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Góp ý dự thảo kết luận rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự
vệ đối với sản phẩm bột ngọt (vụ việc IR01-SG03)
Ngày 26 tháng 03 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 958/QĐ-BCT về việc rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ

đối với sản phẩm bột ngọt (vụ việc IR01-SG03).
Sau khi kết thúc điều tra, Cơ quan điều tra – Cục Phòng vệ thương
mại đã hoàn thiện Dự thảo báo cáo kết luận rà soát giữa kỳ việc áp dụng
biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt.
Hiện nay, Cục Phòng vệ thương mại đã gửi Dự thảo Kết luận rà soát
tới các bên liên quan của vụ việc. Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Nghị định
10/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về
các biện pháp phòng vệ thương mại, đề nghị các bên liên quan cho ý
kiến đối với Dự thảo Kết luận rà soát giữa kỳ trước 17h00 ngày 18 tháng
10 năm 2018.
Trong trường hợp các bên liên quan không nhận được Dự thảo Kết
luận rà soát giữa kỳ của vụ việc, đề nghị liên lạc với Cục Phòng vệ
thương mại để nhận Dự thảo theo địa chỉ:
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) – 25 Ngô Quyền –
Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: 024.73037898 (máy lẻ 117)
Email: hungnht@moit.gov.vn (anh Nguyễn Hữu Trường Hưng).
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
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Tin Việt Nam

Thông báo tiếp nhận đơn yêu cầu miễn trừ áp dụng biện
pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt (vụ việc SG03)
Ngày 10 tháng 3 năm 2016, Bộ Công Thương
đã ban hành Quyết định số 920/QĐ-BCT về
việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với
sản phẩm bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam
với mã HS 2922.4220.
Khoản 2 Điều 13 Thông tư 06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm
2018 của Bộ Công Thương (Thông tư 06/2018/TT-BCT) quy định: “Đối
với vụ việc áp dụng biện pháp tự vệ, tháng 10 hàng năm Cơ quan điều
tra thông báo việc tiếp nhận hồ sơ miễn trừ” và theo điểm b khoản 2
Điều 9 Thông tư này, thời hạn miễn trừ đối với các hồ sơ đề nghị miễn

trừ nộp trong thời điểm này là 01 năm tính từ ngày 01 tháng 01 đến
ngày 31 tháng 12 năm kế tiếp. Vì vậy, Cục Phòng vệ thương mại
(PVTM) thông báo để các doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp
dụng biện pháp tự vệ cho năm 2019, bao gồm các tài liệu được quy
định tại Điều 12 và Phụ lục 03 Thông tư 06/2018/TT-BCT.
Khoản 3 Điều 13 Thông tư 06/2018/TT-BCT quy định: “Trong thời

hạn 30 ngày kể từ ngày Cơ quan điều tra thông báo tiếp nhận hồ sơ
miễn trừ, các đối tượng đề nghị miễn trừ phải gửi Hồ sơ đề nghị miễn
trừ tới Cơ quan điều tra”. Để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh
năm 2019, đề nghị các doanh nghiệp gửi Hồ sơ đề nghị miễn trừ theo
thời hạn quy định nêu trên tới địa chỉ: Cục Phòng vệ thương mại (Bộ
Công Thương) - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm – Hà Nội, Điện thoại:
024.73037898 (máy lẻ 126); Email: hanv@moit.gov.vn (chị Việt

Hà), hungnht@moit.gov.vn (anh Trường Hưng).
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

Thông báo tiếp nhận đơn yêu cầu miễn trừ áp dụng biện pháp tự
vệ đối với sản phẩm phân bón (vụ việc SG06)
Ngày 02 tháng 3 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công
Thương đã ban hành Quyết định số 686/QĐ-BCT về
việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phân
bón DAP và MAP có mã HS: 3105.10.20; 3105.10.90;
3105.20.00; 3105.30.00; 3105.40.00; 3105.51.00;
3105.59.00; 3105.90.00. Theo mục 5 Thông báo kèm
Quyết định nêu trên, các sản phẩm phân bón có đặc điểm khác biệt so với hàng
hóa tương tự được sản xuất trong nước có thể được xem xét miễn trừ áp dụng
biện pháp tự vệ.
Khoản 2 Điều 13 Thông tư 06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của
Bộ Công Thương (Thông tư 06/2018/TT-BCT) quy định: “Đối với vụ việc áp dụng
biện pháp tự vệ, tháng 10 hàng năm Cơ quan điều tra thông báo việc tiếp nhận
hồ sơ miễn trừ” và theo điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư này, thời hạn miễn trừ
đối với các hồ sơ đề nghị miễn trừ nộp trong thời điểm này là 01 năm tính từ
ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm kế tiếp. Vì vậy, Cục Phòng vệ
thương mại (PVTM) thông báo để các doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ
áp dụng biện pháp tự vệ cho năm 2019, bao gồm các tài liệu được quy định tại
Điều 12 và Phụ lục 03 Thông tư 06/2018/TT-BCT.
Khoản 3 Điều 13 Thông tư 06/2018/TT-BCT quy định: “Trong thời hạn 30
ngày kể từ ngày Cơ quan điều tra thông báo tiếp nhận hồ sơ miễn trừ, các đối
tượng đề nghị miễn trừ phải gửi Hồ sơ đề nghị miễn trừ tới Cơ quan điều tra”. Để
đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, đề nghị các doanh nghiệp gửi
Hồ sơ đề nghị miễn trừ theo thời hạn quy định nêu trên tới địa chỉ: Cục Phòng vệ
thương mại (Bộ Công Thương) - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm – Hà Nội, Điện thoại:
024.73037898 (máy lẻ 127); Email: quynhpm@moit.gov.vn (chị Mai
Quỳnh), giangphg@moit.gov.vn (chị Hương Giang).
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
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Tin Việt Nam

