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Tin Việt Nam

Cục Phòng vệ thương mại mời tham dự

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hiện nay, thương

Thành phần: Đại diện Bộ Công Thương (MOIT), đại diện Bộ

mại toàn cầu đã và đang chứng kiến những biểu hiện bảo hộ thương

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

mại phức tạp cùng nguy cơ bùng nổ các cuộc chiến tranh thương

ngành có liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

mại, đặc biệt là ở một số thị trường lớn. Những biến đổi phức tạp

(VCCI), các hiệp hội và doanh nghiệp có liên quan.

này tác động trực tiếp tới hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh

Ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng Nhật (dịch song song)

nghiệp Việt Nam. Nhằm giúp doanh nghiệp và các cơ quan liên quan

Nội dung chương trình: đính kèm.

của Việt Nam cập nhật các thông tin mới về pháp luật và xu hướng

Cục Phòng vệ thương mại trân trọng kính mời các cơ quan, do-

áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại hiện nay trên thế giới, đặc

anh nghiệp và cá nhân quan tâm đến chủ đề nói trên tham dự buổi

biệt là thực tiễn và kinh nghiệm xử lý các vụ việc phòng vệ thương

hội thảo nói trên. Thông tin xác nhận tham dự xin gửi trước ngày 15

mại của Nhật Bản, Bộ Công Thương (MOIT) phối hợp với Bộ Kinh

tháng 12 năm 2018 theo địa chỉ:

tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) tổ chức hội thảo:
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

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
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
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Tin Thế giới

EU đề xuất khôi phục thuế chống
bán phá giá đối với dầu diesel sinh
học (biodiesel) nhập khẩu từ
Argentina
Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất khôi phục thuế
chống bán phá giá đối với sản phẩm dầu diesel sinh
học nhập khẩu từ Argentina sau khi hàng loạt sản
phẩm diesel sinh học giá rẻ nhập khẩu từ Mỹ Latinh
vào Liên minh châu Âu đe dọa gây tổn hại cho ngành
công nghiệp của họ, một tài liệu của EU được Reuters
chỉ ra.
Kế hoạch này tiếp nối một cuộc điều tra được yêu
cầu bởi các nhà sản xuất EU bị ảnh hưởng nặng nề
bởi hàng nhập khẩu kể từ khi EU hủy bỏ thuế quan
năm ngoái.
Đề xuất này cần phải được sự chấp thuận của các
quốc gia thành viên EU.
EC đã quyết định không khôi phục thuế nhập khẩu
tạm thời đối với dầu diesel sinh học nhập khẩu từ Argentina vào tháng 9, EC cho biết cần phải thu thập
thêm thông tin mặc dù họ cho rằng các sản phẩm
nhập khẩu đã được trợ cấp và còn là mối đe dọa đối
với ngành công nghiệp EU.
Nguồn: Reuters
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) đưa ra khẳng định sản phẩm ống hàn có đường kính lớn
nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ gây ra thiệt hại trong vụ việc điều tra chống bán phá giá và trợ cấp đối
với sản phẩm nêu trên
Ngày 06 tháng 12 năm 2018, Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ
(USITC) đã ra thông báo khẳng định có thiệt hại trong vụ việc điều tra
chống bán phá giá và trợ cấp liên quan đến sản phẩm ống hàn có
đường kính lớn (large diameter welded pipe viết tắt là LDW) nhập
khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ. Bộ Thương mại Hoa Kỳ trước đó đã
ra kết luận khẳng định sản phẩm trên đã nhận được trợ cấp và được
bán với giá thấp hơn giá thông thường tại thị trường Hoa Kỳ.
Với kết luận khẳng định của USITC, Bộ Thương mại sẽ ban hành

Quốc và Ấn Độ và lệnh áp thuế chống trợ cấp đối với các sản phẩm
nhập khẩu gồm ống hàn carbon có đường kính lớn và ống dẫn thép

hợp kim nhập khẩu từ Ấn Độ, các lệnh áp thuế trợ cấp đối với các
sản phẩm ống hàn carbon có đường kính lớn và ống thép định hình
nhập khẩu từ Trung Quốc.
Bản báo cáo sẽ được đăng trên website của USITC vào ngày 14
tháng 1 năm 2019 theo đường link tại đây.

