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Việc Donald Trump như ngựa về 
ngược, thắng cử và sẽ thành tổng 
thống Hoa Kỳ, có thể tóm gọn trong 
4 chữ: “Nước Mỹ tiêu rồi!” 
Biết bao nhiêu thay đổi và thảm họa 
sẽ chờ đón Hoa Kỳ trong những 
tháng đến khi Trump chính thức 
nhậm chức. Nhưng điều hầu như 
chắc chắn sẽ xảy ra ngay là một 
cuộc chiến tranh kinh tế giữa Mỹ – 
Tàu, hai quốc gia có nền kinh tế lớn 
nhất thế giới, sẽ nổ bùng tức khắc. 
Lý do là Trump đã tuyên bố việc làm 
trong ngày đầu tiên khi vào Bạch 
Cung là Trump sẽ liệt kê Trung Hoa 
là quốc gia lũng đoạn tiền tệ. 
Với chỉ định chính thức này, Trump 
có thể đơn phương tăng thuế quan 
lên tất cả hàng hóa nhập cảng từ 
Trung Hoa tăng 45%.  Và hành động 
này của Trump sẽ làm Trung Hoa 
phải trả đũa ngay, tạo nên chiến 
tranh mậu dịch giữa hai quốc gia 
Người làm cố vấn cho Trump về mậu 
dịch là Dan DiMicco và sẽ giữ vai trò 
trọng yếu về kinh tế cho chính quyền 
của Trump. Trước kia là chủ tịch 
công ty Nucor, công ty chế tạo sắt, 
DiMicco là tay diều hâu hạng nặng 
về mậu dịch. DiMicco viết trong một 
blog riêng trên Internet, chửi rủa 
Trung Hoa thậm tệ và cho rằng tất 
cả sự suy yếu về kinh tế của Hoa Kỳ 
hiện tại là do Trung Hoa bịp bợm, 
lường gạt gây nên hết. DiMicco tuyên 
bố Trung Hoa thực sự đã gây chiến 
về kinh tế với Hoa Kỳ đã hơn 20 năm 
qua. Và tin tưởng trump với chính 
sách mới sẽ chấm dứt cuộc chiến 
mậu dịch này với Trung Hoa đem lại 
thắng lợi cho Hoa Kỳ. 
Một kinh nghiệm về mậu dịch cả hai 
người DiMicco và Trump thường đem 
ra để chứng minh cho việc tăng thuế 
nhập cảng là thời tổng thống 
Reagan.  Thập niên 80’s là lúc Nhật 
Bản xuất cảng ào ạt sang Hoa Kỳ và 
nhiều người lúc đó đã cho rằng Nhật 
không sớm thì muộn sẽ qua mặt Hoa 
Kỳ về kinh tế. Reagan lúc đó ra lệnh 
tăng thuế nhập cảng tariff các xe gắn 
máy của Nhật bán sang Hoa Kỳ tăng 
45%. Hiệu quả thấy tức khắc, Nhật 
phải chịu vào ngồi bàn thương thuyết 

với các viên chức Hoa Kỳ về mậu 
dịch ngay và làn sóng nhập cảng 
của Nhật sang Hoa Kỳ sau đó đã 
chậm hẳn lại. 
Đây là lý do tại sao Trump đưa ra 
con số tăng 45% thuế quan cho đồ 
Tàu. Vì muốn bắt chước làm như 
Ronald Reagan thời xưa. Hy vọng 
cũng sẽ bắt chẹt được Tàu như 
Reagan đã bắt ép Nhật phải chịu 
thiệt thòi đủ thứ nếu muốn được tiếp 
tục xuất cảng hhàng hóa sang Hoa 
Kỳ. 
Nhưng Trung Hoa bây giờ không 
phải như Nhật mấy chục năm trước. 
Nhật lúc đó phải thần phục Hoa Kỳ, 
bảo sao nghe vậy vì được Hoa Kỳ 
bảo vệ dưới chiếc dù che nguyên tử. 
Hơn nữa, Nhật chỉ là cường quốc 
kinh tế, không phải là cường quốc 
quân sự vì không được có quân đội 
hùng hậu như theo hiến pháp do 
tướng douglas McArthur năm 1945 
đã áp đặt lên Nhật.  
Trung Hoa bây giờ ở vị thế khác. Vì 
đã trở thành nhà máy chế tạo hàng 
hóa cho cả toàn cầu, không chỉ 
rien2g gì cho Hoa Kỳ, dù xuất cảng 
sang Hoa Kỳ vẫn lớn nhất. Trung 
Hoa cũng là chủ nợ của Hoa Kỳ, do 
việc chênh lệch mậu dịch đã làm dư 
thừa quá nhieêu tiền. Và số tiền 
thặng dư do bán đồ sang Hoa Kỳ đã 
được dùng để mua công khố phiếu 
Treasury Bonds của chính phủ Hoa 
Kỳ phát hành. Con số hiện nay đã 
lên đến gần 3 ngàn tỷ Mỹ Kim! 
Về quân sự, Trung Hoa đã tiến nhiều 
và có quân lực đã mạnh đủ để đe 
dọa ngay chính Hoa Kỳ trên vùng 
Đông Á Thái Bình Dương. Vì vậy thế 
đứng của Trung Hoa khác hẳn với 
Nhật Bản thuở trước. Và Hoa Kỳ nếu 
gây ra chiến tranh mậu  dịch với 
Trung Hoa cũng sẽ gặp nhiều 
thương tổn và thiệt hại nặng nề. 
DiMicco cố vấn mậu dịch của Trump 
trước kia là chủ tịch công ty luyện 
thép Nucor nên sẽ làm việc đầu tiên 
là chặn nhập cảng sắt thép của 
Trung Hoa! Thực sự chính quyền 
Obama đã sửa soạn để đưa Trung 
Hoa ra cơ quan mậu dịch quốc tế 
World Trade Organization về việc 
Trung Hoa cho bán nhôm aluminium 
dưới giá vốn. Cũng như cả Hoa Kỳ, 
Nhật và Aâu Châu đã đưa Trung 
Hoa ra kiện về tội yểm trợ bất hợp 