Thông báo tiếp nhận đơn yêu cầu miễn trừ áp dụng biện
pháp tự vệ đối với sản phẩm que hàn (vụ việc SG04)
Theo Quyết định số 2968/QĐ-BCT
ngày 18 tháng 7 năm 2016 (Quyết định
2968) và Quyết định số 538/QĐ-BCT
ngày 09 tháng 02 năm 2018 (Quyết định
538) của Bộ trưởng Bộ Công Thương,
Việt Nam đang áp dụng biện pháp tự vệ
đối với sản phẩm phôi thép và thép dài
nhập khẩu có mã HS: 7207.11.00;
7207.19.00;
7207.20.29;7207.20.99;7224.90.00;721
3.10.10;7213.10.90;7213.91.20;7214.20
.31;7214.20.41;
7227.90.00;7228.30.10;9811.00.00. Căn
cứ Quyết định 2968 nêu trên, các sản
phẩm thép dây hợp kim có mã HS
7227.90.00 dùng để sản xuất vật liệu
hàn được miễn trừ áp dụng biện pháp
tự vệ.
Khoản 2 Điều 13 Thông tư 06/2018/
TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của
Bộ Công Thương quy định chi tiết một
số nội dung về các biện pháp phòng vệ
thương mại (Thông tư 06/2018/TT-BCT)
quy định: “Đối với vụ việc áp dụng biện
pháp tự vệ, tháng 10 hàng năm Cơ
quan điều tra thông báo việc tiếp nhận
hồ sơ miễn trừ” và theo điểm b khoản 2
Điều 9 Thông tư này, thời hạn miễn trừ
đối với các hồ sơ đề nghị miễn trừ nộp
trong thời điểm này là 01 năm tính từ
ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12
của năm kế tiếp. Vì vậy, Cục Phòng vệ

Thông báo tiếp nhận đơn yêu cầu miễn trừ áp dụng biện
pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu chất lượng cao (vụ
việc SG05)
Theo Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2017 (Quyết định
1931) và Quyết định số 536/QĐ-BCT ngày 09 tháng 2 năm 2018 (Quyết định
536) của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Việt Nam đang áp dụng biện pháp tự vệ
đối với sản phẩm tôn màu có mã HS: 7210.70.11; 7210.70.19; 7210.70.91;
7210.70.99; 7212.40.11; 7212.40.12; 7212.40.19; 7212.40.91; 7212.40.92;
7212.40.99; 7225.99.90; 7226.99.19; 7226.99.99. Căn cứ mục 8 Thông báo
kèm Quyết định 1931, các sản phẩm tôn màu chất lượng cao phục vụ mục đích
đặc biệt sẽ được xem xét miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ.

thương mại (PVTM) đề nghị các doanh
nghiệp nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp
dụng biện pháp tự vệ cho năm 2019,
bao gồm các tài liệu được quy định tại
Điều 12 và Phụ lục 03 Thông tư
06/2018/TT-BCT.
Khoản 3 Điều 13 Thông tư 06/2018/
TT-BCT quy định: “Trong thời hạn 30
ngày kể từ ngày Cơ quan điều tra thông
báo tiếp nhận hồ sơ miễn trừ, các đối
tượng đề nghị miễn trừ phải gửi Hồ sơ
đề nghị miễn trừ tới Cơ quan điều tra”.
Để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, đề nghị các doanh
nghiệp gửi Hồ sơ đề nghị miễn trừ theo
thời hạn quy định nêu trên tới địa chỉ:
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công
Thương) - 25 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm Hà Nội, Điện thoại: 024.73037898 (máy
lẻ 127); Email: quynhpm@moit.gov.vn
(chị Mai Quỳnh), giangphg@moit.gov.vn
( chị Hương Giang)./.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
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Khoản 2 Điều 13 Thông tư 06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của
Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ
thương mại (Thông tư 06/2018/TT-BCT) quy định: “Đối với vụ việc áp dụng biện
pháp tự vệ, tháng 10 hàng năm Cơ quan điều tra thông báo việc tiếp nhận hồ
sơ miễn trừ” và theo điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư này, thời hạn miễn trừ đối
với các hồ sơ đề nghị miễn trừ nộp trong thời điểm này là 01 năm tính từ ngày
01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm kế tiếp. Vì vậy, Cục Phòng vệ
thương mại (PVTM) đề nghị các doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp
dụng biện pháp tự vệ cho năm 2019, bao gồm các tài liệu được quy định tại
Điều 12 và Phụ lục 03 Thông tư 06/2018/TT-BCT.
Khoản 3 Điều 13 Thông tư 06/2018/TT-BCT quy định: “Trong thời hạn 30
ngày kể từ ngày Cơ quan điều tra thông báo tiếp nhận hồ sơ miễn trừ, các đối
tượng đề nghị miễn trừ phải gửi Hồ sơ đề nghị miễn trừ tới Cơ quan điều tra”.
Vì vậy, để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, đề nghị các doanh nghiệp gửi Hồ sơ đề nghị miễn trừ
theo thời hạn quy định nêu trên tới địa
chỉ: Cục Phòng vệ thương mại Bộ
Công Thương- 25 Ngô Quyền – Hoàn
Kiếm
Hà
Nội,
Điện
thoại:
024.73037898
(máy
lẻ
126);
Email: hanv@moit.gov.vn (chị Việt Hà),
hungnht@moit.gov.vn (anh Trường
Hưng).
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
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Tin Thế Giới

THỔ NHĨ KỲ ÁP DỤNG HẠN NGẠCH CHO SẢN PHẨM THÉP NHẬP KHẨU
Từ ngày 17 tháng 10 năm 2018, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ áp dụng hạn ngạch với sản phẩm thép nhập khẩu, nếu lượng nhập khẩu vượt quá hạn ngạch sẽ phải
chịu mức thuế bổ sung là 25%, điều này có trong đơn kiện được tổ chức thương mại WTO công bố hôm thứ hai (ngày 8 tháng 10 năm 2018).
Sau khi Hoa Kỳ áp thuế 25% lên thép nhập khẩu, đã có một cuộc điều tra liên quan đến các biện pháp tự vệ khẩn cấp vào tháng 4/2018. Các hạn chế
thương mại của Hoa Kỳ tiếp sau đó đã áp dụng với một số nước như Liên minh Châu âu, Ấn Độ và Indonesia, làm chuyển hướng dòng chảy thương mại