các lệnh chống bán phá giá đối với các sản phẩm nhập khẩu là ống

Nguồn: USITC

hàn carbon có đường kính lớn và ống dẫn thép hợp kim từ Trung

Ủy ban quốc tế Hoa Kỳ (USITC) đã ra thông báo khẳng định rằng nền công nghiệp Hoa Kỳ bị thiệt hại
bởi sản phẩm nhôm tấm hợp kim thông thường nhập khẩu từ Trung Quốc
Ủy ban quốc tế Hoa Kỳ (USITC) đã ra
thông báo khẳng định rằng nền công nghiệp
Hoa Kỳ bị thiệt hại bởi sản phẩm nhôm tấm
hợp kim thông thường nhập khẩu từ Trung
Quốc. Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã khẳng định
trước đó rằng sản phẩm trên đã nhận được
trợ cấp và được bán ở thị trường Hoa Kỳ với
mức giá thấp hơn giá thông thường.

Chủ tịch Ủy ban và các ủy viên cũng đã bỏ lệnh chống bán phá giá và thuế đối kháng đối
phiếu đồng ý với kết luận trên.
với hàng nhập khẩu của sản phẩm này từ
Trung Quốc.
Sau khi USITC ra kết luận khẳng định, Bộ
Thương mại Hoa Kỳ sẽ ban hành lệnh áp thuế
Bản báo cáo sẽ được đăng tải trên website
chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với của USITC vào ngày 11 tháng 01 năm 2019
sản phẩm nhập khẩu trên từ Trung Quốc.
theo đường link tại đây.
Theo kết quả của các quyết định khẳng
định của USITC, Thương mại sẽ ban hành
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Thuế quan của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump

Tổng thống Donald Trump đã đồng ý không tiến hành leo thang chiến tranh thương mại với Trung Quốc, tuy nhiên rất nhiều quốc gia khác
cũng bị ảnh hưởng bởi chính sách thương mại “Nước Mỹ trên hết” của tổng thống Hoa Kỳ
Từ sản phẩm ô liu của Tây Ban Nha đến thép của Canada, không có nơi nào trên thế giới mà không bị ảnh hưởng bởi thuế quan thương
mại của Hoa Kỳ, một loại thuế áp lên các sản phẩm nước ngoài, kể từ khi tổng thống Trump bước vào Nhà Trắng.
Trong khoảng thời gian này, Tổng thống Donald Trump đã viết lại quy tắc cách thức Hoa Kỳ tiến hành quá trình bảo vệ nội thương của
nước này.

Thuế quan thường được xác định như thế nào? Thuế quan là thuế đánh vào sản phẩm nước ngoài nhằm bảo vệ các nhà sản xuất trong
nước trong một nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế địa phương.
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Nhưng theo luật thương mại quốc tế, Hoa Kỳ không thể thực hiện chúng một cách đơn giản, họ cần cung cấp lý do tại sao loại thuế quan
này là cần thiết và điều tra nó một cách toàn diện.
Cho tới gần đây, phần lớn thuế quan Hoa Kỳ được xác nhận là thuế chống trợ cấp và thuế chống bán phá giá
Dưới quyền tổng thống Trump, Bộ thương mạị đã tiến hành 122 vụ việc điều tra về thuế chống trợ cấp và chống bán phá giá
Các mức thuế quan này đã nhắm đến tất cả mọi ngóc ngách trên toàn cầu, gây ảnh hưởng đến tổng số 31 quốc gia và khoảng 12 tỷ đô la
(9,4 tỷ bảng Anh) hàng hóa nhập khẩu.
Trung Quốc phải gánh chịu sự giám sát chặt chẽ của Hoa Kỳ, với khoảng 40% các cuộc điều tra chống trợ cấp / chống bán phá giá nhắm
vào các sản phẩm của Trung Quốc, từ hợp kim nhôm đến dây cao su và ruy băng lụa.
Một số quốc gia khác cũng nằm trong tầm ngắm của Tổng Thống Donald Trump.

