Diễn tiến các điểm nóng căng thẳng thương mại

Mỹ - EU

Hàn gắn quan hệ đối tác
Hạ nhiệt tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) trở
thành điểm sáng trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa một số quốc
gia vẫn tiếp tục gia tăng. Trước đó, dưới thời tổng thống Donald Trump,
quan hệ giữa Mỹ và EU trở nên xấu đi với các đòn trừng phạt thương mại
liên tiếp giữa hai bên, trong đó nổi bật là việc Mỹ áp thuế bổ sung đối với
6,4 tỷ Euro đối với các sản phẩm sắt và nhôm nhập khẩu từ EU, và EU trả
đũa bằng quyết định tăng thuế đối với 2,8 tỷ Euro đối với các sản phẩm
rượu, quần Jean, nước cam và xe máy của Mỹ.
Tuy nhiên xung đột thương mại giữa hai bên đã có những dấu hiệu hạ
nhiệt kể từ sau khi tổng thống mới của Mỹ Joe Biden lên nhậm chức. Trước
tiên phải kể đến việc EU và Mỹ nhất trí tiến hành các cuộc cuộc đàm phán
nhằm giải quyết những tranh chấp thương mại vốn kéo dài giữa hai nước,
chấm dứt các biện pháp trả đũa liên quan đến chính sách thuế nhập khẩu
nhôm và thép vào ngày 17/05/2021. Cả EU và Mỹ đều nhận thức được việc
thừa nguồn cung nhôm, thép trên toàn cầu từ các tranh chấp liên quan
đang gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến ngành công nghiệp này của
cả hai bên. Đồng thời, hai đối tác cũng thừa nhận sự cần thiết phải có
các giải pháp hiệu quả nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp quan trọng
của mình, theo đó nhất trí vạch rõ lộ trình nhằm chấm dứt các tranh chấp
thương mại.
Bên cạnh đó, Mỹ và EU cũng đang nỗ lực giải quyết tranh chấp kéo dài 17
năm về vấn đề trợ cấp cho hai hãng sản xuất máy bay lớn là Boeing của Mỹ
và Airbus của EU. Cụ thể, tháng 03/2021 hai bên đã nhất trí tạm ngừng áp
thuế trả đũa lẫn nhau trong vòng 4 tháng liên quan đến vấn đề trợ cấp này.
Theo đó, việc đình chỉ sẽ kéo dài đến ngày 10/07 và nếu hai bên không đưa
ra được giải pháp nào thuế quan được áp dụng lại vào ngày 11/07. Theo
diễn tiến mới nhất, ngày 15/06/2021, Mỹ và EU đã đạt được thỏa thuận
mang tính lịch sử khi đồng ý tiếp tục kéo dài thời hạn đình chỉ áp thuế trả
đũa lẫn nhau thêm 5 năm nữa.
Như vậy, với việc cùng ngồi vào bàn đàm phán và đạt được những thỏa
thuận tích cực, Mỹ và EU đã cho thấy những tín hiệu lạc quan để nối lại
quan hệ thương mại tốt đẹp Xuyên Đại Tây Dương. 5
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