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Tại cuộc họp ngày 30 tháng 
9 vừa qua, Tổng giám đốc 
Roberto Azevêdo đã hối thúc 

các Thành viên tiến hành thảo luận 
tích cực hơn nhằm cụ thể hóa các 
kết quả có thể đạt được tại Hội nghị 
Bộ trưởng lần thứ 11 của WTO (dự 
kiến được tổ chức vào cuối năm 
2017), đồng thời ông cũng khuyến 
khích các Thành viên tập trung thảo 
luận về các biện pháp để đạt được 
các mục tiêu đó. Tại cuộc họp, ông 
cũng cập nhật kết quả của một loạt 
các cuộc họp gần đây, trong đó có 
Hội nghị thượng đỉnh các Nhà lãnh 
đạo của các nước G20 tại Hàng Châu 
và Đại hội đồng Liên hợp quốc tại 
New York.

Ngài Tổng giám đốc cho biết: “Trong 
tất cả các cuộc họp gần đây của tôi, 
tôi có cảm giác rằng các công việc 
của WTO ngày càng nhận được sự 
quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là 
khi Hội nghị Bộ trưởng vừa qua đã 
cho thấy khả năng chúng ta có thể 
thúc đẩy để đạt được các kết quả 
đa phương. Tôi cảm thấy hào hứng 
hơn với các cuộc điện đàm, tôi cũng 
được nghe chúng ta phải củng cố 
thêm sức mạnh của WTO, hạn chế 
chủ nghĩa bảo hộ và tăng cường hợp 
tác trong các vấn đề thương mại. 
Các nhà lãnh đạo G20 đặc biệt chú 
trọng đến vấn đề này.

Cùng lúc đó, các nước cũng quan 
tâm nhiều hơn tới sự phát triển 
của tư tưởng chống thương mại và 
chống toàn cầu hóa. Nếu những tư 
tưởng này không bị phản đối một 
cách quyết liệt và ngay lập tức thì 
nó có thể dẫn đến việc áp dụng các 
chính sách sai lầm gây thiệt hại cho 
tăng trưởng kinh tế và triển vọng 
việc làm. Tất nhiên là những chính 
sách này sẽ lại phải giải quyết các 
vấn đề nói trên. 

Các dự báo tăng trưởng thương mại 
sửa đổi mà chúng tôi đã công bố 
tuần này cho thấy có sự suy giảm 
đáng kể về thương mại trong năm 
nay. Chúng tôi dự đoán thương mại 
sẽ chỉ tăng trưởng 1,7% trong năm 
2016 - một mức tăng trưởng thấp 
nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài 
chính. Để giải quyết những thách 
thức này, tôi nghĩ rằng chúng ta phải 
nỗ lực hơn nữa trong các công việc 
của WTO.

Chúng ta cần tiếp tục thực hiện các 
cải cách thương mại để thúc đẩy 
tăng trưởng và phát triển. Do vậy, 
chúng ta cần thảo luận sâu hơn 
về các kết quả mà các Thành viên 
muốn đạt được từ nay đến Hội nghị 
Bộ trưởng lần thứ 11. Tôi cho rằng 
chúng ta đã có những tiến bộ nhất 
định trong nửa đầu năm nay và 
chúng ta cần giữ vững nhịp độ này 
đối với tất cả các vấn đề, bao gồm 
cả những vấn đề đã tồn tại từ lâu. 

Tôi cho rằng ưu tiên ngay lúc này là 
các cuộc thảo luận sâu hơn nữa giữa 
các Thành viên nhằm cụ thể hóa các 
nội dung của Hội nghị Bộ trưởng lần 
thứ 11. Đặc biệt chúng ta nên tìm 
kiếm các yếu tố mang tính cân bằng 
có tính tới sự khác biệt về lợi ích và 
quan điểm giữa các Thành viên. Đây 
là những yếu tố giải quyết được nhu 
cầu của các Thành viên phát triển, 
đang phát triển và kém phát triển.” 

Ngày: 30/9/2016
Nguồn: www.wto.org
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Phiên rà soát chính sách thương 
mại đầu tiên của Liên bang 
Nga đã diễn ra vào ngày 28 

và 30 tháng 9 năm 2016. Cơ sở cho 
việc rà soát là Báo cáo của Ban thư 
ký WTO và Báo cáo của Chính phủ 
Liên bang Nga.

Đây là Phiên rà soát chính sách 
thương mại đầu tiên của Liên bang 
Nga kể từ khi quốc gia này gia nhập 
WTO vào năm 2012. Do vậy, đúng 
như một số Thành viên đã chỉ ra, 
đây là cơ hội đầu tiên để các Thành 
viên nắm bắt được sự phát triển 
kinh tế và chính sách thương mại 
của Liên bang Nga, từ đó rà soát sự 
tham gia của quốc gia này vào hệ 
thống thương mại đa phương với tư 
cách là một Thành viên của WTO. 

Các Thành viên đã trao đổi một 
cách thẳng thắn về cách thức để 
các chính sách thương mại của Liên 
bang Nga có thể được định hướng 
một cách tốt nhất nhằm đạt được sự 
tiến bộ. Cụ thể, một vài Thành viên 
đã chỉ ra rằng Chính phủ Nga đã đối 
phó với cuộc khủng hoảng kinh tế 
bằng việc tập trung vào ba biện 
pháp chủ yếu, bao gồm kích thích tài 
chính, thả nổi đồng rúp và thay thế 
hàng nhập khẩu. Trong khi hai biện 
pháp đầu tiên nhận được sự ủng 
hộ thì biện pháp thứ ba lại bị một 
số Thành viên chất vấn về sự phù 
hợp với các nguyên tắc cơ bản của 
WTO. Các Thành viên này cho rằng 
những chính sách dựa trên mục tiêu 
hạn chế hàng nhập khẩu sẽ làm suy 
giảm những nỗ lực tự do hóa thương 
mại và hạn chế sự cạnh tranh và 
điều này sẽ gây thiệt hại cho sự 
tăng trưởng kinh tế bền vững.

Đánh giá về sự tham gia của Liên 
bang Nga vào WTO, đa số các 
Thành viên đều thừa nhận Nga là 
một Thành viên tích cực và có nhiều 
đóng góp quan trọng vào các cuộc 
đàm phán đa phương. Nhiều Thành 

viên đã đánh giá cao sự tiến bộ đáng 
kể mà Nga đã đạt được trong việc tự 
do hóa cơ chế thương mại của mình 
trước và sau khi gia nhập WTO. Đặc 
biệt Nga đã được các Thành viên 
đánh giá cao về việc phê chuẩn Hiệp 
định Tạo thuận lợi thương mại, cắt 
giảm thuế quan, đơn giản hóa thủ 
tục hải quan, tham gia Hiệp định 
Công nghệ thông tin cũng như đổi 
mới các quy định về sở hữu trí tuệ.

Như nhiều Thành viên đánh giá, 
những đổi mới này đã giúp cho Liên 
bang Nga nâng hạng nhanh chóng 
về Chỉ số thuận lợi trong kinh doanh 
do Ngân hàng Thế giới xếp hạng. 
Bên cạnh đó, Nga cũng được đánh 
giá là quốc gia thực hiện khá tốt các 
nghĩa vụ thông báo và trên thực tế 
quốc gia này đã là một trong số 4 
Thành viên phát triển đã cập nhật 
các thông báo về hỗ trợ trong nước 
và trợ cấp xuất khẩu trong lĩnh vực 
nông nghiệp. Tuy nhiên cũng còn 
một số các thông báo còn tồn đọng 
trong đó có thông báo về các doanh 
nghiệp thương mại nhà nước.

Một số Thành viên bày tỏ lo ngại về 
yêu cầu tỷ lệ nội địa hóa mà Chính 
phủ Liên bang Nga áp dụng đối với 
mua sắm công và các doanh nghiệp 
sở hữu nhà nước. Đặc biệt các yêu 
cầu này có thể gây bóp méo thương 
mại nếu nhà nước can thiệp sâu vào 
nền kinh tế thông qua các doanh 
nghiệp do nhà nước sở hữu và kiểm 
soát. Những doanh nghiệp này 
chiếm hơn một nửa GDP của Nga và 
trong những lĩnh vực chủ chốt như 
ngân hàng, vận tải và năng lượng. 
Nhiều Thành viên cho rằng việc 
quản lý tốt hơn các doanh nghiệp 
nhà nước này thông qua việc khởi 
động lại chương trình tư nhân hóa 
cùng với việc tham gia Hiệp định 
Mua sắm chính phủ của WTO sẽ 
giúp tăng cường minh bạch hóa, hạn 
chế bóp méo thương mại và thúc 
đẩy tăng trưởng.

Đặc biệt, một số Thành viên bày tỏ 
lo ngại về việc dường như Liên bang 
Nga sử dụng các biện pháp SPS và 
TBT không dựa trên các tiêu chuẩn 
quốc tế, và việc này đã tạo ra các 
rào cản thương mại đáng kể cho 
hàng hóa của các Thành viên này. 
Ngoài ra, các Thành viên này cũng 
quan ngại về các hạn chế hàng 
nhập khẩu vào Liên bang Nga và 
hàng hóa quá cảnh qua Liên bang 
Nga vào các quốc gia khác. Các biện 
pháp này đã hạn chế thương mại 
một cách đáng kể. Các Thành viên 
này cho rằng sự thiếu minh bạch và 
khả năng dự đoán trước trong quản 
lý hành chính đối với các biện pháp 
này đã tạo thêm khó khăn cho các 
thương nhân của nước họ.