của thép sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong văn bản của WTO có nêu rằng: những chính sách bảo hộ này là những điều không thể lường trước được, ảnh hưởng trực tiếp đến lượng nhập
khẩu của hàng hóa liên quan khi nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ là một thị trường hấp dẫn của các sản phẩm thép, chính điều này đã dẫn đến số lượng các biện pháp tự vệ đang gia tăng.
Hạn ngạch áp dụng cho mặt hàng thép của Thổ Nhĩ Kỳ là một biện pháp tự vệ tạm thời, điều này được cho phép theo luật của WTO nếu một nước
muốn bảo vệ một ngành cụ thể trong nước trước tình trạng gia tăng hàng nhập khẩu đột biến và gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước.
Để đền bù cho các nước đối tác thương mại bị tổn thất thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giảm các hàng rào thương mại ở các lĩnh vực khác.
Cụ thể các mức hạn ngạch đối với thép nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ như sau: thép cán phẳng là 3,1 triệu tấn – ít hơn một nửa lượng mà Thổ Nhĩ Kỳ đã
nhập trong năm 2017 là 8,4 triệu tấn. các sản phẩm thép dài là 558.534 tấn, lượng nhập khẩu năm 2017 của Thổ Nhĩ Kỳ là 1,3 nghìn tấn. Các loại ống thép
hạn ngạch ở mức 273.901 tấn, thép không gỉ là 139.934 tấn và các vật liệu cho đường sắt là 27.044 tấn.
Hạn ngạch không áp dụng với thép không gỉ cán nóng do sản phẩm này không được sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ (nội địa không có khả năng đáp ứng nhu
cầu)
Nguồn: Reuters
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Ngày 12 tháng 10 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông

Ngày 11 tháng 10 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ

báo khởi xướng điều tra vụ việc chống bán phá giá và chống

thông báo khởi xướng vụ việc điều tra chống bán phá giá

trợ cấp mới đối với sản phẩm dây và cáp đồng có nguồn gốc

(AD) đối với sản phẩm nhập khẩu thùng thép không gỉ còn

từ Trung Quốc. Biên độ phá giá bị cáo buộc ở mức từ 53,54%

sử dụng được từ Trung Quốc, Đức và Mexico, và vụ việc

đến 63,47%. Ngoài ra có 26 chương trình trợ cấp bị cáo buộc

điều tra chống trợ cấp (CVD) đối với sản phẩm này nhập

Đơn kiện được gửi đến ngày 21 tháng 9 năm 2018, bởi

khẩu từ Trung Quốc.

nguyên đơn: Công ty Cổ phần Dây điện Encore (McKinney,

Nguyên đơn trong vụ việc lần này là Công ty American

TX) và Công ty Southwire (Carrollton, GA).

Keg (Pottstown, PA).

Năm 2017, lượng nhập khẩu dây và cáp đồng từ Trung
Quốc vào xấp xỉ khoảng 157,2 triệu $.

Các sản phẩm bị điều tra: có mã HS 7310.10.0010, 7310.00.0050, 7310.29.0025, và
7310.29.0050.

Các bước tiếp theo:

Biên độ phá giá bị cáo buộc là: 204,42%; 72,80%; 18,48% tương ứng cho Trung

Ủy ban thương mại quốc tế (ITC) sẽ ra quyết định sơ bộ
vào ngày 5 tháng 11 năm 2018, nếu ITC xác định có thiệt hại
hoặc đe dọa có thiệt hại, Bộ Thương mại sẽ tiếp tục điều tra
và ra quyết định sơ bộ vào ngày 17 tháng 12 năm 2018. Bộ
Thương mại sẽ ra quyết định cuối cùng vào ngày 4 tháng 3
năm 2019, ITC ra quyết định cuối cùng vào ngày 18 tháng 4
năm 2019.

Quốc, Đức và Mexico.
Các bước tiếp theo:
Sự kiện
ITC ra quyết định sơ bộ
DOC ra quyết định sơ bộ
DOC ra quyết định cuối cùng
ITC ra quyết định cuối cùng
Lệnh áp thuế

Cuộc điều tra CVD
05/11/2018
14/12/2018
27/2/2019
15/4/2019
22/4/2019

Cuộc điều tra AD
05/11/2018
27/02/2019
13/5/2019
27/6/2019
05/7/2019

Chi tiết thông báo khởi xướng xem tại đây.

Chi tiết thông báo khởi xướng xem tại đây.
Nguồn: DOC
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Ngày 09 tháng 10 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa
Kỳ (DOC) ban hành kết luận sơ bộ trong vụ việc
điều tra chống trợ cấp đối với sản phẩm bánh xe
thép (steel wheels) nhập khẩu từ Trung Quốc, theo
đó các nhà xuất khẩu của Trung Quốc sẽ chịu thuế
chống trợ cấp từ 58,75% đến 172,51%.

Hoa Kỳ đang điều tra chống
bán phá giá với sản phẩm đệm
từ Trung Quốc sau khi nhận
được đơn kiện của một vài nhà
sản xuất của Hoa Kỳ như: Công
ty Legget & Platt, Công ty Tem-

Dựa trên quyết định sơ bộ, DOC sẽ hướng dẫn cơ

pur Sealy và các công ty khác,

quan Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa

trong khi thị phần của Công ty

Kỳ thu tiền đặt cọc từ các nhà nhập khẩu sản phẩm bánh xe thép có nguồn gốc từ

Trung Quốc dựa trên các mức thuế sơ bộ này.

Legget & Platt ít hơn 1%.

Ngoài ra cũng có các công ty khác ký vào đơn kiện như: Công ty

Trong năm 2017, Trung Quốc xuất khẩu sản phẩm bánh xe thép sang thị

Corsicana Mattress, Công ty Elite Comfort Solutions, Tập đoàn Future Foam, Tập đoàn Kolcarft và Công ty TNHH Serta Simmons

trường Hoa Kỳ trị giá khoảng 388 triệu USD.
Nguyên đơn của vụ kiện: Accuride Corporation of Evansville, Indiana, Maxion

Bedding.
Lượng nhập khẩu sản phẩm đệm từ Trung Quốc trong năm 2017

Wheels Akron LLC of Akron, Ohio.
Dự kiến, DOC sẽ đưa ra kết luận cuối cùng vào ngày 07 tháng 01 năm 2019.

xấp xỉ 436,5 triệu $.

