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TIN VỀ ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ

Theo các nguồn tin từ Giơ-
ne-vơ, Ban công tác về triển 
khai Hiệp định thuận lợi hóa 

thương mại mới (TF) của Tổ chức 
Thương mại Thế giới (WTO) dự 
kiến sẽ chính thức thông qua kế 
hoạch công tác tại cuộc họp ngày 
10 tháng Ba.

Theo kế hoạch công tác, đầu tiên 
Uỷ ban Trù bị về TF sẽ tiến hành 
rà soát pháp lý Hiệp định TF. Bước 
thứ hai là Ủy ban sẽ soạn thảo 
một Nghị định thư về việc sửa 
đổi để đưa Hiệp định TF vào Hiệp 
định WTO, Bước thứ ba là Ủy ban 
sẽ nhận thông báo từ các thành 
viên đang phát triển về những 
nghĩa vụ thuận lợi hóa thương 
mại sẽ thực hiện khi Hịêp định 

này có hiệu lực. Những nghĩa vụ 
này được gọi là cam kết Nhóm A.

Kế hoạch công tác sẽ giải quyết 
những nhóm nội dung này một 
cách tuần tự, vì các thành viên 
đang phát triển cho biết họ không 
có đủ nguồn lực để thảo luận cả 
ba nhóm nội dung cùng một lúc.

Theo các nguồn tin từ Giơ-ne-vơ, 
tại phiên họp ngày 10 tháng Ba, 
Ủy ban sẽ bắt đầu các cuộc thảo 
luận chính thức về rà soát pháp 
lý. Ủy ban có thể sẽ thảo luận về 
những thay đổi kỹ thuật đối với 
Hiệp định mà Liên minh châu Âu, 
Nhật Bản, Hồng Kông và Thụy Sĩ 
đã gửi.

ỦY BAN THUẬN LỢI HÓA THƯƠNG MẠI WTO SẼ 
THÔNG QUA KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BA GIAI ĐOẠN

Dưới sự chủ trì của ông Esteban 
Conejos, Đại sứ Phi-líp-pin tại 
WTO, Ủy ban đã đồng ý trên 
nguyên tắc kế hoạch công tác 
tại một phiên họp không chính 
thức ngày 24 tháng Hai. Ông 
Conejos dự kiến sẽ báo cáo công 
tác của Ủy ban tại một phiên 
họp của Đại hội đồng WTO ngày 
14 tháng Ba.

Tại phiên họp ngày 24 tháng 
Hai, ông Conejos cho rằng việc 
rà soát pháp lý của Hiệp định 
TF sẽ chỉ “điều chỉnh về hình 
thức pháp lý mà không ảnh 
hưởng đến nội dung của Hiệp 
định”. Nhưng một nguồn tin từ 
Giơ-ne-vơ cũng cho biết các 
thành viên WTO có thể không 
đồng ý với những nguyên 
nhân gây nên những thay đổi 
về nội dung.

Tuy nhiên, ông Conejos đã nói 
rõ rằng, trong trường hợp có 
bất đồng về những thay đổi 
được đề xuất trong rà soát 
pháp lý thì lời văn được thông 
qua tại Hội nghị Bộ trưởng WTO 
tại Ba-li cuối tháng 12 vừa qua 
có giá trị quyết định. 

Một nguồn tin cho biết, ông cho 
rằng một số thay đổi là có thể 
chấp nhận được, ví dụ như việc 
đánh số các đoạn, việc sử dụng 
chữ in hoa, những thay đổi 
trong dấu chấm câu và sử dụng 
nhất quán các thuật ngữ.

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH ĐÀM PHÁN WTO SAU HỘI NGHỊ 
BỘ TRƯỞNG WTO LẦN THỨ 9 TẠI BA-LI, IN-ĐÔ-NÊ-XI-A
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G iữa tháng Ba năm 2014, 
sau khi Ít-xra-en gửi văn 
kiện chấp nhận thông 

qua Hiệp định Mua sắm Chính 
phủ sửa đổi (GPA), nâng tổng 
số thành viên đồng thuận lên 
10, WTO đã công bố Hiệp định 
GPA sửa đổi sẽ bắt đầu có hiệu 
lực vào ngày 06 tháng Tư.

2/3 trong số 15 thành viên 
của Hiệp định này - tức là 10 
thành viên đã phải phê chuẩn 
thỏa thuận gói sửa đổi trước 
khi Hiệp định này đi vào hiệu 
lực. Theo thông báo ngày 11 
tháng Ba của WTO,  ngoài Ít-
xra-en, các thành viên GPA 
khác đã phê chuẩn Hiệp định 

sửa đổi là Hoa Kỳ, Liên minh 
châu Âu, Lích-ten-xtanh, Na 
Uy, Ca-na-da, Đài Loan, Hồng 
Kông, Ai-xlen và Xinh-ga-po.

Các thành viên GPA còn lại sẽ 
tiếp tục thực hiện theo Hiệp 

định GPA cũ năm 1994 cho 
đến khi các thành viên này gửi 
văn bản chấp nhận GPA mới 
bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Thụy Sĩ, Ác-mê-ni-a và vùng 
lãnh thổ Hà Lan A-ru-ba. 

Một nguồn tin khác cho rằng các 
thành viên WTO cũng có khả năng 
rà soát các quy định trong Hiệp 
định có sử dụng cách dùng “và/
hoặc”, nhưng một số lại cho rằng 
việc sử dụng cách dùng này không 
phù hợp với thuật ngữ pháp lý.

Conejos hy vọng Ủy ban sẽ nhanh 
chóng hoàn thành rà soát pháp 
lý, tốt nhất là không muộn hơn 
cuối tháng Tư. Để đạt được mục 
tiêu đó, ông đã hối thúc các thành 
viên tại phiên họp không chính 
thức ngày 24 tháng Hai gửi các đề 
xuất sửa đổi trước cuối tháng Ba. 
Hoa Kỳ đã cho rằng việc rà soát 
pháp lý không nên kéo dài hơn ba 
tháng.

Tại một diễn biến liên quan, một 
nhóm gọi là “Nhóm Colorado” 
đã tổ chức các phiên họp không 
chính thức tại Giơ-ne-vơ để thảo 
luận về cả ba khía cạnh của 
Chương trình nghị sự của Ủy ban. 
Nhóm chủ trì việc thúc đẩy đàm 

phán đa phương về thuận lợi hóa 
thương mại bao gồm Hoa Kỳ, Liên 
minh châu Âu và Nhật Bản và các 
thành viên đang phát triển khác 
như Mê-hi-cô và Cô-lôm-bi-a .

Nhóm Colorado đã tổ chức các 
cuộc hội đàm để rà soát pháp lý 
một cách chi tiết và thảo luận về 
Nghị định thư sửa đổi dựa trên 
một dự thảo dài hai trang do Na 
Uy đệ trình WTO ngày 19 tháng 
Hai. Một câu hỏi còn bỏ ngỏ liên 
quan đến Nghị định thư này là liệu 
Nghị định thư có bao hàm ngôn 
ngữ xác nhận rằng Thỏa thuận 
về Giải quyết tranh chấp của WTO 
sẽ được áp dụng cho Hiệp định TF 
hay không.

Liên quan đến việc thực hiện Hiệp 
định TF, các nguồn tin đã suy đoán 
rằng một số thành viên đang phát 
triển của WTO như Ấn Độ và Ác-
hen-ti-na có thể cố gắng sử dụng 
quá trình thông báo các cam kết 
Nhóm A làm đòn bẩy để thúc 

đẩy tiến độ đối với những ưu tiên 
trong nông nghiệp của các thành 
viên này trong WTO. Ví dụ, Liên 
minh châu Âu dự kiến một số vận 
động chiến thuật đối với Ấn Độ 
trong khuôn khổ quá trình thông 
báo các cam kết Nhóm A sẽ nhằm 
mục đích thúc đẩy việc thảo luận 
về an ninh lương thực.

Các thành viên WTO tại Ba-li đã 
đồng ý với điều khoản miễn trừ 
(peace clause) do Ấn Độ đề xuất. 
Theo điều khoản này, một số 
Chương trình dự trữ quốc gia do 
các thành viên đang phát triển 
đưa ra vì mục đích an ninh lương 
thực sẽ không bị kiện trong WTO. 
Tuy nhiên, các thành viên WTO 
cũng cam kết sẽ đưa ra một giải 
pháp lâu dài về vấn đề này tại Hội 
nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 11 dự 
kiến diễn ra vào năm 2017.

Nguồn: Insidetrade.com

WTO CÔNG BỐ HIỆP ĐỊNH MUA SẮM CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI CÓ HIỆU LỰC VÀO 
NGÀY 6 THÁNG TƯ, SAU KHI 2/3 SỐ THÀNH VIÊN ĐỒNG Ý THÔNG QUA
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Bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế 
giới diễn ra vào tuần trước, 
các Bộ trưởng Thương mại 

đại diện cho các thành viên chủ 
chốt của WTO đã lên kế hoạch 
thảo luận về lịch trình đàm phán 
trong thời gian tới của WTO. 
Theo kế hoạch này, các cuộc 
đàm phán dự kiến sẽ chính thức 
được khởi động bằng phiên họp 
của Ủy ban Đàm phán Thương 
mại diễn ra vào tháng tới tại 
Giơ-ve-vơ.  

Tại cuộc họp ngày 25 tháng 
Một tại Đa-vốt, Thụy Sĩ, các 
Bộ trưởng đã trình bày quan 
điểm về lịch trình đàm phán 
của WTO trong thời gian tới. 
Tuy nhiên, theo một nguồn 
tin cho biết, các Bộ trưởng 
đã không thảo luận chi tiết 
về một vấn đề quan trọng là 
liệu các thành viên WTO có 
nên cố gắng đạt được một gói 
cam kết Đô-ha hay tiếp tục 
phương án tiếp cận theo từng 
nội dung như đã được thực 
hiện tại Hội nghị Bộ trưởng 

diễn ra vào tháng 12 tại Ba-li, 
In-đô-nê-xi-a hay không. 

Tuy nhiên, các Bộ trưởng đã 
thống nhất rằng Chương trình 
nghị sự hậu Ba-li có thể sẽ phải 
giải quyết các vấn đề khó khăn 
nhất của Vòng đàm phán Đô-ha, 
đó là nông nghiệp, thuế công 
nghiệp và dịch vụ, nhưng cũng 
phải hướng tới mục tiêu đưa ra 
các cam kết có tính thực tế và 
có thể chấp nhận được.
 
