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Tin Việt Nam và Quốc tế

Lấy Ủ kiến Dự thảo Thông t h ớng dẫn biện pháp tự vệ Báo cáo c a y ban Chơu Âu (EC) sau m t năm thực
trong giai đoạn chuyển tiếp vƠ biện pháp khẩn cấp đối

hiện Tuyên bố chung trong đƠm phán th

với hƠng dệt may trong Hiệp định CTPPP

giữa EU vƠ Hoa Kỳ

Nằm trong kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác ToƠn diện vƠ Tiến b
xuyên Thái Bình D

ng (CPTPP) c a B Công Th

triển khai xơy dựng Thông t

ng, B Công Th

ng mại

ng đư

h ớng dẫn biện pháp tự vệ trong giai đoạn

chuyển tiếp vƠ biện pháp khẩn cấp đối với hƠng dệt may trong Hiệp định
CTPPP (Dự thảo Thông t ).

NgƠy 25 tháng 7 năm 2019, kỷ niệm m t năm Tuyên bố chung c a Ch
tịch

y ban chơu Âu (EC) Jean-Claude Juncker vƠ tổng thống Hoa Kỳ Don-

ald Trump, đ a đến m t giai đoạn mới trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ vƠ
Liên minh Chơu Âu (EU).
B ớc đầu, các nhƠ lưnh đạo đứng đầu đư thƠnh lập nhóm chuyên gia

Căn cứ theo Điều 101 c a Luật Ban hƠnh văn bản quy phạm pháp luật

(Executive Working Group (EWG)), do y viên th

ng mại EU bƠ Cecilia

năm 2015 về việc lấy Ủ kiến các c quan, tổ chức vƠ cá nhơn có liên quan đối

Malmström vƠ đại diện th

với n i dung Dự thảo Thông t , B Công Th

hƠnh lƠm việc theo h ớng khác nhau cho sự hợp tác đư đ ợc xác định

ng đăng tải Dự thảo Thông t

vƠ kính mời các cá nhơn, đ n vị, tổ chức nghiên cứu, đóng góp Ủ kiến nhằm

hoƠn thiện Dự thảo Thông t .

ng mại Hoa Kỳ ông Robert Lighthizer cùng điều

trong Tuyên bố chung giữa hai bên.
Sau m t năm, m t loạt các hƠnh đ ng c thể đư đạt đ ợc, đ a mối

ụ kiến đóng góp vƠ chi tiết thông tin xin liên hệ :

quan hệ th

ng mại xuyên Đại Tơy D

ng lên m t tầm cao mới. Sau m t

năm, báo cáo về việc thực hiện Tuyên bố chung giữa EU vƠ Hoa Kỳ cung
C c Phòng v th

ng m i - Bộ Công Th

ng

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, HoƠn Kiếm, HƠ Nội, Vi t Nam
Đi n tho i: 042-22205002 (máy lẻ 120), DĐ : 0989697468
Email: chiptq@moit.gov.vn (chị Quỳnh Chi),

cấp m t cái nhìn tổng quan về tiến trình đạt đ ợc vƠ minh hoạ mức đ cam
kết giữa EU vƠ Hoa Kỳ trong m t năm qua, cả về mức đ chính trị lẫn kỹ
thuật.
Kể từ tháng 7 năm 2018, kim ngạch nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa
lỏng (liquefied natural gas - LNG) c a EU từ Hoa Kỳ đư tăng đáng kể lên

hanv@moit.gov.vn (chị Vi t HƠ).

tới 367%. Cho đến nay, năm 2019, EU chiếm m t phần ba kim ngach xuất
khẩu LNG c a Hoa Kỳ, đồng thời Hoa Kỳ cũng lƠ nhƠ cung cấp LNG lớn

Dự thảo thông t xem trên website C c Phòng vệ th

ng mại.
Nguồ :àCụ àPVTM

thứ ba c a EU, bên cạnh đó EU đang đ ợc xem lƠ điểm đến chính c a
hoạt đ ng xuất khẩu LNG c a Hoa Kỳ.
Nhập khẩu đậu nƠnh c a Hoa Kỳ vƠo EU đư tăng gần 100% từ tháng 7

năm 2018 đến tháng 6 năm 2019, so với cùng kỳ năm tr ớc. Hoa Kỳ hiện
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Tin Việt Nam

lƠ nhƠ cung cấp đậu nƠnh số m t

vƠ các doanh nghiệp thu c quyền sở

c a chơu Âu vƠ có thể mở r ng thị

hữu nhƠ n ớc.

tr ờng h n nữa, cũng theo quyết

NgoƠi ra, m t ví d gần đơy minh

định c a EC vƠo ngƠy 29 tháng 1

họa cho sự hợp tác nƠy đ ợc thúc

năm 2019 cho phép EU đ ợc sử

đẩy theo tinh thần c a Tuyên bố

d ng đậu nƠnh c a Hoa Kỳ cho

chung tháng 7 năm 2018 lƠ thỏa

nhiên liệu sinh học.

thuận về việc tỷ lệ hạn ngạch thuế

NgƠy 15 tháng 4 năm 2019, H i

quan đối với các loại thịt bò không có

đồng chơu Âu (European Council) đư

hormone (hormone-free beef) c a

mở m t cu c đƠm phán với Hoa Kỳ

Hoa Kỳ xuất khẩu vƠo thị tr ờng EU.