Trong trường hợp quyết định cuối cùng của DOC là khẳng định có thiệt hại, Ủy

Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC) sẽ đưa ra quyết định

ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC) dự kiến sẽ đưa ra kết luận cuối cùng vào

sơ bộ vào ngày 2 tháng 11, Bộ Thương mại ra quyết định sơ bộ vào

ngày 21 tháng 02 năm 2019. Nếu DOC và ITC đưa ra quyết định cuối cùng khẳng

ngày 27 tháng 12.

định có thiệt hại, DOC sẽ ban hành lệnh áp thuế chống trợ cấp. Nếu DOC hoặc
ITC ra quyết định cuối cùng khẳng định không có thiệt hại, cuộc điều tra sẽ chấm
dứt mà không có lệnh áp thuế.

Chi tiết xem tại đây.
Nguồn: CNBC

Chi tiết xem tại đây.
Nguồn: DOC
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Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới trong bối cảnh chiến tranh về
thuế, những khó khăn mà thị trường mới nổi gặp phải
Ngày 09 tháng 10 năm 2018, Quỹ tiền tệ thế giới đã cắt giảm
dự báo tăng trưởng kinh tế cho năm 2018 và năm 2019, lý do là
chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang dẫn đến

thiệt hại, những thị trường mới nổi đang gặp phải khó khăn với tình
trạng thanh khoản thắt chặt và sự dịch chuyển các dòng vốn đầu
tư.
Trong bản “Triển vọng kinh tế thế giới” mới nhất của IMF đã dự
đoán mức tăng trưởng toàn cầu năm 2018 và 2019 là 3,7%, đã
giảm 0,2% so với bản dự báo tháng 7 của IMF (ở mức 3,9%) trong
cả hai năm 2018 và 2019.
Sự sụt giảm mức dự báo tăng trưởng kinh tế phán ánh sự hội tụ của nhiều yếu tố, bao gồm yếu tố thuế nhập khẩu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, những
nước khu vực đồng Euro như Anh và Nhật Bản hoạt động yếu hơn, và sự các mức lãi suất đang tăng tạo ra áp lực đối với dòng vốn của một số thị trường
mới nổi, đặc biệt là Argentina, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi, Indonesia và Mexico.
Ông Maurice Obstfeld – nhà kinh tế trưởng của IMF cho biết “Sự tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ sẽ giảm một khi các biện pháp khuyến khích về tài
chính bắt đầu hết tác dụng,”.

Nhiều tác động từ chiến tranh thuế quan Mỹ-Trung Quốc sẽ thấy rõ trong năm tới, IMF đã cắt giảm dự báo tăng trưởng 2019 của Hoa Kỳ từ mức 2,7%
xuống còn 2,5% từ mức 2,7% trước đó, trong khi dự báo tăng trưởng 2019 của Trung Quốc từ 6,4% xuống còn 6,2%, nhưng dự báo tăng trưởng năm
2018 của hai nước này không thay đổi vẫn giữ mức 2,9% đối với Hoa Kỳ và 6,6% đối với Trung Quốc.
Ông Obstfeld cho biết Bắc Kinh sẽ phải cân bằng giữa việc thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo sự ổn định tài chính.
Nếu Trung Quốc và Hoa Kỳ giải quyết được những sự khác biệt trong thương mại với Hoa Kỳ, thì đó sẽ là một triển vọng tăng đáng kể.
Dự báo tăng trưởng năm 2018 của khu vực đồng Euro đã giảm xuống từ 2,2% xuống còn 2,0%, do việc nước Đức bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự sụt

giảm trong các đơn đặt hàng sản xuất và lượng giao dịch thương mại.
Brazil sẽ giảm 0,4 điểm phần trăm (percentage point - điểm phần trăm là nêu lên sự chênh lệch tuyệt đối giữa hai số phần trăm) trong tăng trưởng GDP
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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xuống 1,4% trong năm 2018. Iran cũng được dự báo tăng trưởng kinh
tế sẽ giảm.
Ngoài ra, các nước xuất khẩu năng lượng có dự báo tăng trưởng
tốt tốt do giá dầu tăng cao. Dự báo tăng trưởng kinh tế của Ả Rập Xêút và Nga tiếp tục tăng.
Theo IMF, sự cân bằng các rủi ro đang nghiêng về hướng tiêu cực

nhiều hơn, khi các điều kiện về tài chính sẽ bị thắt chặt hơn trong khi
các mức lãi suất bình thường hóa, gây tổn thương các thị trường mới
nổi.
Các rủi ro của chiến tranh thương mại
Trong một giả thiết chiến tranh thương mại tác động tới kinh tế toàn
cầu, IMF thấy rằng sản lượng GDP toàn cầu theo giả thiết hướng này

sẽ giảm hơn 0,8 phần trăm khi sang năm 2020 và vẫn thấp hơn khoảng
0,4 phần trăm trong dài hạn so với mức trong trường hợp không có
chiến tranh thương mại xảy ra.
Nguồn: Reuters