Theo Tổng giám đốc WTO Rô-
béc-tô A-dê-vê-đô,  khi nhất trí 
rằng các nước nên giải quyết 
ba vấn đề này, các Bộ trưởng 
đã nhận thấy sự gắn bó chặt 
chẽ giữa các thành viên. Ông đã 
phát biểu tại buổi họp báo sau 
phiên họp rằng: “Các Bộ trưởng 
đã hợp tác rất chặt chẽ với nhau 
và cũng đã nhất trí tại cuộc họp 
rằng không thể đạt được tiến bộ 
trong một vấn đề nếu hai vấn 
đề kia không đạt được tiến triển 
nào.” Tại Đa-vốt, các Bộ trưởng 
cũng đã thống nhất về một số 

nguyên tắc khác do ông A-dê-
vê-đô đưa ra để hướng dẫn cho 
việc thảo luận về Chương trình 
làm việc hậu Ba-li.

Theo ông A-dê-vê-đô, trong số 
những nguyên tắc này, vấn đề 
phát triển sẽ vẫn là trụ cột trung 
tâm của các cuộc đàm phán; quá 
trình ra quyết định của WTO phải 
minh bạch và mang tính toàn 
diện và các thành viên WTO phải 
sáng tạo và cởi mở trong việc 
làm thế nào để có thể đạt được 
các mục tiêu của mình trong khi 
vẫn xem xét tới các mục tiêu 
của Vòng đàm phán Đô-ha. Ông 
A-dê-vê-đô cũng nhắc lại nhiều 
trong số những nguyên tắc này 
trong bài phát biểu tại Hội nghị 
thượng đỉnh Kinh doanh diễn ra 
vào ngày 28 tháng Một tại Băng-
ga-lo, Ấn Độ.

TẠI ĐA-VỐT, CÁC BỘ TRƯỞNG WTO ĐÃ LÊN 
KẾ HOẠCH TRANH LUẬN VỀ CHƯƠNG TRÌNH 
NGHỊ SỰ HẬU BA-LI

Bản GPA sửa đổi sẽ có hiệu lực 
đối với bất kỳ thành viên còn 
lại nào trong vòng 30 ngày sau 
khi các thành viên này nộp văn 
bản chấp nhận. 

Căn cứ vào ngày hiệu lực của GPA 
vừa được xác định, Văn phòng Cơ 
quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ 
(USTR) sẽ ra thông báo đăng ký 
Liên bang chính thức công bố ngày 
thực hiện (Theo Inside U.S. Trade, 
ngày 08 tháng Một năm 2013).

Sau khi bản GPA sửa đổi có hiệu 
lực, các thành viên sẽ bắt đầu 
làm việc trên cơ sở năm chương 
trình mà các thành viên đã đồng 
ý thực hiện theo thỏa thuận sửa 
đổi hai năm trước.

Các chương trình này bao gồm: 
vấn đề các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ; thu thập và phổ biến các 
dữ liệu thống kê; mua sắm bền 
vững; loại trừ và hạn chế trong 
cam kết mở cửa thị trường của 

các thành viên; và tiêu chuẩn an 
toàn trong mua sắm quốc tế.

Đàm phán Hiệp định GPA sửa đổi 
đã kết thúc ở cấp chính trị tại Hội 
nghị Bộ trưởng WTO năm 2011 
tại Giơ-ne-vơ và kết quả của các 
cuộc đàm phán đã được chính 
thức thông qua hai năm trước 
(ngày 30 tháng Ba năm 2012).

Nguồn: WTO
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22 Bộ trưởng đại diện tất cả các 
thành viên chủ chốt của WTO (trừ 
Ấn Độ, Bra-xin và Ác-hen-ti-na) đã 
tham dự các cuộc họp ở Đa-vốt. 
Theo một nguồn tin chính thức, 
các quan chức Ấn Độ và Bra-xin đã 
tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới 
nhưng không thể tham dự phiên 
họp Bộ trưởng không chính thức 
của WTO do lịch làm việc của các 
Bộ trưởng khác nhau. Theo thông 
cáo báo chí của Chính phủ Ấn Độ, Bộ 
trưởng Thương mại Ấn Độ A-nan-đờ 
Sa-ma đã gặp Tổng giám đốc WTO 
A-dê-vê-đô ở Đa-vốt. 

Theo Tổng giám đốc WTO A-dê-vê-
đô, tại cuộc họp nhóm tại Đa-vốt, 
các Bộ trưởng cũng đã nhất trí rằng 
các thành viên WTO cần thực thi các 
quyết định đã đạt được tại Hội nghị 
Bộ trưởng lần thứ 9 tại Ba-li, In-đô-
nê-xi-a. Tuy nhiên, Hoa Kỳ và Nam 
Phi đưa ra các ưu tiên khác nhau đối 
với việc làm thế nào để triển khai 
các cam kết gói Ba-li.

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ 
(USTR) Mai-cơn Phờ-rô-man cho 
biết việc đầu tiên mà WTO nên 
làm là hoàn tất những gì đã khởi 
xướng. Điều này có nghĩa là việc 
triển khai Gói cam kết về thuận lợi 
hóa thương mại đã được nhất trí tại 
Ba-li cần được thực hiện đầu tiên.

Ngược lại, Nam Phi nhấn mạnh 
nhu cầu của các thành viên WTO 
trong việc triển khai quyết định 
về an ninh lương thực đã được 
nhất trí tại Ba-li. Ông Sa-ma 
cũng đã nhấn mạnh tầm quan 
trọng của việc triển khai quyết 
định về an ninh lương thực.

Tại phiên họp, các thành viên 
WTO khác đã không thống 
nhất được với nhau về việc liệu 
Chương trình làm việc hậu Ba-
li có nên bao gồm “các vấn đề 
mới” không thuộc thẩm quyền 
của Đô-ha không? Đặc biệt Bộ 
trưởng Thương mại Ca-na-da 
E-đờ-pha-xtờ kêu gọi WTO giải 
quyết các vấn đề mới như môi 
trường, năng lượng, đầu tư và 
cạnh tranh, nhưng Bộ trưởng 
Thương mại U-gan-da (người 
đại diện cho nhóm nước chậm 
phát triển) từ chối bổ sung mọi 
vấn đề mới. 

Cuối cùng, các Bộ trưởng thừa 
nhận rằng các nỗ lực thương 
mại song phương và nhiều bên 
đang diễn ra cùng lúc với các 
cuộc đàm phán đa phương trong 
khuôn khổ WTO. Tuy nhiên, các 
Bộ trưởng nhất trí rằng những 
nỗ lực này nên mang tính bổ 
sung cho WTO và sẽ diễn ra 
song song. Ông Phờ-rô-man cho 
biết Hoa Kỳ cho rằng những 
cuộc đàm phán này “hoàn toàn 
phù hợp và bổ sung cho hệ 
thống thương mại đa phương.”

Cũng giống như A-dê-vê-đô, 
Phờ-rô-man đã nhấn mạnh rằng 

các vấn đề còn tồn đọng của 
Vòng Đô-ha có quan hệ chặt 
chẽ với nhau và cho biết Hoa 
Kỳ “có tư tưởng mở” và “sẵn 
sàng cân nhắc thảo luận” về 
bất kỳ vấn đề tồn đọng nào. 

Cụ thể ông lập luận rằng nếu 
các thành viên WTO muốn 
đối phó với cạnh tranh xuất 
khẩu trong nông nghiệp, thì 
họ cũng phải nhìn vào các 
vấn đề nông nghiệp khác 
như mở cửa thị trường, vai 
trò của các doanh nghiệp 
thương mại nhà nước, hạn 
chế xuất khẩu và các yếu tố 
khác gây bóp méo thương 
mại trong nông nghiệp. 

Ông Phờ-rô-man cũng cảnh 
báo rằng các thành viên WTO 
cần tránh rơi trở lại vào tình 
trạng bế tắc trong quá khứ, 
mà ông nói sẽ là kết quả nguy 
hiểm nhất đối với WTO. Ông 
cho biết các nguyên tắc do 
A-dê-vê-đô đặt ra sẽ có tác 
dụng đối với vấn đề này và 
“phù hợp với lời kêu gọi từ 
Hội nghị Bộ trưởng WTO năm 
2011 về việc cần theo đuổi 
những cách tiếp cận sáng tạo, 
mới mẻ và đáng tin cậy.”

Tại Hội nghị Bộ trưởng năm 
2011, các Bộ trưởng chỉ đạo 
các nhà đàm phán khám phá 
“các cách tiếp cận đàm phán 
khác nhau” để Vòng đàm phán 
Đô-ha, bao gồm khả năng đạt 
được “thỏa thuận tạm thời 
hoặc lâu dài dựa trên đồng 
thuận sớm hơn so với việc kết 
thúc đầy đủ cả gói.”
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Cũng tại phiên họp này, ông 
Phờ-rô-man cho biết các 
thành viên WTO cần phải 
cập nhật dữ liệu thương mại 
mà họ đã sử dụng làm cơ 
sở cho các cuộc đàm phán 
Vòng Đô-ha. Ông nói “Chúng 
ta cần phải tự hỏi mình làm 
thế nào để cập nhật cơ sở dữ 
liệu của chúng ta và sử dụng 
công cụ tốt hơn để nắm bắt 
các mô hình thương mại và 
trợ cấp hiện nay... Một phần 
quan trọng của chương trình 
công tác là tìm ra được cơ sở 
chính xác hơn cho cuộc thảo 
luận này.”

Khi được yêu cầu giải thích 
những ý kiến của ông Phờ-rô-
man, một phát ngôn viên của 
USTR lưu ý rằng các dữ liệu sử 
dụng trước đây trong các cuộc 
đàm phán Đô-ha đã gần 15 
năm. Bà cho biết: “Chúng tôi 
hoan nghênh một cuộc thảo 
luận tại Giơ-ne-vơ về cách cập 
nhật dữ liệu này”.

Một nguồn tin cho biết ông hiểu 
những ý kiến Phờ-rô-man như là 
một lời kêu gọi các nước lớn và 
mới nổi đứng ra và chuẩn bị để 
nhượng bộ nhiều hơn trong các 
cuộc đàm phán khi họ có vai trò 

lớn hơn trong nền kinh tế toàn 
cầu. Nguồn này cho biết Nhật 
Bản đã đưa ra một thông điệp 
tương tự tại phiên họp ở Đa-vốt.
 
