Diễn tiến các điểm nóng căng thẳng thương mại

Mỹ - Canada

Tranh chấp thương mại đầu tiên
trong khuôn khổ USMCA
Sóng gió trong mối quan hệ giữa Mỹ và Canada được kỳ vọng sẽ trở nên
bình ổn hơn sau nhiệm kỳ của tổng thống cũ Donald Trump. Tuy nhiên,
mối quan hệ giữa hai bên dường như cũng không mấy tốt đẹp kể từ khi
tổng thống mới Joe Biden lên nhậm chức. Phía Canada tỏ ra bức xúc trước
một số biện pháp gần đây của ông Joe Biden nhắm vào nước này như
thu hồi giấy phép đường ống dẫn dầu Keystone XL do Canada hậu thuẫn,
hay ban hành sắc lệnh củng cố chính sách “Buy America” (Mua hàng Mỹ)
khiến các doanh nghiệp Canada đang tham gia sâu vào các chuỗi cung
ứng xuyên biên giới với Mỹ có thể bị ảnh hưởng…
Mới đây, Mỹ cũng khởi động tranh chấp thương mại đầu tiên trong khuôn
khổ Hiệp định thương mại Mỹ - Mexico – Canada (USMCA) với Canada liên
quan đến ngành công nghiệp sữa của nước này vào ngày 25/05/2021. Mỹ
cáo buộc Canada đã phá vỡ thỏa thuận mở cửa một phần thị trường sữa
vốn được bảo hộ chặt chẽ của nước này cho hàng nhập khẩu từ Mỹ theo
Hiệp định USMCA (có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2020). Cụ thể, theo thỏa
thuận này, Canada sẽ tăng khả năng tiếp cận thị trường nước này cho các
sản phẩm từ sữa của Mỹ thông qua hình thức hạn ngạch thuế quan (lượng
sản phẩm nhập khẩu trong hạn ngạch sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan
USMCA). Tuy nhiên, Mỹ cho rằng Canada đã phân bổ các mức hạn ngạch
này không hợp lý, dành một phần hạn ngạch cho các nhà chế biến của
Canada, làm ảnh hưởng tới quyền lợi theo USMCA của các nhà sản xuất và
xuất khẩu các sản phẩm này của Mỹ.
Về phía Canada, nước này đã bày tỏ thất vọng khi Mỹ đề nghị thành lập
ủy ban giải quyết tranh chấp theo USMCA. Canada khẳng định các chính
sách của nước này hoàn toàn tuân thủ các nghĩa vụ về hạn ngạch thuế
quan theo USMCA và sẽ bảo vệ mạnh mẽ quan điểm này trong quá trình
giải quyết tranh chấp.
Một hội đồng giải quyết tranh chấp sẽ được thành lập trong vòng 30 ngày
kể từ ngày nhận được yêu cầu của Mỹ theo quy định về giải quyết tranh
chấp của USMCA. Hội đồng này sẽ làm việc để đưa ra quyết định sơ bộ sau
khoảng 120 ngày, và quyết định cuối cùng 30 ngày sau đó. 5
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