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MỸ - MEXICO - CANADA: USMCA CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC

Hiệp định Mỹ - Mexico – Canada 
(USMCA) đã chính thức có hiệu 

lực từ ngày 1/7/2020, sau khi hoàn 
thành thủ tục phê chuẩn ở cả 3 
nước thành viên. Đây là phiên bản 
nâng cấp của Hiệp định Thương mại 
Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), hay còn gọi là 
NAFTA 2.0, làm khung khổ cho hoạt 
động thương mại trong tương lai 
của thị trường Bắc Mỹ có tổng kim 
ngạch thương mại lên tới 1000 tỷ 
USD/năm này.

Để đạt được thỏa thuận mới vốn 
được khởi xướng bởi Mỹ sau khi 
Tổng thống Donald Trump lên nắm 
chính quyền, các nước thành viên, 
mà đặc biệt là Canada và Mexico, 
đã phải đưa ra khá nhiều nhượng 
bộ, với mong muốn duy trì khối 
thương mại tự do rộng lớn Bắc Mỹ. 
Tuy nhiên, trong bối cảnh các chuỗi 
cung ứng bị đứt gãy, hoạt động sản 
xuất kinh doanh tê liệt do thực thi 
các biện pháp cách ly phòng chống 

dịch bệnh, các ngành công nghiệp, 
đặc biệt là ngành ô tô của khu vực 
Bắc Mỹ, vẫn chưa thực sự chuẩn bị 
sẵn sàng để thực thi Hiệp định mới 
với nhiều quy định khắt khe hơn so 
với NAFTA này.

Đây là Hiệp định thương mại đa 
phương đầu tiên được Mỹ ký kết 
kể từ thời cầm quyền của Tổng 
thống Donald Trump, với mục tiêu 
“Nước Mỹ trước tiên” và quyết tâm 
“đòi” lại lợi ích cho nước này trong 
những Hiệp định thương mại mà 
ông Trump cho là “bất công với Mỹ”. 
USMCA được đánh giá là một thành 
công của Tổng thống Trump, nhưng 
những lợi ích do Hiệp định đem lại 
có thể sẽ bị ảnh hưởng do thực thi 
đúng thời điểm dịch bệnh COVID-19 
đang hoành hành tại Bắc Mỹ.

Thông tin về Hiệp định có thể được 
tham khảo trong link:
https://ustr.gov/usmca