Cũng tham gia vào phiên họp 
ngày 25 tháng Một có các 
Bộ trưởng của Ốt-xtrây-li-a, 
Trung Quốc, Cô-lôm-bi-a, Cốt-
xta Ri-ca, Liên minh châu Âu, 
Hồng Kông, In-đô-nê-si-a, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Ma-lai-si-a, Mê-
hi-cô, New-Di-lân, Ni-giê-ri-a, 
Na Uy, Nga, Nam Phi, Thụy Sĩ 
và Thổ Nhĩ Kỳ. 

Nguồn: Insidetrade.com

trọng các vấn đề khác hơn là 
việc cập nhật các số liệu thuế, 
trợ cấp và các vấn đề khác 
nhằm tạo nền tảng cho các 
cuộc đàm phán trong tương lai.
Sự khác biệt này cũng đã được 
phản ánh trong bản báo cáo 
của các chủ toạ các nhóm đàm 
phán trình lên Đại hội đồng 
cùng thời điểm diễn ra phiên 
họp ngày 14 tháng Ba. Những 
báo cáo này bao gồm bảy lĩnh 
vực đàm phán chính của Vòng 
Đô-ha và chưa được công bố 
công khai. Đồng thời, những 
báo cáo này đã chỉ ra những 
tham vấn ban đầu của các chủ 
toạ với các thành viên WTO về 
cách giải quyết những vấn đề 
của các thành viên.

Tuy nhiên, có thể thấy cũng 
còn rất nhiều việc phải làm để 
có thể xác định được những kết 
quả nào có tính khả thi trong 
ba lĩnh vực chính trước khi các 
Đại sứ gặp nhau và thảo luận 
về cách thức đạt được một sự 
cân bằng giữa các thành viên 
trong Chương trình làm việc 
sau này. Và quá trình thảo luận 
tổng thể này sẽ chỉ bắt đầu 
sau kỳ nghỉ hè.

Vòng tham vấn đầu tiên 
của WTO trong năm 2014 
để bàn về cách thức thúc 

đẩy Vòng đàm phán Đô-ha đã 
cho thấy các thành viên WTO 
đều đồng ý rằng các nội dung 
chính của lĩnh vực nông nghiệp, 
thuế công nghiệp và dịch vụ cần 
được triển khai đồng bộ trong 
Chương trình công tác dự kiến 
kết thúc cuối năm 2014. Tuy 
nhiên, các thành viên lại chưa 
đạt được thoả thuận về vấn đề 

cơ bản nhất là cách thức triển 
khai chương trình này.

Trên thực tế, khoảng cách giữa 
các thành viên WTO vẫn còn 
khá xa khi đề cập đến mức độ 
tham vọng của cả ba lĩnh vực 
chính và phạm vi sử dụng những 
lời văn hiện có của Vòng Đô-ha 
như là cơ sở cho các cuộc đàm 
phán trong tương lai. Thêm nữa, 
một vài thành viên WTO lại coi

CÁC THÀNH VIÊN WTO GẶP KHÓ KHĂN TRONG 
VIỆC XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ 
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ HẬU BA-LI
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Các thành viên thảo luận sâu 
hơn về quan điểm của các bên 
đối với cách thức thúc đẩy đàm 
phán mở cửa thị trường nông 
sản và phi nông sản khi các 
nhóm đàm phán này gặp nhau 
trong phiên họp chung.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc 
WTO Rô-béc-tô A-dê-vê-đô đã 
tuyên bố trước Đại hội đồng 
về việc ông sẽ tổ chức một 
cuộc họp của Uỷ ban Đàm phán 
thương mại (TNC) vào ngày 07 
tháng Tư để các thành viên 
trình bày quan điểm của mình 
về từng lĩnh vực đàm phán. 
Ông A-dê-vê-đô cũng cho biết 
thêm rằng ông và các chủ toạ 
các nhóm đàm phán sẽ tiếp tục 
tham vấn với các thành viên về 
Chương trình nghị sự hậu Ba-li.

Trước khi bước vào phiên họp 
nông nghiệp ngày 28 tháng 
Ba, Chủ toạ người Niu Di-lân 
John Adank đã luân chuyển 
trước phiên họp ba câu hỏi cơ 
bản cho các thành viên. Đây là 
một dấu hiệu cho thấy Uỷ ban 
mới chỉ ở giai đoạn đầu của quá 
trình xác định con đường đạt 
được những tiến bộ. 
  
Đặc biệt, ông Adank đã đề nghị 
các thành viên xác định những 
kết quả mà các thành viên 
mong muốn và có thể thực hiện 
được đối với vấn đề mở cửa thị 
trường và hai trụ cột trong thảo 
luận nông nghiệp là hỗ trợ trong 
nước và cạnh tranh xuất khẩu. 
Ngoài ra, các thành viên cũng 
cần xác định mình phải làm gì 
để có thể đạt được các mục tiêu 
đó; và những thông tin mới nào 
mà mỗi thành viên mong muốn 
cung cấp hoặc kêu gọi các thành 
viên khác cần đưa ra để cập 
nhập cho quá trình thảo luận.

Trong báo cáo gửi Đại hội đồng, 
ông Adank đã cho biết hầu hết 
các đoàn đều đồng thuận về tầm 

quan trọng của việc đạt được “sự 
cân bằng” và “mức tham vọng 
phù hợp” trong mọi kết quả đàm 
phán về nông nghiệp. Nhưng ông 
cũng đã nhận định rằng “rõ ràng 
là có rất nhiều quan điểm khác 
nhau về việc liệu các thành viên 
hoặc nhóm thành viên nên đóng 
góp như thế nào để đạt được 
điều đó.”

Bên cạnh đó, Đại sứ Thuỵ Sĩ 
Remigi Winzap - Chủ toạ Nhóm 
đàm phán mở cửa thị trường 
hàng phi nông sản (NAMA) cũng 

báo cáo rằng tại thời điểm này, 
chưa có một sự đồng thuận 
nào về cách thức và cơ sở để 
tiếp tục đàm phán về NAMA. 
Đồng thời, ông cũng chưa nhận 
được những phản hồi dứt khoát 
từ các thành viên về mức độ 
tham vọng trong đàm phán 
lĩnh vực NAMA.

Trên thực tế thì việc tìm giải pháp 
cho lĩnh vực dịch vụ càng trở nên 
khó khăn hơn khi các thành viên 
WTO có quan tâm nhất đến tự do 
hoá lĩnh vực dịch vụ lại đã chuyển 
sang theo đuổi mục tiêu đạt được 
thoả thuận đa phương trong Hiệp 
định thương mại dịch vụ (TISA).

Tuy nhiên, theo báo cáo về tình 
hình đàm phán dịch vụ của chủ 

toạ - Đại sứ Mê-hi-cô Phơ-nan-
đô De Ma-tê-ô,  các thành viên 
cũng có những quan điểm khác 
nhau về mức độ ảnh hưởng 
của TISA tới đàm phán dịch vụ 
đa phương. Một vài thành viên 
coi TISA là một phần bổ sung 
của đàm phán WTO và nhấn 
mạnh sự cần thiết phải kết 
hợp hai nội dung đàm phán 
này, trong khi một số khác lại 
cho rằng TISA có thể làm giảm 
vai trò của tiến trình đàm 
phán đa phương.

Tranh cãi về những vấn đề 
cần thảo luận trong tương lai 
cần dựa trên lời văn của Vòng 
Đô-ha hiện hành trên cơ sở các 
báo cáo của Chủ tịch về vấn đề 
nông nghiệp và NAMA, mặc dù 
theo một nguồn tin từ Giơ-ne-vơ 
cho biết, cuộc chiến này mở ra đối 
với tất cả các lĩnh vực đàm phán. 

Về vấn đề nông nghiệp, theo như 
tuyên bố Nhóm G-20 tại phiên 
họp Đại hội đồng ngày 14 tháng 
Ba, Nhóm này đang đẩy mạnh 
việc sử dụng lời văn nông nghiệp 
trong Đô-ha làm cơ sở cho các 
đàm phán tương lai. Nhóm này 
cho biết thêm lời văn này được 
xem là cơ sở cho một Hiệp định 
thành công.
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Tuy nhiên, theo báo cáo của 
ông Adank, các thành viên 
WTO khác có ý kiến ngược lại 
với quan điểm trên. Các thành 
viên này lưu ý rằng những dự 
thảo về phương thức giảm thuế 
chưa bao giờ đạt được đồng 
thuận, các Bộ trưởng Thương 
mại đã kêu gọi các thành viên 
tiếp tục xem xét những phương 
án tiếp cận mới, sáng tạo và các 
cuộc thảo luận cần tính đến cả 
những tiến triển gần đây hoặc 
những xu hướng về thương mại 
nông nghiệp và các chính sách 
về vấn đề này. 

Tương tự, ông Winzap cho 
biết một vài thành viên WTO 
khuyến nghị lấy phương thức 
giảm thuế trong lời văn NAMA 
2008 làm cơ sở bởi lời văn 
này là kết quả đàm phán qua 
nhiều năm. Lời văn này cũng 
được phổ biến ở nhiều nước và 
ngành công nghiệp, cho phép 
các thành viên tiệm cận đến 
kết quả và sẽ là không thực tế 
nếu bắt đầu từ con số 0. Tuy 
nhiên, những thành viên khác 
khuyến nghị không nên tiếp tục 
dựa vào hoặc ít nhất là không 
theo sát lời văn NAMA 2008 
bởi các biện pháp nêu trong tài 
liệu này đã không đem lại kết 
quả cho đàm phán của họ.

Trong kết luận của mình, cả ông 
Adank và Winzap đều khuyến 
nghị rằng các thành viên cần 
gạt bỏ những tranh cãi đối với 

dự thảo lời văn 2008 và tập 
trung nhiều hơn vào việc làm 
cách nào các thành viên có thể 
đạt được những tiến bộ đối với 
những vấn đề chính trong các 
lĩnh vực đàm phán đó. 

Một số thành viên WTO cũng 
nhấn mạnh sự cần thiết 
của việc tập hợp các số liệu 
mới hơn như là một phần của 
Chương trình công tác. Về vấn 
đề này, Hoa Kỳ là một trong số 
những thành viên tích cực nhất 
trong việc đề xuất sự cần thiết 
phải cập nhật các dữ liệu làm cơ 
sở cho những cuộc đàm phán 
WTO trong tương lai. 