Nhiều vấn đề khác cũng được nêu 
lên tại phiên rà soát này, trong đó 
có trợ cấp nhiên liệu hóa thạch, trợ 
cấp nghề cá, việc sử dụng các biện 
pháp khẩn cấp, đấu tranh chống 
tham nhũng, sử dụng các loại thuế 
không phải là thuế tương đối và các 
ưu đãi có điều kiện về yêu cầu nội 
địa hóa.

Đại diện Liên bang Nga nhân cơ hội 
tại Phiên rà soát này đã giải thích 
cho các Thành viên WTO về chiến 
lược kinh tế và chính sách ngoại 
thương của nước mình. Chính phủ 
Nga cũng đã giải đáp chi tiết các 
ý kiến của các Thành viên đối với 
những vấn đề quan trọng. Chính phủ 
Nga thừa nhận những thách thức 
mang tính hệ thống đối với thương 
mại và kinh tế nước này đang phải 
đối mặt. Nga cho biết nước này cũng 
đã tìm ra các giải pháp về đa dạng 
hóa xuất khẩu, phát triển các ngành 
công nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ 
doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như 
khai thác các cơ hội mới cho thương 
mại và đầu tư tại các thị trường 
nước ngoài.

BỘ TRƯỞNG THƯƠNG MẠI VƯƠNG QUỐC ANH KHÔNG ĐƯA RA TÍN HIỆU NÀO VỀ HƯỚNG XỬ 
LÝ BREXIT TẠI WTO 

CHÍNH SÁCH VỀ SẢN PHẨM SỮA CỦA CA-NA-ĐA NÓNG Ở CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ỦY 
BAN NÔNG NGHIỆP WTO 

Bài phát biểu của ông Liam Fox, 
Bộ trưởng Thương mại quốc 
tế Vương quốc Anh, vào ngày 

27 tháng 9 tại WTO đã không cho 
thấy rõ các cuộc đàm phán về việc 
Anh rời khởi EU sẽ ảnh hưởng đến 
WTO như thế nào mặc dù trước đó 
đã được quảng bá là sẽ công bố lộ 
trình của Anh trong việc rời khỏi EU. 

Theo các báo cáo truyền thông của 
Anh, bài phát biểu của ông Fox được 
mong đợi sẽ mang lại một số tín 
hiệu cho các nhà đầu tư nước ngoài, 
trong đó có các nhà đầu tư đặt trụ 
sở tại Hoa Kỳ, về việc liệu Anh có 
tìm kiếm các giải pháp giữ nguyên 
hiện trạng tại thị trường chung EU 
hay không. Thay vào đó, thông tin 
được công bố nhiều nhất trong bài 
phát biểu của ông Fox là Anh sẽ 
giữ nguyên cam kết WTO của nước 
này sau khi rời khỏi EU, để ngỏ khả 
năng có hay không Anh sẽ duy trì 
một lãnh thổ hải quan thống nhất 
hoặc một hình thức quan hệ thương 
mại khác với EU sau khi nước này rời 
khỏi EU.

Ông Fox cho biết “Chúng tôi đã có 
lộ trình của mình và hiện lộ trình 
này đã được thông báo với các nước 
EU. Lộ trình này nêu rõ các cam kết 
quốc gia của Anh trong hệ thống 
thương mại quốc tế. Anh sẽ tiếp tục 
duy trì những cam kết này khi rời 
khỏi EU. Sẽ không có lỗ hổng pháp 
lý cho vấn đề này”.  

Tại phiên họp của Ủy ban Nông 
nghiệp WTO diễn ra ngày 14 tháng 
9 năm 2016, các Thành viên WTO 

RÀ SOÁT CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI CỦA LIÊN BANG NGA

Chính phủ Liên bang Nga khẳng 
định sự ủng hộ mạnh mẽ của quốc 
gia này đối với hệ thống thương 
mại đa phương và các nguyên tắc 

cơ bản của WTO. Nga nhấn mạnh 
quyết tâm của Chính phủ trong việc 
tiếp tục là một Thành viên đóng vai 
trò tích cực và xây dựng trong tất 

cả các hoạt động của WTO và mong 
muốn phát triển mối quan hệ cùng 
có lợi về thương mại và đầu tư với 
các Thành viên WTO khác.

Ngày: 28/9/2016
Nguồn: www.wto.org

Tuy nhiên, theo Tổng giám đốc 
WTO Roberto Azevedo, nước Anh 
sẽ không thể đơn thuần giữ nguyên 
các cam kết của mình trong WTO khi 
nước này rời khỏi EU. Ông cho biết 
nước Anh có thể phải đàm phán lại 
các điều khoản gia nhập WTO sau 
khi rời EU.

Ngày: 14/9/2016
Nguồn: insidetrade.com 

đã rà soát một loạt các chính sách 
nông nghiệp, bao gồm các chính 
sách về sản phẩm sữa của Ca-na-đa, 

giải phóng gạo tồn kho của Thái Lan 
và thông báo về chính sách hỗ trợ 
trong nước của Trung Quốc.
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tạp hóa được bán cả rượu nhập khẩu 
và rượu trong nước, theo đó các cửa 
hàng này phải dành một khoảng 
không gian nhất định cho việc trưng 
bày rượu được sản xuất từ các công 
ty nhỏ. Chính sách này nhằm hỗ 
trợ các nhà sản xuất nhỏ, thúc đẩy 
công bằng và phòng ngừa tình trạng 
chia rẽ thị trường.

Úc, Liên minh châu Âu và Niu Di lân 
cho biết mặc dù họ hiểu sự cần thiết 
của việc bảo hộ các hãng rượu nhỏ 
nhưng họ quan ngại cách làm của 
Ca-na-đa sẽ gây bất lợi cho rượu 
nhập khẩu.

Chương trình trợ cấp xuất khẩu 
của Ấn Độ 

Ấn Độ khẳng định nước này đã 
ngừng chương trình hỗ trợ xuất 
khẩu đồng thời bãi bỏ Chương trình 
hạn ngạch xuất khẩu tối thiểu nhằm 
hỗ trợ xuất khẩu đường từ tháng 5 
năm 2016. Ấn Độ khẳng định với 
các Thành viên WTO là họ không 
còn trợ cấp cho hàng xuất khẩu 
theo chương trình này. Đáp lại yêu 
cầu của Hoa Kỳ về việc cung cấp dữ 
liệu, Ấn Độ cho biết họ dự định sẽ 
thông báo các thông tin liên quan 
về trợ cấp xuất khẩu của mình.

Trợ cấp xuất khẩu cho mặt hàng 
đường của Pa-kít-xtan 

Liên minh châu Âu đã hỏi Pa-kít-
xtan về chương trình trợ cấp hỗ trợ 
xuất khẩu đường mà theo họ là trái 
với quyết định của WTO về việc xóa 
bỏ trợ cấp xuất khẩu. Pa-kít-xtan 
cho biết đây là biện pháp chỉ được 

Chính sách thương mại đối với 
mặt hàng sữa của Ca-na-đa

Các Thành viên WTO đã chất vấn 
Ca-na-đa về thỏa thuận gần đây 
giữa các nhà sản xuất và chế biến 
sữa Ca-na-đa cho phép các nhà 
sản xuất người Ca-na-đa mua sữa 
nguyên liệu trong nước với mức 
giá thấp hơn. Mục đích của chiến 
lược về giá áp dụng trên toàn quốc 
này là nhằm thúc đẩy việc sử dụng 
nguyên liệu trong nước. 

Úc, Niu-Di lân và Hoa Kỳ rất quan 
ngại về việc các nước này có thể 
bị mất thị phần trong ngành công 
nghiệp sữa siêu lọc. Ca-na-đa cho 
rằng, quyết định đưa ra chiến lược 
về nguyên liệu sữa không phải là 
chính sách của chính phủ mà chỉ là 
sáng kiến của ngành sản xuất. Ca-
na-đa cho biết nội dung chi tiết về 
sáng kiến này vẫn đang được hoàn 
thiện.
 
Hạn nghạch thuế quan đối với 
mặt hàng pho mát của Ca-na-đa

Na-uy, Thụy Sỹ, Niu Di lân và Hoa Kỳ 
đã nêu lại quan ngại về việc Ca-na-
đa phân bổ hạn ngạch thuế quan đối 
với sản phẩm pho mát - một công cụ 
chính sách áp dụng thuế nhập khẩu 
ở mức thấp hoặc 0% trong một 
lượng hạn ngạch nhất định. Lượng 
nhập khẩu ngoài hạn ngạch thường 
bị áp mức thuế cao. Ca-na-đa bị các 
nước cho là đã phân bổ hạn ngạch 
thuế quan đối với hơn 800 tấn pho 
mát cho Liên minh Châu Âu trong 
khuôn khổ Hiệp định thương mại tự 
do giữa Ca-na-đa và Liên minh Châu 
Âu, từ đó dẫn tới khả năng tiếp cận 
thị trường của các nước xuất khẩu 
khác bị thu hẹp.
 