về thỏa thuận sẽ cho phép các nhƠ

EU tiếp t c đ a ra các v việc về

xuất khẩu từ m t số lĩnh vực có
đ ợc sự chứng nhận sản phẩm
trong chính quốc gia c a n ớc xuất

khẩu (ví d nh

ng ợc với việc phải

gửi mẫu tới đích đến c a xuất khẩu)
Tháng 7 năm 2018, H i đồng
chơu Âu đư y quyền cho EC mở các
cu c đƠm phán với Hoa Kỳ về việc
loại bỏ thuế quan đối với hƠng hóa
công nghiệp. Mặc dù ch a thể tiến
hƠnh các cu c đƠm phán trong lĩnh
vực nƠy do các m c tiêu khác nhau
c a hai bên, EU vẫn sẵn sang tham
gia với Hoa Kỳ xuyên suốt các thỏa
thuận giữa các nhƠ lưnh đạo đứng
đầu.

chấm dứt thuế quan đối với thép vƠ
sơu sắc h n trong các lĩnh vực chiến

các doanh nghiệp vƠ giải phóng các

l ợc, đặc biệt lƠ những vấn đề liên

nguồn lực hƠnh chính, bằng cách

quan đến các công nghệ mới nổi,

giảm thiểu sự trùng lặp c a các cu c

nh

kiểm tra.

in 3D, robot vƠ ph

nối. Những tiến b

ng tiện kết

quan trọng đư

đ ợc thực hiện trong các lĩnh vực
d ợc phẩm, thiết bị y tế vƠ an ninh
mạng. Về lĩnh vực d ợc phẩm, EU
vƠ Hoa Kỳ đư đạt đ ợc m t c t mốc
vƠo ngƠy 11 tháng 7 năm 2019, vì tất
cả các c quan nhƠ n ớc thƠnh viên
EU đư đ ợc thừa nhận theo thỏa
thuận công nhận lẫn nhau trong
khuôn khổ EC (Mutual Recognition
Agreement - MRA) về thực hiện sản

Các hợp tác về tiêu chuẩn, EU

xuất an toƠn thuốc cho con ng ời.

đư trình bƠy Ủ t ởng về sự hợp tác

Điều nƠy có thể cắt giảm chi phí cho
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EU vƠ Hoa Kỳ đư tham gia xác
định vƠ giải quyết những xuyên tạc
gơy ra bởi những hƠnh vi th

ng mại

không công bằng lƠm sai lệnh thị

th ờng. Cùng với Nhật Bản, cả hai

nhôm c a Hoa Kỳ nhơp khẩu từ EU,
điều nƠy cũng có lợi cho Hoa Kỳ vì
các nhƠ sản xuất Hoa Kỳ có thể sẽ
cung cấp các nguyên liệu nƠy với giá
h n từ EU. Bên cạnh đó, EU cũng có
thể loại bỏ đ ợc sự tái cơn bằng
thuế quan cho xuất khẩu c a Hoa
Kỳ.
Nguồ :àEC

bên đư đệ trình m t đề xuất chung
lên Tổ chức Th

ng mại Thế giới

(WTO) để tăng c ờng sự tuơn th
c a các thƠnh viên với những yêu
cầu minh bạch. Quá trình ba bên EU
– Hoa Kỳ - Nhật Bản cũng đ ợc dự
kiến sẽ dẫn đến các đề xuất cho các
quy tắc mới về trợ cấp công nghiệp
.tra .go .

BẢN TIN PVTM & CBS - Số

Tin Thế Giới

Theo phơn tích c a CRI, đến tháng 5 năm 2019, các biện
pháp tạm thời áp d ng cho các sản phẩm nông nghiệp bao gồm
nh : lúa mì, ngô, gạo, đ ờng, bông, len vƠ len xù…. Hạn ngạch
thuế quan nhập khẩu đối với lúa mì, ngô, gạo, đ ờng vƠ bông
đ ợc phơn loại thƠnh hạn ngạch cho các doanh nghiệp th
mại nhƠ n ớc vƠ hạn ngạch cho các doanh nghiệp th
ngoƠi quốc doanh nhằm

ng

ng mại

u tiên cho các doanh nghiệp nhƠ

n ớc. Việc nhập khẩu len vƠ len xù… lƠ đ c quyền cho các
công ty đ ợc chỉ định. Theo CRI, sự quản lỦ hạn ngạch thuế
quan c a Trung Quốc đối với các sản phẩm nông nghiệp có cả
u điểm vƠ nh ợc điểm. M t mặt, nó bảo vệ thị tr ờng nông
sản trong n ớc khỏi tác đ ng c a m t l ợng lớn hƠng nhập
khẩu nông sản giá rẻ. Mức thuế suất thấp trong hạn ngạch đảm
bảo mức chi phí thấp c a nguyên liệu thô đối với các doanh

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu c a Trung Quốc đối với các sản
phẩm nông nghiệp giai đoạn 2019-2023

nghiệp chế biến nông sản ở Trung Quốc. Mặt khác, sự quản lỦ

Kenneth Research đư công bố m t báo cáo chi tiết về Thị tr ờng đ ợc phơn loại theo

Trung Quốc lên WTO liên quan đến hạn ngạch thuế nhập khẩu

quy mô thị tr ờng, các chỉ số tăng tr ởng vƠ bao gồm phơn tích thị tr ờng chi tiết về xu
h ớng vĩ mô vƠ tăng tr ởng theo vùng ở Bắc Mỹ, chơu Mỹ Latinh, chơu Âu, chơu Á Thái
Bình D

ng vƠ Trung Đông vƠ Chơu Phi. Báo cáo cũng bao gồm những thách thức đang

ảnh h ởng đến sự tăng tr ởng c a ngƠnh vƠ đ a ra đánh giá chiến l ợc cần thiết để thúc
đẩy tăng tr ởng c a thị tr ờng trong giai đoạn dự báo.
Các Biện pháp Tạm thời về Quản lỦ Hạn ngạch Thuế quan Nhập khẩu đối với các Sản