Tại cuộc họp Bộ trưởng WTO 
không chính thức vào tháng 
Một vừa qua, USTR Mai-cơn 
Phờ-rô-man nhấn mạnh rằng 
các thành viên cần tự chất 
vấn mình về việc làm thế nào 
để cập nhật các cơ sở dữ liệu 
và sử dụng các công cụ tốt hơn 
để nắm bắt các mô hình thương 
mại và trợ cấp hiện hành. Ông 
này cũng cho biết thêm rằng: 
“Tìm được các ranh giới chính 
xác cho những thảo luận này 
sẽ là một phần quan trọng của 
Chương trình làm việc”. Liên 
minh châu Âu và Nhật Bản 
cũng tỏ thái độ hưởng ứng. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, 
Nhóm Cairns (các nước xuất 
khẩu) do Ốt-xtrây-li-a  đứng 
đầu cũng nêu sự cần thiết 

của việc cập nhật các dữ liệu 
trợ cấp để xác định giá trị các 
Chương trình trợ cấp được 
các thành viên đang phát 
triển mới nổi như Trung Quốc 
và Ấn Độ triển khai. 

Trong Nhóm NAMA, ông Winzap 
cho biết một vài thành viên đề 
xuất là những tháng tiếp theo 
nên tập trung vào việc cập 
nhật các thông tin về mức thuế 
trần và số liệu thương mại. Một 
nguồn tin từ Giơ-ne-vơ lưu ý 
rằng một số thành viên chưa 
cung cấp dữ liệu hàng năm về 
mức thuế trần, thuế áp dụng 
hiện hành và số liệu thương 
mại. Nguồn tin này cũng cho 
biết thêm rằng cần khuyến 
khích các thành viên thông báo 
đối với tất cả các lĩnh vực này. 

Tuy nhiên, trong bản báo cáo 
trước Đại Hội đồng, Nhóm G-20 
nhấn mạnh rằng bất kỳ công 
tác thu thập thông tin mới nào 
đều không cần tiến hành trước 
việc định hình Chương trình 
làm việc hậu Ba-li. Nhóm G-20 
cũng cho biết thêm rằng nhóm 
này tin tưởng rằng việc thảo 
luận về triển khai kết quả Ba-li, 
thu thập các thông tin mới và 
Chương trình công tác cần được 
tiến hành song song. 

             Nguồn: Insidetrade.com
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VIỆT NAM VÀ CÁC HIỆP ĐỊNH FTA

Nhân dịp diễn ra phiên đàm 
phán này, Cao ủy Thương mại 
EU Karel De Gucht đã có chuyến 
thăm và làm việc tại Việt Nam 
để thúc đẩy tiến trình đàm phán 
cũng như quan hệ hợp tác kinh 
tế, thương mại, đầu tư giữa 
Việt Nam và EU. Trong buổi hội 
đàm giữa Bộ trưởng Bộ Công 
Thương Vũ Huy Hoàng và Cao 
ủy Thương mại EU, cả Việt Nam 
và EU đều khẳng định quyết tâm 
sớm đạt được thoả thuận về một 
Hiệp định FTA toàn diện, có chất 
lượng cao giữa hai bên. Trên 
tinh thần thúc đẩy đàm phán đã 
được Bộ trưởng Bộ Công Thương 
và Cao ủy Thương mại EU khẳng 
định, các nhóm kỹ thuật đã tiến 
hành đàm phán một cách thực 
chất, thẳng thắn và hợp tác. 

Tại phiên đàm phán, các nhóm 
tiếp tục thảo luận lời văn tổng 
hợp trên cơ sở trao đổi sâu và 
chi tiết quan điểm, cách tiếp 
cận của mình trong các nội 
dung cụ thể, đồng thời tiếp tục 
giới thiệu hệ thống chính sách, 
quy định liên quan để giải thích 
các đề xuất, yêu cầu của mình. 
Các nhóm đàm phán về thương 
mại hàng hóa, thương mại dịch 
vụ - đầu tư và mua sắm Chính 
phủ cũng tiếp tục thảo luận bản 
chào và bản yêu cầu trong các 
lĩnh vực liên quan.

Sau phiên này, tiếp tục có thêm 
một số nhóm kỹ thuật như minh 
bạch hóa, giải quyết tranh chấp, 
phát triển bền vững đã cơ bản 
thống nhất được lời văn. Các 

nhóm còn lại đã tiếp tục thu hẹp 
được khoảng cách trong nhiều 
nội dung. Những vấn đề then 
chốt, phức tạp, có ảnh hưởng 
trực tiếp đến tiến độ chung của 
đàm phán cũng được hai Trưởng 
đoàn trao đổi chi tiết nhằm đề ra 
lộ trình xử lý, tìm kiếm giải pháp 
phù hợp với năng lực, kỳ vọng 
của mỗi bên, hướng tới những 
tiến bộ tích cực trên cơ sở cân 
bằng lợi ích của cả hai bên.

EU hiện là đối tác thương mại 
lớn thứ hai của Việt Nam và là 
thị trường xuất khẩu lớn nhất 
của Việt Nam. Đặc điểm nổi bật 
trong cơ cấu xuất nhập khẩu 
giữa Việt Nam và EU là tính bổ 
sung rất lớn, ít mang tính cạnh 
tranh và đối đầu trực tiếp. Năm 
2013, tổng kim ngạch hai chiều 
giữa Việt Nam và EU đạt khoảng 
33,8 tỷ đô la, tăng 16,11% so 
với năm 2012. Trong đó, xuất 
khẩu sang EU đạt 24,4 tỷ đô la 
và nhập khẩu từ EU đạt 9,4 tỷ 
đô la. Các nhóm hàng xuất khẩu 
chủ lực của Việt Nam sang EU 
là giày dép, dệt may, cà phê, 
đồ gỗ, hải sản. EU cũng là nhà 
đầu tư lớn vào Việt Nam. Trong 
năm 2013, EU có gần 1.400 dự 
án đầu tư trực tiếp nước ngoài 
vào Việt Nam với tổng vốn đăng 
ký hơn 17 tỷ đô la. Các nhà đầu 
tư EU đã có mặt tại hầu hết các 
ngành kinh tế quan trọng của 
Việt Nam, tập trung nhiều nhất 
vào công nghiệp, xây dựng và 
một số ngành dịch vụ.

Nguồn: Bộ Công Thương

VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) KẾT THÚC PHIÊN ĐÀM PHÁN THỨ BẢY 
VỀ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA HAI BÊN 

Phiên đàm phán thứ Bảy 
Hiệp định thương mại 
tự do Việt Nam - Liên 
minh châu Âu (EVFTA) 
đã diễn ra từ ngày 17 
đến ngày 26 tháng Ba 
năm 2014 tại Hà Nội. 
Tại phiên này, Việt Nam 
và EU đều tích cực thúc 
đẩy đàm phán trong tất 
cả các lĩnh vực, đặc biệt 
là những nội dung hai 
bên có nhiều lợi ích.

Đoàn Việt Nam do ông Trần 
Quốc Khánh -  Thứ trưởng 
Bộ Công Thương, Trưởng 

đoàn Đàm phán Chính phủ về 
kinh tế và thương mại quốc tế 
dẫn đầu cùng đại diện các Bộ, 
ngành liên quan đã tham dự 
phiên đàm phán. Đàm phán được 
tiến hành ở cấp Trưởng đoàn, 
Phó đoàn và các nhóm gồm 
thương mại hàng hóa, thương 
mại dịch vụ, đầu tư, quy tắc xuất 
xứ, SPS, TBT, phòng vệ thương 
mại, sở hữu trí tuệ, mua sắm 
chính phủ, phát triển bền vững, 
pháp lý - thể chế, phát triển bền 
vững v.v...
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Ngày 31 tháng Ba, Tổng giám 
đốc WTO Rô-béc-tô A-dê-vê-
đô đã có cuộc gặp gỡ với Tổng 
thống U-ru-goay José Mujica 
và Bộ trưởng Ngoại giao Luis 
Almagro Lemes tại Mô-tê-vi-
đê-ô. Tại trụ sở Bộ Ngoại giao, 
ông A-dê-vê-đô đã gặp và trao 
đổi với Tổng thư ký Hiệp hội Hội 
nhập Mỹ Latinh (ALADI) Carlos 
Alvarez về các điểm nổi bật 
trong “thương mại quốc tế và 
các diễn đàn đa phương hậu Ba-
li”. Ngày 01 tháng Tư, ông A-dê-
vê-đô cũng gặp gỡ Tổng thống 
Ác-hen-ti-na Cristina Fernández 
de Kirchner, Bộ trưởng Ngoại 
giao Hector Timerman và Bộ 
trưởng Quan hệ kinh tế quốc tế  
Carlos Bianco tại Buenos Aires. 
Ngoài ra, ngày 04 tháng Tư,  
ông Tổng giám đốc còn tham dự  
cuộc “Đối thoại Giơ-ne-vơ” lần 
thứ hai của UNCTAD về Chương 
trình nghị sự về Phát triển bền 
vững sau năm 2015 tại trụ sở 
Liên Hợp quốc ở Giơ-ne-vơ.

Nguồn: WTO

Ngày 27 tháng Ba, Tổng giám 
đốc WTO A-dê-vê-đô đã gặp 
gỡ Tổng thống Bra-xin Dilma 
Rousseff tại Bra-xin. Ông đã 
bày tỏ sự cảm ơn đối với Bra-xin 
về sự hỗ trợ để đạt được một 
kết quả thành công tại Hội nghị 
Bộ trưởng của WTO tại Ba-li vào 
tháng 12 năm ngoái và thảo 
luận với ngài Tổng thống về các 
triển vọng thúc đẩy Vòng đàm 
phán Đô-ha. Trong suốt chuyến 
thăm và làm việc một tuần tại 
đất nước này, ông đã gặp gỡ, 
trao đổi với các nhà lãnh đạo 
doanh nghiệp và tham gia một 
phiên điều trần của Quốc hội 
Bra-xin. Phát biểu tại Diễn đàn 
Doanh nghiệp nông nghiệp toàn 
cầu tại Sao Pao-lô, Tổng giám 
đốc A-dê-vê-đô cho rằng các 
thỏa thuận đạt được ở Ba-li cho 
thấy các cuộc đàm phán của 
WTO đã quay trở lại nhịp độ. 

