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Tin Việt Nam

Canada khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với sản phẩm thép
cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam

N

Trong trường hợp doanh nghiệp

gày 22 tháng 9 năm 2020,

không cung cấp thông tin đầy đủ cho

Cơ quan Dịch vụ Biên giới

CBSA, không đồng ý CBSA thẩm tra

Canada (CBSA) thông báo khởi

tại chỗ, CBSA sẽ sử dụng dữ liệu sẵn

xướng điều tra CBPG đối với sản

có, thường là bất lợi để tính toán biên

phẩm thép cốt bê tông (Concrete reinforcing bar

độ phá giá.

– mã HS: 7213.10,

7214.20, 7215.90, 7727.90) có xuất

Một số khuyến nghị ứng phó

xứ từ Việt Nam và một số nước.

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng

Một số thông tin vụ việc:
- Nguyên đơn: ArcelorMittal Long
Products Canada G.P (nhà sản xuất
thép cốt bê tông lớn nhất Canada),
AltaSteel Inc., Gerdau Ameristeel
Corporation.
- Thời kỳ điều tra: 01/6/201930/6/2020.
- Thời kỳ phân tích khả năng sinh
lời: 01/04/2019 – 30/06/2020.
Theo thông báo khởi xướng,
CBSA không khởi xướng điều tra vụ
việc theo Mục 20 (coi một ngành sản
xuất cụ thể không hoạt động theo cơ

của doanh nghiệp, Cục PVTM khuyến
chế thị trường và do đó áp dụng giá

câu hỏi điều tra là ngày 29 tháng 10

nghị các hiệp hội và doanh nghiệp

thay thế từ một quốc gia khác) như

năm 2020. Bản trả lời câu hỏi có thể

sản xuất/xuất khẩu sản phẩm liên

cáo buộc của nguyên đơn. Bản báo

được trình bày bằng tiếng Anh hoặc

quan như sau:

cáo lý do khởi xướng điều tra vụ việc

tiếng Pháp. Cần lưu ý CBSA không

dự kiến sẽ công bố trong vòng 15

cho phép cung cấp thông tin bổ sung,

ngày kể từ ngày khởi xướng.

do đó bản trả lời câu hỏi điều tra cần

CBSA yêu cầu các doanh nghiệp

đầy đủ và chính xác.

- Đọc kỹ hướng dẫn, trả lời đầy
đủ, đúng quy định và nộp Bản câu hỏi
điều tra đúng thời hạn.
- Gửi các bình luận, lập luận về

sản xuất/xuất khẩu sản phẩm bị điều

CBSA yêu cầu doanh nghiệp,

tra trả lời bản câu hỏi đầy đủ, đúng

ngay sau khi nhận được thông tin

quy định và gửi đúng thời hạn cho

khởi xướng và bản câu hỏi điều tra,

- Hợp tác toàn diện với CBSA

CBSA

chỉ

liên lạc với CBSA bằng email để xác

trong suốt quá trình vụ việc diễn ra,

email: simaregistry-depotlmsi@cbsa-

nhận sự tham gia trả lời câu hỏi của

bao gồm cả việc điều tra tại chỗ để

asfc.gc.ca hoặc gửi đường link/cổng

doanh nghiệp, cung cấp thông tin liên

xác minh các nội dung trong Bản trả

điện tử chuyển file an toàn theo địa

lạc, luật sư (nếu có).

lời câu hỏi;

theo

địa

các nội dung điều tra tới CBSA.

chỉ email nói trên. Thời hạn trả lời bản
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Tin Việt Nam
- Thường xuyên liên hệ và
phối hợp chặt chẽ với Cục
PVTM trong suốt quá trình điều

Ấn Độ khởi xướng điều tra chống trợ cấp đối với một số sản phẩm ống đồng
có xuất xứ từ Malaysia, Thái Lan và Việt Nam

tra vụ việc.
Cục PVTM sẽ phối hợp với
các doanh nghiệp xuất khẩu và
các bên liên quan theo dõi vụ
việc và có các hành động cần
pháp

của

các

dụng các dữ liệu sẵn có để đưa ra

các

mã

HS:

7411.21.00;

tham khảo, DGTR có thể mở rộng
phạm vi điều tra. Chi tiết mô tả sản
phẩm bị điều tra xin xem trong phụ lục

Thông tin chi tiết xin liên

đính kèm.

hệ: Phòng Xử lý phòng vệ
thương mại nước ngoài, Cục
Phòng vệ thương mại, Bộ
Thương

theo

theo DGTR mã HS này chỉ có tính chất

doanh

nghiệp Việt Nam.

Công

được thông tin trả lời, DGTR sẽ sử

7411.22.00; 7411.29.00. Tuy nhiên,

thiết nhằm bảo vệ quyền lợi
hợp

sản phẩm ống đồng, được phân loại

–

25

Ngô

N

gày 25 tháng 9 năm 2020,
Tổng vụ Phòng vệ Thương

- Thời kỳ thu thập số liệu về trợ

với các vụ kiện phòng vệ thương mại

– Di động:

một số sản phẩm ống đồng từ Malay-

2. Các bước tiếp theo

0904545869 – Chuyên viên

sia, Thái Lan và Việt Nam. Theo số liệu

phụ trách: Nguyễn Thị Thúy.

thu thập sơ bộ, tổng kim ngạch xuất

- Các bên liên quan cần liên hệ với

Email: thuyngth@moit.gov.vn;

khẩu mặt hàng này của Việt Nam sang

thanhlk@moit.gov.vn./.

Ấn Độ trong vào khoảng 270 triệu USD

site: www.trav.gov.vn./.
Nguồn: Cục PVTM

1. Một số thông tin
- Nguyên đơn trong vụ việc là Công
ty M/s Bombay Metal Exchange
- Sản phẩm bị điều tra là một số
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3. Một số khuyến nghị ứng phó

3/2020.

xướng điều tra chống trợ cấp đối với

và bản câu hỏi điều tra tại web-

gửi cho các bên liên quan yêu cầu.

anh nghiệp sản xuất/xuất khẩu ứng phó

024.7303.7898

trong năm 2019.

gửi kèm theo một bản không mật để

thập số liệu về thiệt hại: 4/2016 –

Điện

Tải Thông báo khởi xướng

trình có chứa thông tin mật phải được

Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các do-

mại Ấn Độ (DGTR) đã thông báo khởi

(máy lẻ 123)

- Các bản trả lời câu hỏi, bản đệ

cấp: 01/4/2019 – 31/3/2020. Thời kỳ thu

Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
thoại:

quyết định vụ việc.

DGTR

theo

email:

của nước ngoài, Cục PVTM khuyến
nghị các hiệp hội và doanh nghiệp sản
adg11-

dgtr@gov.in; dd12-dgtr@gov.in

xuất/xuất khẩu liên quan một số vấn đề
sau:
- Liên lạc với Cơ quan điều tra theo

- Các bên liên quan cần trả lời đầy

địa chỉ trên để đăng ký tham gia và

đủ các thông tin theo bản câu hỏi điều

nhận Bản câu hỏi điều tra trong thời

tra và gửi tới DGTR trong vòng 30 ngày

hạn quy định;

kể từ ngày ban hành thông báo khởi
xướng điều tra (25/9/2020). Sau thời
gian này, trong trường hợp không nhận

- Đọc kỹ Thông báo khởi xướng,
các hướng dẫn trong Bản câu hỏi, trả
lời đầy đủ và nộp Bản trả lời câu hỏi
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Tin Việt Nam
điều tra theo đúng thời hạn

của WTO cũng như các cam

và cách thức quy định;

kết quốc tế liên quan. Cục

- Hợp tác toàn diện với
DGTR trong suốt quá trình vụ
việc diễn ra, bao gồm cả việc
cung cấp thông tin bổ sung
và thẩm tra tại chỗ;
-