Trung Quốc cắt giảm tăng trưởng kinh tế khi có
chiến tranh thương mại
Các cơ quan chính phủ Trung Quốc cuối cùng cũng đã đi đến chấp nhận
thực tế là tỷ lệ tăng trưởng sẽ thấp hơn khi xung đột thương mại với Hoa Kỳ sẽ
tiếp tục leo thang.
Dự đoán một sự căng thẳng kéo dài trong cuộc chiến tranh thương mại
giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, ông Jian Chang - trưởng nhóm chuyên gia kinh tế
của Barclays Plc phát biểu rằng tác động trực tiếp từ các cuộc trả đũa bằng
thuế quan và sự sụt giảm trong tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc có thể
làm giảm từ 0,5% đến 1% tăng trưởng của Trung Quốc. Trong năm 2017 tăng
trưởng kinh tế của Trung Quốc là 6,9%.
Chuyên gia kinh tế này cũng dự đoán mức tăng trưởng của Trung Quốc
năm 2018 là 6,7%, năm 2019 là 6,5%. Mục tiêu tăng trưởng của chính phủ
Trung Quốc là vào khoảng 6,5%.
Mặc dù dữ liệu của Trung Quốc cho thấy nền kinh tế vẫn tăng cho đến nay
- chủ yếu là do các nhà xuất khẩu hưởng lợi từ các đơn đặt hàng tăng trước
khi thuế đánh, nhưng các con số có thể sẽ cho thấy căng thẳng trong những
tháng tới.
Nguồn: Reuters
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Lượng xuất khẩu nhôm, thép của
Trung Quốc trong tháng 9 giữ ổn
định
Trong tháng 9 lượng xuất khẩu nhôm của Trung Quốc giảm
nhẹ so với tháng 8 do sự chênh lệch giữa giá nội địa và quốc
tế thu hẹp làm giảm động lực xuất khẩu kim loại ra nước
ngoài trong khi xuất khẩu thép tăng cao.
Ngày 12 tháng 10 năm 2018, Tổng Cục Hải quan Trung
Quốc cho biết trong tháng 9 năm 2018 lượng xuất khẩu nhôm
chưa gia công và nhôm của Trung Quốc đạt 507.000 tấn, tăng
37% so với sản lượng xuất khẩu trong tháng 9 năm 2017
(tháng 9 năm 2017 lượng xuất khẩu là 370.000 tấn)
Dữ liệu cho thấy con số này giảm 0,6% từ 510.000 tấn xuất
khẩu trong tháng 8/2019. Số liệu tháng 8 đã được điều chỉnh
thấp hơn mặc dù số liệu này vẫn là khối lượng xuất khẩu lớn
thứ 2 được ghi nhận và phù hợp với số liệu nhập khẩu của
tháng 6 và tháng 7.
Trung Quốc là nước sản xuất thép và nhôm đứng đầu thế
giới. Hoa Kỳ áp thuế 25% đối với thép nhập khẩu từ Trung
Quốc và 10% đối với nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ
ngày 23 tháng 3 là một trong những động thái đầu tiên của
cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nước.
Tuy nhiên, đồng Nhân dân tệ mất giá đã hỗ trợ hoạt động
xuất khẩu kim loại của Trung Quốc.
Theo số liệu hải quan, trong tháng 9 lượng xuất khẩu thép
của Trung Quốc là 5,95 triệu tấn. Con số này tăng 1,4% so
với số liệu đã được điều chỉnh trong tháng 8 là 5,87 triệu tấn
và tăng 15,8% so với tháng 9 năm 2017 (lượng xuất khẩu
tháng 9/2017 là 5,14 triệu tấn).
Theo đánh giá của công ty tư vấn Mysteel, xuất khẩu thép
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

Nhôm xuất khẩu của Trung Quốc được kỳ

Trước khi giảm thuế, hàng xuất khẩu cũng đã

vọng sẽ tăng vọt trong những tháng tới và sang

tăng thậm chí với mức giảm 13% thì việc xuất

năm sau, sau khi Trung Quốc tăng cường việc

khẩu sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn.

giảm thuế như là một phần của việc giảm tác
động của chiến tranh thế giới với Hoa Kỳ.
Các mặt hàng xuất khẩu nhiều của Trung
Quốc như Thép và Nhôm trong những năm gần
đây đã nhận nhiều sự chỉ trích từ phía Hoa Kỳ
và Châu Âu, và đây cũng là nguyên do của sự
áp thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ.
Tháng trước, Trung Quốc đã tăng cường việc
giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) lên những sản
phẩm xuất khẩu nhôm bán thành phẩm giả
hoặc bán thành phẩm hoặc từ 16% xuống còn
13%.

Hàng bán thành phẩm giả đã có mặt ở Hàn
Quốc, Thái Lan và Malaysia.
Trong tháng 8, nhôm chưa được gia công và

sản phẩm nhôm xuất khẩu của Trung Quốc đã
đạt mức 517.000 tấn, tăng 26,1% so với cùng
kỳ năm trước.
Trong tháng 8, Trung Quốc xuất khẩu các
sản phẩm nhôm và nhôm chưa gia công đạt
khoảng 517.000 tấn, tăng 26,1% so với cùng kỳ

năm 2017.
Nguồn: Reuters
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vẫn tiếp tục có xu thế tăng do mức sản xuất cao ở Trung Quốc và
chênh lệch giữa giá thép tại Đông Nam Á và Trung Quốc lên tới 30
USD/tấn trong tháng 8 đã khuyến khích xuất khẩu.
Theo công ty tư vấn CRU, xuất khẩu nhôm của Trung Quốc
được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới sau khi Bắc
Kinh tăng mức hoàn thuế đối với xuất khẩu nhôm bán thành phẩm
hoặc bán thành phần lên 16% từ mức 13% và có hiệu lực từ ngày
1 tháng 11.
Mức hoàn thuế cũng được tăng đối với xuất khẩu thép không gỉ
va ống thép.
Nguồn: Reuters