Nguồn: WTO

Trong cuộc họp của Ủy ban 
Nông nghiệp của WTO vào ngày 
21 tháng Ba, Chương trình hỗ 
trợ mới đối với đường của Ấn Độ 
đã làm dấy lên một số ý kiến của 
các nước. Một số nước đã kêu 
gọi Ấn Độ ngay lập tức gỡ bỏ 
các biện pháp mà họ cho là trợ 
cấp xuất khẩu vì các biện pháp 
này có thể gây ảnh hưởng đến 
thương mại thế giới.

Nguồn: WTO

TIN VẮN KHÁC
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Hoa Kỳ và Nhật Bản đã không 
đạt được tiến triển trong hai 
ngày đàm phán song phương về 
tiếp cận thị trường tổ chức tại Oa-
sinh-tơn trong khuôn khổ đàm 
phán Hiệp định Đối tác xuyên 
Thái Bình Dương (TPP). Phía Nhật 
Bản kêu gọi Hoa Kỳ thể hiện sự 
linh hoạt hơn nữa đối với những 
đòi hỏi của nước này. 

Nguồn: Insidetrade.com

Một giám đốc người Mỹ của một 
tổ chức nghiên cứu đã yêu cầu 
Bec-lin thể hiện sự ủng hộ mạnh 
mẽ hơn đối với Hiệp định Thương 
mại và Đầu tư xuyên Đại Tây 
Dương (TTIP) và phê phán Chính 
phủ Đức đã “im lặng” kể từ khi 
một chính quyền liên minh được 
thành lập tháng 11 năm ngoái. 

Nguồn: Insidetrade.com

Cơ quan Điều tra an toàn thực 
phẩm (FSIS) thuộc Bộ Nông 
nghiệp Hoa Kỳ ngày 26 tháng Ba 
thông báo cho phép Hàn Quốc 
vận chuyển sản phẩm gia cầm đã 
chế biến vào Hoa Kỳ vì kết quả 
điều tra cho thấy hệ thống kiểm 
dịch thịt gia cầm của Hàn Quốc là 
tương đồng với Hoa Kỳ. 

Nguồn: Insidetrade.com 

Ngày 25-26 tháng Ba năm 
2014, một Ủy ban của WTO đã 
không thống nhất được định 
nghĩa về Tiêu chuẩn vệ sinh an 
toàn thực phẩm và kiểm dịch 
động thực vật (SPS) do tổ chức 
tư nhân xác lập và hoãn quyết 
định về thủ tục hòa giải nhằm 
tránh các tranh chấp pháp lý. 

Nguồn: WTO

Quyền Phó USTR Wendy Culter 
cho rằng đàm phán Hiệp định 
thương mại song phương giữa 
Nhật Bản và Ốt-xtrây-li-a sắp 
kết thúc có thể khiến các nhà 
sản xuất nông nghiệp Hoa Kỳ bị 
bất lợi tại thị trường Nhật Bản 
vì có lẽ Hiệp định song phương 
này sẽ có hiệu lực trước khi kết 
thúc đàm phán Hiệp định TPP. 

Nguồn: Insidetrade.com

Ngày 25-26 tháng Hai năm 
2014, tại Hội đồng Sở hữu trí 
tuệ, các thành viên WTO thảo 
luận nhiều vấn đề mới và vấn đề 
tồn đọng từ lâu như bao bì trơn 
cho sản phẩm thuốc lá, các biện 
pháp liên quan đến đa dạng sinh 
học, phát minh trong công nghệ 
xanh và vai trò của các trường 
đại học. Nhưng các thành viên 
WTO đã không thu hẹp được 
bất đồng trong nhiều vấn đề và 
không đi đến được bất kỳ quyết 
định nào. 

Nguồn: WTO

Không đạt được bước tiến 
về tiếp cận thị trường; 
Tô-ky-ô kêu gọi có thêm 
những linh hoạt

Đại diện một tổ chức nghiên 
cứu của Đức yêu cầu Bec-
lin chấm dứt “im lặng” đối 
với Hiệp định Thương mại 
và Đầu tư xuyên Đại Tây 
Dương

Cơ quan Điều tra an toàn 
thực phẩm ban hành quy 
định cho phép Hàn Quốc 
vận chuyển thịt gia cầm 
đã chế biến vào Hoa Kỳ

Các thành viên WTO có 
cách tiếp cận mới về định 
nghĩa các tiêu chuẩn SPS 
tư nhân

Culter cảnh báo sự bất 
lợi xảy đến với Hoa Kỳ từ 
thỏa thuận của Nhật Bản 
và Ốt-xtrây-li-a

Hội đồng Sở hữu trí tuệ 
trăn trở với vấn đề bao 
bì trơn, phát minh, công 
nghệ v.v…
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PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN

Dịch vụ thanh toán điện tử (EPS) là dịch vụ xử lý các giao dịch liên 
quan đến thẻ thanh toán  (thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ lệ phí) và 
chuyển khoản tiền. EPS cho phép, tạo điều kiện và quản lý luồng 
thông tin và chuyển tiền từ các ngân hàng của chủ thẻ tới các 
ngân hàng của người bán.

1. GIỚI THIỆU

Mỗi năm, giao dịch EPS tại 
Trung Quốc trị giá hơn 
1.000 tỷ đô la. Từ năm 

2001, Cơ quan quản lý EPS của 
Trung Quốc là Ngân hàng Nhân 
dân Trung Quốc đã ban hành 
một loạt các biện pháp gây phân 
biệt đối xử đối với các nhà cung 
cấp dịch vụ EPS của nước ngoài 

tại mọi khâu của một giao dịch 
thanh toán thẻ. Vì vậy, ngày 15 
tháng Chín năm 2010, Hoa Kỳ 
đã yêu cầu tham vấn với Trung 
Quốc về “một số hạn chế và yêu 
cầu do Trung Quốc duy trì đối 
với EPS cho các giao dịch thanh 
toán thẻ và các nhà cung cấp 
dịch vụ đó”.

Do các bên không thể đạt 
được thỏa thuận tại giai đoạn 
tham vấn nên  ngày 11 tháng 
Hai năm 2011, Hoa Kỳ đã yêu 
cầu thành lập Ban Hội thẩm 
tại WTO. 

Ngày 16 tháng Bảy năm 2012, 
Ban Hội thẩm đưa ra phán 
quyết cho rằng Trung Quốc đã 
duy trì một số biện pháp khiến 
cho các nhà cung cấp dịch vụ 
EPS của nước ngoài bị đối xử 
kém thuận lợi hơn so với nhà 
cung cấp dịch vụ này trong 
nước là China Union Pay (CUP).

Hầu hết các nhà cung cấp EPS 
cho các giao dịch thẻ tín dụng 
và thẻ ghi nợ hàng đầu thế giới 
đều có trụ sở chính tại Hoa Kỳ. 
Ước tính, dịch vụ này mang lại 
6.000 việc làm cho Hoa Kỳ. 
Người ta cho rằng quyết định 
của Ban Hội thẩm sẽ mở giúp 
các nhà cung cấp dịch vụ EPS 
nước ngoài tiếp cận thị trường 
thanh toán điện tử của Trung 
Quốc, đặc biệt là giúp các công 
ty Hoa Kỳ tạo thêm công ăn 
việc làm.

TRUNG QUỐC - MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÂY ẢNH HƯỞNG 
ĐẾN DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ
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Hoa Kỳ cũng cáo buộc là 
Trung Quốc chỉ cho phép 
một công ty Trung Quốc 

là China Union Pay (CUP) cung 
cấp EPS cho các giao dịch thanh 
toán thẻ bằng Nhân dân tệ. Các 
nhà cung cấp dịch vụ của các 
nước thành viên khác chỉ có 
thể cung cấp EPS đối với các 
giao dịch thanh toán thẻ được 
trả bằng ngoại tệ. Trung Quốc 
cũng yêu cầu tất cả các thiết bị 
xử lý thẻ thanh toán phải tương 
thích với hệ thống của công ty 
CUP, và các thẻ thanh toán đó 
phải mang biểu tượng của công 
ty CUP. Hoa Kỳ lập luận thêm 
rằng CUP được đảm bảo tiếp 
cận với mọi chủ thể bán hàng 
trên lãnh thổ Trung Quốc mà 
chấp nhận thẻ thanh toán, 

trong khi nhà cung cấp dịch vụ 
của các nước thành viên khác 
phải đàm phán để được tiếp cận 
với các chủ thể này.

Hoa Kỳ cho rằng trong cam kết 
về tiếp cận Thị trường (MA) và 
Đối xử quốc gia (NT), Trung 
Quốc đã cam kết cho phép 
cung cấp dịch vụ EPS thông 
qua phương thức cung cấp qua 
biên giới (Phương thức 1) và 
phương thức hiện diện thương 
mại (Phương thức 3). Hoa Kỳ 
cho rằng EPS thuộc phân ngành 
7.B(d) trong Biểu cam kết về 
dịch vụ trong Hiệp định chung 
về Thương mại dịch vụ (GATS) 
của Trung Quốc. Phân ngành 
7.B(d) gồm “[Một]/Tất cả dịch 
vụ thanh toán và chuyển tiền, 

bao gồm cả thẻ tín dụng, thẻ 
lệ phí, thẻ ghi nợ, séc du lịch và 
hối phiếu ngân hàng (bao gồm 
cả thanh toán xuất nhập khẩu)”. 
Hoa Kỳ còn cáo buộc thêm rằng, 
trên cơ sở những cam kết đó, 
các yêu cầu này của Trung Quốc 
là không phù hợp với các nghĩa 
vụ MA và NT của Trung Quốc 
theo Điều XVI:1 và XVI:2(a) và 
Điều XVII của GATS.

Ngày 16 tháng Sáu năm 2012, 
WTO đã luân chuyển báo cáo 
cuối cùng của Ban Hội thẩm cho 
các thành viên WTO. Trung Quốc 
đã không kháng án. Do đó, tại 
phiên họp ngày 31 tháng Tám 
năm 2012, Cơ quan giải quyết 
tranh chấp WTO đã thông qua 
báo cáo này của Ban Hội thẩm.