pháp các kỹ nghệ sắt thép, làm tràn 
ngập thị trường quốc tế và làm giá rẻ 
như bèo. 
Trung Hoa hiện nay đang lúng túng 
vì có quá nhiều nhà máy, cơ xưởng 
làm sắt thép, sản xuất quá nhiều 
thép và phải bơm tiền để giữ các nhà 
máy này hoạt động không sa thải 
nhân công vì sợ thợ thuyền mất việc 
sẽ nổi loạn.  Do đó việc DiMicco 
nhắm chơi Trung Hoa về chuyện 
xuất cảng sắt thép sang Hoa Kỳ sẽ 
làm Trung Hoa rất lo sợ vì làm tình 
trạng các công ty sản xuất sắt theép 
đang thoi thóp như xác chết biết đi 
zombie, sẽ không thể cứu vãn được 
nữa và ảnh hưởng nặng trên kinh tế 
cũng như xáo trộn xã hội do nạn thất 
nghiệp tăng nhiều. 
Một cuộc chiến tranh mậu dịch Mỹ –
Tàu sẽ làm kinh tế Trung Hoa tổn 
thương nặng nề. Lý do là Trung Hoa 
xuất cảng sang Hoa Kỳ nhiều gấp 4 
lần mức nhập cảng đồ của Hoa Kỳ. 
Có nghĩa bán được 4 đồng, chỉ dùng 
có 1 đồng mua lại đồ Hoa Kỳ. Và sự 
tổn thương cho Trung  Hoa sẽ quá 
nhiều khi hoàn toàn không được mậu 
dịch với Hoa Kỳ. Lý do là hàng hóa 
xuất cảng từ Hoa Kỳ sang Trung Hoa 
chỉ là 0.66% mức tổng sản lượng 
quốc gia GDP của Hoa Kỳ. Nếu 
không bán đồ cho được cho Tàu, Mỹ 
chỉ thiệt hại dưới 1%, hoàn toàn 
không đáng kể. Trong khi Trung Hoa 
sẽ chới với ngay lập tức nếu Hoa Kỳ 
chặn hẳn hàng hóa Trung Hoa. 
Sự trả đũa của Trung Hoa về mậu 
dịch cũng rất giới hạn. Chỉ về 3 
chuyện là Tàu ngưng mua máy bay 
của Boeing, ngưng mua đồ phụ tùng 
xe của các hãng xe hơi như GM và 
Ford và sau cùng là ngưng mua thực 
phẩm của nhà nông Hoa Kỳ.  Boeing 
sẽ bị thiệt hại vì Trung Hoa sẽ mua 
máy bay của Airbus. GM và Ford bị 
thiệt vì Trung Hoa mua của 
Volkswagen và Mercedes. Cũng như 
kỹ nghệ canh nông Hoa Kỳ khó bán 
bắp, đậu nành, thịt gà sang Tàu. 
Nhưng những điều này quá nhỏ nhoi, 
không đáng kể và sự thiệt hại cho 
các kỹ nghệ đó cũng rất giới hạn. 
Một điểm duy nhất Trung Hoa có lợi 
thế và có thể dùng để làm đòn bẩy 
trong các cuộc thương lượng là 
Trung Hoa gần như giữ độc quyền về 
các kim loại hiếm gọi là rare earth 