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Sau khi nhận được khiếu nại từ những người nông dân ở California, Mỹ đã đánh thuế đối với ô liu nhập khẩu từ Tây Ban Nha, với lập luận
cho rằng các khoản thanh toán của EU cho nông dân trồng ô liu theo Chính sách nông nghiệp chung (CAP) đã tạo thành một khoản trợ cấp
thương mại không công bằng.
Hầu hết ô liu trên thế giới đến từ Địa Trung Hải, nhưng trong một cuộc gặp với Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy vào tháng 9 năm
ngoái, Tổng thống Donald Trump đã thể hiện quan điểm sẵn sàng bảo vệ nông dân Mỹ.
Tổng thống Donald Trump cho biết “Nó phải công bằng," “Và phải có đi có lại” khi miêu tả mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và Tây Ban
Nha.
Quyết định đó đã ảnh hưởng đến 68 triệu đô la xuất khẩu của Tây Ban Nha sang Hoa Kỳ và điều này đã tạo ra sự chú ý từ EU.
Cuộc điều tra đơn lẻ lớn nhất kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức tập trung vào công ty máy bay Bombardier của Canada và ảnh
hưởng đến 5 tỷ đô la xuất khẩu của Canada sang Hoa Kỳ.

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Tám tháng sau, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) phát hiện ra ngành công nghiệp máy bay của Canada không hề gây tổn thất
cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ và 300% thuế đối với Bombardier C-Series đã bị hủy bỏ.
Mặc dù hầu hết các cuộc điều tra thuế quan nhắm vào các sản phẩm công nghiệp cơ bản, như dây carbon và thép hoặc ống cơ khí, tuy
nhiên nhiều sản phẩm kể trên có thể có tác động thực sự đến người tiêu dùng Mỹ.
Một cuộc điều tra sâu rộng đối với sản phẩm axit citric đã ảnh hưởng đến ba châu lục, với thuế quan được áp dụng cho các sản phẩm nhập
khẩu từ Bỉ, Columbia và Thái Lan. Hợp chất hóa học bắt chước hương vị chua của chanh và được sử dụng trong một lượng lớn các loại kẹo
và đồ uống thông thường, từ Sour Patch Kids đến 7Up.

Nguồn: DOC
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Một cuộc điều tra quy mộ lớn khác về dầu diesel sinh học nhập khẩu từ Argentina và Indonesia đã dẫn đến thuế quan được ban hành đối
với 1,5 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu. Nhiên liệu này được làm ra từ thực vật, được sử dụng trong xe ô tô và xe tải diesel, cũng như máy bay
và tàu hỏa. Thị trường này có tiềm năng tăng trưởng lớn ở Hoa Kỳ, và cũng chính là nguồn phát triển chính đối với trồng ngô và đậu nành,
thêm vào đó việc đánh thuế quan có vẻ như có thể giúp phát triển ngành công nghiệp này.
Thuế quan tương tự đã được EU giới thiệu vào năm 2012.
Trong vòng một thập kỷ qua, chính phủ Hoa Kỳ đã thu được xấp xỉ $283 tỷ thuế hải quan.