Tranh chấp này liên quan đến các yêu cầu khác nhau của Trung Quốc. Hoa Kỳ cho rằng các yêu cầu 
này trái với các nghĩa vụ mà Trung Quốc phải thực hiện theo Hiệp định GATS. Các yêu cầu này bao gồm:

2. BỐI CẢNH

  “Yêu cầu về nhà cung cấp độc quyền”: Đây là 
yêu cầu thành lập China Union Pay (CUP) - một 
công ty Trung Quốc là nhà cung cấp dịch vụ thanh 
toán điện tử duy nhất cho tất cả giao dịch thanh 
toán thẻ nội địa bằng đồng Nhân dân tệ (RMB);

 “Yêu cầu về tổ chức phát hành”: Đây là một 
quy định yêu cầu các thẻ thanh toán do các ngân 
hàng ở Trung Quốc phải mang biểu tượng “Yin 
Lian”/”UnionPay”;

 “Yêu cầu về thiết bị đầu cuối”: Đây là quy định  
yêu cầu tất cả các máy ATM, thiết bị xử lý thẻ mua 
hàng và thiết bị tại điểm bán hàng tại Trung Quốc 
phải có khá năng chấp nhận thẻ thanh toán mang 
biểu tượng “Yin Lian”/“UnionPay”;

 “Yêu cầu về tổ chức thu hộ tiền”: Đây là quy 
định yêu cầu các tổ chức thu hộ tiền phải đăng 
biểu tượng “Yin Lian”/“UnionPay” và phải có khả 
năng chấp nhận mọi loại thẻ thanh toán có mang 
biểu tượng “Yin Lian”/“UnionPay”;

 “Cấm các giao dịch thanh toán thẻ xuyên khu 
vực hoặc liên ngân hàng”: Đây là quy định cấm sử 
dụng các loại thẻ không phải của CUP cho các giao 
dịch thanh toán thẻ liên ngân hàng hoặc xuyên 
khu vực; 

 “Yêu cầu Hồng Kông/Ma Cao”: Đây là yêu cầu 
đối với các giao dịch bằng đồng Nhân dân tệ liên 
quan đến thẻ thanh toán được phát hành tại Trung 
Quốc và sử dụng tại Hồng Kông, hoặc Ma Cao, và 
các thẻ thanh toán được phát hành ở Hồng Kông, 
hoặc Ma Cao và sử dụng ở Trung Quốc.
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3. TÓM TẮT CÁC KẾT LUẬN CHÍNH CỦA BAN HỘI THẨM

Báo cáo của Ban Hội 
thẩm đã đưa ra các 
phân tích chi tiết 
trên nhiều khía cạnh 
khác nhau. Dưới đây 
là kết luận chính của 
Ban Hội thẩm:

Phân loại dịch vụ trong 
tranh chấp

Ban Hội thẩm nhận thấy rằng 
EPS cho các giao dịch thanh 
toán thẻ được phân loại trong 
phân ngành 7.B(d) của Biểu 
cam kết dịch vụ của Trung 
Quốc. Phân ngành 7B(d) gồm 
“[một]/tất cả dịch vụ thanh 
toán và chuyển tiền, bao gồm 
thẻ tín dụng, thẻ lệ phí, thẻ 
ghi nợ, séc du lịch và hối phiếu 
ngân hàng (bao gồm cả thanh 
toán nhập khẩu và xuất khẩu)”. 
Việc sử dụng cụm từ “tất cả” 
ám chỉ tất các khâu của dịch vụ 
thanh toán và chuyển tiền nằm 
trong Phân ngành (d).

Phạm vi của các cam kết 
trong GATS của Trung Quốc

Ban Hội thẩm đã bác bỏ quan 
điểm của Hoa Kỳ cho rằng Biểu 
cam kết dịch vụ của Trung Quốc 
có cam kết về MA theo phương 
thức cung cấp qua biên giới 
(Phương thức 1). Cam kết này 
cho phép nhà cung cấp dịch vụ 
EPS của nước ngoài cung cấp 
dịch vụ này qua biên giới vào 
Trung Quốc. Tuy nhiên, Ban 
Hội thẩm cho rằng Biểu cam 
kết dịch vụ của Trung Quốc có 
cam kết MA cho phép nhà cung 
cấp dịch vụ EPS cung cấp dịch 
vụ này thông qua phương thức 
hiện diện thương mại (Phương 
thức 3) tại Trung Quốc, miễn 
là nhà cung cấp đó đáp ứng 
các yêu cầu liên quan đến việc 
kinh doanh đồng Nhân dân tệ. 
Ngoài ra, Ban Hội thẩm cũng 
cho rằng Biểu cam kết này của 
Trung Quốc có cam kết đầy 
đủ về NT đối với phương thức 
cung cấp dịch vụ EPS qua biên 
giới (Phương thức 1), cũng như 
là cam kết tại Phương thức 3 
(Hiện diện thương mại) kèm 
theo các điều kiện cụ thể liên 
quan đến việc kinh doanh đồng 
Nhân dân tệ.
 

Điều XVI GATS (nghĩa vụ Tiếp 
cận thị trường)

Hoa Kỳ đã cáo buộc Trung Quốc 
vi phạm nghĩa vụ của Trung 
Quốc theo Điều XVI với lý do 
Trung Quốc duy trì China Union 
Pay - một nhà cung cấp dịch 
vụ EPS của Trung Quốc là nhà 
cung cấp độc quyền xử lý tất cả 
giao dịch thanh toán thẻ bằng 
đồng Nhân dân tệ trong nội địa 
Trung Quốc. Tuy nhiên, Ban Hội 
thẩm đã bác bỏ cáo buộc này 
do thiếu chứng cứ.  Nhưng, Ban 
Hội thẩm nhận thấy rằng Trung 
Quốc đã hành động trái với Điều 
XVI:2(a) trong cam kết về MA 
theo Phương thức 3 khi cho 
CUP là nhà cung cấp độc quyền 
thanh toán bù trừ các giao dịch 
thanh toán thẻ bằng đồng Nhân 
dân tệ, vì chỉ có CUP mới có thể 
thanh toán bù trừ các giao dịch 
chủ yếu bằng đồng Nhân dân 
tệ của các thẻ thanh toán bằng 
đồng Nhân dân tệ được phát 
hành tại Trung Quốc và sử dụng 
tại Hồng Kông hoặc Ma Cao; 
hoặc thẻ thanh toán bằng đồng 
Nhân dân tệ được phát hành ở 
Hồng Kông hoặc Ma Cao và sử 
dụng ở Trung Quốc.
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Điều XVII GATS (nghĩa vụ Đối 
xử quốc gia)

Ban Hội thẩm nhận thấy rằng 
các yêu cầu sau của Trung Quốc 
đều trái với nghĩa vụ NT theo 
Điều XVII vì những yêu cầu này 
đã thay đổi điều kiện cạnh tranh 
giữa các nhà cung cấp dịch vụ 
EPS của nước thành viên khác 
với nhà cung cấp dịch vụ này 
của Trung Quốc là China Union 
Pay, gây tổn hại cho những nhà 
cung cấp dịch vụ EPS của các 
nước thành viên khác. Các yêu 
cầu này bao gồm:

+ yêu cầu tất cả các thẻ ngân 
hàng được phát hành tại Trung 
Quốc phải mang biểu tượng “Yin 
Lian”/”UnionPay”(biểu tượng của 
mạng lưới CUP) và tương thích 
với mạng lưới đó;

+ yêu cầu tất cả thiết bị đầu cuối 
tại Trung Quốc phải có khả năng 
chấp nhận các thẻ có biểu tượng 
“Yin Lian”/”UnionPay”;

+ tổ chức thu hộ tiền của các 
giao dịch cho các công ty thẻ 
thanh toán phải đăng biểu tượng 
“Yin Lian”/”UnionPay” và phải có 
khả năng chấp nhận thanh toán 
thẻ mang biểu tượng đó.
                                                                         
Mặc dù Ban Hội thẩm không chấp 
nhận mọi lập luận của Hoa Kỳ, 
nhưng đã đồng ý với Hoa Kỳ về 
vấn đề quan trọng nhất là: “mọi 
yêu cầu trong hệ thống quy định 
của Trung Quốc” đã vi phạm cam 
kết của Trung Quốc trong WTO 
về việc đối xử với các nhà cung 
cấp dịch vụ nước ngoài. Ban Hội 
thẩm WTO đồng ý rằng các biện 
pháp của Trung Quốc đã tạo nên 
một sân chơi bất bình đẳng cho 

các nhà cung cấp dịch vụ nước 
ngoài. Đồng thời, Trung Quốc đã 
tạo điều kiện hình thành nên sự 
thống trị thị trường của CUP, gây 
ảnh hưởng đến tính cạnh tranh 
và gây thiệt hại cho các nhà 
cung cấp dịch vụ nước ngoài.

Ban Hội thẩm WTO khuyến nghị 
Trung Quốc điều chỉnh các biện 
pháp cho phù hợp với nghĩa vụ 
của mình trong WTO. Tại cuộc 
họp của Cơ quan giải quyết tranh 
chấp (DSB) ngày 28 tháng Chín 
năm 2012, Trung Quốc tuyên bố 
rằng nước này dự định sẽ thực 
hiện các khuyến nghị và phán 
quyết của DSB nhằm tôn trọng 
các nghĩa vụ của mình trong 
WTO. Trung Quốc cũng cho rằng 
nước này cần có thời gian hợp lý 
để thực hiện các khuyến nghị và 
phán quyết này.

Một vấn đề thú vị trong vụ 
kiện này là mối quan hệ 
giữa Điều XVI (Tiếp cận 

thị trường) và Điều XVII (Đối xử 
quốc gia) của Hiệp định GATS, 
đặc biệt là khi một biện pháp 
nằm trong phạm vi điều chỉnh 
của cả hai điều khoản này. Điều 
khoản NT (Điều XVII) áp dụng 
chung đối với tất cả các biện 
pháp ảnh hưởng tới dịch vụ và 
nhà cung cấp dịch vụ, theo đó 
bất kỳ biện pháp nào dành “sự 
đối xử kém thuận lợi hơn” đối 
với dịch vụ hoặc nhà cung cấp 
dịch vụ nước ngoài tương tự 
đều bị coi là vi phạm. Ngược lại, 
Điều khoản MA (Điều XVI) chỉ 
áp dụng đối với một số lượng 
hạn chế các biện pháp được liệt 
kê tại các tiểu đoạn từ (a) đến 
(f) của Điều này.   

Một biện pháp được liệt kê tại 
Điều khoản MA (Điều XVI) và có 
liên quan tới sự phân biệt đối xử 
thì có thể cũng phải tuân theo 
Điều XVII. Ví dụ, tiểu đoạn (f) 
trong Điều khoản MA quy định về 
“những hạn chế đối với sự tham 
gia của vốn nước ngoài về tỷ lệ 
phần trăm (%) tối đa cổ phần của 
nước ngoài hoặc tổng giá trị của 
vốn đầu tư nước ngoài riêng lẻ 
hoặc cộng gộp”. Quy định này cho 
thấy sự phân biệt đối xử một cách 
rõ ràng. Ngoài ra, các điều khoản 
khác mang tính chung chung hơn 
nhưng cũng có thể ám chỉ các 
biện pháp phân biệt đối xử.      

