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Châu Âu "cương quyết"
Liên minh Châu Âu đang cân nhắc áp thuế nhập khẩu 25% lên khoảng 3,5 tỉ USD hàng nhập
khẩu từ Mỹ nếu Tổng thống Donald Trump thực hiện kế hoạch áp thuế nhập khẩu toàn cầu đối
với thép và nhôm, các nguồn tin EU nói với Reuters.

Châu Âu sẽ đáp trả "cương quyết" kế hoạch áp thuế
nhập khẩu thép và nhôm của Mỹ

Ủy ban Châu Âu cho biết họ sẽ đáp trả "cương quyết" các mức thuế nhập khẩu đề xuất của Mỹ
là 25% đối với thép và 10% đối với nhôm.

Ủy ban Châu Âu nói rõ họ sẽ cùng các nước khác đệ đơn khiếu nại tại Tổ chức Thương mại Thế
giới (WTO) và cân nhắc các biện pháp bảo vệ, được áp dụng lần gần đây nhất là vào năm
2002, để bảo vệ không cho thép và nhôm được chuyển hướng đến Châu Âu từ nơi khác nếu
thuế của Mỹ được áp đặt.
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Một biện pháp đối phó thêm nữa đang được cứu xét sẽ nhắm mục tiêu cụ thể vào Mỹ để "tái
cân bằng" thương mại giữa hai bên. Nếu được ban hành, thuế nhập khẩu của Mỹ sẽ được áp
dụng dựa trên lý do an ninh quốc gia, nhưng Liên minh Châu Âu nói rằng các quy định của
quân đội Mỹ chiếm không quá 3 phần trăm sản lượng thép của Mỹ và các biện pháp này thật ra
là một hình thức bảo hộ cho các nhà sản xuất của Mỹ.

Thép xuất khẩu của EU vào Mỹ năm 2017 đạt kim ngạch 5,3 tỉ euro (6,53 tỉ USD) và nhôm là
1,1 tỉ euro.

Đối với một số chủng loại thép nhất định, Mỹ không thể cho thấy có bất cứ sự gia tăng nào
trong lượng thép nhập khẩu vào năm ngoái, các nguồn tin EU này nói. Điều này có nghĩa là Mỹ
sẽ không được phép áp dụng các biện pháp bảo vệ đối với các chủng loại thép này. Đối với EU,
thép xuất khẩu thuộc các chủng loại này đạt kim ngạch 2,8 tỉ euro (3,5 tỉ USD). Giả dụ thuế
nhập khẩu của Mỹ được áp đặt lên toàn bộ thép của EU, Liên minh Châu Âu sẽ đưa ra mức
thuế nhập khẩu 25% đối với hàng hóa từ Mỹ có tổng trị giá 2,8 tỉ euro.

Khoảng một phần ba sẽ là các chủng loại thép, một phần ba khác là các sản phẩm công nghiệp
khác, và một phần ba còn lại là các sản phẩm nông nghiệp. Danh sách các sản phẩm sẽ được
trình ra vào tuần sau cho các nước EU và phải cần sự chấp thuận của tất cả các nước. Việc "tái
cân bằng" sẽ phải diễn ra trong vòng ba tháng.

Lo ngại viện dẫn "an ninh quốc gia"

Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Roberto Azevedo bày tỏ lo ngại về kế
hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế nhập khẩu lên thép và nhôm, cho thấy một sự
can thiệp cực kỳ hiếm hoi vào chính sách thương mại của một nước thành viên WTO.

"WTO rõ ràng lo ngại về việc Mỹ loan báo kế hoạch áp thuế nhập khẩu lên thép và nhôm. Khả
năng leo thang là thật, như chúng ta đã thấy từ những phản ứng ban đầu của các nước khác,"
ông nói trong một phát biểu ngắn ngủi mà WTO công bố. "Một cuộc chiến tranh thương mại
không có lợi cho bất cứ ai. WTO sẽ theo dõi sát tình hình."
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Các nước thành viên WTO lâu nay tránh viện dẫn an ninh quốc gia vì sợ rằng nó có thể tạo ra
một điều khoản miễn áp dụng những quy định vốn đã giúp quản lý thương mại của thế giới suốt
gần một phần tư thế kỷ.

Nếu việc sử dụng ngoại lệ an ninh quốc gia lan rộng, các tranh chấp thương mại tiềm năng khác
mà trong đó nó có thể được sử dụng bao gồm tranh cãi về luật an ninh mạng của Trung Quốc
và trong cuộc chiến tranh kinh tế giữa Nga và Ukraine.

Nguy cơ "an ninh quốc gia" trở thành một biện pháp phòng vệ thường xuyên chỉ là một trong
những nguy cơ mà WTO đang phải đối mặt. WTO đã cố gắng cập nhật các quy định của mình
kể từ khi tổ chức này được thành lập vào năm 1995.

WTO cũng đối mặt với nguy cơ Mỹ phủ quyết những người được bổ nhiệm vào ban phán xử, có
thể làm tê liệt cánh dàn xếp tranh chấp của WTO.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng cảnh báo rằng thuế nhập khẩu của Mỹ có phần chắc sẽ gây
tổn hại về kinh tế cho Mỹ và các đối tác thương mại của nước này và kêu gọi các nước giải
quyết tranh chấp thương mại mà không dùng đến biện pháp trả đũa.

Theo Nhịp cầu đầu tư.
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