Nguồn: DOC

Năm ngoái, Bộ Thương mại đã bắt đầu tiến hành 82 cuộc điều tra - gần gấp đôi so với con số 56 mà chính quyền của Barack Obama bắt
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đầu vào năm 2013, cũng là năm hoạt động mạnh nhất,
Và trong một sự thay đổi đáng kể về nghi thức, các quan chức đã không còn chờ đợi các công ty kiến nghị giúp đỡ như trước
Tháng 11 năm ngoái, Bộ Thương mại (DOC) đã tự khởi xướng điều tra sản phẩm tấm nhôm hợp kim thông thường nhập khẩu từ Trung
Quốc.
Đây là lần đầu tiên DOC tự mình thực hiện điều tra thuế chống bán phá giá hoặc chống trợ cấp, mà không có đơn khiếu nại từ ngành công
nghiệp trong nhiều thập kỷ qua và đây là dấu hiệu của sự thay đổi trong chính sách của DOC dưới chính quyền mới.
“Tổng thống Donald Trump không muốn chờ đợi các công ty tiến lên. Ông ấy muốn tự mình làm điều đó, ông ấy muốn chính phủ quyết
định", Chad Bown, một thành viên cao cấp tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson cho biết. "Vì vậy, Tổng thống Donald Trump bắt đầu các vụ kiện
tự khởi xướng nhưng cũng chính Tổng thống Donald Trump cũng nói rằng sẽ bắt đầu sử dụng các luật khác, nơi mà có nhiều quyền quyết
định của tổng thống hơn."
Nhưng cho đến nay, sự thay đổi lớn nhất trong chính sách thương mại của Hoa Kỳ là sự sẵn sàng của Tổng thống Donald Trump đối với
việc chống đỡ truyền thống nếu điều đó cho phép thuế quan được thông qua nhanh hơn.
Thay vì phải trải qua các cuộc điều tra chống bán phá giá / chống trợ cấp kéo dài và thuế quan có nguy cơ bị đảo ngược – Tổng thống
Donald Trump đã đưa ra hàng trăm tỷ thuế quan theo các khía cạnh ít được sử dụng của Luật thương mại.
Lấy lí do lo ngại về an ninh quốc gia, Tổng thống Donald Trump đã có những hành động sâu rộng nhằm bảo vệ các nhà sản xuất thép và
nhôm và bắt đầu cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, ông cáo buộc quốc gia này có hành vi ăn cắp sở hữu trí tuệ.
Những biện pháp bất thường này vượt xa các cuộc điều tra chống bán phá giá /chống trợ cấp truyền thống. Chỉ riêng tại Trung Quốc, các
cuộc điều tra truyền thống nhắm tới 3,4 tỷ đô la hàng hóa, trong khi thuế quan trả đũa đối với hành vi trộm cắp sở hữu trí tuệ là 250 tỷ đô la.
Điều này liệu sẽ kéo dài?
Sự sẵn sàng tư duy vượt giới hạn về thương mại của Tổng thống Donald Trump đã khiến ông trở thành cái gai trong mắt các quốc gia như
là đối tác thương mại chủ yếu Trung Quốc, những người không thể dự đoán được bước đi tiếp theo của ông.
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Những điều này cũng đã dẫn đến mức thuế trả đũa đối với hàng trăm tỷ đô la hàng hóa của Hoa Kỳ.
Nhưng sau một mùa hè đàm phán thương mại căng thẳng với Canada và Mexico, và một cuộc chiến thương mại leo thang với Trung
Quốc, mọi thứ dường như đã dịu xuống.
Tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã ký Thỏa thuận Hoa Kỳ-Mexico-Canada để thay thế Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (Nafta).
Thỏa thuận này báo hiệu sự kết thúc của một câu chuyện dài và căng thẳng giữa ba người hàng xóm.
Tổng thống Donald Trump cũng có vẻ như muốn kết thúc cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.
Nếu những hành động trong quá khứ của Tổng thống Donald Trump đã dạy cho bất cứ ai về bất cứ điều gì, thì điều duy nhất có thể đoán
được về chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump đó là sự không thể đoán trước được.
Nguồn: BBC
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Các nhà cố vấn về kinh tế của Hoa Kỳ hy vọng các mức thuế của Trung Quốc đối với ô tô nhập khẩu từ
Hoa Kỳ sẽ giảm xuống mức 0%
Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia – ông Larry Kudlow hôm thứ hai phát biểu rằng Trung Quốc có thể ngay lập tức giảm các mức thuế đối
với các loại xe nhập khẩu, khi nước này bước vào giai đoạn giảm căng thẳng 90 ngày với Hoa Kỳ để cùng đàm phán đi đến một thỏa thuận
thương mại.
Ông Larry Kudlow tin rằng hành động ngay lập tức này có thể bao gồm việc Trung Quốc giảm 40% mức thuế đối với xe sản xuất tại Hoa Kỳ
và ông cũng hy vọng Trung quốc sẽ nhanh chóng rút lại các mức thuế trả đũa mới lên các sản phẩm nhập khẩu nông sản được đưa ra khi
chiến tranh thương mại gia tăng.
Theo thông tin từ phía chính quyền của Tổng thống Trump các cuộc đàm phán giữa hai bên bắt đầu từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.
Nguồn: Reuters

