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Tin Việt Nam

Brasil thông báo ti n hƠnh rƠ soát hoƠng hôn (sunset review) bi n pháp
ch ng bán phá giá đ i v i s n phẩm l p xe đ p nhập khẩu

N

gƠy 07 tháng 3 năm
2019, C c Phòng vệ

th

ng mại nhận đ ợc

thông tin về việc ngƠy 18 tháng 02
năm 2019, C
th

quan phòng vệ

ng mại (DECOM) thu c C c

Ngoại th

ng - B Công nghiệp vƠ

Ngoại Th

ng vƠ Dịch v Brasil đư

thông báo kh i x ớng rƠ soát hoƠng
hôn

(sunset

review)

biện

pháp

chống bán phá giá đối với s n phẩm
lốp cao su xe đạp nhập khẩu từ Việt
Nam,

n Đ

vƠ Trung Quốc có mư

HS 4011.50.00.
Đơy lƠ v

việc Brasil tiến hƠnh

điều tra, áp d ng biện pháp chống
bán phá giá đối với s n phẩm nêu

trên từ tháng 12 năm 2014 với mức
thuế dƠnh cho các s n phẩm nhập
khẩu có nguồn gốc từ Việt Nam lƠ
0,59-2,8 USD/kg.
Trên c

s

thông báo tiến hƠnh

rƠ soát v việc, DECOM yêu cầu các

công ty xu t khẩu có liên quan c a

DECOM cho biết trong tr

ng hợp các nhƠ s n xu t, xu t khẩu bị điều

l i

tra không hợp tác cung c p thông tin hoặc cung c p thông tin không đầy đ ,

b n cơu hỏi dƠnh cho nhƠ xu t khẩu

hoặc gơy c n tr cho c quan điều tra trong quá trình rƠ soát, c quan điều

vƠ gửi lại DECOM đúng th i hạn (30

tra sẽ sử d ng các chứng cứ sẵn có (th

ngƠy kể từ ngƠy nhận đ ợc thông

quan điều tra cần đ ợc viết bằng tiếng Bồ ĐƠo Nha hoặc m t trong các

báo). DECOM cũng l u Ủ, th i hạn

ngôn ngữ chính thức c a WTO.

các quốc gia/vùng lưnh thổ tr

nƠy có thể đ ợc gia hạn căn cứ yêu
cầu c a các bên liên quan (tối đa lƠ
30 ngƠy). Việc n p b n tr

l i cơu

hỏi ph i đ ợc thực hiện trên trang

điện tử c a C
th

quan phòng vệ

ng mại Brasil tại cổng thông tin

điện

tử:

Theo
n Đ

sẽ

đ ợc sử d ng lƠ n ớc tham chiếu
để áp d ng tính giá trị thông th
Trong tr

N i dung chi tiết c a quyết định kh i x ớng điều tra rƠ soát hoƠng hôn
vƠ b ng cơu hỏi vui lòng xem tại:
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/defesacomercial/140-investigacoes-em-curso/3815-pneus-para-bicicleta-revisao.

http://

decomdigital.mdic.gov.br/.
quyết định kh i x ớng,

ng b t lợi). Mọi tƠi liệu n p tới c

ng.

ng hợp các Công ty xu t

khẩu hoặc nhƠ s n xu t Việt Nam

C c Phòng v th

ng m i

Phòng xử lỦ phòng v th

ng m i n

c ngoƠi

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, HoƠn Ki m, HƠ N i, Vi t Nam
Đi n tho i: (+84-24) 7303.7898

không đồng Ủ với việc áp d ng nƠy
thì đ ợc quyền nêu Ủ kiến trong th i
hạn 70 ngƠy kể từ ngƠy kh i x ớng

Nguồ :àCụ àPVTM

rƠ soát (l u Ủ không đ ợc gia hạn
thêm).
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Bi n pháp tự v theo M c 232 c a Hoa KǶ đư tác đ ng

S

tích cực cho ngƠnh thép Hoa KǶ
n l ợng c a ngƠnh
công nghiệp thép Hoa
Kỳ

trong

tháng

02/2019 đư v ợt mức m c tiêu kỳ
vọng c a B

Th

ng mại Hoa Kỳ

sau khi mức thuế tự vệ 25% đ ợc
áp d ng đối với các s n phẩm thép
nhập khẩu từ m t số đối tác th
mại trên c

s

M r ng th

ng mại.

