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DIỄN TIẾN CÁC ĐIỂM NÓNG 
CĂNG THẲNG THƯƠNG MẠI 

Trong suốt 04 năm ròng kể từ 2018, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, với 
hàng loạt các đòn trừng phạt, trả đũa qua lại lẫn nhau giữa hai nền kinh tế 
lớn hàng đầu thế giới đã gây ra nhiều hệ lụy với nền kinh tế hai bên cũng 
như toàn thế giới. Năm 2020, căng thẳng đã phần nào hạ nhiệt khi hai bên 
đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Nhưng sau đó Trung Quốc 
không hoàn thành được cam kết với Mỹ trong thỏa thuận, còn Mỹ thì liên 
tiếp đưa các công ty và thực thể của Trung Quốc vào danh sách đen kinh 
tế… Mâu thuẫn ngỡ như không thể giải quyết được. Tuy vậy, bước sang 
năm 2022, hy vọng hàn gắn trở nên khả quan hơn khi Mỹ tiến hành khôi 
phục miễn trừ thuế với một số dòng hàng, và bắt đầu xem xét việc dỡ bỏ 
thuế quan đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Động thái đầu tiên của Mỹ trong năm nay là việc ngày 23/3/2022, Văn 
phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã ra quyết định khôi phục miễn 
trừ thuế quan bổ sung đối với 352 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sau 
khi cân nhắc ý kiến của công chúng và tham vấn các cơ quan liên quan. 
Các hàng hóa này sau khi bị trừng phạt thuế quan dưới thời Tổng thống 
Trump vào năm 2018, đã được áp dụng chính sách miễn trừ thuế bổ sung 
tới hết năm 2020, và đến nay được khôi phục lại lệnh miễn trừ thuế với 
hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022. Những hàng hóa được khôi phục miễn 
trừ thuế quan lần này bao gồm nhiều loại linh kiện sản xuất và hàng tiêu 
dùng. 

Không chỉ dừng lại ở đó, đến ngày 27/5/2022, USTR lại tiếp tục ra thông 
báo kéo dài thời hạn miễn thuế thêm 6 tháng đối với 81 sản phẩm y tế 
nhập khẩu từ Trung Quốc đến ngày 30/11/2022. Theo đó, các sản phẩm 
được miễn thuế gồm có khẩu trang, bao tay phẫu thuật và nhiều sản 
phẩm, thiết bị y tế khác. Trên thực tế, lệnh miễn thuế này được Mỹ gia hạn 
trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với sự bùng phát trở lại của đại 
dịch COVID-19 với biến thể mới “Omicron tàng hình”.

Dư âm của đại dịch COVID-19, xung đột Nga – Ukraine đi kèm theo căng 
thẳng thương mại giữa Nga và các nước phương Tây đã khiến lạm phát 
của Mỹ tăng vọt lên đến 9,1% vào tháng 6 năm nay. Mỹ đang đứng trước 
nguy cơ rơi vào suy thoái trở lại vào năm 2023 khi cục Dự trữ liên bang 
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Mỹ (Fed) đang phải nâng lãi suất lên mức kỷ lục 1,75% vào tháng 6/2022 
vì lạm phát nghiêm trọng. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng 
trưởng của nền kinh tế này xuống còn 2,9% trong năm 2022. Dưới sức 
ép đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden buộc phải cân nhắc việc dỡ bỏ 
các loại thuế áp dụng đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc được ban hành 
dưới thời Tổng thống Donald Trump nhằm kiềm chế mức lạm phát cao 
nhất trong suốt 4 thập kỷ qua của Mỹ. 

Trong thông điệp mới nhất được đưa ra ngày 19/6/2022, Nhà Trắng đã 
khẳng định các cuộc thảo luận nội bộ đang được tiến hành liên quan đến 
việc gỡ bỏ thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ. Bà 
Karine Jean-Pierre - Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết một số thuế 
quan từ thời Tổng thống Trump đã phần nào làm tăng chi phí đối với người 
dân và doanh nghiệp Mỹ. Do đó, Tổng thống Joe Biden đang xem xét điều 
chỉnh thuế quan đối với hàng trăm tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung 
Quốc được áp đặt từ thời của người tiền nhiệm, nhằm bảo vệ lợi ích của 
người lao động và các ngành công nghiệp quan trọng. 

Về phía Trung Quốc, nước này lại tỏ ra “khá lạnh nhạt” trước những động 
thái gia hạn miễn thuế hay cân nhắc xóa bỏ thuế quan của Mỹ. Trên thực 
tế, Trung Quốc mong muốn được gỡ bỏ mức thuế quan bổ sung bị áp đặt 
từ thời Tổng thống Trump đối với tất cả hàng hóa. Tuy nhiên, trong những 
đợt miễn trừ thuế bổ sung lần này, Mỹ mới chỉ tập trung cắt giảm thuế cho 
hàng tiêu dùng, một số linh kiện điện tử hay sản phẩm y tế… và dường 
như sẽ giữ nguyên thuế áp dụng đối với những mặt hàng quan trọng như 
công nghệ hay sắt thép… vốn chính là những sản phẩm xuất khẩu chiến 
lược trọng tâm của Trung Quốc.

Có thể nói, trong bối cảnh kinh tế thế giới đang gặp nhiều biến động như 
thời điểm hiện tại, việc cải thiện được mối quan hệ thương mại giữa hai 
cường quốc là Mỹ và Trung Quốc là rất có ý nghĩa, đem lại triển vọng cho 
quá trình hồi phục kinh tế của hai nước này nói riêng và nền kinh tế toàn 
cầu nói chung. 

Tuy nhiên, sau sự kiện Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm Đài Loan 
(Trung Quốc) hồi đầu tháng 8/2022, giới quan sát lại đang lo ngại tiến 
triển quan hệ Mỹ - Trung sẽ lại bị ảnh hưởng, trong đó có thể có các vấn 
đề thương mại.

Doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin cụ thể về Căng thẳng Thương mại Mỹ - Trung 
tại trang web của Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI theo đường link: 
https://trungtamwto.vn/chu_de_khac/395-cang-thang-tm-my---trung/1  