Thường

xuyên

Bộ Công Thương tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ về việc

PVTM sẽ tiếp tục phối hợp

yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối

với các đơn vị liên quan theo
dõi sát vụ việc và có ý kiến

với mặt hàng hóa chất Sorbitol có xuất xứ từ Cộng hòa

kịp thời với DGTR trong suốt

Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ và

quá trình điều tra để hỗ trợ và
bảo vệ quyền lợi chính đáng

phối

của các doanh nghiệp sản

hợp, trao đổi thông tin với các

xuất, xuất khẩu của Việt

đối tác nhập khẩu của Ấn Độ

Nam.

để có ý kiến với Chính phủ
Ấn Độ, yêu cầu xem xét
nghiêm túc lợi ích kinh tế xã
hội và quyền lợi của người
tiêu dùng.
- Liên hệ và phối hợp

Thông tin chi tiết xin 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.

chặt chẽ với Cục PVTM để

Điện

nhận được thông tin và sự hỗ

(máy lẻ 123) – Chuyên viên

trợ kịp thời, đặc biệt khi có

phụ trách: Nguyễn Thị Thúy.

phát sinh các vấn đề bất

Di

thường.

Email: thuyngth@moit.gov.vn;

Liên quan đến vụ việc,

thoại:

024.7303.7898

động:

0904.545.869.

ducpg@moit.gov.vn./.

Cục PVTM đã trao đổi với

Tải

thông

DGTR để làm rõ các bằng

xướng

tại

chứng mà DGTR sử dụng

www.trav.gov.vn./.

làm căn cứ để khởi xướng
điều tra và đề nghị DGTR
tuân thủ đúng các quy định

báo

Cộng hòa In-đô-nê-xi-a

N

gày 18 tháng 8 năm
2020, Cục Phòng

vệ thương mại (Cơ quan điều
tra) tiếp nhận Hồ sơ của công
ty là đại diện ngành sản xuất
trong nước (Bên yêu cầu),
yêu cầu điều tra áp dụng biện
pháp chống bán phá giá đối
với mặt hàng hóa chất Sorbitol có xuất xứ từ Cộng hòa
Nhân dân Trung Hoa (Trung
Quốc), Cộng hòa Ấn Độ (Ấn
Độ) và Cộng hòa In-đô-nê-xia (In-đô-nê-xi-a) (Hồ sơ).

khởi

website:

Nguồn: Cục PVTM

Ngày 03 tháng 9 năm
2020, Cơ quan điều tra công
văn số 695/PVTM-P1 về việc
đề nghị bổ sung hồ sơ yêu
cầu điều tra áp dụng biện
pháp chống bán phá giá đối
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với sản phẩm hóa chất Sorbitol.

mại.
Các bước tiếp theo:

Ngày 14 tháng 9 năm
2020, Bên yêu cầu đã gửi
thông tin bổ sung theo yêu
cầu của Cơ quan điều tra.
Theo đó, ngày 29 tháng 9
năm 2020, Cơ quan điều tra
xác nhận hồ sơ đã đầy đủ,
hợp lệ theo quy định của
pháp luật phòng vệ thương

Trong thời hạn 45 ngày
tính từ ngày nhận được hồ
sơ đầy đủ, hợp lệ, Cơ quan
điều tra sẽ thẩm định hồ sơ
để trình Bộ trưởng Bộ Công
Thương xem xét tiến hành
điều tra hoặc không tiến hành
điều tra vụ việc.
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- Thông tin về doanh nghiệp;
- Công suất thiết kế và sản lượng
của các sản phẩm hóa chất Sorbitol
trong các năm 2017, 2018, 2019 và
2020;
- Ý kiến của công ty về vụ việc
(đồng ý, phản đổi, không có ý kiến);

Nội dung thẩm định Hồ sơ bao gồm:
(i) Xác định tư cách đại diện hợp
pháp của ngành sản xuất trong nước
của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ theo
quy định của Luật Quản lý ngoại
thương;
(ii) Xác định chứng cứ về việc bán
phá giá, trợ cấp của hàng hóa nhập
khẩu gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại
đáng kể cho ngành sản xuất trong nước
hoặc ngăn cản đáng kể sự hình thành
ngành sản xuất trong nước.