ng

M c 232 Đạo luật

c hƠng nhập khẩu. Báo cáo đư chỉ

đư tăng 4,8% so với năm 2017. Mặt

su t c a ngƠnh thép đ ợc ghi nhận

ra rằng các biện pháp khắc ph c

khác, trong 11 tháng đầu năm

đạt mức 81,9% vƠo tháng 02 năm

th

ng mại nƠy có thể giúp tăng

2018, tổng nhập khẩu các s n

2019. Trong khi đó, ngƠnh công

s n l ợng s n xu t n i địa lên mức

phẩm thép đư gi m 10,8% so với

nghiệp nhôm c a Hoa Kỳ đư không

x p xỉ 80% vƠ theo nghiên cứu thì

cùng kỳ năm 2017. Cũng theo

đạt đ ợc mức sử d ng công su t

đơy lƠ mức đ tối thiểu cần thiết để

thống kê c a Việt Sắt thép Hoa Kỳ,

80%. Mặc dù B Th

đ m b o cho kh

năng tồn tại lơu

thị phần c a thép nhập khẩu đư

Kỳ khuyến nghị mức thuế 7,7%,

dƠi c a ngƠnh thép. Theo báo cáo

gi m từ 29,3% (tháng 4/2018)

Tổng thống Donald Trump đư áp

nƠy, “B

xuống còn 21% (tháng 11/2018).

thuế 10% đối với nhôm nhập khẩu

tr

ng Th

ng mại Hoa

Kỳ kết luận rằng biện pháp hiệu
qu duy nh t để loại bỏ mối đe dọa
suy gi m lƠ gi m nhập khẩu xuống
m t mức đ nh t định, kết hợp với
qu n lỦ tốt, sẽ cho phép các nhƠ
máy thép c a Hoa Kỳ hoạt đ ng với
công su t 80% tr lên”.

báo cáo về thép c a B tr
Th

ng B

ng mại Hoa Kỳ Wilbur Ross

gửi tới NhƠ Trắng đ ợc công bố,
trong đó có liệt kê các biện pháp
khắc ph c th

ng mại nhằm b o

vệ s n xu t trong n ớc vƠ điển
hình lƠ việc áp thuế 24% đối với t t

thép Hoa Kỳ cho th y mức đ

Hassett tuyên bố rằng việc áp thuế

đối với thép đang đạt đ ợc hiệu
qu

nh

mong muốn. “Dựa vƠo

những dữ liệu mới nh t về công
su t s n xu t thép, chúng ta đư đạt
đ ợc mức sử d ng công su t lên

Số liệu thống kê từ Viện Sắt
NgƠy 22 tháng 02 năm 2018,

Cố v n kinh tế NhƠ Trắng Kevin

sử

đến kho ng 83%,” ông phát biểu
trong

m t

sự

kiện

tại

ng mại Hoa

từ năm 2018. Theo báo cáo về
nhôm c a B Th

ng mại Hoa Kỳ,

“những đề xu t nƠy lƠ nhằm m c
đích tăng s n l ợng nhôm từ công
su t trung bình 48% hiện nay lên
mức 80%, cho phép ngƠnh công
nghiệp có kh năng tồn tại lơu dƠi”.
Mặc dù vậy, theo số liệu thống

Phòng

kê, các biện pháp nƠy ch a mang

d ng công su t thép c a Hoa Kỳ đư

Th

ng mại Hoa Kỳ. Ông cho rằng

lại hiệu qu mong muốn cho ngƠnh

tăng từ 76% vƠo tháng 4 năm 2018

Hoa Kỳ đư đạt đ ợc m c tiêu đề ra

công nghiệp nhôm c a Hoa Kỳ.

lên h n 80% vƠo tuần thứ 3 c a

đối với ngƠnh thép trong báo cáo

Theo đó, mặc dù Tổng thống Don-

tháng 02 năm 2019. NgoƠi ra, số

về hiệu qu các biện pháp đ ợc áp

ald Trump đư quyết định áp d ng

l ợng các lô hƠng thép đ ợc xu t

d ng theo M c 232.

mức thuế 10% đối với nhôm nhập

x

ng ra thị tr

ng từ các nhƠ máy

thép c a Hoa Kỳ trong năm 2018
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Theo nghiên cứu c a Viện Sắt
thép Hoa Kỳ mức đ sử d ng công
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ngƠnh công nghiệp nhôm Hoa Kỳ
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mới chỉ đạt đến mức 63% công su t

ch a chắc chắn nh ng ông lạc

thiết kế vƠo tháng 01 năm 2019.

quan rằng Quốc h i sẽ không từ bỏ

Con số nƠy th p h n nhiều so với

c

mức kỳ vọng đ ợc đặt ra lƠ

đang mang lại hiệu qu

80%. M t số nhƠ lập pháp vƠ các

trong việc đƠm phán th

nhóm doanh nghiệp đư kiến nghị

m t đối th th

rằng mức thuế theo M c 232 đối với

Trung Quốc.