Bản thân việc một số biện pháp 
có thể thuộc phạm vi điều chỉnh 
của cả hai Điều khoản MA và NT 
không phải là một vấn đề. Tuy 

nhiên, cách thức mà một nước đưa 
ra cam kết theo Hiệp định GATS 
đối với loại biện pháp này có thể 
làm nảy sinh sự mâu thuẫn. Trong 
trường hợp này, Trung Quốc đã 
không có bất kỳ cam kết nào đối 
với EPS theo Điều khoản MA (Điều 
XVI). Tuy nhiên, Trung Quốc đã 
cam kết đầy đủ với những ngoại lệ 
cụ thể theo Điều khoản NT (Điều 
XVII). Từ đó, một câu hỏi nảy sinh 
là khi một biện pháp thuộc phạm 
vi điều chỉnh của Điều khoản 
MA (Điều XVI) nhưng một nước 
không đưa bất kỳ một cam kết 
nào (tức là “không cam kết” về 
Tiếp cận thị trường), nhưng biện 
pháp đó vi phạm Điều khoản NT 
(Điều XVII) và có cam kết (tức là 
“cam kết không hạn chế” về Đối 
xử quốc gia), thì ưu tiên áp dụng 
điều khoản nào?      

4. BÌNH LUẬN
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Ở đây, Ban Hội thẩm đã lưu ý 
rằng “các phân tích của Ban hội 
thẩm về phạm vi của Điều XVI và 
XVII đã tạo nên một sự không rõ 
ràng trong nội dung cam kết của 
Trung Quốc theo Phương thức 1 
đối với nghĩa vụ MA và NT.” Một 
mặt, cam kết về NT của Trung 
Quốc theo Điều XVII được áp 
dụng đối với “tất cả các biện pháp 
ảnh hưởng tới việc cung cấp một 
dịch vụ,” “dường như bao gồm 
cả các biện pháp thuộc phạm vi 
không cam kết về MA.” Mặt khác, 
cam kết bảo lưu toàn bộ về MA 
theo Điều XVI của Trung Quốc 
“dường như được áp dụng cho cả 
các biện pháp phân biệt đối xử và 
thuộc phạm vi của cam kết đầy 
đủ về NT của Trung Quốc.” Hoa 
Kỳ đã lập luận rằng cam kết đầy 
đủ về NT của Trung Quốc ngụ ý 
rằng các biện pháp không phù 
hợp với cả Điều XVI và Điều XVII 
đều phải tuân theo các nghĩa vụ 
của Trung Quốc theo Điều XVII. 
Trung Quốc đã trả lời rằng việc 
không cam kết về MA có nghĩa 
rằng các biện pháp đó không 
phải tuân theo bất kỳ nghĩa vụ 
nào theo Điều XVII. 
              
Ban Hội thẩm cho rằng vấn đề 
này không phải là về sự không 
phân tách rõ ràng giữa phạm vi 
của Điều XVI và Điều XVII. Vấn 
đề ở đây là một biện pháp trái 
với với nghĩa vụ về MA và NT 
nhưng lại được liệt kê là “không 
cam kết” về Tiếp cận thị trường 
và “cam kết không hạn chế” về 
Đối xử quốc gia đã tạo nên một 
sự thiếu rõ ràng về nghĩa vụ của 
một thành viên WTO. Ban Hội 
thẩm đã lưu ý rằng sự thiếu rõ 
ràng này có thể được giải quyết 
bởi một quy tắc đặc biệt về việc 
liệt kê cam kết trong Điều XX:2 
của Hiệp định GATS. Theo quy 
tắc này, các biện pháp không 
phù hợp với với cả Điều khoản 
MA (Điều XVI) và Điều khoản NT 
(Điều XVII) đều phải được liệt kê 
tại cột liên quan tới Điều XVI. 

Ban Hội thẩm đã giải thích rằng 
lời văn của Điều XX:2 cho thấy 
quy tắc đặc biệt này áp dụng 
khi một biện pháp thỏa mãn 
hai điều kiện. Một là, biện pháp 
đó không phù hợp với cả Điều 
khoản MA (Điều XVI) và Điều 
khoản NT (Điều XVII). Hai là, biện 
pháp đó được ghi tại cột về Tiếp 
cận thị trường của Biểu cam kết 
của một thành viên. Chỉ khi nào 
hai yêu cầu này được thỏa mãn 
thì nội dung cam kết về MA sẽ 
đưa ra một “điều kiện hoặc tiêu 
chí” hoặc một “hạn chế” đối với 
Điều khoản NT (Điều XVII). Nói 
cách khác, “việc chỉ  liệt kê một 
biện pháp trái với cả Điều khoản 
MA (Điều XVI) và Điều khoản NT 

(Điều XVII) trong cột về Tiếp cận 
thị trường của Biểu cam kết có 
nghĩa là đưa ra một hạn chế về 
cả mặt phân biệt đối xử và không 
phân biệt đối xử của biện pháp 
đó. Theo quan điểm của Ban Hội 
thẩm, việc liệt kê là “không cam 
kết” tại cột về Tiếp cận thị trường 
trong Biểu cam kết của Trung 
Quốc có tác dụng tương đương 
với việc liệt kê là “tất cả các biện 
pháp có thể có thuộc phạm vi 
của Điều XVI:2.” Do vậy, việc liệt 
kê là “không cam kết” theo Điều 
XX:2, “đưa ra một điều kiện hoặc 
tiêu chí đối với Điều XVII” và do 
đó cho phép Trung Quốc duy trì 

các biện pháp không phù hợp 
với cả Điều khoản MA (Điều XVI) 
và Điều khoản NT (Điều XVII). 
Với việc liệt kê là “không cam 
kết” đối với phân ngành (d) về 
Phương thức 1 theo Điều XVI và 
việc liệt kê tương ứng là “cam kết 
không hạn chế” đối với Điều XVII, 
Trung Quốc đã chỉ ra rằng “nước 
này được tự do duy trì tất cả các 
hạn chế được liệt kê theo sáu loại 
hình của Điều XVI:2 cho dù các 
hạn chế này có phân biệt đối xử 
hay không.”          

Có thể nói, đây là một vấn đề 
tương đối đặc biệt được nảy sinh 
do bản chất đặc biệt của các biện 
pháp liên quan tới nghĩa vụ MA. 

Giải pháp được đề xuất tại hướng 
dẫn về việc xây dựng biểu cam 
kết có vẻ không thuyết phục khi 
cam kết đầy đủ về NT không có 
hiệu quả. Tuy nhiên, giải pháp 
theo hướng tiếp cận của Ban hội 
thẩm là phù hợp để giải quyết 
những mâu thuẫn có thể.

Nguồn: worldtradelaw.com; 
WTO; USTR



18

CẬP NHẬT VỀ CÁC TRANH CHẤP 
TRONG WTO

Ngày 26 tháng Ba năm 2014, Cơ quan Giải 
quyết tranh chấp của WTO đã thành lập ba Ban 
hội thẩm: theo yêu cầu của Nhật Bản về biện 
pháp bảo hộ đối với mặt hàng ô tô của U-krai-
na, theo yêu cầu của Trung Quốc về biện pháp 
chống phá giá của Hoa Kỳ và theo yêu cầu của 
In-đô-nê-xi-a về yêu cầu đóng gói bao bì trơn 
đối với sản phẩm thuốc lá của Ốt-xtrây-li-a. 

Nguồn: WTO

Ngày 26 tháng Hai năm 2014, theo yêu cầu 
của Đan Mạch liên quan đến đảo Faroe, Cơ quan 
Giải quyết tranh chấp WTO đã thành lập Ban 
Hội thẩm để nghiên cứu các biện pháp do Liên 
minh châu Âu áp đặt bởi chống lại đảo Faroe. 
Theo yêu cầu của Hoa Kỳ, một Ban Hội thẩm đã 
được thành lập liên quan đến thuế chống phá 
giá và thuế đối kháng của Trung Quốc đối với 
thép cán mạ điện từ Hoa Kỳ. 

Nguồn: WTO

Ban Hội thẩm được thành lập theo yêu 
cầu của Nhật Bản, Trung Quốc và In-
đô-nê-xi-a

Ban Hội thẩm được thành lập theo 
yêu cầu của Đan Mạch và Hoa Kỳ
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Tại một cuộc họp ngày 11 tháng Hai năm 2014, 
Hoa Kỳ thông báo Ban Thư ký WTO yêu cầu tham 
vấn với Ấn Độ về các biện pháp liên quan đến yêu 
cầu hàm lượng nội địa đối với pin mặt trời và mô-
đun năng lượng mặt trời. Các biện pháp này thuộc 
Giai đoạn II của Chương trình Năng lượng mặt trời 
quốc gia Jawaharlal Nehru. 

Nguồn: WTO

Tranh chấp này liên quan đến quy định của Liên 
minh châu Âu (“Cơ chế quản lý hải cẩu của EU”) về 
việc ngăn cấm việc nhập khẩu và tiếp thị các sản 
phẩm liên quan đến hải cẩu. Cơ chế quản lý hải cẩu 
của EU cho phép một số ngoại lệ nếu đáp ứng điều 
kiện nhất định, bao gồm cả các sản phẩm hải cẩu 
do người Inuit hoặc các cộng đồng bản địa (ngoại lệ 
IC) săn bắt và việc săn bắt nhằm mục đích quản lý 
tài nguyên biển (ngoại lệ MRM). 

Hoa Kỳ đệ đơn kiện Ấn Độ về các biện 
pháp liên quan đến pin mặt trời và 
mô-đun năng lượng mặt trời

Cộng đồng châu Âu - Các biện pháp cấm 
nhập khẩu và tiếp thị các sản phẩm liên 
quan đến hải cẩu 
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Ban Hội thẩm xác định rằng Cơ 
chế quản lý hải cẩu của EU là một 
quy chuẩn kỹ thuật và không vi 
phạm Điều 2.2 của Hiệp định 
TBT, bởi đáp ứng được các mục 
tiêu giải quyết mối quan ngại về  
đạo đức xã hội của EU về bảo 
vệ hải cẩu ở một mức độ nhất 
định và không có biện pháp nào 
khác được chứng minh là có thể 
có tác dụng tương đương hoặc 
lớn hơn cho việc thực hiện mục 
tiêu đó.