mức hạn ngạch thuế quan sẽ gơy ra các tranh chấp th

ng mại

quốc tế. Ví d , vƠo tháng 12 năm 2016, Hoa Kỳ đư đệ đ n kiện
đối với lúa mì, gạo vƠ ngô. VƠo tháng 4 năm 2019, Hoa Kỳ đư
thắng kiện theo phán quyết c a WTO liên quan đến việc Trung
Quốc sử d ng hạn ngạch thuế quan suất đối với gạo, lúa mì vƠ
ngô, điều nƠy chứng tỏ Hoa Kỳ đư thƠnh công trong việc thơm
nhập vƠo thị tr ờng c a Trung Quốc vốn hạn chế đối với các
sản phẩm ngũ cốc nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, m t số

phẩm Nông nghiệp (sau đơy gọi chung các biện pháp tạm thời) lƠ m t tƠi liệu c a chính ph

ng ời n p đ n xin hạn ngạch thuế quan nhập khẩu không phải

do

lƠ các công ty chế biến nông sản mƠ lại lƠ các công ty th

y ban Cải cách vƠ Phát triển Quốc gia Trung Quốc xơy dựng vƠ có hiệu lực từ ngƠy 5

ng

tháng 2 năm 2002. Các biện pháp tạm thời sẽ đ a ra các hạn ngạch nhập khẩu hƠng năm

mại. Họ bán lại các sản phẩm nông nghiệp đ ợc cấp hạn

đối với các sản phẩm nông nghiệp theo l trình

u đưi hƠng hóa c a Trung Quốc khi gia

ngạch cho các doanh nghiệp chế biến nông sản với mức giá

nhập WTO. HƠng nông sản nhập khẩu theo hạn ngạch chịu mức thuế suất thấp trong khi

cao. Do đó, các doanh nghiệp chế biến nông sản phải trả nhiều

những hƠng hóa ngoƠi hạn ngạch phải chịu mức thuế suất cao.

tiền h n cho nông sản nhập khẩu.
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Theo CRI, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu hƠng năm đối với m t số sản phẩm nông
nghiệp khó có thể đ ợc sử d ng hết. Ví d , năm 2018, nhập khẩu ngô c a Trung Quốc
đạt tổng c ng 3,52 triệu tấn, chỉ chiếm 48,90% l ợng hạn ngạch lƠ 7,20 triệu tấn; tổng
l ợng lúa mì nhập khẩu khoảng 3,10 triệu tấn, chỉ chiếm 32,20% số l ợng hạn ngạch lƠ
9.636.000 tấn. Điều nƠy lƠ do các tiêu chuẩn điều kiện nghiêm ngặt . Nhiều doanh nghiệp
hạ nguồn (nh doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi vƠ doanh nghiệp chế biến thực
phẩm) không lấy đ ợc hạn ngạch thuế nhập khẩu để mua nguyên liệu từ các nguồn khác

hoặc thậm chí mua nông sản nhập lậu vƠo Trung Quốc.
CRI hy vọng rằng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với các sản phẩm nông nghiệp
sẽ không còn khi th

ng mại quốc tế c a Trung Quốc phát triển vƠ nền kinh tế Trung

Quốc trở nên toƠn cầu h n. Tuy nhiên, hầu hết các hạn ngạch nƠy sẽ tiếp t c tồn tại từ
năm 2019 đến 2023 vì chính ph Trung Quốc cần phải bảo vệ thị tr ờng sản xuất hƠng
nông sản trong n ớc vƠ m t số doanh nghiệp nhƠ n ớc có thể kiếm lợi nhuận từ việc
bán lại các hạn ngạch thuế quan.

Đồng nhơn dơn tệ tăng giá sau khi Trung Quốc
áp thuế chống bán phá giá đối với mặt hƠng
thép nhập khẩu
Đồng Nhơn dơn tệ đang tăng giá cao h n vƠo tuần ngƠy 24

Về Kenneth Research:

tháng 7 năm 2019 sau khi chính ph thông báo rằng họ sẽ áp

Kenneth Research cung cấp các báo cáo nghiên cứu thị tr ờng cho các cá nhơn, các

thuế chống bán phá giá đối với mặt hƠng thép nhập khẩu từ các

ngƠnh công nghiệp, hiệp h i vƠ tổ chức khác nhau với m c đích giúp họ đ a ra những

đối tác th

quyết định sáng suốt. Th

trong chiến dịch quốc gia với “n lực miệt mƠi” nhằm đáp ứng chỉ

viện c a Kenneth Research bao gồm h n 10.000 báo cáo

ng mại chính trong khu vực. Đơy có thể lƠ m t phần

nghiên cứu đ ợc cung cấp bởi h n 15 nhƠ xuất bản nghiên cứu thị tr ờng trong các

tiêu tăng tr ởng công nghiệp trong năm nay, đặc biệt lƠ khi ch

ngƠnh công nghiệp khác nhau. B

nghĩa bảo h vƠ chiến tranh th

s u tập các giải pháp nghiên cứu thị tr ờng c a

Kenneth bao gồm cả cấp đ vĩ mô cũng nh cấp đ vi mô với các tiêu đề nghiên cứu thị
tr ờng phù hợp. LƠ m t công ty bán lại các nghiên cứu liên quan đến thị tr ờng toƠn cầu,
Kenneth Research cung cấp phơn tích quan trọng về các thị tr ờng khác nhau với các
dịch v t

vấn vƠ kinh doanh thuần túy về các ngƠnh công nghiệp khác nhau trên toƠn

cầu.

ng mại đang gơy áp lực đối với

xuất khẩu vƠ ảnh h ởng tới nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nƠy.
Gần đơy, B Th

ng mại Trung Quốc đư xác nhận rằng họ sẽ

áp thuế ở mức từ 18,1% tới 103,1% đối với tất cả các mặt hƠng
phôi thép không gỉ vƠ tấm thép không gỉ cán nóng bắt đầu từ ngƠy
23/7/2019. Chính sách mới nƠy nhắm vƠo hƠng nhập khẩu từ