h i nƠy. Các áp lực nƠy cũng

thép vƠ nhôm nhập khẩu từ Canada
vƠ Mexico nên đ ợc dỡ bỏ tr ớc
khi Hiệp định Hoa Kỳ - Canada –
Mexico (USMCA) đ ợc Quốc h i
xem xét vƠ phê chuẩn. Tuy nhiên,
Tổng thống Donald Trump khẳng
định rằng mức thuế quan nƠy lƠ m t
đối trọng giúp Hoa Kỳ có đ ợc lợi
thế đáng kể trong các cu c đƠm
phán th

ng mại.

tích cực
ng mại với

ng mại lớn khác lƠ

m t khía cạnh khác, các
chuyên gia th

ng mại đư vƠ đang

đặt cơu hỏi về việc áp thuế thép vƠ
nhôm có thực sự lƠ vì lỦ do an ninh

ng mại Hoa Kỳ thông báo quyết định cuối

cùng trong v việc chống bán phá giá s n phẩm nhập

Trump coi chúng lƠ công c

khẩu dơy chun cao su từ Thái Lan.

nhằm

đạt đ ợc thắng lợi trong các cu c

B

đƠm phán. BƠ Jennifer Hillman, giáo

s

Tr

ng luật Georgetown bƠy tỏ

sự ngạc nhiên rằng M c 232 lƠ
nhằm m c đích ngăn chặn việc

biểu với các thống đốc rằng áp lực

hƠng nhập khẩu đe dọa đến an ninh

từ các biện pháp thuế quan theo

quốc gia c a Hoa Kỳ nh ng “ngƠi

M c 232 lƠ lỦ do giúp việc đƠm phán

tổng thống lại cho rằng ông có thể

lại c a NAFTA tiến triển. Ông cũng

áp thuế b t cứ lúc nƠo để lƠm đòn

đe dọa về việc sẽ áp d ng M c 232

bẩy trong đƠm phán với các đồng

đối với ô tô vƠ ph tùng ô tô. Tổng

minh c a Hoa Kỳ”.

đ ợc thỏa thuận về USMCA nh

Th

quốc gia hay không khi Tổng thống

Tổng thống Donald Trump phát

thống Trump cho rằng ông đư đạt

B

Nguồ :àI sidetrade

việc sử d ng thuế. Ông thừa nhận
rằng việc USMCA có đ ợc Quốc h i
ch p thuận hay không hiện vẫn

Th

ng mại Hoa Kỳ thông báo quyết định cuối cùng trong v

việc chống bán phá giá s n phẩm nhập khẩu dơy chun cao su từ

Thái Lan. Biên đ phá giá đ ợc B Th

ng mại n định

mức: 0% đối với

Công ty cao su quốc tế Hah heng, 5,87% đối với Công ty TNHH công
nghiệp U.Yong vƠ các nhƠ s n xu t vƠ xu t khẩu Thái Lan khác. Các mặt
hƠng bị điều tra trong v

việc lần nƠy có các mư HS: 4016.99.3510 &

4016.99.6050.
Nguyên đ n trong v việc lần nƠy lƠ Công ty cao su Alliance.

Các b ớc tiếp theo:
ITC dự kiến sẽ đ a ra quyết định cuối cùng về thiệt hại vƠo ngƠy 15
tháng 4 năm 2019. Nếu ITC đ a ra quyết định cuối cùng khẳng định các
s n phẩm dơy chun cao su gơy thiệt hại hoặc có nguy c
tr

ng n i địa thì B Th

đe dọa đến thị

ng mại Hoa Kỳ sẽ ban hƠnh lệnh áp thuế chống

bán phá giá.
Nguồ :àDOC
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Hoa KǶ dự ki n áp thu ch ng bán phá giá đ i v i mặt hƠng đ m nhập khẩu từ Trung Qu c

T

huế chống bán phá giá
s

b

với

sẽ đ ợc áp đối
s n

phẩm

đệm

nhập khẩu từ Trung Quốc dự kiến
vƠo cuối tháng 5.

đ ợc áp ít nh t sẽ lƠ 150% hoặc

chuyển trong vòng 90 ngƠy tr ớc

cao h n, m t mức thuế đ ợc cho

khi kết luận về áp thuế s b đ ợc

lƠ sẽ lƠm gi m đáng kể tình trạng

đ a ra.

nhập khẩu đệm ồ ạt với mức giá
th p từ Trung Quốc

Theo các nhƠ nghiên cứu c a
ngƠnh công nghiệp, việc đóng cửa
kéo dƠi l trình áp thuế chống bán