 

metals. Các kim loại này chỉ được 
dùng dưới mức lượng rất nhỏ nhưng 
là thành phần căn bản không có 
không được, cho các kỹ nghệ về điện 
tử, cũng như về computers. Trung 
Hoa chiếm giữ đến hơn 90% thị 
trường sản xuất các kim loại hiếm 
này. Cách đây mấy năm khi có cuộc 
tranh chấp với Nhật, Trung Hoa 
ngưng cung cấp các kim loại này cho 
Nhật và các kỹ nghẹ điện tử Nhật đã 
lúng túng ngay. Mặc dù mấy năm 
gần đây Nhật cũng như Hoa Kỳ đã lo 
tìm cách gia tăng sản xuất khai 
quặng mỏ các kim loại này, như mở 
lại các mỏ cũ của Hoa Kỳ đã đóng 
trước kia. Hay như Nhật ký hợp đồng 
với Việt Nam để khai thác quặng mỏ 
kim loại hiếm này. Nhưng số lượng 
vẫn chưa đủ và lệ thuộc nhiều vào 
sản xuất của Tàu. 
Dù sao đi nữa, một cuộc chiến mậu 
dịch toàn diện Mỹ –Tàu sẽ đem lại 
thiệt hại nặng nề cho cả 2 phía, cũng 
như làm ngưng trện hoàn toàn mậu 
dịch của toàn cầu. Theo viện khảo 
cứu kinh tế Petersen Institute for 
International Economics, một cuộc 
chiến mậu dịch như thế sẽ làm Hoa 
Kỳ mất đi 4.8 triệu công việc sản 
xuất và sẽ lan tràn sang các kỹ nghệ 
dịch vụ cũng nặng nề như thế. Dĩ 
nhiên Trung Hoa sẽ bị nặng hơn 
nhiều. Một cuộc chiến mậu dịch toàn 
diện với Hoa Kỳ sẽ làm tê liệt hoàn 
toàn các kỹ nghệ sản xuất của Trung 
Hoa, nạn thất nghiệp sẽ tăng nhiều 
với cả trăm triệu nhân công mất việc 
do các xí nghiệp, cơ xưởng zombie 
bắt buộc phải đóng cửa. 
Điều nguy hại hơn cả là cuộc chiến 
mậu dịch Mỹ-Tàu sẽ làm ngưng trệ 
hoạt động kinh tế của cả toàn cầu và 
một suy thoái nặng nề sẽ đi theo, có 
triển vọng lớn lao hơn cả thời 
Depression của thập niên 30’s. Hay 
ít nhất cũng sẽ là suy thoái toàn cầu 
trong vài năm, sớm lắm là 2018 mới 
qua khỏi được theo một số kinh tế 
gia. 
Việc Trump thắng cử lên làm tổng 
thống Hoa Kỳ là điều bất ngờ và 
nhiều phần sẽ đem lại nhiều tai họa. 
Hầu như tất cả những tuyên bố của 
Trump  nếu được đưa lên làm chính 
sách quốc gia của Hoa Kỳ sẽ đem lại 
những tác hại kinh hoàng cho quốc 
gia Hoa Kỳ cũng như cho cả toàn 

cầu. Điểm son duy nhất cho Trump 
là việc sẽ đánh thuế quan lên 45% 
cho hàng hóa của Trung Hoa và sẽ 
tạo ra cuộc chiến mậu dịch toàn diện 
Mỹ-Tàu. Nếu Trump giữ đúng lời và 
thực hiện điều đe dọa này đến nơi 
đến chốn, đây sẽ là cơ hội duy nhất 
cho Hoa Kỳ để triệt hạ kinh tế Trung 
Hoa và nhờ đó kiềm tỏa được những 
tham vọng của xứ này. 
Những hậu quả về xáo trộn kinh tế 
cho Hoa Kỳ và cho cả toàn cầu dĩ 
nhiên không tránh khỏi được. Nhưng 
đó là cái giá xứng đáng phải trả để 
đánh gục được Trung Hoa và chặn 
xứ này không cho ngóc đầu lên 
được. 
Nếu quả tình Trump làm được việc 
này, may ra Hoa Kỳ còn có chút hy 
vọng. Còn nếu không, với những 
điều kinh hoàng do việc Trump đắc 
cử lên làm tổng thống để lèo lái con 
thuyền quốc gia Hoa Kỳ, câu kết 
luận sau cùng vẫn là: “Nước Mỹ tiêu 
rồi” !!! 
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