Bộ Thương mại Trung Quốc đặt ra mục tiêu của các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ là nhằm loại bỏ tất cả thuế
quan.
Bộ Thương mại Trung Quốc vừa cho biết Trung Quốc đặt mục tiêu cho các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ là nhằm loại bỏ tất cả các thuế
quan.
Cuối tuần trước tại Argentina, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã đồng ý về việc tạm thời “đình chiến” trong vòng 90 ngày –
cho đến ngày 01 tháng 01 năm 2019. Trong khoảng thời gian này hai bên đàm phán để đi đến một thỏa thuận thương mại mới.
Trung Quốc và Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa thuận về nông nghiệp, năng lượng và ô tô, và những gì hai bên đã đồng ý với nhau thì sẽ
được thực hiện ngay lập tức.
Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục có các cuộc đàm phán về: nông nghiệp, năng lượng, dịch vụ và các lĩnh vực khác. Về phía Trung
Quốc – nước này tự tin việc đạt được một thỏa thuận về thương mại với Hoa Kỳ trong giai đoạn 90 ngày.
Nguồn: Reuters
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Chiến tranh thương mại của Tổng thống Donald Trump tác động tới thương mại toàn
cầu như thế nào?
Chiến tranh thương mại của Tổng thống Trump là nhằm vào trừng phạt và cố gắng để lấy được sự nhượng bộ từ các quốc gia – mà theo
Tổng thống có những hành động không công bằng, ví dụ như: ăn cắp công nghệ của Hoa Kỳ, trợ cấp các ngành công nghiệp, bán phá giá các
hàng hóa giá rẻ ở thị trường Hoa Kỳ. Các mức thuế của Tổng thống Trump đưa ra là nhằm trừng phạt các quốc gia đã áp thuế lên các sản

phẩm của Hoa Kỳ, làm ảnh hưởng thương mại toàn cầu. Khi các khoản thuế bắt đầu làm gián đoạn các chuỗi cung ứng và là nguyên nhân
cho việc giá tăng, điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà sản xuất và người tiêu dùng, sẽ có một mối lo gia tăng về việc chiến tranh
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thương mại sẽ làm suy giảm tăng trưởng kinh tế và làm suy yếu Tổ
chức thương mại thế giới (WTO). Đầu tháng 12/2018, việc tuyên bố
“đình chiến” trong cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc cũng
không hoàn toàn giảm bớt được căng thẳng giữa hai bên.

Tin Thế Giới

2018, tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ vẫn duy trì ở mức tăng.
Đối với Trung Quốc, chiến tranh thương mại diễn ra khi kinh tế
của Trung Quốc đang chậm lại, thời điểm tháng 9, chỉ số chứng
khoán của nước này đã bị đẩy xuống mức thấp nhất kể từ năm 2014.

Tổng thống Donald Trump thường xuyên chỉ ra sự thâm hụt

Căng thẳng của cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung

thương mại lớn của Hoa Kỳ, sự chênh lệch giữa nhập khẩu và xuất

Quốc cũng ảnh hưởng đến các thị trường tài chính của các nước

khẩu.

châu Á khác, ví dụ như Ấn Độ và Indonesia.

Tháng 1/2018, Tổng thống Trump đã áp thuế lên các sản phẩm

Bên cạnh đó, các mức thuế đối với kim loại cũng giúp các nhà

tấm pin mặt trời, hay sản phẩm là máy giặt được nhập khẩu vào Hoa

sản xuất có các nhà máy đặt ở Hoa Kỳ, ví dụ như nhà sản xuất thép

Kỳ. Sau đó, Hoa Kỳ đã áp thuế đối với các sản phẩm thép và nhôm

ArcelorMittal, nhà sản xuất thép US Steel & Nucor. Hay như một số

xuất khẩu sang Hoa Kỳ từ hầu hết các quốc gia, trong đó bao gồm cả

doanh nghiệp ở Đông Nam Á có cơ hội xuất khẩu nhiều hàng hóa

các đồng minh là Canada, Mexico và Liên minh Châu Âu. Các nước

hơn sang Hoa Kỳ, ví dụ điển hình là nhà sản xuất đồ nội thất của Việt

này cũng đã đáp trả lại bằng cách áp thuế đối với hàng hóa của Hoa

Nam như tập đoàn Phú Tài.

Kỳ. Tiếp theo, Hoa Kỳ đã áp thuế lên 250 tỷ $ hàng hóa từ Trung
Quốc, bao gồm cả đồ nội thất và thực phẩm, Hoa Kỳ cũng cho biết
sẽ xem xét thêm việc áp thuế lên 267 tỷ $ hàng hóa khác của Trung
Quốc. Và Tổng thống Trump cũng cho biết việc xem xét thuế quan
đối với ôtô.
Theo dự đoán của Quỹ tiền tệ quốc tế, tăng trưởng toàn cầu trong