Theo m t thƠnh viên c a nhóm
các nhƠ s n xu t mặt hƠng đệm
c a B

Th

ng mại Hoa Kỳ

(DOC) về thuế chống bán phá giá
sẽ đ a ra vƠo ngƠy 8 tháng 4 năm
2019, tuy nhiên DOC th

ng kéo

dƠi th i hạn đối với những v việc
nh

thế nƠy. ThƠnh viên nƠy cũng

cho biết thêm với việc kéo dƠi th i
hạn nƠy, DOC có thể sẽ đ a ra
quyết định s

b áp thuế vƠo cuối

tháng 5.
Các nhƠ phơn tích c a ngƠnh
công nghiệp kỳ vọng rằng thuế

s n xu t mặt hƠng đệm hƠng đầu

Nếu mức thuế s b nƠy đ ợc

Hoa Kỳ cho rằng các mặt hƠng

đ a ra vƠo ngƠy 27 tháng 5 năm

đệm Trung Quốc đang đ ợc mua

2019, giai đoạn 90 ngƠy xem xét lại

bán m t cách không công bằng tại

tr ớc đó bắt đầu từ ngƠy 26 tháng

thị tr

Theo báo cáo QuỦ mới nh t về
thị tr

ng chăn ga gối đệm đ ợc

công bố b i Hiệp h i các s n phẩm
dƠnh cho gi c ng

quốc tế, đệm

nhập khẩu phần lớn từ Trung Quốc
tăng 20,6% trị giá tính thuế từ
tháng 1 đến tháng 11 năm 2018,
trong khi số l ợng đệm nhập khẩu

b đ ợc

đ a ra, các nhƠ nhập khẩu đệm từ
Trung Quốc có thể ph i chịu các
mức thuế hồi tố bao gồm c

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

th

y ban

ng mại Quốc tế Hoa Kỳ đư tìm

cho biết đư có m t l ợng lớn hƠng

ra những bằng chứng cho th y việc

hóa đ ợc vận chuyển từ Trung

nhập khẩu mặt hƠng đệm có

Quốc vƠo Hoa Hỳ trong vòng vƠi

th

tháng qua để tránh thuế. Nếu điều

Trung Quốc đư dẫn đến thiệt hại

đó đ ợc chứng minh lƠ đúng, liên

đáng kể đối với ngƠnh công nghiệp

minh các nhƠ s n xu t mặt hƠng

s n xu t đệm c a Hoa Kỳ. Điều

đệm nƠy có thể lựa chọn n p đ n

nƠy đư dẫn đến quyết định s

kiến nghị “tình trạng nghiêm trọng”

về việc áp thuế chống bán phá giá.

ng mại không công bằng từ

b

20 ngƠy tr ớc khi có kết luận s b
về thuế tạm th i hoặc tr ớc ngƠy

Nguồ :àBlo

erg

06 tháng 5 năm 2019.
M t thƠnh viên c a liên minh

đư tăng 23,7%
M t khi mức thuế s

ng Hoa Kỳ.

Mùa thu năm ngoái,

Các thƠnh viên trong liên minh

phá giá lên tới 40 ngƠy.

b

Liên minh cùng với nhiều nhƠ

2 năm 2019

gần đơy c a chính ph Hoa Kỳ đư

yêu cầu mức thuế nƠy, kết luận s

đ ợc đ a ra.

vận

cho biết, nếu việc áp thuế trên
thƠnh công, m t nhƠ nhập khẩu có
thể sẽ ph i đối mặt với thuế hồi tố
đối với mặt hƠng đệm nhập khẩu
90 ngƠy tr ớc ngƠy kết luận s

b
.tra .go .
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Nam Phi điều tra tự vệ

n ớc. Các công ty tham gia khiếu

dỡ bỏ thuế quan bổ sung nếu hai

thuế lên m t nửa hƠng nhập khẩu

liên quan đến s n phẩm

nại bao gồm: Công ty TNHH T & I

bên gi i quyết các v n đề còn tồn

từ Trung Quốc theo giá trị, trong

Chalmers Engineering (Pty), Công

đọng, bao gồm c việc khắc ph c

khi đó Trung Quốc đư đáp tr

ty TNHH Transvaal Pressed Nuts,

việc m t cơn bằng th

70% hƠng nhập khẩu từ Hoa Kỳ.

Bolts & Rivets (Pty), Công ty TNHH

b o vệ quyền s hữu trí tuệ.

ốc vít bằng sắt hoặc
thép

cho

N

CBC Fastener (Pty) vƠ Công ty
gƠy 4 tháng 3 năm 2019,

TNHH SA Bolt Investors (Pty).

Nam Phi đư thông báo

Nguồ :àReuters

y ban về các biện pháp tự vệ

c a WTO rằng họ đư kh i x ớng
vƠo ngƠy 1 tháng 3 năm 2019 m t
cu c điều tra về các biện pháp tự

B t đồng về thuế quan

vệ đối với ốc vít bằng sắt hoặc

giữa Trung Quốc vƠ Hoa

thép.