Nguồ :àMarket irror

Liên minh chơu Âu, Nhật Bản, HƠn Quốc, vƠ Indonesia.
Tất cả 28 n ớc trong thị tr ờng khu vực đồng Euro sẽ phải

đối mặt với mức thuế 43%, các nhƠ xuất khẩu Nhật Bản sẽ phải
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chịu mức thuế 29%, HƠn Quốc vƠ

đ ợc thảo luận nhiều nhất, điều mƠ

Indonesia chịu mức thuế lần l ợt lƠ

chúng tôi luôn luôn nhắc đến trong

103,1% vƠ 20,2%.

những cu c họp lƠ liệu chúng ta có
nên chuyển tới thị tr ờng Việt Nam

Bán phá giá lƠ khi m t mặt hƠng

hay không. Rất nhiều khách hƠng

nhập khẩu đ ợc bán với mức giá

c a tôi đư dời sang đó.

thấp h n so với giá thông th ờng
đ ợc tính trên thị tr ờng n i địa.

Chính sách vƠ việc thực hiện

Trung Quốc hiện đang lƠ nhƠ sản

trên thực tế c a Chính ph

xuất vƠ xuất khẩu thép lớn nhất trên

vẫn còn rời rạc. Không phải lƠ điều

thế giới, xuất khẩu 67 triệu tấn thép,

dễ dƠng, ít nhất thì cho đến giờ tôi

giảm 9% so với năm tr ớc đó.

vẫn ch a nhìn thấy đ ợc lợi ích, ông

B Th

Li Jiajun nói.

ng mại Trung Quốc cho

biết việc bán phá giá đư gơy thiệt hại

Nh ng Trung Quốc đư bắt đầu

tới nền công nghiệp quốc gia.

vƠo cu c. Trong tháng Ba, chính ph

Việc bán phá giá từ EU, Nhật

miệt mƠi” lƠ cần thiết nhằm đạt m c

Bản, HƠn Quốc vƠ Indonesia đư gơy

tiêu trong năm nay ở giữa mức 6%

ph

thiệt hại đáng kể đối với ngƠnh công

vƠ 6,5%, bu c chính ph phải đ a ra

Quốc (PBOC) đư giảm tỉ lệ dự trữ bắt

nghiệp ống thép không gỉ vƠ tấm

các biện pháp kích thích kinh tế

bu c nhằm khuyến khích cho vay,

thép không gỉ cán nóng n i địa Trung

nhằm đạt đ ợc tiến b .

nh ng nhiều ngơn hƠng nhỏ vƠ vừa

Quốc.

đơu đó

Khi chiến tranh th

ng mại Mỹ -

Reuters cho biết, mặc dù chính
vƠ Ngơn hƠng nhơn dơn Trung

vẫn không sẵn sƠng cho vay. Điều
nƠy đư dẫn đến việc nhiều doanh

Trung Quốc gần đơy đư triển khai

Trung vẫn còn đang tiếp diễn, nhiều

kế hoạch tăng sản l ợng công

nhƠ sản xuất trong vƠ cả n ớc ngoƠi

nghiệp đầu ra sau khi mức sản xuất

đư rút khỏi đất n ớc nƠy để qua các

giảm xuống mức thấp nhất trong

thị tr ờng lơn cận bao gồm Malaysia,

vòng 17 năm qua: 5% trong tháng 5,

Thái Lan vƠ Việt Nam. Mặc dù đang

mặc dù tăng tr ởng đư có dấu hiệu

chuyển

nh ng

công ty Guangdong LiShun Yuan

ph c hồi lên 6,3% vƠo tháng 6. B

những doanh nghiệp nƠy cũng đang

Intelligent Automation Co., trả lời báo

Công nghiệp chỉ ra rằng “các n lực

chỉ chiếm d ới 2% năng suất.

chí: Trong những ngƠy nƠy, ch

h ớng

nh

vậy
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nghiệp loay hoay với chi phí vƠ m t
l ợng lớn các nhƠ sản xuất chậm trễ
đ n hƠng vƠ cắt giảm nhơn sự.
Li Jiajun, giám đốc tƠi chính c a

thông báo cắt giảm gần 300 tỉ đô la
thuế trên mọi lĩnh vực nhằm tạo điều
kiện cho doanh nghiệp vƠ tăng l ợng
cầu c a ng ời tiêu dùng. Nhiều nhƠ
kinh tế đồng tình rằng điều nƠy sẽ bù
đắp đ ợc những ảnh h ởng từ cu c
chiến th

ng mại với Mỹ, nh ng sẽ

lƠ không đ sau khi Quỹ tiền tệ quốc
tế (IMF) cảnh báo rằng cu c chiến
nƠy đang ảnh h ởng tới Trung Quốc
nhiều h n Mỹ.
Nguồ :àReutersàà