Ca-na-đa cho biết nước này sẽ tiếp 
tục quản lý hạn ngạch thuế quan đối 
với pho mát trong khuôn khổ WTO 
theo thực tiễn này và tin rằng chính 
sách đó phù hợp với các cam kết của 
họ trong WTO. 

Chính sách đối với việc bán rượu 
của Ca-na-đa 
Ca-na-đa đáp lại các câu hỏi về 
chính sách mới đối với việc bán rượu 
ở Ontario cho phép tới 70 cửa hàng 

áp dụng 1 lần nhằm xử lý tình trạng 
chia rẽ thị trường và hiện đã hết 
hiệu lực. Pa-kít-xtan bổ sung rằng 
nước này sẽ thông báo cho WTO khi 
thu thập đủ các dữ liệu liên quan. 

Đạo luật An ninh thực phẩm toàn 
cầu và hỗ trợ tỉa hột bông của 
Hoa Kỳ  

Ấn Độ đã đề nghị Hoa Kỳ cung cấp 
thêm thông tin về Đạo luật vừa có 
hiệu lực về An ninh thực phẩm toàn 
cầu và chương trình hỗ trợ tỉa hột 
bông. Hoa Kỳ cho biết Đạo luật này 
sẽ không làm thay đổi các chương 
trình hỗ trợ thực phẩm của Bộ Nông 
nghiệp Hoa Kỳ và bổ sung rằng viện 
trợ thực phẩm của Hoa Kỳ không bị 
coi là trợ cấp xuất khẩu.

Hoa Kỳ cũng thông báo cho các 
Thành viên về một chương trình 
mới nhằm chia sẻ chi phí cho việc tỉa 
hột bông được công bố vào tháng 
6 năm 2016. Chương trình này sẽ 
trả một lần cho khoản chi phí tính 
theo diện tích bông của người sản 
xuất năm 2015 nhân với chi phí tỉa 
hột trung bình. Hoa Kỳ cho biết họ 
sẽ đưa chương trình này vào thông 
báo các chương trình hỗ trợ trong 
nước.

Các thông báo còn thiếu của 
Trung Quốc

Hoa Kỳ đã đề nghị Trung Quốc cho 
biết về lộ trình thông báo về các 
chương trình hỗ trợ trong nước gần 
đây. Thông báo gần đây nhất về 
các chương trình hỗ trợ trong nước 
của Trung Quốc là năm 2010. Nhật 

TỔNG GIÁM ĐỐC AZEVÊDO CHÚC MỪNG ÁP-GA-NÍT-XTAN TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN 
THỨ 164 CỦA WTO 

Áp-ga-nít-xtan đã gia nhập 
WTO vào ngày 29 tháng 7 và 
là Thành viên thứ 164, sau 

gần 12 năm đàm phán gia nhập. 
Nước này cũng đã chính thức phê 
chuẩn Hiệp định mới của WTO về 
Thuận lợi hóa thương mại (TFA). Áp-
ga-nít-xtan là nước kém phát triển 
(LDC) thứ 9 gia nhập WTO kể từ khi 
Tổ chức này được thành lập vào 
năm 1995.

Quy trình đếm ngược 30 ngày đối 
với tư cách Thành viên WTO của 
Áp-ga-nít-xtan được bắt đầu khi Áp-
ga-nít-xtan đệ trình thư chấp thuận 
Nghị định thư gia nhập WTO của 
mình ngày 29 tháng 6 năm 2016.
 

Tổng Giám đốc Roberto Azevêdo 
đã phát biểu “Tôi tự hào chào mừng 
Áp-ga-nít-xtan gia nhập WTO với 
tư cách Thành viên mới nhất. Đây 
là một ngày lịch sử đối với quốc 
gia này và công cuộc hội nhập vào 
kinh tế toàn cầu của họ. Chúng ta 
đạt được dấu mốc này là nhờ cam 
kết của Chủ tịch Mohammad Ashraf 
Ghani và Chính phủ Áp-ga-nít-xtan.”

“Tôi chúc mừng họ đạt được thành 
tựu này, đặc biệt khi đã phải trải 
qua những hoàn cảnh hết sức khó 
khăn,” TGĐ Azevêdo tiếp tục. “Việc 
gia nhập WTO sẽ là nền tảng cho sự 
phát triển trong tương lai của quốc 

gia này. Tôi cũng muốn tuyên dương 
tất cả các quốc gia Thành viên WTO 
vì đã hỗ trợ quá trình này cũng như 
cam kết của họ trong việc giúp các 
nước kém phát triển (LDC) tham 
gia vào hệ thống thương mại đa 
phương.”

Gói cam kết gia nhập của Áp-ga-nít-
xtan được các Thành viên Ban Công 
tác thông qua ngày 11 tháng 11 
năm 2015 và được các Bộ trưởng 
thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng 
WTO tại Nai-rô-bi ngày 17 tháng 12 
năm 2015.

Áp-ga-nít-xtan cũng đã đệ trình thư 
chấp thuận Hiệp định TFA và trở 
thành Thành viên thứ 90 của WTO 
và Thành viên LDC thứ 10 chấp 

thuận Hiệp định này. Áp-ga-nít-xtan 
sẽ được hưởng lợi từ những linh hoạt 
đặc biệt trong Hiệp định TFA cho 
phép các nước đang phát triển và 
các nước LDC quyết định khi nào họ 
sẽ thực thi một số điều khoản của 
Hiệp định và xác định những điều 
khoản họ sẽ chỉ có thể thực thi khi 
nhận được hỗ trợ kỹ thuật và nâng 
cao năng lực. Hiệp định TFA sẽ có 
hiệu lực khi 2/3 số Thành viên của 
WTO chính thức chấp thuận Hiệp 
định này.
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Bản, Liên minh châu Âu và Ca-na-đa 
cũng đã bày tỏ quan ngại tương tự. 
Trung Quốc cho biết nước này đang 
trong quá trình xây dựng thông báo 
vì việc điều phối giữa các cơ quan 
địa phương gặp nhiều khó khăn do 
Trung Quốc có diện tích lớn. 

Cập nhật việc thực thi quyết định 
Nai-rô-bi 

Trong bản cập nhật của mình, Chủ 
tịch Ủy ban Nông nghiệp, ông Garth 
Ehrhardt của Ca-na-đa, đã thông 
báo việc Tổng Giám đốc Roberto 
Azevêd đã báo cáo tại Phiên họp 

Đại hội đồng gần đây nhất vào ngày 
27 tháng 7 về các cuộc đối thoại 
của mình với 16 nước Thành viên 
có cam kết về áp dụng trợ cấp xuất 
khẩu đối với hàng nông sản. Tất cả 
các Thành viên này đều cho biết họ 
sẽ sửa đổi lộ trình của mình để bãi 
bỏ trợ cấp theo Quyết định Nai-rô-bi 
về cạnh tranh xuất khẩu.

Ngày: 14/9/2016
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ra mắt Diễn đàn ASEAN lần đầu tiên 
và các cuộc họp với các quan chức 
cấp cao của Đan Mạch để nâng cao 
nhận thức về ASEAN tại Đan Mạch.

Bên cạnh đó, Tổng thư ký Lê Lương 
Minh và Thứ trưởng Wisborg đã trao 
đổi quan điểm về những kết quả dự 
kiến của Hội nghị Bộ trưởng ASEAN 
và EU lần thứ 21 sẽ được tổ chức từ 
ngày 13-14 tháng 10 năm 2016 tại 
Thái Lan cũng như các vấn đề khu 
vực và thương mại mà hai Bên cùng 
quan tâm.

Ngày: 30/6/2016
Nguồn: www.asean.org 

ASEAN VÀ ĐAN MẠCH THÚC ĐẨY QUAN HỆ ĐỐI TÁC ASEAN VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU 
(EU) MẬT THIẾT VÀ MẠNH MẼ HƠN

BỘ TRƯỞNG CÁC NỀN KINH TẾ THÀNH VIÊN APEC ĐƯA RA TUYÊN BỐ VỀ HIỆN ĐẠI 
HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

TUYÊN BỐ CHUNG CỦA CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO VỀ HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN 
DIỆN KHU VỰC (RCEP) NGÀY 8 THÁNG 9 NĂM 2016 TẠI VIÊNG CHĂN, CHDCND LÀO 

Tăng cường mối quan hệ mật thiết 
hơn với các nước ASEAN sẽ là một 
ưu tiên đối với Đan Mạch sau sự 
thành lập của Cộng đồng ASEAN.

Nhận thức được tiềm năng to lớn 
cho sự hợp tác giữa ASEAN và Đan 
Mạch, bà Lone Dencker Wisborg, 
Thứ trưởng phụ trách chính sách đối 
ngoại, Bộ Ngoại giao Đan Mạch, cho 
biết nước này dõi theo những nỗ lực 
xây dựng Cộng đồng ASEAN với sự 
quan tâm sâu sắc.

Trong cuộc gặp xã giao với Tổng 
thư ký ASEAN Lê Lương Minh tại 
Ban Thư ký ASEAN ngày 9 tháng 

9 năm 2016, Thứ trưởng Wisborg 
đã truyền đạt thông điệp rằng Đan 
Mạch sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác 
mật thiết hơn giữa ASEAN và Liên 
minh châu Âu (EU), nhằm đặc biệt 
nâng quan hệ hợp tác này lên một 
tầm cao hơn.

Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh 
hoan nghênh Thứ trưởng Wisborg 
và phái đoàn của bà tới Ban Thư ký 
ASEAN và đánh giá cao những cam 
kết tiếp tục hỗ trợ của Đan Mạch 
cho quá trình xây dựng Cộng đồng 
ASEAN. Ông đã nhắc lại chuyến 
thăm hiệu quả của mình đến Đan 
Mạch vào tháng 6 năm 2015 nhằm 

TIN VỀ ASEAN 1. Chúng tôi, những người 
đứng đầu Nhà nước/Chính phủ 
các nước Thành viên ASEAN, 

Ốt-xtrây-lia, Trung Quốc, Ấn Độ, 
Nhật Bản, Hàn Quốc và Niu Di-lân, 
đã nhóm họp vào ngày 8 tháng 9 
năm 2016 tại Viêng Chăn, Lào bên 
lề của Hội nghị Cấp cao ASEAN và 
các hội nghị cấp cao liên quan lần 
thứ 29. 

2. Chúng tôi vui mừng ghi 
nhận kết quả kinh tế phục hồi 
của các nước tham gia đàm 

phán Hiệp định RCEP trong bối cảnh 
nền kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều 
thách thức. Tổng GDP của mười sáu 
quốc gia tham gia RCEP đạt tới 22,4 
nghìn tỷ đô-la Mỹ, chiếm 30,6% 
tổng GDP của cả thế giới trong năm 
2015. Tổng kim ngạch thương mại 
giữa các nước tham gia RCEP đạt 
11,9 nghìn tỷ đô-la Mỹ trong năm 
2015, trong khi tổng FDI vào các 
quốc gia này đạt 329,6 tỷ đô-la Mỹ.

3. Chúng tôi ghi nhận những 
tiến bộ đã đạt được trong việc 
đàm phán một thỏa thuận đối 

tác kinh tế hiện đại, toàn diện, chất 
lượng cao và cùng có lợi. Chúng 
tôi hoan nghênh những nỗ lực lớn 
nhằm thúc đẩy đàm phán tiếp cận 
thị trường và đàm phán lời văn mặc 
dù một khối lượng công việc đáng 
kể vẫn đang còn ở phía trước. Thừa 
nhận sự phức tạp của việc đàm phán 
Hiệp định RCEP và sự đa dạng của 
các nước tham gia, trong đó có sự 
khác biệt về trình độ phát triển, 
chúng tôi quyết tâm tìm ra những 
cách thức thích hợp để giải quyết 
được những vấn đề nhạy cảm và lợi 
ích của mỗi quốc gia khác nhau tham 
gia nhằm đạt được một kết quả cân 
bằng, chất lượng cao và cùng có lợi. 
Chúng tôi trông đợi những sự tiến 
bộ tiếp theo kể cả bao gồm những 
phản hồi tích cực và mang tính xây 
dựng đối với những yêu cầu về tiếp 
cận thị trường. Chúng tôi tái khẳng 

định tiềm năng của Hiệp định RCEP 
nhằm thúc đẩy niềm tin kinh doanh, 
lợi ích của người tiêu dùng, củng cố 
sự đóng góp của khu vực RCEP vào 
tăng trưởng toàn cầu và làm sâu sắc 
tiến trình hội nhập kinh tế khu vực 
và phát triển kinh tế công bằng đối 
với tất cả các quốc gia tham gia.

4. Chúng tôi nhắc lại tầm 
quan trọng của việc thúc đẩy 
đàm phán và chúng tôi chỉ đạo 

các Bộ trưởng cùng các cán bộ tăng 
cường hơn nữa các cuộc đàm phán 
trên cơ sở hợp tác nhằm hướng tới 
việc kết thúc nhanh chóng việc đàm 
phán Hiệp định RCEP.
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TIN VỀ APEC

Bộ trưởng các nền kinh tế 
Thành viên APEC đã đưa ra 
tuyên bố sau phiên họp vào 

ngày 9 tháng 9 tại Li-ma nhằm tạo 
thuận lợi cho việc hiện đại hóa các 
doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa 
trong khu vực Châu Á - Thái Bình 
Dương. Tuyên bố này đã nêu ra các 
hành động chung của các nền kinh 
tế APEC trong năm tới nhằm thúc 
đẩy các doanh nghiệp nhỏ trở thành 
động lực cải thiện tăng trưởng và 
các tiêu chuẩn sống.

Các Bộ trưởng nhấn mạnh rằng 
việc hiện đại hóa các các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) sẽ giúp 
mở đường để các doanh nghiệp này 
tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu 
(GVCs) và đạt được chiến lược quốc 
tế hóa của mình. Để làm được như 
vậy, các nền kinh tế APEC sẽ tiếp 

tục hỗ trợ các nỗ lực quốc tế hóa các 
DNNVV và khuyến khích sự hợp tác 
công-tư. Các Bộ trưởng cũng thừa 
nhận tầm quan trọng của việc các 
DNNVV tham gia nhiều hơn vào các 
thị trường giữa doanh nghiệp với 
doanh nghiệp (B2B) và thị trường 
giữa doanh nghiệp với Chính phủ 
(B2G).

Các Bộ trưởng nhấn mạnh sự cần 
thiết của việc chia sẻ kinh nghiệm 
giữa các nền kinh tế APEC về cách 
thức tăng khả năng đổi mới của 
DNNVV, cải thiện môi trường chính 
sách cho sự đổi mới của DNNVV và 
thúc đẩy sự tăng trưởng của các 
doanh nghiệp này thông qua đổi 
mới. Các Bộ trưởng khuyến khích 
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Tại phiên họp không chính thức 
ở Bratislava, các Bộ trưởng 
thương mại EU đã nhất trí rằng 

Hiệp định Đối tác thương mại và đầu 
tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) sẽ 
không được hoàn thành trong những 
tháng còn lại của Chính quyền Tổng 
thống Obama và cuộc đàm phán có 
thể bị tạm dừng trong năm 2017 bất 
kể ai sẽ đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ.

Vào ngày 23 tháng 9, tại cuộc họp 
báo diễn ra ngay sau cuộc họp của 
các Bộ trưởng, Cao ủy Thương mại 
châu Âu Cecilia Malmstrom cho biết 
"Tất cả các Bộ trưởng đều bày tỏ 
sự nghi ngờ về việc có thể kết thúc 
đàm phán Hiệp định TTIP trước khi 
nhiệm kỳ của Tổng thống Obama kết 
thúc và thực sự là khả năng này ngày 
càng cao.
Tại buổi họp báo, ông Peter Ziga, Bộ 
trưởng Kinh tế Slovakia (nước hiện 
đang giữ vai trò chủ tịch Hội đồng 
EU), cũng tuyên bố tương tự như vậy. 
Ông Ziga nói "Các Bộ trưởng đã thảo 

luận về tình hình đàm phán hiện nay 
và nhận thấy việc kết thúc đàm phán 
Hiệp định này với Hoa Kỳ vào cuối 
năm nay là không khả thi, do vậy 
việc đạt được thỏa thuận cuối cùng 
vào cuối nhiệm kỳ của chính quyền 
Tổng thống Obama là không hiện 
thực".

Bà Malmstrom phát biểu "Nếu chúng 
ta không thể kết thúc đàm phán 
TTIP trước ngày 19 tháng 1 thì sau 
đó đương nhiên sẽ có một khoảng 
dừng vì bất kỳ chính quyền Hoa Kỳ 
nào cũng mất khoảng 5, 6 tháng để 
tiến hành các thủ tục như xác nhận, 
điều trần của Quốc hội… vì vậy tại 
thời điểm đó sẽ có một khoảng dừng 
một cách đương nhiên. Và khi chúng 
ta có thể khởi động lại thì vẫn quá 
sớm để suy đoán cho đến khi chúng 
ta biết quan điểm của chính quyền 
mới như thế nào." 

Làm thế nào để các cuộc hội đàm 
TTIP nhanh chóng được nối lại sau 

khi Tổng thống Obama rời Nhà 
Trắng "sẽ phụ thuộc rất nhiều vào 
người tổng thống tiếp theo và quan 
điểm của người đó đối với Hiệp định 
TTIP trong các ưu tiên của mình," bà 
Malmstrom nói, nhưng "rõ ràng là 
đây không phải là ưu tiên số một sau 
bầu cử."

Bà Malmstrom nhấn mạnh "Thương 
mại cũng là một nội dung được thảo 
luận nhiều tại Hoa Kỳ nên rất khó dự 
đoán trước”.

Một nguồn tin cho biết nếu vòng 
đàm phán tháng 10 tới không có 
tiến bộ đáng kể trong các vấn đề “có 
tính quyết định tới việc kết thúc đàm 
phán” như mua sắm của chính phủ, 
mở cửa thị trường dịch vụ, thuế đối 
với hàng nông sản nhạy cảm và chỉ 
dẫn địa lý thì Hiệp định TTIP có thể 
"bị mờ nhạt dần"ở cả Hoa Kỳ và châu Âu.