Các mức thuế ảnh hưởng đến nền kinh tế
Các mức thuế của cả Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ có thể tác động lên nền kinh tế theo nhiều cách. Ở một mức độ cơ bản nhất, trực tiếp nhất các mức
thuế sẽ tác động lên giá của sản phẩm khi một sản phẩm sẽ phải chịu thêm thuế nhập khẩu, về mặt gián tiếp nó sẽ cho phép các nhà sản xuất trong nước –
đưa ra mức giá cao hơn do tác động của thuế.
Thật như vậy, theo như tác động gián tiếp ở trên là gồm những lập luận ủng hộ cho thuế quan: các nhà sản xuất trong nước có thể tính giá cao hơn, về
lý thuyết có thể có lợi hơn và đầu tư nhiều hơn vào cơ sở vật chất cố định (như nhà máy) và về nhân lực (thuê nhiều nhân công hơn). Tuy nhiên, trong
trường hợp này đối tượng phải chịu sẽ là người tiêu dùng hoặc các đối tác mua sản phẩm trung gian thì điều này lại là nguyên nhân gây ra thiệt hại về mặt
kinh tế.
Theo Reuters đưa tin, thuế lên sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu đã khiến công ty Ford phải tốn đến 1 tỷ $.
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Các mức giá cao hơn tác động trực tiếp đến người tiêu dùng
Theo các mức thuế quan mới nhất của Hoa Kỳ lên hàng hóa nhập
khẩu vào Trung Quốc, có hiệu lực từ cuối tháng 9 lên 200 tỷ $ với mức
thuế là 10%, mức này sẽ tăng lên 25% vào đầu năm 2019.
Không giống như các vòng thuế trước đó, chủ yếu là nhắm vào các
vật liệu và hàng hóa trung gian, khoảng ¼ thuế quan mới lại nhắm vào
hàng hóa tiêu dùng trực tiếp (gồm máy tính và linh kiện máy tính, đồ nội
thất và lốp xe) và kết quả của nó là làm giá bán tăng. Đây là phân tích của
Viện Kinh tế quốc tế Peterson.
Nhà kinh tế - chuyên nghiên cứu kinh tế vĩ mô Sheperdon phát biểu
rằng: “Chúng tôi không biết chắc làm thế nào để các nhà nhập khẩu tăng
nhanh giá bán buôn liên quan đến các mặt hàng bị đánh thuế nhập khẩu,
hay bằng cách nào để các nhà sản xuất thay thế các sản phẩm của Trung
Quốc một cách nhanh chóng. Ông ước tính với mức thuế quan mới này
sẽ làm tăng CPI thêm 0,5%. Còn theo phân tích của Quỹ NTUF (the National Taxpayers Union Foundation) nếu mức thuế 25% có hiệu lực
1/1/2018 thì người Mỹ sẽ gặp khó khăn hơn nhiều so với tổng mức thuế
thu được – theo Đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (được gọi là
Obamacare).
Các nhà bán lẻ cũng cảnh báo rằng các mức thuế quan cũng sẽ tăng
giá sản phẩm, tác động đến người tiêu dùng và đe dọa đến ngành bán lẻ.
Tập đoàn bán lẻ Walmart cảnh báo rằng: một là người tiêu dùng sẽ trả
nhiều hơn, không thì nhà cung cấp sẽ nhận được ít hơn, “retail margins”

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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sẽ thấp hơn (retail margins là lợi nhuận mà một doanh nghiệp bán lẻ nhận
được khi bán hàng hóa. Đó là sự chênh lệch giữa giá bán lẻ và giá vốn
hàng bán), hoặc là người tiêu dùng sẽ mua ít hơn.
Các nhóm kinh doanh đang cảm thấy lo lắng
Một số nhóm ngành công nghiệp cũng đã cảnh báo về hiện tượng
tăng giá và các mối đe dọa với các công ty Hoa Kỳ - kết quả của chiến
tranh thương mại.
Theo ông Jay Timmons, Chủ tịch và Giám đốc điều hành HIệp hội các
nhà sản xuất của quốc gia kêu gọi tăng cường đàm phán thương mại
nhằm mục đích hạ nhiệt chiến tranh thương mại. Theo ông đây là lúc để
có các cuộc đàm phán, không chỉ là về thuế quan, mà còn để thiết lập lại
mối quan hệ giữa hai nước Hoa Kỳ và Trung Quốc nhằm kết thúc tình
trạng cạnh tranh không công bằng của Trung Quốc.
Theo giám đốc điều hành của JPMorgan, ông Jamie Dimon, đã tranh
luận trong một cuộc phỏng vấn của CNBC rằng hậu quả gián tiếp trong
tương lai của cuộc chiến thương mại là ngoài vấn đề ngay trước mắt là
các mức giá bị tăng ngay lập tức thì sau đó là niềm tin vào nền kinh tế và
các kế hoạch đầu tư có thể bị lung lay, bị tác động tiêu cực.
Nguồn: businessinsider
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WTO cần can thiệp trước khi xung đột thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung
Quốc có nguy cơ vượt quá tầm kiểm soát
Đây là thời điểm để Tổ chức thương mại thế giới (WTO) can thiệp và hòa
giải xung đột thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có nguy cơ vượt ngoài
tầm kiểm soát.
Với các mức thuế đáp trả lẫn nhau, các cuộc đàm phán hai bên lúc họp lúc
không dường như không đi đến một giải pháp nào cho căng thẳng thương mại
giữa hai bên.
Ngay cả khi những cuộc đàm phán tiếp tục thì cũng không chắc chắn rằng
làm thế nào hai nước có thể có những bước tiến tích cực, có khả năng thành
công hơn khi cả hai bên đều tỏ ra cách biệt, không có sự nhượng bộ tại bàn

đàm phán để cùng đưa hai nước đi đến một thỏa thuận có tính khả thi và thực
tế.
Cả hai nước nên thử các phương thức thay thế nhằm tìm ra điểm chung
trong giải quyết thương mại song phương có thể chấp nhận được – đó là hòa
giải tại WTO. Trước khi cuộc đối đầu thương mại này làm chậm sự tăng trưởng ở cả hai nước Hoa Kỳ và Trung Quốc, trước khi tình trạng này lan rộng
gây hại đến toàn bộ phần còn lại của nền kinh tế thế giới và trước khi nó phá vỡ thêm hệ thống thương mại thế giới theo các nguyên tắc cơ bản của Hệ
thống thương mại toàn cầu.
Cả hai nước tiếp tục kiện lẫn nhau tại WTO, nhưng dường như không nước nào nhận thấy một điều khoản có thể sử dụng được ở Điều 5 trong
Thỏa thuận về giải quyết tranh chấp của WTO (DSU) quy định rằng hòa giải là một lựa chọn khác cho việc giải quyết tranh chấp thương mại giữa hai
nước mà không cần đến trận chiến pháp lý đối với những vấn đề nhạy cảm được coi như ý nghĩa của việc bảo vệ an ninh quốc gia đối với các hạn chế
thương mại và những gì tổng thống Trump và các cấp dưới cho rằng đó là chủ quyền của họ khi đơn phương áp dụng các hạn chế thương mại.
Theo các nguyên tắc của WTO, hòa giải “có thể được yêu cầu vào bất cứ thời điểm nào bởi bất cứ bên nào”. Đây có thể sẽ là khởi đầu của việc gửi
đơn kiện ra WTO, hoặc điều này có thể xảy đến đồng thời với việc kiện tụng tại WTO.
Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể thỏa thuận để lựa chọn bất cứ ai đứng ra hòa giải tranh chấp thương mại giữa hai nước, và họ có thể tiến hành và
thực hiện hòa giải theo bất cứ cách nào mà họ muốn. Trong suốt quá trình hòa giải, họ sẽ vẫn hoàn toàn có quyền tự chủ của mình để quyết định liệu
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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họ có đồng ý với các điều kiện mới, đã được hòa hay ông đang muốn thay đổi các chính sách kinh đến một thỏa thuận thương mại.
giải đối với toàn bộ quá trình hòa giải thương mại tế của Trung Quốc, hoặc có thể là tạo một bức
hay không.
Trên thực tế, cả hai nước không có cơ sở cho
sự hòa giải và không có sự hiểu biết lẫn nhau về

tường thương mại cắt đứt giữa Trung Quốc và
Hoa Kỳ? hay ông muốn tất cả những điều trên?