Kỳ

Đ n kiện đ ợc gửi b i Hiệp

h i Sắt & Thép Nam Phi (viết tắt lƠ
SAISA) thay mặt cho Hiệp h i các
nhƠ s n xu t ốc vít Nam Phi
(SAFMA). Các s n phẩm bị điều tra
bao gồm các bu lông vƠ đinh vít...,
không bao gồm các loại bằng thép
không gỉ. Các s n phẩm bị điều tra
có mư HS lƠ 7318 1541, 7318 1542
vƠ 7318 1630. Hiệp h i các nhƠ
s n xu t ốc vít Nam Phi tuyên bố
rằng các s n phẩm nƠy đang đ ợc
nhập khẩu vƠo thị tr

ng Nam Phi

H

oa Kỳ vƠ Trung Quốc
rõ rƠng đang gặp mơu

Các mức thuế bổ sung đư tác

Về phía Hoa Kỳ, họ muốn gi m

đ ng mạnh vƠo nền kinh tế Trung

các mức thuế từ từ chứ không

Quốc, Hoa Kỳ đư dùng chính các

muốn gi m ngay lập tức do muốn

mức thuế bổ sung nƠy để đ a

đ m b o rằng phía Trung Quốc

Trung Quốc vƠo bƠn đƠm phán.

tuơn th theo đúng nh

Tr ớc thƠnh công nƠy, Hoa Kỳ

th

thỏa thuận

ng mại giữa hai bên. Về việc

cũng muốn có m t c

chế thực thi

thuế quan bổ sung nƠy vƠ các điểm

để đ m b o rằng Trung Quốc tôn

còn tồn đọng có thể sẽ ph i đợi

trọng các điều kho n họ đư cam

đến tháng 4 mới có m t cu c gặp

kết.

giữa Tổng thống Hoa Kỳ - Donald

Trump vƠ ch tịch Tập Cận Bình để
kỦ m t thỏa thuận cuối cùng.

C hai bên đư đồng Ủ tổ chức
các cu c họp c p b

m t cách

th

ng xuyên. Văn phòng Đại diện

bỏ các mức thuế quan nhằm “trừng

Th

ng mại Hoa Kỳ vƠ các c

phạt” lẫn nhau, cùng với việc Trung

quan khác sẽ nhận các thông tin từ

Quốc nh t quyết đòi dỡ bỏ ngay

các doanh nghiệp Hoa Kỳ để xác

lập tức khi đạt đ ợc các thỏa thuận

định việc Trung Quốc có tuơn th

th

hay không.

thuẫn trong việc dỡ

ng mại vƠ còn Hoa Kỳ đang

tìm cách b o vệ quan điểm đối với

Trong tr

m t số loại thuế quan do liên quan
đến các tác đ ng trong t
Thứ tr

ng B

Th

ng lai.
ng mại

với số l ợng ngƠy cƠng tăng vƠ

Trung Quốc – ông Wang Shouwen

gơy nh h

nh n mạnh rằng nên thực hiện việc

ng đến s n xu t trong

ng mại vƠ

với
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Hoa Kỳ vƠ Trung Quốc đư áp
các mức thuế bổ sung lên tới 25%
đối với m t số s n phẩm trong giai

ng hợp có v n đề

phát sinh, những v n đề đó sẽ
đ ợc đ a ra trong các cu c họp
song ph

ng.

đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 năm

Các nhƠ đƠm phán Hoa Kỳ

2018. Hoa Kỳ đư nơng các mức

cũng đang gơy sức ép đối với các
.tra .go .
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TÁC Đ NG THU XE Ô TÔ C A HOA Kǵ S
CHI N TH

C

huyên gia kinh tế đứng
đầu

WTO,

Koopman,

Robert
cho

biết

thuế quan c a Hoa Kỳ đối với
ngƠnh công nghiệp ô tô sẽ có “ nh
đối tác Trung Quốc đ a ra cam kết
cứng rắn không tr đũa nếu các mức
thuế quan đ ợc gia hạn. Theo ông
Lighthizer – đại diện th

ng mại Hoa

Kỳ khẳng định rằng đơy lƠ cách duy
nh t để Trung Quốc giữ đúng theo
cam kết, nh ng Trung Quốc xem đơy
lƠ m t đề xu t mang tính m t chiều.
Hai bên cũng vẫn ch a thống nh t
liên quan đến v n đề trợ c p c a
Trung Quốc đối với

các doanh

nghiệp thu c s hữu nhƠ n ớc.