Nguồn tin này ghi nhận rằng Chính 
quyền Obama vẫn còn ba tháng và 

các quan chức tiếp tục trao đổi 
các sáng kiến và hoạt động có liên 
quan, khi phù hợp, bao gồm trao đổi 
kỹ thuật, quyền sở hữu trí tuệ, phát 
triển các cụm công nghiệp, phục hồi 
sau thảm họa và hỗ trợ tài chính để 
thúc đẩy phát triển bền vững thông 
qua đổi mới.

Các Bộ trưởng thừa nhận rằng mặc 
dù các nền kinh tế đã có rất nhiều 
nỗ lực để tăng cường khả năng 
cạnh tranh về kỹ thuật số cho các 
DNNVV trong khu vực nhằm tiếp 
cận các cơ hội do internet và kinh 
tế số mang lại nhưng theo kết luận 
của một nghiên cứu do ABAC tiến 
hành vào năm 2015 thì sự thiếu 
sẵn sàng, năng lực và khả năng 
phục hồi để tham gia vào thương 
mại điện tử tiếp tục là những yếu 
tố có tính quyết định nhất đối với 
các DNNVV để đạt được thành công 

về mặt thương mại và quốc tế hóa 
một cách có hiệu quả. Vì vậy, các Bộ 
trưởng cam kết nỗ lực tiếp tục tìm ra 
cách thức để thu hẹp khoảng cách 
này thông qua việc tiếp tục hợp tác 
với những doanh nghiệp thương mại 
điện tử toàn cầu để hỗ trợ xây dựng 
năng lực về thương mại điện tử cho 
DNNVV.

Liên quan tới khối lượng công việc 
đã được APEC thực hiện trong suốt 
thời gian qua trong lĩnh vực phát 
triển bền vững, tăng trưởng xanh, 
hàng hóa  và dịch vụ môi trường và 
chuỗi giá trị xanh, các Bộ trưởng đã 
chỉ đạo Nhóm công tác về DNNVV 
chủ trì việc xây dựng “Chiến lược 
APEC vì Các doanh nghiệp siêu nhỏ, 
nhỏ và vừa Xanh và Bền vững” với 
mục tiêu sẽ được thông qua vào 
tháng 11 năm 2017 với sự phối 
hợp chặt chẽ của tất cả các Ủy ban 

và diễn đàn liên quan của APEC. 
Chiến lược này sẽ vạch ra các hành 
động ưu tiên để thiết lập các doanh 
nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa xanh 
hơn và bền vững hơn, bao gồm cả 
việc nâng cao nhận thức của các 
bên liên quan, bao gồm cả việc đào 
tạo và phát triển kỹ năng, đặc biệt 
là về sự phát triển công nghệ xanh 
dễ tiếp cận, tạo môi trường thuận 
lợi như khuôn khổ chính sách hội 
nhập, các ưu đãi kinh tế cho phép 
các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và 
vừa tham gia vào các hoạt động 
xanh, cũng như thúc đẩy sự phát 
triển của chuỗi cung ứng xanh và 
việc sử dụng các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên một cách thân thiện với 
môi trường.

Ngày: 9/9/2016
Nguồn: www.apec.org

TIN VỀ TTIP

bất kỳ tiến bộ nào trong các nội 
dung đàm phán khác vẫn sẽ được 
hoan nghênh, nhưng nếu không có 
tiến bộ trong các nội dung nhạy cảm 
nhất về mặt chính trị thì không rõ 
liệu Hiệp định TTIP có thể được tái 
khởi động bởi chính quyền tiếp theo 
hay không.

Bà Malmstrom ghi nhận rằng dự 
kiến chưa có phiên đàm phán nào 
tiếp theo sau tháng 10 nên bà thấy 
không "nhất thiết phải coi đó là 
vòng cuối." Bà cũng nhấn mạnh rằng 
trong một số nội dung của Hiệp định 
"chúng tôi đã thực sự đạt được khá 
nhiều tiến bộ và quan trọng là để 
xem liệu chúng tôi có thể giữ vững 
được những tiến bộ đó ở mức độ cao 
nhất có thể hay không."
"Chúng tôi đã [báo hiệu] cho phía Mỹ 
rằng chúng tôi có thể tổ chức [các 
vòng đàm phán] trong tháng 11, 12 
và tháng 1 sang năm nếu cần. Vào 
thời điểm đó, Chính quyền Obama 
vẫn đương nhiệm. Sự phối hợp cần 
thiết ở cấp chính trị và kỹ thuật có 
thể tiến hành trong cả vòng đàm 
phán thứ 19".

Khi được hỏi liệu Hiệp định TTIP có "đi 
vào ngõ cụt" không, bà Malmstrom 
nói "hoàn toàn không, hoàn toàn 
không, các cuộc đàm phán vẫn đang 
tiếp tục. Sự thực là chúng tôi đang 
gặp khó khăn và vẫn còn rất nhiều 
vấn đề còn tồn tại nên khả năng kết 
thúc nhanh dĩ nhiên là ngày càng 
khó, nhưng điều đó cũng khiến các 
bên tiếp tục trao đổi và đạt được 
tiến triển ở mức cao nhất có thể như 
các nhà lãnh đạo đều đã khẳng định 
trong các tuyên bố khác nhau từ Hội 
đồng châu Âu và G7, G20. "

Tuy nhiên, theo một bản dịch không 
chính thức, Bộ trưởng Tài chính Áo 

Reinhold Mitterlehner đã phản đối 
mạnh mẽ những thông tin mà bà 
Malmstrom đưa ra về tình hình đàm 
phán Hiệp định TTIP.

Vào ngày 23 tháng 9, ông nói với các 
phóng viên ở Bratislava rằng "theo 
quan điểm của chúng tôi, đàm phán 
TTIP thực tế bị dừng lại lúc này bởi vì 
các cuộc đàm phán không đạt được 
tiến triển, và vì vấn đề này được nhìn 
nhận một cách rất tiêu cực nên các 
cuộc đàm phán được khởi động lại 
sau bầu cử Hoa Kỳ thì tốt hơn, với 
một cái tên mới, minh bạch hơn và 
mục tiêu rõ ràng hơn. Cách tiếp cận 
hiện nay theo quan điểm của chúng 
tôi - và nhiều nước khác có cùng 
quan điểm với chúng tôi - sẽ không 
dẫn đến thành công."

Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel 
cũng có cái nhìn bi quan tương tự về 
tình hình đàm phán hiện nay. Theo 
một bản dịch không chính thức, ông 
phát biểu "Các cuộc đàm phán chẳng 
dẫn đến đâu cả. Liệu các cuộc đàm 
phán bao giờ có sự khởi đầu mới, có 
thể với nhiệm vụ mới, với một thái 
độ khác, chúng ta sẽ không thể biết 
cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống 
Hoa Kỳ". Ông cho biết thêm "Tôi nghĩ 
rằng không có nhiều thứ để hy sinh 
trong Hiệp định TTIP vì người Mỹ 
không sẵn sàng chào cho EU như 
Canada từng làm, và đó là lý do tại 
sao chắc chắn Hiệp định TTIP không 
kết thúc được đàm phán trong năm 
nay. ... Nhưng những gì chúng tôi đã 
đạt được với Canada thì Hoa Kỳ lại 
không muốn trong bất kỳ hoàn cảnh nào".

Cuộc họp không chính thức của các 
Bộ trưởng được tổ chức một tuần 
sau khi diễn ra phiên họp đánh giá 
tình hình giữa bà Malmstrom và Đại 
diện Thương mại Hoa Kỳ Michael 

Froman mà báo chí miêu tả là “đầy 
thất vọng". Hoa Kỳ tại cuộc họp đó 
không cho EU những nhượng bộ mà 
EU tìm kiếm để thúc đẩy đàm phán 
vào giai đoạn cuối cùng, và EU không 
sẵn sàng kết thúc cuộc chơi mà 
không có những nhân nhượng đó.

Nhưng thậm chí trước khi diễn ra 
phiên họp đó, một số quan chức 
Pháp, Đức, Bỉ và Áo đã kêu gọi chấm 
dứt hoặc tạm dừng các cuộc đàm 
phán.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo của 
ông Ziga với bà, Malmstrom, ông 
Ziga đã vẽ ra một bức tranh màu 
hồng hơn, nhưng vẫn âm u về sự ủng 
hộ Hiệp định TTIP. Ông nói "Một bộ 
phận các nước Thành viên coi các 
cuộc thảo luận hoặc có thể nhìn đó 
như một chiếc ly trống rỗng, một số 
khác lại nhìn đó như là một chiếc ly 
vơi, và các nước thành viên còn lại thì 
cho rằng chiếc ly đó rỗng một nửa."

Trong bối cảnh các Bộ trưởng 
thương mại dường như không nhất 
trí ủng hộ, bà Malmstrom đã được 
hỏi tại buổi họp báo rằng liệu sau khi 
các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ và thành 
viên châu Âu diễn ra năm 2017 thì 
các nước thành viên có đưa ra mục 
tiêu mới cho các cuộc đàm phán 
thương mại hay không, đặc biệt 
trong hoàn cảnh một số bộ trưởng 
thương mại đã kêu gọi khởi động lại 
các cuộc đàm phán.

Đáp lại, bà Malmstrom nói "cho dù 
các nước Thành viên cảm thấy cần 
có mục tiêu mới thì cũng sẽ tùy vào 
các nước Thành viên quyết định, vào 
thời điểm này tôi không thấy đó là 
vấn đề lớn nhất đối với các cuộc đàm 
phán."