Một ý kiến trung lập có thể giúp hai bên tìm ra
được những điểm chung. Một ý kiến trung lập với
quan điểm toàn cầu có thể giúp họ xác định được

Còn về phía Trung Quốc, cũng không rõ điều những điểm chung ở một điểm thích hợp mà

những gì có thể tạo thành một sự hòa giải. Gần gì Trung Quốc muốn đưa ra: những sửa đổi rất không vi phạm các quyền trong các hiệp định của
đây nhất là khi Hoa Kỳ khăng khăng đưa vào Hiệp nhỏ trong những phần bảo hộ của các chính sách các quốc gia là đối tác thương mại khác trên thế
định “NAFTA mới” một điều khoản yêu cầu Mexico công nghiệp của Trung Quốc hoặc quản lý thương giới.
và Canada phải có thông báo cho Hoa Kỳ ba mại chặt chẽ hơn bằng cách: Trung Quốc thay đổi
tháng trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán với việc mua hàng hóa từ những nhà cung cấp nước
một nền kinh tế phi thị trường, ví dụ như Trung ngoài khác thay vì các nhà cung cấp của Hoa Kỳ.
Quốc.

Trung Quốc khăng khăng cho rằng họ đang
tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ theo WTO. Họ thể
hiện sự ủng hộ đối với tự do thương mại và đối
với WTO. Tạo sao lại không cho sự ủng hộ của họ

Ông Larry Kudlow – giám đốc Hội đồng kinh tế

vào cuộc thử thách này? Về phía Hoa Kỳ, dường

quốc gia đã từng phát biểu rằng: giờ đây toàn bộ

như tổng thống Trump không quan tâm đến các

đại lục sẽ liên kết lại với nhau để chống lại những

nghĩa vụ của họ theo WTO.

gì mà tôi gọi là thực tiễn thương mại không công
bằng của nước mà ai cũng biết, có chữ đầu là “C”
và chữ cuối là “A”.
Trung Quốc không hiểu tổng thống Trump có

đang hành động ngược lại với những gì họ (và rất
nhiều người Mỹ) muốn không – những điều được
coi là lợi ích kinh tế thực sự của Hoa Kỳ, và tổng
thống Trump và nhóm thương mại của mình
không hiểu tại sao Trung Quốc lại không khoan
nhượng, cho dù việc gia tăng áp lực của Hoa Kỳ.
Không hiểu tổng thống Trump muốn gì cho
Hoa Kỳ. Có phải ông đang hướng đến thâm hụt
thương mại song phương thấp hơn hay không,

Các nhà đàm phán thương mại đều biết, để
đạt được một thỏa thuận thương mại toàn diện, cả
hai bên trong cuộc đàm phán đều phải biết họ
thực sự cần phải có gì,phải biết mức độ sẵn sàng
của họ tới đâu để đạt được một thỏa thuận và
cùng nhau mong muốn tìm ra những điểm chung
để mỗi bên sau đó có thể bảo vệ được cho những
lợi ích riêng.

Tổng thống Trump tuy không thể hiện gì nhưng
lại tỏ ý coi thường đối với WTO trong khi có vẻ
đang cố gắng hết sức để phá vỡ nó với các loại
thuế quan bất hợp lý và các hành động thương

mại có chủ tâm khác. Nhưng nếu như vậy, trong
quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc,
tổng thống Trump thực sự muốn một giải pháp
thương mại chứ không phải là một cuộc đối đầu
thương mại, điều gì mà làm cho ông ấy thua nếu

Hòa giải ở WTO chỉ có thể mang tính giúp đỡ. đồng ý hòa giải? Nếu ông ấy không bằng lòng với
Sự công bằng có thể giúp hai bên gạt những cảm các kết quả đó, ông ta có thể phản đối kịch liệt

xúc riêng của họ sang một bên và tập trung vào việc hòa giải.
những gì họ chính xác cần để hai bên có thể đi
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Ban hội thẩm giải quyết tranh chấp đang bên bờ vực của sự
sụp đổ
Ủy ban thương mại Châu Âu vừa kêu gọi cho những nỗ lực nhằm cải cách Tổ Chức thương mại thế
giới, cảnh báo đưa ra rằng Ban Hội thẩm hàng đầu về giải quyết các tranh chấp thương mại toàn cầu
đang ở bên bờ vực của sự sụp đổ khi Hoa Kỳ tiếp tục ngăn cản sự bổ nhiệm các thẩm phán.
Cao ủy thương mại Châu Âu – bà Cecilia Malmstrom trả lời tờ báo Fnancial Times rằng sự thiếu tiến
triển trong các cuộc thảo luận với Hoa Kỳ về cơ quan giải quyết tranh chấp đã không tạo ra sự đột
phá nào. Ban Hội thẩm giải quyết các tranh chấp của 164 thành viên thuộc WTO về mọi vấn đề từ trợ
cấp hàng không đến các biện pháp chống bán phá đối với sản phẩm thép.
Hoa Kỳ ngăn cản việc bổ nhiệm các thẩm phán vào “cơ quan phúc thẩm” trong hơn hai năm qua.
Dưới đây là một vài ý kiến phàn nàn:
Hoa Kỳ cho rằng các thẩm phán đã xử lý các vụ việc lên đến đỉnh điểm sau khi nhiệm kỳ của họ kết thúc, có sự phân tán rời rạc trong việc đưa ra
phán quyết các vụ việc mà họ xử lý, và mất quá nhiều thời gian trong việc đưa ra các quyết định.
Theo các nhà phê bình, Hoa Kỳ đang lợi dụng tình trạng này đế tấn công vào một hệ thống mà nó cho là thách thức chủ quyền của Hoa Kỳ. Các nhà
chính trị và các luật sư thương mại của Hoa Kỳ cho rằng cơ quan phúc thẩm đã đóng một vai trò thừa trong việc vạch rõ các nguyên tắc của thương mại
quốc tế.
Bà Malmstrom cho rằng đến cuối năm 2019, cơ quan phúc thẩm sẽ không giữ mức tối thiểu 3 thẩm phán để duy trì hoạt động nữa.
Bà cũng cho rằng “Chúng ta không có tiến triển nào với Hoa Kỳ”, và “Tất nhiên đó là việc cấp bách nhất bởi giờ đây chúng ta giảm xuống còn có ba
thẩm phán”.Nếu không có bất kỳ bước đột phá nào thì “nó sẽ sụp đổ” bà Malmstrom nói.
Nếu cơ quan phúc thẩm dừng hoạt động, Tổ chức WTO sẽ không thể đưa ra những phán quyết để giải quyết các tranh chấp hoặc làm cho các kết
luận của các Ban Hội thẩm ở cấp độ thấp hơn có hiệu lực.
Dường như Tổng thống Trump muốn phá vỡ các chuỗi giá trị toàn cầu và tập trung sản xuất trong khu vực (thương mại tự do) ở Hoa Kỳ.