Nguồ :àReuters

h

NG M I HOA Kǵ - TRUNG QU C
cầu r t lớn vƠ phức tạp, với nhiều
linh kiện đ ợc s n xu t

chiến th

ng mại giữa Hoa Kỳ vƠ

Trung Quốc.
Tổng giá trị th

ng mại toƠn

cầu trong năm 2017 đạt 22 nghìn tỉ

đô la Hoa Kỳ, trong đó th

ng mại

với 8% (1,76 nghìn tỉ đô la Hoa Kỳ)
đối với ngƠnh công nghiệp ô tô bao
gồm c linh kiện.
Ông Koopman cho biết, tác

đ ng c a cu c chiến th

ng mại

trong lĩnh vực xe ô tô có thể sẽ nh
h

ng r ng rưi h n lƠ tác đ ng c a

m t cu c chiến tranh th

ng mại

hai chiều giữa Hoa Kỳ vƠ Trung
Quốc.
Chu i cung ứng xe ô tô toƠn
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

i tiêu dùng sẽ ngƠy cƠng

chịu thiệt nhiều h n, m t số công

Quốc tr ớc khi đ ợc chuyển sang

nhơn vƠ công ty n i địa có thể sẽ

các quốc gia khác để lắp ráp thƠnh

h

những chiếc xe hoƠn chỉnh.

l .”

Trong khi Trung Quốc hiện đang
lƠ thị tr

ng mua vƠ s n xu t xe ô

ng lợi, m t vƠi công ty sẽ thua

Ông cho biết thêm, trong khi
hiệu ứng ròng - tổng giá trị th

ng

tô lớn nh t trên thế giới thì phần

mại toƠn cầu thực tế bị m t b i

lớn các ph

thuế quan - sẽ lƠ “t

ng tiện c a n ớc nƠy

ng đối nhỏ”,

lại đ ợc s n xu t cho việc tiêu th

thì niềm tin đối với thị tr

n i địa – thậm chí còn không lọt top

chắn sẽ bị sứt mẻ.

15 n ớc xu t khẩu xe hoƠn chỉnh.

giữa Hoa Kỳ vƠ Trung Quốc chỉ
chiếm 3% (660 tỉ đô la Hoa Kỳ), so

“Ng

Trung

ng lớn h n nhiều” đối với nền

kinh tế toƠn cầu h n lƠ đối với cu c

V I CU C

Ông Koopman c nh báo rằng
thuế quan sẽ gơy ra “ nh h

ng

ng chắc

Koopman cho rằng: “Những
thách thức lớn h n sẽ lƠ các doanh
nghiệp lên tiếng: “Tôi không biết

tiêu cực” lên chu i cung ứng vƠ tới

ph i lƠm gì với kho n đầu t

ng

theo c a mình”, ng

i tiêu dùng muốn mua xe.
“Nếu thuế quan đ ợc áp d ng

đối với xe ô tô, nó sẽ gơy ra m t sự

nh h

ng tiêu cực. Nó sẽ lƠm

tăng m t số hoạt đ ng trong n ớc
(tại Hoa Kỳ), nh ng với chi phí cao
h n vƠ ít sự lựa chọn h n”, ông
Koopman tr

l i phỏng v n t

South China Morning Post
Kong tuần nƠy.

Hong

tiếp

i tiêu dùng thì

nói: “Tôi không chắc có nên mua
xe vƠo th i điểm nƠy hay không,
b i vì chu i cung ứng tự đ ng khá
lƠ phức tạp nên tôi có thể sẽ m t
việc.”
“Mối nguy hiểm lớn đối với loại
thuế quan nƠy lƠ chúng khiến cho
các nhƠ đầu t

vƠ ng

i tiêu dùng

ng ng việc chi tiêu, dẫn tới
.tra .go .
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h

ng tiêu cực lớn h n đối với nền

kinh tế vĩ mô.”

Trong m t báo cáo hồi tháng 2,

NgƠy 18 tháng 2 năm 2019, B
Th

kinh tế Hoa Kỳ.

ng mại Hoa Kỳ đư gửi báo cáo

Trung tơm nghiên cứu Xe h i đư chỉ
ra rằng nếu xe ô tô vƠ linh kiện

2750 đô la Hoa Kỳ vƠ theo nh b n

phí xơy dựng cao h n b i thuế áp

báo cáo nƠy thì “nhiều ng

i tiêu

lên mặt hƠng thép, bao gồm 2 công

dùng sẽ bu c ph i chuyển sang thị

ty Trung Quốc xơy dựng nhƠ máy

tr

hóa ch t tại Louisiana.

ng xe cũ”.

tới NhƠ trắng khuyến nghị tổng

Wanhua, Giám đốc s n xu t c a

thống Hoa Kỳ Donald Trump áp

m t trong những công ty nƠy, đư

thuế lên xe ô tô nhập khẩu.