Từ cả hai phía, Hoa Kỳ và Trung Quốc đều biện minh rằng: thuế

quan của họ theo đúng luật pháp trong nước. Điều này làm hạn chế
khả năng hòa giải của Tổ chức thương mại quốc tế – dựa trên các
nguyên tắc thương mại quốc tế.
Nguồn: Bloomberg

năm 2018,2019 giảm 0,2 điểm phần trăm, điều này một phần nguyên
nhân là do chiến tranh thương mại, tuy nhiên, tính vào giữa năm
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Azevêdo hoan nghênh cam kết của các nhà lãnh đạo G20 nhằm cải thiện tình
hình hoạt động của WTO
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Tổng giám đốc Roberto Azevêdo đã nhiệt liệt hoan nghênh sự đồng thuận của các nhà lãnh đạo G20 tại hội nghị thượng đỉnh ở Buenos
Aires, Argentina, ngày 1 tháng 12 và nói rằng ông sẽ làm việc với tất cả các thành viên WTO để cải thiện và tăng cường hệ thống thương mại
này. Tổng giám đốc cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo khẩn trương hành động để giải quyết vấn đề trục trặc trong hệ thống giải quyết tranh chấp
của WTO.
Phát biểu vào lúc kết thúc hội nghị tại Buenos Aires, Tổng giám đốc cho biết:
“Hội nghị thượng đỉnh G20 lần này rất hiệu quả. Tôi đã được nghe về sự hỗ trợ bền vững cho thương mại và WTO trong suốt cuộc họp của
tôi với các nhà lãnh đạo ở Buenos Aires và nghe một loạt các ý tưởng về tăng cường công việc của chúng tôi. Điều này được phản ánh trong
tuyên bố của các nhà lãnh đạo, mà tôi rất hoan nghênh. Tuyên bố này thể hiện đây là thời điểm vô cùng quan trọng trong việc giải quyết các
thách thức hiện tại đối với thương mại toàn cầu. Trong bài phát biểu, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của thương mại
và của hệ thống thương mại đa phương trong việc hỗ trợ tăng trưởng, năng suất, đổi mới, tạo công ăn việc làm và phát triển. Họ kêu gọi cải
tiến và "những cải cách cần thiết" cho hoạt động của WTO để đảm bảo rằng nó có thể tiếp tục đóng vai trò thiết yếu này. Tôi sẽ làm việc với
các thành viên WTO để thực hiện điều này vì lợi ích của tất cả.”
Tuyên bố được các lãnh đạo G20 đồng ý có tại…. Đoạn quan trọng về các vấn đề thương mại như sau:
“Thương mại và đầu tư quốc tế là những công cụ quan trọng của sự tăng trưởng, năng suất, sáng tạo, tạo công ăn việc làm và phát triển.

Chúng tôi nhận thấy sự đóng góp mà hệ thống thương mại đa phương đã thực hiện để đạt được điều đó. Hệ thống này hiện đang thiếu các
mục tiêu của mình và cần phải cải thiện. Do đó, chúng tôi ủng hộ những cải cách cần thiết của WTO để cải thiện hoạt động của tổ chức này.
Chúng tôi sẽ xem xét tiến trình công việc tại Hội nghị thượng đỉnh tiếp theo.”
Nguồn: WTO
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Argentina đã yêu cầu tham vấn giải quyết tranh chấp tại WTO đối với các biện pháp của Peru
đối với sản phẩm dầu diesel sinh học nhập khẩu
Argentina đã yêu cầu tham vấn giải quyết tranh chấp tại WTO với Peru liên quan đến các biện pháp chống bán phá giá và trợ cấp mà Peru
áp đặt đối với nhập khẩu dầu diesel sinh học từ Argentina. Yêu cầu Argentina được gửi đến các thành viên WTO vào ngày 5 tháng 12 năm
2018.
Argentina cáo buộc các biện pháp này không phù hợp với các điều khoản khác nhau của Hiệp định chống bán phá giá của WTO, Hiệp định
về trợ cấp và các biện pháp đối kháng, Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT) 1994 và Hiệp định Marrakesh (là Hiệp định được
phát triển từ Hiệp định GATT, là Hiệp định được bổ sung bởi một vài hiệp định trong các vấn đề khác như Hiệp định Chung về Thương mại và
Dịch vụ, Hiệp định về việc Áp dụng các biện pháp vệ sinh và Kiểm dịch thực vật, Hiệp định về Các khía cạnh thương mại của Quyền sở hữu trí
tuệ và Hiệp định về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại)
Thông tin thêm xem tại đây.
Nguồn: WTO
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