đề
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EU sẽ áp thuế nhập khẩu đối với dầu diesel sinh học nhập khẩu từ Indonesia
y ban chơu Âu đư đề xuất mức thuế từ 8% tới 18% đối với các mặt hƠng dầu diesel sinh
học nhập khẩu từ Indonesia nhằm ngăn chặn trợ cấp không công bằng, đơy lƠ đ ng thái mới
nhất trong m t v việc đư kéo dƠi suốt 7 năm qua.
Các khoản trợ cấp sẽ trở thƠnh m t cú đánh kép đối với sản phẩm dầu diesel sinh học c a
Indonesia sau khi vƠo tháng 3 vừa qua

y ban chơu Âu đư đ a ra quyết định rằng dầu cọ

không còn đ ợc coi lƠ nguyên liệu xanh vƠ do đó nên bị loại bỏ ra khỏi danh m c nhiên liệu tái
tạo.
y ban ph trách mảng chính sách th

ng mại cho khối 28 n ớc thƠnh viên Chơu Âu đư

tiến hƠnh m t cu c điều tra chống trợ cấp vƠo tháng 12 vừa rồi dựa trên đ n khiếu nại c a H i
đồng dầu diesel sinh học chơu Âu.
C quan hƠnh pháp c a EU tuyên bố rằng có tồn tại chứng cứ các nhƠ sản xuất ở Indonesia đang đ ợc h ởng lợi từ việc trợ cấp d ới dạng h trợ tƠi chính liên quan đến xuất khẩu,

Musim Mas Group vƠ 18% đối với Permata Group.

u đưi thuế vƠ việc cung cấp dầu cọ, nguyên liệu thô chính ở mức giá thấp.
Chuyên viên th

ng mại cấp cao c a Indonesia cho biết chính quyền Indonesia sẽ đối mặt

Đơy chỉ lƠ các biện pháp tạm thời trong thời gian chờ đợi
kết quả từ cu c điều tra c a EU

vƠ sẽ đ ợc công bố vƠo

với mức thuế nƠy vƠ sẽ lƠm việc với các công ty vƠ hiệp h i dầu diesel sinh học Indonesia để

ngƠy 6/9. Mức thuế cuối cùng th ờng đ ợc áp d ng trong

phản hồi.

vòng 5 năm sau khi cu c điều tra kết thúc sẽ đ ợc đ a ra

Pradnyawati, giám đốc an ninh th

ng mại c a B Th

ng mại Indonesia phát biểu: “Các

mu n nhất tr ớc ngƠy 4 tháng 1 năm 2020.
Các biện pháp có thể bị từ chối bởi các n ớc thƠnh viên

công ty đang n lực bác bỏ con số đề xuất c a EU vƠo ngƠy 26 tháng 7 năm 2019”.
Ch

tịch Hiệp h i các nhƠ sản xuất dầu diesel sinh học Indonesia, ông Parulian Tu-

manggor nói rằng các cáo bu c c a EU lƠ “hoƠn toƠn không chính xác”.
Ông cũng cho biết “Chúng tôi khẳng định rằng các công ty dầu cọ Indonesia chúng tôi
ch a bao giờ nhận trợ cấp từ chính ph ”. “Khoản vay chúng tôi nhận đ ợc lƠ dựa theo chính
sách th

ng mại vƠ chúng tôi đư phải trả thuế dựa theo các điều khoản”.

Dựa theo m t tƠi liệu đ ợc cung cấp tới các bên liên quan, mức thuế nhập khẩu đ ợc đề

xuất lƠ 8% đối với Ciliandra Perkasa, 15,7% đối với tập đoƠn Wilmar Group, 16,3% đối với
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EU.
Các nhƠ sản xuất dầu diesel sinh học chơu Âu

ng h

đ ng thái nƠy.
Nữ giám đốc Hiệp h i dầu diesel sinh học chơu Âu (EBB)
Kristell Guizouarn trả lời Reuters: “Điều nƠy thật sự tuyệt vời
đối với ngƠnh công nghiệp dầu diesel sinh học ở Chơu ÂU
nhằm đạt đ ợc sự công bằng vƠ tính cạnh tranh trên thị
tr ờng nh đối với v việc c a Argentina”
.tra .go .
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EU chuẩn bị áp thuế trả đũa đối với hƠng hóa c a Mỹ

“HoƠn toƠn chính đáng khi áp d ng m t
mức thuế tạm thời bởi đư tồn tại việc trợ cấp
đối với sản phẩm dầu diesel sinh học c a

EU đang chuẩn bị áp mức thuế 75% đối với m t loạt các mặt hƠng c a Mỹ trị giá 35 tỉ euro nếu Mỹ tiến
hƠnh áp thuế lên mặt hƠng ô tô nhập khẩu từ chơu Âu.

Indonesia”.
EU bắt đầu tiến hƠnh điều tra sản phẩm

BƠ Cecilia Malmstrom, Cao y th

ng mại Chơu Âu cho biết tr ớc h i đồng nghị viện Chơu Âu “Chúng tôi

dầu diesel sinh học từ Argentina vƠ Indone-

sẽ không chấp nhận bất cứ m t hình thức th

sia vƠo năm 2012 vƠ áp thuế chống bán phá

vƠ nếu phải áp thuế, chúng tôi sẽ có m t danh sách các mặt hƠng cần áp thuế nhằm tái cơn bằng”.

giá đối với các công ty c a 2 nhƠ sản xuất
lớn nƠy vƠo năm 2013. Tuy nhiên, các doanh nghiệp sau đó đư thắng kiện tại tòa án
công lỦ Chơu Âu vƠ tổ chức th

ng mại thế

giới WTO.
Điều nƠy đư bu c EU phải gỡ bỏ thuế
đối với phần lớn các mặt hƠng dầu diesel
sinh học nhập khẩu từ hai quốc gia nƠy, tuy
nhiên

y ban cũng đư tiến hƠnh m t cu c

điều tra liên quan đến trợ cấp không công
bằng.
EU đư áp thuế 25,0-33,4% đối với các
nhƠ sản xuất Argentina vƠo tháng 2, nh ng
cũng ngay lập tức đề nghị m t thỏa thuận
nhập khẩu miễn thuế đối với khoảng 1,2
triệu tấn miễn lƠ họ bán sản phẩm nƠy ở
mức giá tối thiểu.

ng mại, thuế quan hay sự hạn chế xuất khẩu có m c đích nƠo,

Trong m t thông báo đ ợc đ a ra vƠo ngƠy 23/7/2019, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) chỉ ra rằng thuế đối với xe
ô tô chơu Âu xuất khẩu vƠo Mỹ lƠ m t trong những nhơn tố r i ro chính đối với nền kinh tế toƠn cầu trong năm
2019.
Tổng thống Donald Trump đư liên t c đe dọa việc tăng thuế nhập khẩu đối với xe ô tô chơu Âu lên tới 25%.
VƠo ngƠy 22/7/2019, b tr ởng kinh tế Đức Peter Altmaier nhắc lại rằng EU có thể sẽ sẵn sƠng đ a mức thuế
đối với xe ô tô Mỹ về 0 nhằm tránh m t cu c chiến th

ng mại.