Theo ông Ziga, Hội đồng sẽ rà soát 
tình hình đàm phán Hiệp định TTIP 
trong một cuộc họp ngày 21-22 
tháng 10, và các Bộ trưởng thương 
mại các nước Thành viên sẽ họp vào 
ngày 11 tháng 11 để thảo luận về 
kết luận của Hội đồng.

Ngày: 23/9/2016
Nguồn: insideustrade.com  
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PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN

NGA - CÁC BIỆN PHÁP ĐỐI VỚI NHẬP KHẨU HEO SỐNG, THỊT HEO VÀ 
CÁC SẢN PHẨM KHÁC TỪ HEO CÓ XUẤT XỨ CHÂU ÂU 

Tên viết tắt: 

Nguyên đơn

Bị đơn

Bên thứ ba:

Các Hiệp định được trích 
dẫn: (được nêu trong tài 
liệu yêu cầu tham vấn):

Yêu cầu tham vấn nhận được: 

Báo cáo của Ban hội thẩm 
được luân chuyển:   

Nga - Heo (EU) 

Liên minh châu Âu  

Liên bang Nga 

Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Na-uy, Đài Loan, Hoa 
Kỳ, Brazil; Nam Phi 
 
Hiệp định về các biện pháp vệ sinh kiểm dịch động thực vật (SPS): 
Điều: 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6.1, 6.2, 
6.3, 7, 8, Phụ lục B, Phụ lục C
Hiệp định GATT 1994: Điều I:1, III:4, XI:1

Ngày 8 tháng 4 năm 2014  

Ngày 19 tháng 8 năm  2016

Ngày 8 tháng 4 năm 2014, EU 
đã yêu cầu tham vấn chính 
thức với Nga liên quan tới 

các biện pháp mà Nga áp dụng có 
ảnh hưởng đến việc nhập khẩu heo 
sống, thịt heo và các sản phẩm từ 
thịt heo có xuất xứ châu Âu  vì 
những quan ngại liên quan tới dịch 
cúm gia cầm châu Phi. EU khiếu nại 
rằng các biện pháp mà Nga áp dụng 
không tuân thủ:

 • Điều 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 
5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6.1, 6.2, 
6.3, 7, 8, Phụ lục B, và Phụ lục C của 
Hiệp định SPS; và
  •  Điều I:1, III:4 và XI:1 của Hiệp 
định GATT 1994.
Tại cuộc họp ngày 22 tháng 7 năm 
2014, Cơ quan Giải quyết tranh 
chấp (DSB) đã thành lập Ban hội 
thẩm. Các nước Úc, Trung Quốc, Ấn 
Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Na-uy, Đài 
Loan, Brazil, Nam Phi và Hoa Kỳ đã 
bảo lưu các quyền của bên thứ ba. 

Các thông tin chính   

Ngày 19 tháng 8 năm 2016, báo 
cáo của Ban hội thẩm đã được luân 
chuyển tới các Thành viên.

Các luận điểm và phán quyết 
chính của vụ việc 

Đây là tranh chấp về biện pháp 
SPS mà Nga áp dụng từ tháng 1 tới 
tháng 9 năm 2014 đối với heo, thịt 
heo và các sản phẩm khác từ heo 
được nhập khẩu từ EU liên quan đến 
sự bùng phát của dịch cúm gia cầm 
châu Phi (AFS) tại EU. Nga đã áp đặt 
lệnh cấm nhập khẩu trên toàn EU 
cũng như lệnh cấm nhập khẩu hàng 
hóa có nguồn gốc từ 4 nước Thành 
viên EU là: Estonia, Latvia, Lithuania 
và Ba Lan (gọi tắt là lệnh cấm từ 
một số Thành viên EU).  
EU đã kiện các lệnh cấm này vì cho 
rằng biện pháp này không phù hợp 
với các quy định của Hiệp định SPS 
liên quan tới: hài hòa hóa (Điều 3.1, 
3.2 và 3.3), thích ứng với các điều 

kiện khu vực (Điều 6.1, 6.2 và 6.3), 
các thủ tục thông qua SPS (Điều 8 
và Phụ lục C), cơ sở khoa học của 
các biện pháp (Điều 5.1, 5.2, 5.7 và 
2.2), việc áp dụng các biện pháp SPS 
(Điều 5.3, 5.4 và 5.6), phân biệt đối 
xử (Điều 2.3 và 5.5) và minh bạch 
hóa (Điều 7 và Phụ lục B). 

Trong khi đó Nga lý giải rằng lệnh 
cấm đối với một số Thành viên EU 
tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế có 
liên quan (theo Điều 3.2) và vì vậy 
phù hợp với các điều khoản có liên 
quan của Hiệp định SPS. Ngoài ra, 
Nga cũng biện hộ rằng trước đó 
nước này đã loại bỏ vùng phi dịch 
bệnh được EU đề xuất, vì vậy lệnh 
cấm đối với một số Thành viên EU 
là phù hợp với các nghĩa vụ của Nga 
theo Hiệp định SPS. 

Nga cũng cho rằng lệnh cấm toàn 
diện với EU không phải là một biện 
pháp SPS. Nước này khẳng định rằng 

họ tuân thủ trong chừng mực có thể 
các tiêu chuẩn quốc tế (Điều 3.1) 
và Nga có cơ sở khi áp dụng biện 
pháp này một cách tạm thời (theo 
Điều 5.7). Về cơ bản, Nga cho rằng 
lệnh cấm toàn diện với EU không đi 
ngược với cam kết trong Hiệp định 
SPS. Nga cũng cho rằng nước này 
không áp dụng các biện pháp SPS 
theo cách phân biệt đối xử. 

Ban hội thẩm kết luận rằng các 
khiếu kiện liên quan đến lệnh cấm 
toàn diện và với một số Thành viên 
EU thuộc phạm vi điều khoản tham 
chiếu. Ban hội thẩm cũng cho rằng 
theo phụ lục A(1) của Hiệp định SPS 
thì lệnh cấm toàn diện và với một số 
Thành viên EU là các biện pháp SPS.

Đối với khiếu kiện về hài hòa hóa, 
Ban hội thẩm kết luận rằng lệnh 
cấm nhập khẩu các sản phẩm có liên 
quan từ Estonia, Latvia, Lithuania và 
Ba Lan không “phù hợp với” các tiêu 
chuẩn quốc tế OIE có liên quan và vì 
vậy không tuân thủ với Điều 3.2 của 
Hiệp định SPS. Ban Hội thẩm cũng 
kết luận rằng lệnh cấm toàn diện 
EU và lệnh cấm nhập khẩu các sản 
phẩm được xử lý để khử ASF (sản 
phẩm đã xử lý) từ Estonia, Latvia, 
Lithuania và Ba Lan và lệnh cấm 
nhập khẩu các sản phẩn chưa được 
xử lý khử ASF (sản phẩm chưa xử lý) 
từ Estonia, Latvia, Lithuania và Ba 
Lan không “dựa trên cơ sở” các tiêu 
chuẩn OIE và vì vậy không phù hợp 
với cam kết của Nga để kết luận các 
biện pháp SPS của nước này là “dựa 
trên” các tiêu chuẩn quốc tế theo 
Điều 3.1 của Hiệp định SPS. Hơn 
nữa, Ban hội thẩm cũng kết luận 
rằng lệnh cấm đối với các sản phẩm 
chưa xử lý từ Latvia được “dựa trên” 
các tiêu chuẩn quốc tế liên quan và 
vì vậy phù hợp với Điều 3.1 của Hiệp 
định SPS. 

Liên quan tới sự phù hợp với các 
điều kiện trong khu vực, Ban hội 
thẩm kết luận rằng Nga công nhận 
khái niệm về khu vực phi dịch bệnh 
hoặc loài gây hại và khu vực có ít 
dịch bệnh hoặc loài gây hại liên 
quan đến ASF, và vì vậy, lệnh cấm 
toàn diện và với một số Thành viên 
EU là không trái với nghĩa vụ của 
Nga theo Điều 6.2 của Hiệp định 
SPS. Ban hội thẩm cũng kết luận 
rằng cho đến ngày 11 tháng 9 năm 

2014, EU đã cung cấp các chứng cứ 
cần thiết cho Nga để chứng minh 
một cách khách quan rằng, theo 
Điều 6.3 của Hiệp định SPS: (i) EU 
có các vùng nằm ngoài lãnh thổ 
Estonia, Latvia, Lithuania và Ba Lan 
miễn nhiễm với ASF và sẽ tiếp tục 
giữ được tình trạng này; cũng như (ii) 
Estonia, Latvia, Lithuania và Ba Lan 
có các khu vực miễn nhiễm với ASF 
và sẽ tiếp tục giữ được tình trạng 
này. Tuy nhiên, EU đã không cung 
cấp cho Nga các chứng cứ cần thiết 
nhằm chứng minh một cách khách 
quan rằng Latvia có những khu vực 
có thể duy trì được tình trạng miễn 
nhiễm với ASF. Ban hội thẩm cũng 
kết luận rằng Nga đã không áp dụng 
lệnh cấm toàn diện và lệnh cấm với 
các sản phẩm có xuất xứ Estonia, 
Latvia, Lithuania và Ba Lan theo 
các đặc tính SPS của những khu 
vực sản xuất các sản phẩm đó cũng 
như các đặc tính liên quan đến ASF 
trong lãnh thổ Nga. Nga cũng không 
thực hiện đánh giá rủi ro để làm cơ 
sở đánh giá các yếu tố có liên quan 
nhằm xác định đặc tính SPS của các 
khu vực xuất xứ của hàng hóa. Do 
vậy, lệnh cấm toàn diện đối với EU 
và lệnh cấm nhập khẩu với các sản 
phẩm từ Estonia, Latvia, Lithuania 
và Ba Lan không phù hợp với Điều 
6.1 của Hiệp định SPS. 