- Bất kỳ tài liệu/chứng cứ nào khác
mà doanh nghiệp cho rằng liên quan
đến vụ việc.

giá đối với phôi sợi nhập khẩu từ Nhật Bản

N

gày

25/9/2020,

Bộ

Thương mại Trung Quốc

(MOFCOM) cho biết Trung Quốc
quyết định điều chỉnh thuế chống
bán phá giá đối với hàng nhập
khẩu phôi sợi có xuất xứ từ Nhật
Bản sau khi cuộc điều tra rà soát

Thời hạn cung cấp các thông tin
nêu

Trung Quốc điều chỉnh thuế chống bán phá

trên

là

trước

17h00

ngày 16 tháng 10 năm 2020.
Mọi thông tin đề nghị gửi về:
Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công
Thương

phát hiện có các trường hợp bán
phá giá.
Thuế được điều chỉnh sẽ có
hiệu lực vào ngày 26/9/2020. Hàng
nhập khẩu từ Công ty TNHH Fujikura và Công ty TNHH Hóa chất
Shin-Etsu sẽ chịu mức thuế tương

Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm,
Hà Nội

ứng là 14,4 và 17%, MOFCOM cho
biết trong một tuyên bố.

Điện thoại: 024.7303.7898 (Số máy

Hàng nhập khẩu từ tất cả các

cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp

lẻ cán bộ đầu mối (anh Nhật Minh): 111)

công ty Nhật Bản khác bao gồm cả

pháp của doanh nghiệp, Cơ quan điều

Email: minhhtn@moit.gov.vn (anh

Để phục vụ công tác thẩm định,

tra đề nghị các doanh nghiệp trong
nước sản xuất/kinh doanh hàng hóa
tương tự nêu trên cung cấp các thông
tin sau:

Nhật Minh);

Sumitomo Electric Industries, Ltd.

cuối cùng đối với hàng nhập khẩu
phôi sợi có xuất xứ từ Nhật Bản và
Hoa Kỳ trong hai năm kể từ ngày
19 tháng 8 năm 2015. Sau khi rà
soát cuối kỳ, Bộ quyết định tiếp tục
áp thuế chống bán phá giá đối với
nhập khẩu phôi sợi có xuất xứ từ
hai nước trong 5 năm kể từ ngày
11/7/2018.
Nguồn: Reuters

và Furukawa Electric Co., Ltd., sẽ
chịu mức thuế 31,2%.

cuongnth@moit.gov.vn (anh
Thanh Cương).
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MOFCOM quyết định áp dụng
các biện pháp chống bán phá giá
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Bộ Thương mại Ấn Độ sẽ đưa ra kết luận trong vụ việc điều tra chống bán
phá giá đối với hóa chất nhập khẩu từ

chống bán phá giá đối

Trung Quốc, Hàn Quốc

V

EC tiếp nhận đơn kiện
với cá ngừ xuất khẩu
của Trung Quốc

iệc bán phá giá hàng loạt
hóa chất silica chưa qua xử

C

lý' từ Trung Quốc và Hàn Quốc đã
gây thiệt hại lớn cho ngành sản xuất

Quốc, mà theo EC cho biết hành vi

Trong bối cảnh ngày càng giám

được sử dụng trong ngành dược
phẩm và hóa chất nông nghiệp. Cơ
quan điều tra của Bộ Thương mại đã
tiến hành điều tra dựa trên khiếu nại
của nhà sản xuất trong nước, Cabot
Sanmar Ltd.
Công ty Cabot cho biết việc bán
phá giá số lượng lớn hóa chất này từ
Trung Quốc và Hàn Quốc đã gây ra
thiệt hại lớn cho ngành công nghiệp