VƠo tháng 5, Tổng thống Donald Trump đư thôi không đe dọa áp thuế nhập khẩu lên xe h i chơu Âu trong
vòng 6 tháng tới nhằm tạo điều kiện cho việc đƠm phán m t hiệp định th
thống Donald Trump tập trung vƠo m c tiêu thặng d

th

ng mại mới. Trong năm bầu cử, tổng

ng mại 169 tỉ đô la c a EU so với Mỹ . VƠo năm

2018, Đức xuất khẩu ô tô vƠ ph tùng sang Mỹ với giá trị xấp xỉ 26 tỉ euro.
Các mối lo ngại đang gia tăng khi mƠ EU có thể sẽ bị dính vƠo cu c chiến tranh th

ng mại Mỹ - Trung vƠ

đối diện với các rƠo cản xuất khẩu từ Trung Quốc có nguy c xảy ra.
Trung Quốc sẽ áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép không gỉ nhập khẩu từ EU, HƠn Quốc vƠ
Nhật Bản.
Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá ở mức 18,1% đối với mặt hƠng thép không gỉ nhập khẩu từ EU,
HƠn Quốc vƠ Nhật Bản từ ngƠy 23/7/2019. Đ ng thái nƠy c a Trung Quốc lƠ m t đòn kép đối với các nhƠ sản

Nguồ :àEUàà

xuất thép EU đư vƠ đang chịu tình trạng d thừa toƠn cầu ch yếu lƠ do Trung Quốc gơy ra. Mỹ đư phải hứng
chịu sự d

thừa nƠy do các loại thuế quan vƠ thị tr ờng EU đư trở thƠnh điểm đến cuối cùng về l ợng hƠng

xuất khẩu đáng lẽ ra lƠ dƠnh cho Mỹ.

Nguồ :àReutersàà
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Nhập khẩu thép c a Hoa Kỳ giảm 13% so với cùng kỳ năm 2018

T

(thị phần các sản phẩm thép thƠnh phẩm nhập khẩu tính hết tháng 6.2019 lƠ 21%)
heo dữ liệu c a C c Thống kê dơn số Hoa Kỳ, ngƠy 24 tháng 7
năm 2019 Viện Sắt vƠ Thép Hoa Kỳ đ a ra báo cáo về tổng l ợng
nhập khẩu thép vƠo Hoa Kỳ tháng 6.2019 đạt mức 2.023.000 tấn,

trong đó 1.711.000 tấn lƠ các sản phẩm thép thƠnh phẩm (giảm 2,5% vƠ 8,3%

so với l ợng nhập khẩu trong tháng 5.2019). Nửa năm đầu năm 2019, tổng
l ợng nhậph khẩu thép vƠ các sản phẩm thép thƠnh phẩm lần l ợt lƠ:
15.620.000 vƠ 11.676.000 tấn; giảm lần l ợt 12,7% vƠ 16,7% so với cùng kỳ
năm 2018. Tổng l ợng nhập khẩu vƠ thép thƠnh phẩm hƠng năm trong năm
2019 sẽ lƠ 31,2 triệu tấn vƠ 23,4 triệu tấn, giảm lần l ợt 7,4% vƠ 9,1% so với
năm 2018. Thị phần nhập khẩu thép thƠnh phẩm

ớc tính khoảng 20% trong

Trong tháng 6.2019, khối l ợng nhập khẩu thép thƠnh phẩm lớn nhất lƠ từ
HƠn Quốc (163.000 tấn, giảm 44% so với cuối tháng 5.2019), Nhật Bản
(112.000 tấn, giảm 9%), Đức (100.000 tấn, tăng 56%), ĐƠi Loan – Trung Quốc
(86.000 tấn, tăng 7%) vƠ Việt Nam (59.000 tấn, giảm 3%). Trong sáu tháng

đầu năm 2019, các nhƠ cung cấp lớn nhất lƠ HƠn Quốc (1.450.000 NT, giảm
17% so với cùng kỳ năm 2018), Nhật Bản (723.000 tấn, giảm 2%), Đức
(617.000 tấn, giảm 7%) , ĐƠi Loan (522.000 tấn, giảm 7%) vƠ Việt Nam
(427.000 tấn, giảm 16%). D ới đơy lƠ biểu đồ thể hiện thị phần nhập khẩu
thép

ớc tính trong những tháng gần đơy vƠ về thép nhập khẩu thƠnh phẩm

từ n ớc ngoƠi.

tháng 6.2019 vƠ ớc tính lƠ 21% trong 6 tháng đầu năm 2019.
Các sản phẩm thép thƠnh phẩm chính có mức tăng nhập khẩu đáng kể
trong tháng 6.2019 so với tháng 5.2019 lƠ thép tấm mạ thiếc (tăng 70%), thép
ống c khí (tăng 14%) vƠ thép cu n (tăng 12%).