chia sẻ với truyền thông Hoa Kỳ

rằng mức thuế nƠy sẽ c ng thêm

Doanh số bán xe c a Trung

“m

Quốc trong tháng 1 gi m xuống
th p nh t trong vòng 7 năm tr

phí xơy dựng b i họ đư sử d ng

lại

thép nhập khẩu từ Trung Quốc để

đơy.

tạo nên các b

Nghiên cứu nƠy lƠ m t phần c a

Các công ty hoặc lƠ ph i mua

ng mại năm 1962) đối với

thép từ các n ớc bán s n phẩm đắt

các mặt hƠng nhập khẩu có nguy
c

h n, hoặc lƠ tiếp t c mua theo kế

gơy hại cho an ninh quốc gia

hoạch đư đặt ra vƠ tr

Hoa Kỳ. M c 232 cũng bao gồm

nữa thì chi phí vẫn cao h n.

điều kho n liên quan đến việc áp
nhập khẩu bị áp thuế, trừ những

Koopman so sánh tình hình có

s n phẩm đ ợc nhập khẩu từ Can-

kh năng x y ra với việc áp thuế lên

Tổng thống Donald Trump có 90

ada, Mexico vƠ HƠn Quốc, những

mặt hƠng thép, đư gơy nh h

ngƠy để quyết định liệu có áp thuế

n ớc mƠ Hoa Kỳ đư tái đƠm phán

nhỏ trực tiếp lên nền kinh tế Hoa

đối với mặt hƠng xe ô tô nhập khẩu

thỏa thuận th

ng mại gần đơy thì

Kỳ, nh ng đư có “tác đ ng tái phơn

hay không, tuy nhiên ngƠnh công

366.900 ng

i có thể sẽ bị m t việc

bổ lớn lên các công ty sử d ng

nghiệp xe ô tô c a Hoa Kỳ đư c nh

lƠm.

nhôm vƠo năm ngoái.

báo rằng hƠnh đ ng nƠy có thể sẽ
có nh h

ng tiêu cực đối với nền

thêm thuế,

nh ng dù bằng cách nƠo đi chăng

những điều kho n giống nh những
thuế đối với s n phẩm thép vƠ

phận chính trong

nhƠ máy.

cu c điều tra M c 232 (Đạo luật m
r ng th

i triệu” đô la Hoa Kỳ lên chi

H n thế nữa, giá xe ô tô vƠ xe
t i hạng nhẹ sẽ tăng trung bình

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

ng

phần lớn thép trong s n phẩm c a
họ.”
Ví d , nhều công ty đư chịu chi

VƠo năm 2009, tổng thống Hoa
Kỳ Barack Obama áp thuế lên mặt
hƠng lốp xe nhập khẩu từ Trung
Quốc, m t tr

ng hợp mƠ đ ợc

Koopman so sánh nh
chiến có kh

lƠ m t cu c

năng x y ra trong

ngƠnh ô tô.
Trong khi Obama cho rằng 1200
việc lƠm tại Hoa Kỳ đư đ ợc cứu

.tra .go .
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nghiên cứu vƠo

tại m t phần do sự m t cơn bằng về

các mặt hƠng c a Trung Quốc sẽ

Lighthizer, m t ng

năm 2012 b i Viện nghiên cứu Kinh

mặt tiết kiệm giữa Hoa Kỳ vƠ Trung

không có hiệu qu .

WTO, đư nói: “Tôi đư nói điều nƠy

tế Quốc tế Peterson, m i việc lƠm

Quốc.

giữ, thì theo nh

nƠy đư tiêu tốn nền kinh tế c a Hoa
Kỳ 900.000 đô la Hoa Kỳ.

“Đơy lƠ kinh tế vĩ mô, đơy lƠ tiết
kiệm vƠ đầu t ”, Koopman nói.

Báo cáo chỉ ra rằng: “Tổng chi
phí đánh vƠo ng

i tiêu dùng Hoa

Kỳ do giá cao h n từ thuế tự vệ lên
mặt hƠng lốp xe Trung Quốc lƠ
kho ng 1,1 tỉ đô la Hoa Kỳ vƠo năm
2011. Chỉ có m t phần r t nhỏ trong
con số nƠy r i vƠo túi c a các công
nhơn s n xu t lốp xe. Thay vƠo đó,
phần lớn số tiền nƠy r i vƠo túi c a
các công ty s n xu t lốp xe, ch

yếu lƠ công ty n ớc ngoƠi nh ng
cũng có m t vƠi công ty n i địa”
Nhiều ng

i cho rằng m c đích

c a cu c chiến th

ng mại nƠy

đứng từ góc nhìn c a NhƠ trắng lƠ
nhằm gi m thiểu hoặc đ o ng ợc
thơm h t ngơn sách th

ng mại

c a Hoa Kỳ với Trung Quốc.
Liệu tăng l ợng bán xe có khích
lệ đ ợc nền kinh tế Trung Quốc
đang tăng tr

Tổ chức Th

ng chậm chap ?

