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TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
Thỏa thuận về ngành gỗ của Canada và Mỹ vẫn còn bỏ ngỏ
Với việc giá gỗ xẻ tại Mỹ đang tăng cao ở mức kỷ lục trong năm 2021, ngành gỗ nước này còn tiếp tục phải đàm phán
với đối tác đến từ Canada để có thể đảm bảo nguồn cung trong nước. Mỹ đã áp nhiều mức thuế quan và biện pháp phòng
vệ thương mại với gỗ nhập khẩu từ Canada kể từ năm 2017 đến nay, và điều này là nguyên nhân để Canada yêu cầu thỏa
thuận lại các điều khoản thương mại liên quan đến xuất nhập khẩu gỗ giữa hai nước. Theo đó, Canada không chỉ đề xuất
giảm các hạn mức thuế quan trong tương lai, mà còn còn yêu cầu hoàn trả lại các khoản thuế đã nộp trước đó, dựa trên
một tiền lệ về việc Mỹ đã từng đồng ý hoàn trả 4,4 tỷ USD trong số 5,4 tỷ USD tiền thuế chống bán phá giá và chống
trợ cấp đối với gỗ xẻ nhập khẩu mà nước này đã thu từ Canada vào những năm 2000. Mặc dù vậy, những thỏa thuận về
ngành gỗ giữa Canada và Mỹ vẫn còn bỏ ngỏ, trong bối cảnh giá nhà tại Mỹ đang tăng mạnh do giá gỗ xây dựng gia tăng.
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GỖ
* Theo các chuyên gia, ngành gỗ nội thất của Việt Nam đang gặp nhiều rủi ro
đến từ các cuộc điều tra của Mỹ khi kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sang Mỹ
tăng mạnh trong nhiều năm trở lại đây. Kể từ khi chiến tranh thương mại Mỹ Trung nổ ra, trong đó Mỹ đánh thuế lên tới 25% đối với đồ nội thất nhập khẩu từ
Trung Quốc, điều này đã giúp cho đồ gỗ nội thất của Việt Nam có cơ hội gia tăng
thị phần, đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu trong thời gian qua. Theo đó, đồ gỗ nội
thất của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đạt 7,4 tỷ USD vào năm ngoái, tăng 31% so
với cùng kỳ năm 2019, vượt qua cả kim ngạch của Trung Quốc với trị giá 7,3 tỷ
USD. Hiện nay, giá trị xuất khẩu của nước ta sang Mỹ đang chiếm khoảng 60%
tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ mỗi năm.
Tuy nhiên, đi cùng với tiềm năng và dư địa phát triển này thì ngành gỗ cũng
phải đối mặt với những cuộc điều tra về phòng vệ thương mại, đặc biệt liên quan
đến nguồn gốc về gỗ của Việt Nam có hợp pháp hay không. Sản phẩm gỗ từ Việt
Nam cũng đã từng trải qua cuộc điều tra về nguồn gốc của gỗ từ Bộ Thương mại
Mỹ, và ngành gỗ nước ta cũng có nhiều lo ngại về việc các cuộc điều tra tương
tự có thể sẽ tiến hành lại trong tương lai, đặc biệt là thị phần xuất khẩu sang thị
trường này tiếp tục tăng trong những năm tới. Theo thống kê, mỗi năm ngành gỗ
nước ta nhập khẩu khoảng 4,5 triệu mét khối gỗ xẻ từ rất nhiều quốc gia trên thế
giới, chủ yếu là từ các quốc gia Đông Nam Á, châu Phi và khu vực Nam Mỹ, để
phục vụ cho hoạt động chế biến và sản xuất đồ dùng, đồ nội thất phục vụ cho
nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Điều này làm gia tăng nhiều rủi ro liên quan đến
nguồn gỗ không có nguồn gốc hợp pháp, ảnh hưởng trực tiếp đến các sản phẩm
gỗ xuất khẩu sang Mỹ.
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