Liên minh Châu Âu và các nước khác ví dụ như Canada và Nhật Bản, lo sợ điều này sẽ là một trở ngại lớn cho hệ thống thương mại đa phương.
Không hề có bước tiến quan trọng nào về vấn đề này mặc dù sự hợp tác giữa EU và Hoa Kỳ đã được đổi mới liên quan đến các vấn đề thương mại
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kể từ khi ông Jean – Claude Juncker – Chủ tịch EU thăm Washington vào hồi tháng 7.
Đầu năm nay, EU dường như hướng tới một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện với
Hoa Kỳ sau khi tổng thống Trump đe dọa sẽ đánh thuế trừng phạt đối với ngành công nghiệp
ô tô của EU. Căng thẳng được xoa dịu đi sau chuyến thăm của ông Juncker đến Washington.
Tổng thống Trump kể từ lúc làm dấy lên cuộc tranh chấp thương mại với Trung Quốc, thì
lại hướng về một thỏa thuận với Mexico và Canada để cải cách Hiệp định NAFTA.
Bà Malmstrom cho rằng các quan chức EU đang xem xét sự phân nhánh tiềm năng của
Thỏa thuận này, đặc biệt là các điều kiện để ô tô không phải chịu thuế quan.
Bà cũng cho rằng “Dường như là tổng thống Trump muốn phá vỡ chuỗi giá trị toàn cầu và
tập trung vào sản xuất trong khu vực (tự do thương mại) đặc biệt ở Hoa Kỳ, nơi có thể có
ảnh hưởng tới nền công nghiệp ô tô của chúng ta, nếu như vậy chúng ta phải có phân tích
chi tiết”.
Bà cho rằng một quan ngại đối với toàn bộ thỏa thuận NAFTA rằng điều đó dẫn đến viêc
liệu việc xuất khẩu ô tô từ Mexico và Canada có phải là mục tiêu của Hoa Kỳ theo thăm dò
được biết tại các cuộc điều tra của Mục 232. Điều này dẫn chiếu tới một luật của Hoa Kỳ cho
phép áp thuế trừng phạt đối với những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia.
Điều đáng lo ngại của thỏa thuận là “tính mềm dẻo của thể chế” liên quan đến Mục 232.
“Chúng tôi cho rằng Mục 232 mà Hoa Kỳ sử dụng là bất hợp pháp và để chống lại WTO.”
Bà Malmstrom nói, xin lưu ý rằng EU đã kiện Hoa kỳ liên quan đến thuế áp dụng đối với sản
phẩm thép xuất khẩu của EU.
Bà cũng lặp lại quan ngại của các nhà sản xuất ô tô EU như Daimler rằng các quy định
trong thỏa thuận NAFTA đã được sửa đổi làm gia tăng lượng “trong nước” - trong các linh
kiện có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, Mexico hoặc Canada – trong các xe hơi sẽ đối mặt với chuỗi
cung ứng.
Nguồn: FT

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

Indonesia khởi xướng điều tra tự
vệ đối với sản phẩm nhôm lá
Ngày 11 tháng 10 năm 2018, Indonesia đã thông báo
với Ủy ban của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) về
các biện pháp tự vệ rằng Indonesia khởi xướng một
cuộc điều tra tự vệ liên quan đến sản phẩm nhôm lá.
Các sản phẩm bị điều tra trong vụ việc lần này gồm
các sản phẩm có mã HS: 7607.11.00 và 7607.19.00.
Trong bản thông báo, Indonesia đã chỉ rõ như sau:
(1) Các bên có lợi ích đáng kể và mong muốn được
xem xét như một bên có liên quan trong cuộc điều tra
này cần nộp bản yêu cầu bằng văn bản cho Cơ quan
Điều tra tại Indonesia trong vòng 15 ngày kể từ ngày
khởi xướng điều tra. Tất cả các bản đệ trình và bản yêu
cầu của các bên liên quan phải được gửi bằng văn bản
và bản điện tử, chỉ rõ tên, địa chỉ, email, số điện thoại, số
fax của các bên liên quan.
(2)Theo Điều 3.1 Hiệp định Tự vệ của WTO, Chính
phủ Indonesia sẽ tiến hành phiên điều trân nhằm cung
cấp cho các Thành viên có lợi ích đáng kể cơ hội trình
bày quan điểm và bằng chứng của họ. Phiên điều trần
được tổ chức vào lúc 10-12h, ngày Thứ Hai, 29 tháng 10
năm 2018. Tất cả các bên có liên quan mong muốn tham
gia phiên điều trần và trình bày quan điểm và bằng
chứng của mình cần nộp các văn bản có liên quan tới
cuộc Điều tra trước ngày 25 tháng 10 năm 2018.
Nguồn: WTO
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