Tỉ lệ tiết kiệm c a Trung Quốc
tính theo tỷ lệ phần trăm c a tổng

s n phẩm quốc n i lƠ 47,01% vƠo
năm 2017, nằm trong top 5 cao
nh t thế giới, theo Ngơn hƠng Thế

ng mại Thế giới

(WTO) từ lơu đư bị chỉ trích lƠ “chỉ
tiêu bao trùm c a m t thỏa thuận

đ cho các cu c đƠm phán, nh ng

th

để đánh giá chức năng c a WTO bị

ng mại toƠn cầu, với

Vòng

đƠm phán Doha có m c tiêu đạt

rối loạn thì thực sự lƠ c

đ ợc điều đó đư bị

hóa b i WTO cần th i gian để gi i

h y bỏ vƠo

năm 2015 sau 14 năm đƠm phán.

mại cao, ng

ph i đ a ra m t ch

trữ vƠ cơn đối, thì sẽ chỉ lƠ gi i
pháp đối phó bề mặt, cố gắng loại
trừ v n đề nhỏ cứ xu t hiện b t ng
vƠ

liên

t c

xoay

vòng

nƠy”,

Tuy nhiên, Koopman nói rằng

Koopman nói, cần thiết ph i có m t

điều nƠy không thể đạt đ ợc m t

sự thay đổi về hƠnh vi tiêu dùng tại

khi những v n đề vĩ mô vẫn còn tồn

Hoa Kỳ, b i vì việc áp thuế đối với
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”,

đơy? Chắc

ng trình nghị

kể c WTO có đ ợc c i tổ, “thì họ
cũng sẽ không bao gi

vƠ tiết kiệm nhiều h n.

không gi i quyết đ ợc thơm h t dự

nƠy

sự rõ rƠng”, ông ta nói, vƠ cho rằng

i tiêu dùng tiêu ít h n

khẩu từ n ớc khác. Nếu Hoa Kỳ

đề

muốn rút khỏi WTO? Hoa Kỳ cần

ng

khẩu từ Trung Quốc thì họ sẽ nhập

v n

chắn lƠ có. Hoa Kỳ mong đợi gì khi

vƠ

"Nếu Hoa Kỳ gi m việc nhập

những

“Liệu có sự đổ l i

cao – Trung Quốc, Đức, Nhật –
th

quyết

ng điệu

Koopman nói.

LƠo. Các quốc gia với tỉ lệ tiết kiệm
ng có tỉ lệ thặng d

có nó thì chúng ta sẽ tạo ra nó.”
“Có m t thách thức đối với tiến

Tỉ lệ c a Hoa Kỳ lƠ 18,07%, th p

th

tr ớc đơy rồi, nếu chúng ta không

biết nói” vì đư không đạt đ ợc m c

giới.

h n Afghanistan, Đông Timor

i chỉ trích

Tổng thống Donald Trump đư

có thể lƠm

dịu đi t t c mọi chỉ trích.”

nhiều lần đe dọa sẽ đ a n ớc Hoa
Kỳ rút khỏi WTO vƠ đư ngăn chặn

Nguồ :àBloo

việc tái bổ nhiệm các thẩm phán
cho c

quan phúc thẩm, dẫn đến

việc tổ chức nƠy đang r i vƠo tình
thế x u đi.
Koopman nói rằng chức năng
gi i quyết tranh ch p c a tổ chức
nƠy lƠ “vô cùng quỦ giá” vƠ đại diện
th

ng mại c a Hoa Kỳ, Robert
.tra .go .

erg

BẢN TIN PVTM & CBS - Số

Tin WTO

Brazil, Úc gửi yêu cầu tham v n với n Đ lên WTO

B

razil, Úc gửi yêu cầu tham v n với n Đ liên quan đến các biện pháp h trợ n i địa vƠ các
biện pháp trợ c p xu t khẩu c a n Đ đối với các nhƠ s n xu t đ

ng vƠ mía đ

ng. Các

yêu cầu đ ợc gửi đến các thƠnh viên WTO vƠo ngƠy 5 &7 tháng 3.
Brazil vƠ Úc cáo bu c rằng các biện pháp c a n Đ không phù hợp theo Hiệp định về Nông nghiệp c a
WTO, Úc cũng cáo bu c các biện pháp cũng không nh t quán với Hiệp định về Trợ c p vƠ các biện
pháp đối kháng (Hiệp định SCM) vƠ Hiệp định chung về Thuế quan vƠ Th

ng mại (GATT) 1994.

Xem thêm thông tin tại WT/DS579/1 vƠ WT/DS580/1.
Nguồ :àWTO

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

.tra .go .