Liên quan tới các thủ tục kiểm tra 
SPS, Ban hội thẩm kết luận rằng 
tiến trình Nga xem xét yêu cầu công 
nhận vùng miễn nhiễm ASF của EU, 
bao gồm cả 4 Thành viên bị ảnh 
hưởng, thuộc phạm vi của Điều 8 và 
Phụ lục C(1) của Hiệp định SPS; và 
Nga đã yêu cầu các thông tin không 
chỉ giới hạn ở mức độ cần thiết phục 
vụ cho quy trình thủ tục, vì vậy vi 
phạm Phụ lục C(1)(c), và đã chậm 
trễ trong việc hoàn thành các thủ 
tục kiểm tra, do vậy vi phạm Phụ lục 
C(1)(a), từ đó dẫn tới kết luận rằng 
quy trình trên của Nga là không phù 
hợp với Điều 8 của Hiệp định SPS. 

Liên quan tới cơ sở khoa học của các 
biện pháp trên, Ban hội thẩm kết 
luận rằng lệnh cấm toàn diện đối 
với EU và một số nước Thành viên 
EU không đáp ứng các điều kiệu để 
được coi là các biện pháp tạm thời 
theo quy định tại Điều 5.7. Vì vậy, 
Nga không được sử dụng các miễn 
trừ nghĩa vụ trong Điều 5.1, 5.2 và 

2.2 của Hiệp định SPS. Ban hội thẩm 
cũng kết luận rằng Nga không xây 
dựng các biện pháp của mình trên 
cơ sở đánh giá rủi ro theo quy định 
của Hiệp định SPS, do đó vi phạm 
Điều 5.1 và 5.2. Hơn nữa, Ban hội 
thẩm cũng kết luận rằng Nga đã 
không thể bác bỏ được cáo buộc về 
sự không phù hợp của biện pháp nói 
trên với Điều  2.2 do vi phạm Điều 
5.1 và 5.2, vì vậy các biện pháp này 
không phù hợp với Điều 2.2 của 
Hiệp định SPS.   

Đối với quy trình áp dụng các biện 
pháp SPS, Ban hội thẩm kết luận 
rằng lệnh cấm toàn diện đối với EU 
và một số Thành viên EU không 
tuân thủ theo Điều 5.3 của Hiệp 
định SPS vì, bằng việc không căn cứ 
trên đánh giá rủi ro, Nga đã không 
xem xét tới các yếu tố kinh tế có 
liên quan được nêu trong Điều 5.3 
khi đánh giá rủi ro của việc thâm 
nhập và lan truyền ASF. Ban hội 
thẩm cũng kết luận rằng các lệnh 
cấm nói trên cũng không phù hợp 
với Điều 5.6 của Hiệp định SPS bởi vì 
các biện pháp này hạn chế thương 
mại nhiều hơn mức cần thiết để đạt 
được mục tiêu bảo vệ (ALOP) của 
Nga. Trên cơ sở phân tích nói trên 
và việc Nga không thể bác bỏ được 
cáo buộc về sự không tuân thủ Điều 
2.2 do không phù hợp với Điều 5.6, 
Ban hội thẩm kết luận rằng các biện 
pháp này là không phù hợp với Điều 
2.2 của Hiệp định SPS.  
Liên quan tới khiếu nại về phân 
biệt đối xử, Ban hội thẩm kết luận 
rằng các biện pháp của Nga không 
phù hợp với câu đầu tiên của Điều 
2.3, Hiệp định SPS vì các biện pháp 
này phân biệt đối xử một cách tùy 
tiện và vô lý giữa các Thành viên có 
những điều kiện giống nhau hoặc 
tương tự. Ban hội thẩm cũng kết 
luận rằng các biện pháp của Nga 
không tuân thủ câu thứ hai của Điều 
2.3 vì được áp dụng theo cách gây 
hạn chế trá hình cho thương mại 
quốc tế. Ban hội thẩm đã quyết định 
sẽ không tiến hành xem xét khiếu 
nại của EU liên quan tới Điều 5.5.

Ban hội thẩm phủ nhận khiếu nại về 
tính mình bạch do EU không thể đưa 
ra được các chứng cứ hợp lý và rõ 
ràng. 
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CẬP NHẬT GIẢI QUYẾT TRANH 
CHẤP TRONG WTO 

Vào ngày 22 tháng 9, Ban Hội 
thẩm WTO đã ban hành Báo 
cáo tuân thủ phán quyết 

trong vụ tranh chấp “Cộng đồng 
Châu Âu và một số Thành viên  -  Các 
biện pháp ảnh hưởng đến thương 
mại máy bay dân dụng cỡ lớn - theo 
Điều 21.5 Quy định về giải quyết 
tranh chấp, do Hoa Kỳ khởi xướng”. 

Khiếu nại của Hoa Kỳ trong vụ việc 
này liên quan đến việc EU và một 
số nước Thành viên EU bị cáo buộc 
đã không thực thi các khuyến nghị 
và phán quyết được Cơ quan giải 
quyết tranh chấp WTO (DSB) thông 

Vào ngày 14 tháng 9, U-crai-
na đã thông báo với Ban Thư 
ký WTO về việc nước này đã 

khởi xướng các thủ tục giải quyết 
tranh chấp của WTO để kiện Nga về 
việc nước này đã áp dụng các biện 
pháp đối với lưu lượng quá cảnh từ 
U-crai-na qua Nga để đến một nước 

LIÊN BANG NGA ĐỆ ĐƠN 
KHÁNG CÁO ĐỐI VỚI PHÁN 
QUYẾT CỦA BAN HỘI 
THẨM WTO VỀ CÁC BIỆN 
PHÁP HẠN CHẾ NHẬP 
KHẨU THỊT LỢN

BAN HỘI THẨM WTO BAN 
HÀNH BÁO CÁO TUÂN THỦ 
PHÁN QUYẾT TRONG VỤ 
HOA KỲ KIỆN EU VỀ TRỢ 
CẤP MÁY BAY

U-CRAI-NA NỘP ĐƠN 
KIỆN LIÊN BANG NGA VỀ 
HẠN CHẾ QUÁ CẢNH

Liên bang Nga đã nộp đơn thông 
báo kháng cáo vào ngày 23 
tháng 9 năm 2016 trong vụ 

việc Liên minh châu Âu kiện Liên 
bang Nga về việc áp dụng các biện 
pháp đối với việc nhập khẩu heo 
sống, thịt heo và sản phẩm khác từ 
heo có xuất xứ EU" (vụ việc DS475). 
Liên bang Nga yêu cầu Cơ quan 
phúc thẩm xem xét lại phán quyết 
của Ban hội thẩm cho rằng lệnh cấm 
trên toàn EU là một biện pháp có 
thể cáo buộc Liên bang Nga. Liên 
bang Nga cũng kháng cáo những 
kết quả điều tra cơ bản của Ban hội 
thẩm dẫn đến kết luận có sai sót 
này: việc Ban hội thẩm không phân 
biệt được giữa các biện pháp SPS 
trong nước của Liên bang Nga và 
các điều khoản của giấy chứng nhận 
thú y song phương EU-Nga, việc 

Ban hội thẩm không đưa ra được 
đầy đủ hiệu lực pháp lý đối với Nghị 
định thư gia nhập của Liên bang 
Nga, và, bằng cách khác, là việc Ban 
hội thẩm không nhận ra được tính 
trình tự vốn có trong giấy chứng 
nhận thú y song phương.

Kết quả là, Ban hội thẩm đã sai lầm, 
theo Điều 1.1, 2.2, 2.3, 3.1, 5.1, 5.2, 
5.3, 5.6, 5.7, 6.1, 6.3, 8 và Phụ lục C 
của Hiệp định SPS, và Điều 3.3 DSU, 
khi kết luận rằng lệnh cấm trên toàn 
EU của Liên bang Nga là hành vi cáo 
buộc Liên bang Nga không tuân thủ 
Hiệp định SPS. Các kết quả điều tra 
này sai, và Liên bang Nga trân trọng 
yêu cầu Cơ quan phúc thẩm hủy bỏ 
các kết luận này.

Ngày: 23/9/2016

qua trong vụ tranh chấp liên quan 
đến các biện pháp của EC và một 
số Thành viên đối với máy bay dân 
dụng cỡ lớn.

Ban Hội thẩm đã kết luận rằng EU 
và một số Thành viên đã không 
thực thi các khuyến nghị và phán 
quyết của DSB để tuân thủ các quy 
định của Hiệp định Trợ cấp và Các 
biện pháp đối kháng, và các khuyến 
nghị và phán quyết đã được thông 
qua vẫn còn hiệu lực. 

