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35DOANH NGHIỆP VÀ TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI

Ngày 31/10/2021, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận 
về thuế quan đối với sản phẩm thép và nhôm, chính thức chấm dứt cuộc 
chiến thương mại kéo dài 3 năm giữa hai bên kể từ thời chính quyền cựu 
Tổng thống Donald Trump.

Theo thỏa thuận, mặc dù vẫn duy trì mức thuế 25% đối với thép và 10% 
đối với nhôm của EU, nhưng Mỹ sẽ dỡ bỏ các hạn chế về khối lượng nhập 
khẩu với điều kiện các sản phẩm này phải được sản xuất hoàn toàn trong 
khối EU. Đổi lại, Bruxelles sẽ phải rút lại quyết định áp thuế 50% (dự kiến 
áp dụng từ ngày 01/12/2021) đối với nhiều sản phẩm của Mỹ, bao gồm xe 
máy Harley Davidson, rượu whiskey Mỹ hay quần bò Levis...

Thỏa thuận này đạt được trong bối cảnh chuỗi cung ứng thế giới đang 
gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng do đại dịch COVID-19. Do đó Thỏa thuận 
được kỳ vọng sẽ phần nào giảm bớt những khó khăn, ảnh hưởng tới chi 
phí đầu vào và giá cả hàng hóa của Hai bên. Ngoài ra, Thỏa thuận này 
cũng được coi là dấu chấm hết cho cuộc chiến nhôm thép giữa Mỹ và EU, 
khởi nguồn bởi cựu tổng thống Mỹ Donald Trump với việc Mỹ tăng thuế 
nhập khẩu thép và nhôm của EU.

Trước đó, ngày 15/6/2021, Mỹ và EU cũng đã đạt được thỏa thuận mang 
tính lịch sử nhằm chấm dứt cuộc tranh cãi kéo dài suốt 17 năm qua giữa 
hai bên liên quan tới vấn đề trợ cấp cho hai hãng sản xuất máy bay lớn thế 
giới là Boeing của Mỹ và Airbus của EU.
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