EU

nhập khẩu có xuất xứ từ Trung

xướng điều tra vụ việc này.

chống bán phá giá đối với hóa chất

tại

bán phá giá đối với thăn cá ngừ

Độ (DGTR) đã bắt đầu điều khởi

phủ đã bắt đầu tiến hành điều tra

dân

Âu (EC) khởi xướng điều tra chống

bộ, Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn

của Trung Quốc sang Ấn Độ, chính

ngư

(Europêche) đã kêu gọi Ủy ban châu

trong nước, Dựa trên bằng chứng sơ

sát chặt chẽ các mặt hàng xuất khẩu

ơ quan đại diện cho các

nhập khẩu đã gây ra thiệt hại nghiêm
trong nước. Dựa trên bằng chứng sơ

chống bán phá giá trong 5 năm đối

trọng cho ngành đánh bắt cá châu

bộ do Bộ đưa ra, DGTR đã bắt đầu

với hóa chất Choline Chloride nhập

Âu.

tiến hành điều tra vụ việc này. DGTR

khẩu từ Trung Quốc, Malaysia và Việt

sẽ xác nhận các cáo buộc và dựa trên

Nam dựa trên đơn khiếu nại của các

các phát hiện, DGTR sẽ đề xuất thuế

nhà sản xuất trong nước.

chống bán phá giá đối với sản phẩm

Europêche cho biết họ đã cung
cấp cho các nhà chức trách châu Âu
thông tin cho thấy sự tồn tại của các

Vài tháng trước, DGTR đã đề nghị

khoản trợ cấp bất hợp pháp và các

mức thuế lên tới 200,66 USD/tấn sau

mức giảm thuế được cho là do chính

khi tiến hành điều tra chống bán phá

phủ Trung Quốc cấp cho các nhà

giá đối với sản phẩm 'Polyethylene

sản xuất thăn các ngừ và cá ngừ

Đây không phải là trường hợp

Terephthalate' (nhựa PET) của các

đóng hộp của Trung Quốc.

đầu tiên khi nhà xuất khẩu Trung

công ty Trung Quốc. Dhunseri Petro-

Quốc bị điều tra do bán phá giá hàng

chem Industries và Reliance Indus-

hóa tại thị trường Ấn Độ. Tháng 8 vừa

tries sau đó đã đệ đơn khiếu nại.

này. Sau đó, Bộ Tài chính sẽ áp thuế
chống bán phá giá đối với sản phẩm
này.

qua, DGTR đã đưa ra đề nghị áp thuế
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Nguồn: The Korea Herald

Do đó, Europêche đã kiến nghị
lên EC nhanh chóng điều tra hành vi
chống bán phá giá và chống trợ cấp
của phía Trung Quốc để giảm thiểu
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tác động tới các nhà đánh

Ấn Độ khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với nhiều

bắt và chế biến cá ngừ
trong nội khối.

sản phẩm của Trung Quốc

Europêche đã được
cảnh báo bởi khối lượng
thăn cá ngừ nhập khẩu

Ấ

sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc sau

thị trường EU với giá thấp,

khi các cơ quan điều tra của Ấn Độ nhận

và mức giá thấp này có

đơn khiếu nại từ các công ty nội địa.

phủ Trung Quốc cho các
nhà sản xuất của nước
này

thượng đỉnh EU- Trung

phạm vi điều tra chống bán phá giá là

Quốc, cả hai bên đã không

chất Hydrofluorocarbon (HFC) - một chất

thuận

chung như mong muốn
ban đầu. Với giá trị giao
dịch trung bình giữa hai
bên lên tới hơn 1 tỷ Euro
mỗi ngày, EU là đối tác
thương mại hàng đầu của
Trung

Quốc,

trong

khi

Trung Quốc chỉ là thị
trường lớn thứ 2 (sau Mỹ)
cho hàng hóa và dịch vụ
Nguồn: Bloomberg

cao với giá cả cạnh tranh.
Trong giai đoạn 2016 – 2017, giá trị
của hàng nhập lậu bị tịch thu từ Trung
Quốc là 10,24 tỷ rupee (140 triệu USD)

