Mỹ thừa nhận chưa thể tăng thuế với 300 tỉ hàng hóa Trung Quốc
Thứ năm, 23 Tháng 5 2019 20:09

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, nước này cần ít nhất một tháng để ban hành gói thuế quan
mới nhằm vào 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc do cần thời gian nghiên cứu các tác
động đến người tiêu dùng.

Tổng thống Donald Trump đã tăng thuế lên 25% đối với 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc
trong tháng 5 sau khi cáo buộc Bắc Kinh đi ngược lại các cam kết trong tiến trình đàm phán
thương mại. Ngoài ra, ông cũng ra lệnh chuẩn bị gói thuế quan mới nhằm vào 300 tỉ USD
hàng hóa Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin, sẽ không có quyết định cụ thể nào
được đưa ra trong 30 đến 45 ngày tới.

Bộ trưởng Mnuchin thừa nhận cần thời gian để nghiên cứu
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gói thuế quan mới

Khung thời gian 30 – 45 ngày được cho đã là tiến độ nhanh so với sự chuẩn bị các vòng đánh
thuế trước đó của Mỹ. Điều này có nghĩa là nó cũng diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump
gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị G20 vào tháng 6.

“Tôi vẫn hy vọng có thể quay trở lại bàn đàm phán. Hai nhà lãnh đạo nhiều khả năng sẽ gặp
nhau vào cuối tháng 6. Tác động nhằm vào người tiêu dùng Mỹ là vấn đề cân nhắc chính trong
chính sách của chúng tôi”, ông Mnuchin cho hay.

Không có cuộc thảo luận nào được lên kế hoạch diễn ra giữa quan chức Trung Quốc và Mỹ kể
từ khi kết thúc đàm phán vào hôm 10-5, thời điểm Tổng thống Donald Trump áp đặt thuế quan
mới.

Vào hôm 22-5, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, cánh cửa đàm phán của Trung
Quốc luôn mở nhưng Bắc Kinh sẽ không chấp nhận một thỏa thuận thiếu bình đẳng.

Theo An ninh Thủ Đô.
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