Ban Hội thẩm kết luận rằng 
ngoại lệ IC trong Cơ chế quản 
lý hải cẩu của EU vi phạm Điều 
I:1 của Hiệp định GATT 1994 vì 
lợi thế mà EU dành cho các sản 
phẩm hải cẩu có nguồn gốc từ 
Greenland (cụ thể là của người 
Inuit) đã không được dành ngay 
lập tức và vô điều kiện cho các 
sản phẩm tương tự có nguồn 
gốc từ Na Uy. Đối với ngoại lệ 
MRM, Ban Hội thẩm cho rằng 
ngoại lệ này đã vi phạm Điều III: 
4 của Hiệp định GATT 1994 vì 
dành cho các sản phẩm hải cẩu 
nhập khẩu đối xử kém thuận lợi 
hơn so với sản phẩm hải cẩu nội 
địa tương tự. Ban Hội thẩm cũng 
cho rằng ngoại lệ IC và MRM 
không phù hợp với Điều XX:(a) 

của GATT 1994 (“cần thiết để 
bảo vệ đạo đức xã hội”) vì các 
ngoại lệ này không đáp ứng các 
yêu cầu trong phần mở đầu của  
Điều XX (“không áp dụng theo 
cách mà có thể phân biệt đối xử 
tuỳ tiện hoặc vô căn cứ trong 
điều kiện tồn tại các điều kiện 
tương tự hoặc tạo ra một hạn 
chế trá hình đối với thương mại 
quốc tế”). Ban Hội thẩm cũng 
cho rằng Liên minh châu Âu đã 
không thiết lập được một trường 
hợp hiển nhiên rằng Cơ chế 
quản lý hải cẩu của EU là phù 
hợp với Điều XX:(b) của GATT 
1994 (“cần thiết để bảo vệ... đời 
sống hay sức khỏe... động vật”)

Ban Hội thẩm cho rằng Liên 
minh châu Âu đã không tuân 
thủ các nghĩa vụ theo Điều 
5.1.2 của Hiệp định TBT bởi 
các thủ tục đánh giá sự phù 
hợp của Cơ chế quản lý hải cẩu 
của EU đã không tạo điều kiện 
cho buôn bán các sản phẩm đạt 
tiêu chuẩn kể từ ngày Cơ chế 
này có hiệu lực. Đối với những 
khiếu nại theo Điều 5.2.1 của 
Hiệp định TBT, Ban Hội thẩm 
kết luận rằng Bên khiếu nại đã 
không chứng minh được rằng 
Liên minh châu Âu đã vi phạm 

nghĩa vụ thực hiện và hoàn 
thiện quy trình đánh giá phù 
hợp trong thời gian sớm nhất.

Ban Hội thẩm từ chối tuyên bố 
đối với Điều XI:1 của Hiệp định 
GATT 1994 và Điều 4.2 của 
Hiệp định Nông nghiệp, trên cơ 
sở của những nhận định về các 
vi phạm ở trên, cho rằng không 
cần thiết xem xét những khiếu 
nại không vi phạm tại Điều XXIII: 
1(b) của GATT 1994.

Ngày 24 tháng Một năm 2014, 
Na Uy thông báo với Cơ quan 
Giải quyết tranh chấp WTO 
(DSB) về quyết định kháng cáo 
lên Ban Phúc thẩm một số vấn 
đề về luật và giải thích luật của 
Ban Hội thẩm. Ngày 29 tháng 
Một năm 2014, Liên minh châu 
Âu thông báo với DSB về quyết 
định kháng cáo lên Ban Phúc 
thẩm một số vấn đề về luật và 
giải thích luật của Ban Hội thẩm.

Nguồn: WTO



21

THUẬT NGỮ ĐÀM PHÁN 
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Đây là một trong những nguyên 
tắc quan trọng trong quá trình 
đàm phán về thương mại dịch 
vụ và đầu tư quốc tế hiện nay. 
Ý tưởng cơ bản của nguyên tắc 
này là nếu một quốc gia đã cam 
kết tuân thủ nguyên tắc này thì 
khi ban hành một biện pháp tự 
do hóa hơn chính sách hiện hành 
về thương mại dịch vụ và đầu tư 
của mình thì quốc gia đó sẽ không 
được tự ý bãi bỏ biện pháp đã ban 
hành. Do tính ràng buộc rất cao 
nên rất nhiều nước, đặc biệt là các 
nước đang phát triển đều thận 
trọng khi đàm phán các FTA có đề 
cập tới nguyên tắc này trong khi 

một số nước phát triển lại coi đây 
là yêu cầu cơ bản của một Hiệp 
định thương mại tự do hiện đại. 

Ví dụ minh họa: Một nước X đã 
cam kết thực hiện nguyên tắc 
Ratchet. Theo chính sách hiện 
hành tại nước X, nhà đầu tư nước 
ngoài chỉ được phép mua cổ phần 
của doanh nghiệp trong nước với 
tỷ lệ không quá 49%. Tuy nhiên, 
nước X quyết định nâng mức tỷ 
lệ này lên 51%. Theo nguyên tắc 
Ratchet, nước X không có quyền 
rút lại biện pháp này để quay trở 
lại tỷ lệ 49% được nữa.

Cùng với nguyên tắc Ratchet, 
nguyên tắc này là một nguyên 
tắc cơ bản và quan trọng trong 
đàm phán về thương mại dịch 
vụ và đầu tư trong các hiệp định 
FTA hiện đại. Ý tưởng cơ bản là 
nếu một quốc gia chấp nhận tuân 
thủ nguyên tắc này thì quốc gia 
đó phải cam kết giữ nguyên hiện 
trạng chính sách về thương mại 
dịch vụ và đầu tư tại thời điểm 
cam kết có hiệu lực, không được 
tự ý thay đổi chính sách theo 
hướng kém tự do hóa hơn. So với 
nguyên tắc Ratchet, nguyên tắc 
Stand-still có tính linh hoạt cao 
hơn bởi nó cho phép Chính phủ 
có thể rút lại một biện pháp tự 
do hóa hơn chính sách hiện hành 
miễn là việc rút lại không thay đổi 
chính sách hiện hành. 

Ví dụ minh họa: Một nước Y cam 
kết thực hiện nguyên tắc Stand-
still. Tại thời điểm cam kết, chính 
sách hiện hành của nước Y là cho 
phép nhà đầu tư nước ngoài được 
đầu tư vào lĩnh vực viễn thông 
dưới hình thức công ty liên doanh 
vốn góp nước ngoài không quá 
51%. Theo nguyên tắc Stand-
still, Chính phủ nước Y không được 
phép ban hành chính sách mà hạn 
chế tỷ lệ vốn góp của nhà đầu 
tư nước ngoài trong liên doanh 
xuống dưới 51%. Chính phủ nước 
Y có thể ban hành chính sách cho 
phép nhà đầu tư nước ngoài nâng 
tỷ lệ vốn góp lên trên 51% và sau 
đó có thể rút lại chính sách này 
miễn là việc rút lại không ảnh 
hưởng tới tỷ lệ 51% ban đầu. 

RATCHET CLAUSE
Nguyên tắc “chỉ tiến- không lùi”

STANDSTILL
Nguyên tắc “giữ nguyên hiện trạng”
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CROSS BORDER TRADE IN SERVICES 
Thương mại dịch vụ qua biên giới

NON-CONFORMING MEASURES (NCM)
Danh mục bảo lưu các biện pháp 
không tương thích

Khái niệm thương mại dịch vụ 
qua biên giới (CBTS) rất phổ 
biến và thông dụng trong đàm 
phán thương mại quốc tế. Theo 
Hiệp định chung về Thương mại 
dịch vụ (GATS), thương mại dịch 
vụ qua biên giới được hiểu là 
việc cung cấp dịch vụ qua Hai 
phương thức là Cung cấp qua 
biên giới (Mode 1) và Tiêu dùng 
ngoài lãnh thổ (Mode 2). 

Tuy nhiên, trong đàm phán các 
FTA hiện đại, khái niệm này 
được hiểu rộng hơn. Cụ thể, khái 
niệm về CBTS trong đàm phán 
các FTA hiện đại được hiểu là 

việc cung cấp dịch vụ qua Ba 
phương thức là cung cấp qua 
biên giới (Mode 1), Tiêu dùng 
ngoài lãnh thổ (Mode 2) và Hiện 
diện thể nhân (Mode 4). 

Xuất phát từ sự khác biệt này 
nên khác với cách hiểu của GATS 
là đàm phán thương mại dịch vụ 
sẽ bao gồm đủ bốn phương thức 
cung cấp, đàm phán thương mại 
dịch vụ trong các FTA hiện đại 
chỉ bao gồm ba phương thức như 
đã đề cập ở trên. Phương thức 
hiện diện thương mại (Mode 3) 
được đưa sang đàm phán trong 
lĩnh vực đầu tư. 

Tự do hóa các biện pháp hạn 
chế hoặc phân biệt đối xử trong 
thương mại và đầu tư là một 
trong những nguyên tắc chủ 
đạo của các FTA. Để thực hiện 
nguyên tắc này, các FTA yêu 
cầu các nước hoặc vùng lãnh 
thổ tham gia loại bỏ tối đa các 
hạn chế hoặc phân biệt đối xử 
đối với hoạt động thương mại 
hoặc đầu tư nhưng cho phép 
họ được bảo lưu các biện pháp 
hạn chế hoặc phân biệt đối xử 
quan trọng hoặc trong những 
ngành dịch vụ hay hoạt động 
đầu tư nhạy cảm của mình. Việc 
bảo lưu này được thực hiện 

theo sáu nghĩa vụ được đề cập 
trong lĩnh vực dịch vụ và đầu 
tư của FTA là đối xử tối huệ 
quốc (MFN), đối xử quốc gia 
(NT), mở cửa thị trường (MA), 
yêu cầu thực hiện (PR), hiện 
diện tại địa phương (LP) và 
tuyển dụng nhân sự cao cấp 
(SMBD). Các biện pháp này 
được liệt kê trong các Phụ 
lục đi kèm theo Hiệp định, 
thường được gọi là Danh mục 
bảo lưu các biện pháp không 
tương thích với các nghĩa vụ 
của Hiệp định (được gọi tắt là 
danh mục NCM). 