Thương mại (DGTR) đang điều tra dựa
kiến nghị, cụ thể hai sản phẩm thuộc

thỏa

nghiệp, sản xuất hàng hóa chất lượng

Thương mại là Tổng vụ Phòng vệ

Mới đây, tại Hội nghị

được

nghiệp nhỏ địa phương phát triển công

Cơ quan điều tra vụ việc của Bộ

trên các cáo buộc mà các công ty nội địa

đạt

công bố chương trình hỗ trợ cho doanh

chống bán phá giá đối với hai

ngày càng tăng tràn ngập

thể được trợ cấp từ chính

CAIT cũng kêu gọi Chính phủ Ấn Độ

n Độ đã khởi xướng điều tra

làm lạnh sử dụng rộng rãi trong máy điều
hòa không khí và tủ lạnh, và sản phẩm
giấy trang trí nhập khẩu từ Trung Quốc.
Được biết, SRF Ltd đã đệ đơn lên Bộ
Thương mại trước khi DGTR tiến hành
điều tra chống bán phá giá hóa chất HFC
nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong khi đó,
ITC Ltd đã yêu cầu DGTR khởi xướng
điều tra chống bán phá sản phẩm giấy
trang trí có xuất xứ từ Trung Quốc. Cả
hai công ty đều cáo buộc rằng việc bán
phá giá các sản phẩm này đã ảnh hưởng
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nghiêm trọng tới các ngành sản xuất
trong nước.

và con số này không ngừng tăng lên. Ủy
ban thường trực về Thương mại lưu ý
rằng các sản phẩm chất lượng kém của

Dựa trên những bằng chứng trong

Trung Quốc đang tràn ngập thị trường

đơn kiến nghị lên DGTR, cơ quan này đã

bán lẻ. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa

bắt đầu tiến hành điều tra vụ việc, nếu

trong nước cũng sản xuất các mặt hàng

DGTR xác định được việc bán phá giá đã

này, mặc dù chi phí đắt hơn nhưng chất

gây ra thiệt hại đáng kể cho các doanh

lượng sản phẩm tốt hơn. Do đó, để thúc

nghiệp trong nước, DGTR sẽ khuyến

đẩy sản xuất trong nước, hàng hóa thành

nghị lên Bộ Tài chính áp thuế chống bán

phẩm nhập khẩu phải chịu mức thuế cao

giá đối với các doanh nghiệp sản xuất

nhất và hàng nguyên liệu ở mức thấp

xuất khẩu của Trung Quốc.

nhất để thúc đẩy sản xuất trong nước.

Mới đây, Liên đoàn các nhà kinh do-

Theo

Ủy

ban

Thường

trực

về

anh toàn Ấn Độ (CAIT) đã kêu gọi tẩy

Thương mại, hiện Ấn Độ đang nhập khẩu

chay hàng hóa Trung Quốc và áp mức

một lượng lớn các mặt hàng dệt may,

thuế 500% đối với các mặt hàng này.

pháo và các sản phẩm đồ chơi trẻ em từ
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Trung Quốc với giá trị
khoảng

150

tỷ

ru-

pee/năm (2,1 tỷ USD).
Trong khi đó, với sản
phẩm đồ chơi, ngành

WTO thông báo thương mại toàn cầu suy giảm nhẹ hơn dự báo trong năm 2020

N

(WTO) cho biết thời gian vừa qua

địa hoàn toàn có khả

thương mại toàn cầu đã bị tác động nặng

năng sản xuất hàng hóa

nề của khủng hoảng của đại dịch

chất lượng cao.