Ngày: 22/9/2016

thứ ba (“hạn chế về phương tiện quá 
cảnh”).

U-crai-na cho rằng các hạn chế về 
lưu lượng quá cảnh mà Nga đã ban 
hành gần đây và được triển khai sau 
khi U-crai-na quyết định bắt đầu 
thực thi Khu vực thương mại tự do 

HOA KỲ NỘP HỒ SƠ KIỆN 
CÁC BIỆN PHÁP TRỢ 
CẤP NÔNG NGHIỆP CỦA 
TRUNG QUỐC

COLOMBIA NGĂN CẢN 
YÊU CẦU CỦA EU VỀ 
THÀNH LẬP BAN HỘI 
THẨM TRONG VỤ TRANH 
CHẤP VỀ RƯỢU MẠNH 
NHẬP KHẨU

Vào ngày 13 tháng 9, Hoa Kỳ 
đã thông báo tới Ban Thư ký 
WTO về việc đã khởi động các 

thủ tục giải quyết tranh chấp của 
WTO để kiện Trung Quốc liên quan 
đến các biện pháp hỗ trợ trong nước 
đối với ngành nông nghiệp.
Hoa Kỳ cho rằng việc Trung Quốc 
cung cấp các khoản hỗ trợ trong 
nước cho nhà sản xuất nông nghiệp 
dường như là không phù hợp với 
nghĩa vụ của Trung Quốc theo Điều 
3.2, 6.3 và 7.2(b) của Hiệp định 
Nông nghiệp vì mức độ hỗ trợ trong 
nước đã vượt quá cam kết “không áp 
dụng trợ cấp” được quy định cụ thể 
trong Mục I, Phần IV Biểu cam kết 

EU đã yêu cầu Cơ quan giải 
quyết tranh chấp WTO (DSB) 
thành lập Ban hội thẩm để 

xem xét hành động phân biệt đối 
xử của Colombia đối với sản phẩm 
rượu mạnh nhập khẩu. Phiên tham 
vấn giữa các Bên được tổ chức vào 
tháng 3 năm 2016 đã không giải 
quyết được vấn đề này. EU cho 
biết mặc dù ghi nhận các nỗ lực 
của Colombia trong việc cải cách cơ 
chế quản lý rượu mạnh nhưng rượu 
mạnh của EU vẫn tiếp tục bị phân 
biệt đối xử.

Colombia cho biết Quốc hội nước 
này đang xem xét ban hành một 

CLII của Trung Quốc. Cụ thể, hỗ trợ 
trong nước của Trung Quốc đối với 
các nhà sản xuất nông nghiệp, được 
thể hiện tại Tổng lượng hỗ trợ cộng 
gộp (“tổng lượng AMS”), dường như 
đã vượt quá mức cam kết ràng buộc 
chính thức của năm 2012, 2013, 
2014 và 2015 trên cơ sở hỗ trợ 
trong nước được cung cấp cho các 
nhà sản xuất lúa mì, gạo Indica, gạo 
Japonica và ngô. Trong mỗi năm nói 
trên, Hoa Kỳ cho rằng Trung Quốc 
đã cung cấp các hỗ trợ trong nước 
vượt quá mức tối thiểu (de minimis) 
cho sản phẩm cụ thể là 8.5% đối với 
mỗi sản phẩm.

Ngày: 14/9/2016

luật mới và lưu ý rằng một dự luật 
liên quan đến việc cải cách cơ chế 
quản lý rượu đã được trình lên Quốc 
hội vào ngày 4 tháng 11 năm 2015. 
Colombia thông báo rằng phiên 
thảo luận lần 4 đối với dự thảo luật 
này sẽ sớm được diễn ra. Nước này 
cho rằng yêu cầu thành lập Ban hội 
thẩm của EU là quá sớm và Colombia 
không đồng ý việc thành lập Ban 
hội thẩm. Theo luật WTO, yêu cầu 
thành lập Ban hội thẩm có thể bị 
ngăn chặn trong giai đoạn thành 
lập ban đầu. Do vậy, DSB đã trì hoãn 
việc thành lập Ban hội thẩm.

Ngày: 5/9/2016 

toàn diện và sâu sắc với Liên minh 
châu Âu vào ngày 01 tháng 01 
năm 2016 là không phù hợp với các 
nghĩa vụ của Nga trong WTO. Việc vi 
phạm như vậy đã vô hiệu hóa hoặc 
phương hại đến quyền lợi của U-crai-
na một cách trực tiếp hoặc gián tiếp 
trong các hiệp định liên quan và cản 
trở đạt được mục tiêu của các hiệp 
định đó theo điều XXIII:1 của Hiệp 

định GATT 1994. Bên cạnh việc vi 
phạm các hiệp định, các biện pháp 
của Nga được liệt kê trong phần II 
trong văn bản thông báo của U-crai-
na đang phá vỡ những kỳ vọng 
chính đáng của U-crai-na về tiếp cận 
thị trường  tới các nước khác ngoài 
Liên bang Nga.

Ngày: 14/9/2016
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Trợ cấp
Là hỗ trợ tài chính hoặc vật chất của chính phủ cho nhà sản xuất hoặc nhà xuất khẩu hàng hóa, sản xuất và dịch vụ.

Trợ cấp xuất khẩu
Là trợ cấp trong đó thành tích xuất khẩu là một hoặc toàn bộ điều kiện của trợ cấp căn cứ theo luật định hoặc trên 
thực tế. Theo Hiệp định về Trợ cấp và Các biện pháp đối kháng, loại trợ cấp này không được phép áp dụng đối với 
hàng hóa sản xuất.

Trợ cấp hàm lượng nội địa
Là trợ cấp trong đó việc sử dụng hàng nội địa thay thế hàng nhập khẩu là một hoặc toàn bộ điều kiện của trợ cấp. 
Theo Hiệp định về Trợ cấp và Các biện pháp đối kháng, loại trợ cấp này không được phép áp dụng đối với hàng hóa 
sản xuất. 

Trợ cấp bị cấm
Là các loại trợ cấp yêu cầu người nhận phải đáp ứng những mục tiêu xuất khẩu nhất định, hoặc sử dụng hàng hóa nội 
địa thay vì hàng hóa nhập khẩu. Trợ cấp này bị cấm bởi được xây dựng để bóp méo thương mại quốc tế và do đó có 
thể phương hại đến thương mại của nước khác.

Trợ cấp có thể bị kiện
Là loại trợ cấp được quy định trong Hiệp định của WTO về Trợ cấp và Các biện pháp đối kháng. Các khoản trợ cấp này 
có thể bị kiện, do đó là bất hợp pháp, nếu gây ra tổn hại cho ngành sản xuất trong nước của một Thành viên khác, 
phủ nhận các cam kết khác của Hiệp định GATT, hoặc gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối với lợi ích của một Thành viên 
khác. Nếu gây ra những tác động bất lợi nói trên, quốc gia duy trì trợ cấp đó phải rút lại trợ cấp hoặc xóa bỏ những 
tác động bất lợi đã gây ra. 

Tổn hại nghiêm trọng
Khái niệm này tồn tại trong Hiệp định WTO về Trợ cấp và Các biện pháp đối kháng khi các loại trợ cấp tạo ra những 
ảnh hưởng nhất định đối với lợi ích của các Thành viên khác. Nói chung, tổn hại nghiêm trọng xuất hiện trong trường 
hợp (a) khi tổng các khoản trợ cấp đối với một sản phẩm vượt quá 5%, (b) khi trợ cấp được dành để bù đắp cho các 
khoản lỗ trong sản xuất của một ngành, (c) trợ cấp để bù đắp cho các khoản lỗ trong sản xuất để cho phép thực hiện 
một giải pháp lâu dài và tránh các vấn đề xã hội nghiêm trọng, và (d) trực tiếp xóa khoản nợ chính phủ. Thành viên 
phải có hành động thích hợp trong các trường hợp này. Hiệp định của WTO cũng quy định một loạt các trường hợp 
mà thiệt hại nghiệm trọng có thể xảy ra, hơn là sẽ xảy ra. 

Thuế đối kháng
Hành vi được nước nhập khẩu thực hiện, thường là dưới hình thức gia tăng thuế, để bù lại cho các khoản trợ cấp đã 
được cung cấp cho sản phẩm hoặc nhà xuất khẩu tại nước xuất khẩu. Thuế đối kháng có thể được áp dụng trong 
các điều kiện hạn chế nhất định và phụ thuộc vào mức độ thiệt hại vật chất gây ra cho ngành sản xuất trong nước.

Hỗ trợ trong nước (đôi khi gọi là “hỗ trợ nội bộ”) 
Trong nông nghiệp, bất kỳ trợ cấp trong nước nào hoặc biện pháp nào khác đóng vai trò để duy trì giá sản xuất ở 
mức trên mức giá phổ biến trên thị trường quốc tế, khoản thanh toán trực tiếp cho nhà sản xuất, bao gồm cả thanh 
toán thiếu hụt, và các biện pháp giảm chi phí đầu vào và chi phí tiếp thị chỉ dành cho sản xuất nông nghiệp.

Nguồn: Từ điển Thuật ngữ Chính sách thương mại - Walter Goode - Ấn phẩm của Đại học Cambridge và WTO


