào các biện pháp tài

thuế lên các sản phẩm nhập khẩu của Hoa

khóa của Trung Quốc nhằm hỗ trợ tăng

Kỳ trong tháng 6/2018.

trưởng cơ sở hạ tầng và cắt giảm thuế thu

Đậu tương (đậu nành) đã trở thành nội

nhập để thúc đẩy tiêu dùng.

dung tranh luận chính trong các cuộc thảo

Lượng nhập khẩu quặng sắt của Trung

luận giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Đây là mặt

Quốc cũng giảm 8,8% trong tháng 11/2018

hàng nông sản lớn nhất của Hoa Kỳ xuất

so với cùng kỳ năm ngoái, giá thép thanh

khẩu sang trung Quốc cho đến khi Trung

cũng bị giảm đi 12% trong tháng 11/2018,

Quốc nâng mức thuế lên 25% như một hành

sau khi sự tăng mạnh sản lượng thép trong

động “trả đũa” lại các mức thuế của Hoa Kỳ

năm nay.

áp lên các sản phẩm nhập khẩu từ Trung
Quốc.
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Ấn Độ kháng cáo phán quyết của

Tại sao việc cải cách WTO

Ban Hội thẩm liên quan đến Nhật

có thể đi ngược lại lợi ích của Ấn Độ?

Bản về các biện pháp tự vệ đối với
sản phẩm thép nhập khẩu

Ấn Độ lo lắng rằng việc cải cách có thể

ký thỏa thuận, thì thỏa thuận đó sẽ đi vào

được dùng để thay thế mô hình dựa trên sự

hiệu lực trong khi các nước khác sẽ có thời

đồng thuận của Tổ chức thương mại đa

gian suy nghĩ khi nào sẵn sàng thì sẽ tham

phương.

gia. Lợi ích của Hiệp định TFA chỉ dành cho

Ấn Độ lo ngại rằng tuyên bố của Hội
nghị thượng đỉnh G20 về vấn đề cải cách Tổ

Ngày 14 tháng 12 năm 2018, Ấn Độ đã
đệ đơn kháng cáo liên quan đến Báo cáo
của Ban Hội thẩm WTO trong vụ kiện được
Nhật Bản khởi xướng liên quan đến thép
nhập khẩu của Ấn Độ. Báo cáo của Ban
Hội thẩm đã được gửi tới các thành viên
WTO vào ngày 6 tháng 11 năm 2018
Nguồn: internet

các thành viên của WTO chỉ khi họ ký thỏa
thuận.

chức Thương mại Thế giới (WTO) có thể sẽ

Tại cuộc họp Hội nghị Thượng đỉnh

thay đổi tính chất đồng thuận của tổ chức

G20 ở thủ đô Buenos Aires ngày 01 tháng 12

thương mại thế giới này, điều này có thể đi

năm 2018, các nhà lãnh đạo đã đồng ý 1

ngược lại với những lợi ích của Ấn Độ.

đoạn về thương mại trong tuyên bố cuối

Tuyên bố của Hội nghị thượng đỉnh

cùng họ đưa ra, mặc dù họ đã tránh các vấn

G20 đưa ra rằng các nước phát triển nên

đề gây tranh cãi, ví dụ như “về chủ nghĩa

thay đổi mô hình dựa trên sự đồng thuận của

bảo hộ”, “các biện pháp đơn phương” và

Tổ chức thế giới WTO. Họ có thể đề xuất

“thương mại không công bằng” do những sự

một mô hình dựa trên đa số đồng thuận

khác biệt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Do

giống như Hiệp định về Thuận lợi hóa

vậy, các nhà lãnh đạo ủng hộ cải cách WTO,

thương mại (viết tắt: TFA) hoặc bỏ phiếu dựa

cải cách chức năng của Tổ chức thế giới này

trên cơ sở trọng số như đã làm tại Quỹ tiền

và sẽ xem xét tiến độ cải cách ở Hội nghị

tệ Quốc tế. Hiệp định về Thuận lợi hóa

tiếp theo.

thương mại được ký nằm trong khuôn khổ

Tổng giám đốc WTO - ông Roberto

của WTO, trong trường hợp 2/3 thành viên

Azevêdo đã tham dự cuộc họp G20 và hoan

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Tin WTO

nghênh tuyên bố của các nhà lãnh đạo, ông coi đây là một thời

Tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 11 tại thủ đô Buenos

điểm rất quan trọng trong việc giải quyết các thách thức trong lĩnh

Aires vào tháng 12 năm 2017, Ấn Độ đã ngăn cản một thỏa thuận

vực thương mại toàn cầu.

về các vấn đề như: trợ cấp thủy sản; một chương trình làm việc liên

Ấn Độ thường bị cáo buộc vì sự dừng các cuộc đàm phán
bằng cách tận dụng khía cạnh “sự đồng thuận” của các thành viên,

quan đến lĩnh vực thương mại điện tử …
Nguồn: livemint

điều mà đến ngay cả một thành viên cũng có thể ngăn cản một
thỏa thuận trong Tổ chức thế giới gồm 164 thành viên này.
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

15