COVID-19, tuy nhiên mức độ suy giảm

hàng hóa Trung Quốc
được nhập hàng loạt vào

dự báo trước đó , song sự phục hồi cũng
sẽ yếu hơn.
Trong dự báo trước đây, WTO cho

chế kiểm tra về khả năng

biết thương mại toàn cầu sẽ giảm 12,9%

đáp ứng các tiêu chuẩn

trong năm 2020, tuy nhiên trong dự báo

quy định của Ấn Độ hay

gần đây nhất, con số này hiện được sửa

không. CAIT đã kêu gọi

đổi thành 9,2% trong năm nay. Tăng

Chính phủ nghiêm túc

trưởng thương mại toàn cầu cũng được

xem xét vấn đề này và

dự báo ở mức 7,2% vào năm tới, thay vì

thực hiện các bước cần

21,3% như dự báo trước đó.

hàng nhập khẩu từ Trung
Quốc được giảm thiểu.
Nguồn: Financial Express

Theo WTO, việc nhanh chóng bào
chế loại vaccine hiệu quả ngừa COVID19 có thể làm tăng niềm tin và thúc đẩy
tăng trưởng 1 - 2 điểm phần trăm vào

cả năm được cho là thấp hơn thấp so với

Ấn Độ và không có cơ

thiết để đảm bảo rằng

phát triển của chủ nghĩa bảo hộ".

chức Thương mại Thế giới

công nghiệp đồ chơi nội

Đáng chú ý, hiện

nền kinh tế toàn cầu sau đại dịch sẽ là sự

gày 6 tháng 10 vừa qua, Tổ

Tuyên bố của WTO nêu rõ: "Thương
mại toàn cầu đang có nhiều dấu hiệu
phục hồi từ mức suy giảm sâu do đại dịch
COVID-19, song các chuyên gia kinh tế
của WTO cho rằng mọi sự phục hồi có
thể bị đứt quãng bởi tác động của đại dịch
hiện nay". WTO cũng cảnh báo kết cục có
thể còn xấu hơn nếu tái bùng phát dịch từ
nay đến cuối năm.
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năm 2021, và sẽ tăng thêm 3 điểm phần
Theo dự báo của WTO, tăng trưởng

trăm cho tốc độ tăng trưởng thương mại.

tổng sản phẩm GDP toàn cầu sẽ suy

Cùng ngày, bà Kristalina Georgieva -

giảm 4,8% trong năm 2020 trước khi tăng

Giám đốc Qũy Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận

4,9% vào năm 2021, nhưng "còn tùy vào

định rằng suy thoái kinh tế xảy ra do đại

các biện pháp chính sách và mức độ

dịch COVID-19 sẽ không tồi tệ như lo sợ

nghiêm trọng của dịch bệnh".

ban đầu song cuộc khủng hoảng này vẫn

Phó Tổng giám đốc WTO cho biết sự
tái bùng phát dịch kéo theo các lệnh
phong tỏa mới có thể làm giảm tăng

chưa kết thúc. Tuyên bố được đưa ra
trong thời điểm chính phủ các nước tung
các gói hỗ trợ COVID-19.

trưởng GDP toàn cầu từ 2 - 3 điểm phần

Bà Georgieva nêu rõ: "Bức tranh

trăm, và "cướp đi" 4 điểm phần trăm tăng

ngày hôm nay đã bớt tàn khốc hơn, cho

trưởng trong thương mại hàng hóa năm

phép xem xét lại chiều hướng tăng triển

2021. PTGĐ WTO cũng cho biết thêm

nhẹ với dự báo toàn cầu của chúng tôi

rằng thương mại đóng vai trò quan trọng

cho năm 2020. Tất cả các nước đều đang

trong việc ứng phó với dịch bệnh, cho

đối mặt với cái mà tôi sẽ gọi là 'Con dốc

phép các quốc gia đảm bảo tiếp cận với

dài' - một cuộc leo dốc khó khăn mà sẽ

các nguồn cung lương thực và thuốc

dài, gồ ghề và bất ổn".

men. Ngoài ra, một cảnh báo được đưa

Nguồn: CNN &TTXVN

ra là "một trong các nguy cơ lớn nhất của
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