D ới đơy lƠ tổng l ợng nhập khẩu thép thƠnh phẩm nhập khẩu vƠo Hoa
Kỳ theo quốc gia, đ n vị tính lƠ nghìn tấn. Trong đó, Việt Nam trong tháng
6.2019

ớc tính xuất khẩu thép thƠnh phẩm sang Hoa Kỳ đạt 59 nghìn tấn,

giảm 3,4% so với l ợng xuất khẩu thép thƠnh phẩm sang Hoa Kỳ trong tháng
5.2019 (đạt 61 nghìn tấn), tính trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 427 nghìn tấn,
giảm 16% so với cùng kỳ năm 2018.
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Tin Thế Giới

D ới đơy lƠ biểu đồ nhập khẩu các sản phẩm thép thƠnh phầm vƠ bán
thƠnh phẩm tính theo tháng giữa năm 2018 vƠ 2019 (số liệu cập nhật đến
tháng 6 năm 2019)

Nhập khẩu các s n phẩm thép thƠnh phẩm nhập khẩu vƠo Hoa Kỳ
theo n ớc.

Hoa Kỳ nhập khẩu các sản phẩm thép thƠnh phẩm từ 10 n ớc nh : HƠn
Quốc, Nhật bản, Đức, ĐƠi Loan – Trung Quốc, Việt Nam, Trung Quốc, Brazil,

Nguồ :àá eri a ààIro àa dàSteelààI situte

ụ, Nga vƠ HƠ Lan. Việt Nam trong quí II.2019 đư xuất 66 nghìn tấn sang Hoa
Kỳ, giảm 12,6% so với Quí I.2019. Trong khi đó có HƠn Quốc xuất khẩu sang
Hoa Kỳ trong quí II đạt 243 nghìn tấn, tăng 0,9% so với Quí I.2019. Nhật Bản
xuất khẩu sang Hoa Kỳ trong Quí II đạt 131 nghìn tấn, tăng 19,4% so với Quí
I.2019.

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

.tra .go .

BẢN TIN PVTM & CBS - Số

Tin WTO

Nhật B n vƠ HƠn Quốc đ ng độ t i WTO vì tranh chấp th

Tuy nhiên, không có bất kỳ thƠnh

NgƠy 24 tháng 7 năm 2019, HƠn

viên WTO nƠo lên tiếng vì họ không

Quốc đư cố gắng gơy ra áp lực từ

muốn dính líu đến tranh chấp giữa

phía quốc tế h ớng vƠo Nhật Bản
bằng cách đ a lên Tổ chức Th

hai quốc gia có lịch sử kéo dƠi vƠ

ng

phức tạp.

mại thế giới (WTO) khiếu nại Nhật
Bản đang sử d ng th

ng mại nh

Trong khi đó, HƠn Quốc lên

m t công c chính trị. Nhật Bản đư
gơy phẫn n

tiếng phản đối kế hoạch c a Nhật

lên HƠn Quốc với kế

Bản muốn loại bỏ n ớc nƠy ra khỏi

hoạch “bình th ờng hóa” các th t c
th

danh sách các quốc gia đối mặt với

ng mại hiện đang đ ợc “đ n

những hạn chế th

giản hóa”, hạn chế hiệu quả xuất
khẩu sang HƠn Quốc vƠ dựng lên
m t rƠo cản có thể bị phá vỡ nguồn
cung bán dẫn cho toƠn thế giới.
Việc Nhật Bản hạn chế xuất
khẩu các nguyên liệu công nghệ cao
sang HƠn Quốc diễn ra sau phán
quyết năm ngoái c a tòa án HƠn
Quốc rằng các công ty Nhật Bản
phải bồi th ờng cho HƠn Quốc bằng
cách để công nhơn HƠn Quốc lƠm
việc trong các nhƠ máy c a Nhật
Bản trong thời gian Nhật chiếm đóng
bán đảo Triều Tiên từ năm 1940 đến
năm 1945. Nhật Bản tin rằng vấn đề
đư đ ợc giải quyết theo hiệp

ớc

ng m i

ng mại tối thiểu

(đ ợc gọi lƠ “danh sách trắng”), điều
năm 1965 vƠ phán quyết c a tòa án

phía HƠn Quốc cho rằng: việc Nhật

đư vi phạm luật pháp quốc tế.

Bản hạn chế xuất khẩu các nguyên

Đại sứ Nhật Bản tại WTO
Junichi Ihara cho rằng: sự thay đổi
trong th

t c th

ng mại lƠ đặc

quyền c a Nhật Bản, điều nƠy lƠ
không có gì bất th ờng vƠ phản ánh
việc HƠn Quốc không duy trì đối
thoại về việc hợp lỦ hóa các th t c
th

ng mại. Việc nƠy cũng dựa trên

liệu công nghệ cao sang không phải
lƠ m t biện pháp th

ng mại hay lƠ

biện pháp an ninh mƠ phía Nhật Bản
đang sử d ng nh

m t công c

chính trị. Nhật Bản có thể gơy gián
đoạn cho nền kinh tế thế giới, đồng
thời kêu gọi Nhật Bản quay trở lại
đƠm phán song ph

ng.

mối lo ngại về an ninh quốc gia, sau

HƠn Quốc đư đ a tranh chấp

“ m t số tr ờng hợp xuất khẩu

lên Đại h i đồng c a WTO, hy vọng

không phù hợp” sang HƠn Quốc.

sẽ thúc đẩy sự phản đối quốc tế đối

NgƠy 24 tháng 7 năm 2019,
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với những đ ng thái c a Nhật Bản.

nƠy sẽ lƠm suy yếu hợp tác kinh tế
vƠ an ninh hƠng thập kỷ c a hai
quốc gia vƠ đe dọa tới th

ng mại

tự do.
Trong m t tuyên bố ra ngƠy
24/7, B Công nghiệp HƠn Quốc nói
nếu Nhật Bản xóa tên HƠn Quốc
khỏi "danh sách trắng", thì đó sẽ lƠ
m t vấn đề rất nghiêm trọng, xói
mòn quan hệ đối tác kinh tế vƠ an
ninh giữa hai n ớc. Theo HƠn Quốc,
việc kiềm chế xuất khẩu c a Nhật
Bản lƠ cố tình nhằm vƠo lĩnh vực
sản xuất con chip vƠ mƠn hình điện
thoại.
.tra .go .
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B tr ởng B Công nghiệp HƠn Quốc
Sung Yoon-mo phát biểu :"LƠm vậy sẽ lƠ
m t vấn đề rất nghiêm trọng, lƠm lung lay

Thỏa thuận giữa EU vƠ Canada nhằm tránh sự ngăn chặn từ Hoa
Kỳ đối với các thẩm phán WTO

nền tảng c a quan hệ đối tác kinh tế HƠnNhật vƠ hợp tác an ninh Đông Bắc Á vốn
đư duy trì vƠ phát triển trong h n 60 năm",
ông Sung nói thêm:"Việc loại HƠn Quốc
khỏi danh sach trắng lƠ đi ng ợc lại thông
lệ quốc tế vƠ chúng tôi đang lo ngại về ảnh
h ởng tiêu cực c a việc đó đối với các
chu i cung ứng toƠn cầu vƠ th

ng mại tự

do".
Theo m t đạo luật kiểm soát th

ng

mại c a Nhật Bản, "danh sách trắng" bao

gồm các quốc gia đ ợc n ớc nƠy cho
h ởng hạn chế th

ng mại ở mức đ tối

thiểu. Nếu HƠn Quốc bị loại khỏi danh
sách, các công ty Nhật Bản sẽ phải xin
giấy phép m i khi muốn bán cho đối tác
HƠn Quốc những mặt hƠng có thể đ ợc
sử d ng trong m t số ứng d ng liên quan
đến vũ khí.
Danh sách nƠy c a Nhật Bản hiện bao
gồm 27 quốc gia, từ Đức đến HƠn Quốc,
Anh vƠ Mỹ.
Nguồ :àReuters

NgƠy 25 tháng 7 năm 2019, Canada vƠ Liên minh
chơu Âu (EU) đư đ a ra m t thỏa thuận nhằm ngăn
chặn các tranh chấp th

ng mại c a họ r i vƠo tình

trạng lấp lửng tại Tổ chức Th

ng mại thế giới

(WTO). Tại đơy, Hoa Kỳ sẽ cản trở việc bổ nhiệm các
thẩm phán có thể sẽ dẫn đến tê liệt phiên tòa th

ng

mại hƠng đầu thế giới từ tháng 12.

ng mại với EU hoặc ng ợc lại,

cả hai bên có thể chắc chắn rằng v kiện có thể đ ợc
xét xử, kháng cáo vƠ giải quyết theo phán quyết mƠ cả

hai bên phải tôn trọng nh các rƠng bu c vƠ không thể
thay đổi.
Những phán quyết cuối cùng đ ợc coi lƠ rất quan
trọng để giải quyết vấn đề bảo h th

ng mại vƠ h

trợ sự tin cậy kinh doanh, bên cạnh đó các bên đƠm
phán th

ng mại biết rằng các thỏa thuận đ ợc kỦ kết

tại WTO sẽ trở thƠnh m t phần c a các quy tắc mƠ
các bên phải tuơn theo.
Nh ng d ới chính quyền Tổng thống Donald
Trump, Hoa Kỳ đư tổ chức tất cả các cu c gặp với C
quan phúc thẩm WTO (WTO's Appellate Body), n i
đ a ra các phán quyết cuối cùng trong các tranh chấp
th

ng mại, vƠ WTO sẽ thiếu các thẩm phán từ ngƠy

11 tháng 12 năm 2019.

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

th

ng mại dẫn đến nguy c

WTO r i vƠo tình trạng

khoảng trống pháp lỦ (legal limbo), khiến WTO trở
thƠnh n i không thể thực thi các thỏa thuận.

Hoa Kỳ cáo bu c rằng các thẩm phán c a C
quan phúc thẩm có những hƠnh vi v ợt thẩm quyền .
Do vậy, EU vƠ Canada đư đi có m t thỏa thuận thƠnh

Thỏa thuận nƠy nhằm đảm bảo rằng nếu Canada
đ a ra tranh chấp th

Nếu không có quy trình kháng cáo, các tranh chấp

lập m t h i đồng tạm thời, sử d ng các luật lệ, các
khía cạnh th t c vƠ n i dung ch chốt giống với C
quan phúc thẩm c a WTO, vƠ có thể sẽ có sự có mặt
c a các cựu thẩm phán c a WTO tham gia h i đồng.

Thỏa thuận song ph

ng giữa EU vƠ Canada cho biết

thêm: “Các bên đồng Ủ tuơn theo phán quyết c a trọng
tƠi, điều nƠy sẽ lƠ quyết định cuối cùng.”
Hồi đồng lơm thời sẽ hoạt đ ng cho đến khi các
thẩm phán đ ợc bổ sung đầy đ vƠo C

quan phúc

thẩm. Hoa Kỳ đư nhiều lần lên tiếng rằng các thẩm
phán không đ ợc phép bổ nhệm vì những lo ngại vẫn

còn ch a đ ợc giải quyết, mặc dù 114 thƠnh viên c a
WTO đư đồng tình.
M t số chuyên gia th

ng mại cho rằng để thoát

khỏi những phán quyết rƠng bu c, Hoa Kỳ sẽ sử d ng
c quan ngoại giao để đƠm phán m t giải pháp thay vì
dựa vƠo các thẩm phán c a WTO.

Nguồ :àReutersàà
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