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Trump đã cho khai mào phát 
súng đầu tiên chiến tranh mậu 
dịch với Trung Hoa ngày thứ 
sáu 15 tháng 6 vừa qua khi cho 
đánh thuế quan lên 50 tỷ hàng 
hóa của Tàu, bắt đầu vào ngày 
6 tháng 7 này. 
Thuế quan tariff 25% được 
đánh lên những hàng hóa nhập 
cảng từ Trung Hoa, nhắm vào 
những đồ dùng cho kỹ nghệ 
gồm 1102 loại, như máy móc 
cho kỹ nghệ và canh nông, đồ 
plastic, semiconductors, xe 
gắn máy, máy ủi đất, đồ phụ 
tùng cho máy bay..v.v..Phần 
lớn những món này do các kỹ 
nghệ loại tân tiến của Trung 
Hoa sản xuất. Mục đích của 
chính quyền Trump là ngăn 
chặn những kỹ nghệ của Trung 
Hoa nhắm vào những nghành 
tối tân như không gian, người 
máy robot, xe hơi chạy bằng 
điện và không người lái, kỹ 
thuật truyền thông  cao cấp 
nhất và thông minh nhân tạo 
v.v.. Một chương trình tối tân 
hóa của Trung Hoa mệnh danh 
là Made in China 2025,  muốn 
làm bá chủ các nghành kỹ nghệ 
tân kỳ nhất vào năm 2025 đã 
làm Hoa Kỳ lo ngại là Trung 
Hoa muốn qua mặt hẳn Hoa Kỳ 
và chiếm đoạt các kỹ thuật tối 
tân để phát triển. Nên chính 
quyền Trump muốn dùng 
chuyện đánh thuế quan để làm 
suy yếu các kỹ nghệ này của 
Trung Hoa. 
Những đồ dùng thông thường 
nhập  cảng từ Trung Hoa bán 

cho người tiêu thụ như tại 
Walmart chưa bị ảnh hưởng.  
Cũng như sẽ đánh sơ khởi trên 
34 tỷ Mỹ Kim hàng hóa Tàu 
trước vào ngày 6 tháng 7 này, 
phần còn lại sẽ đánh thuế sau!  
Ngay trong ngày thứ sáu 15 
tháng 6 sau khi chính quyền 
Trump vừa tuyên bố xong, Tàu 
đã chơi lại ngay và  cũng đánh 
thuế quan 25% lên 34 tỷ Mỹ 
Kim đồ nhập cảng từ Hoa Kỳ. 
Như đã dọa trước, Trung Hoa 
nhắm vào nặng nhất là những 
sản phẩm canh nông như đậu 
nành và các thực phẩm cho gia 
súc, từ những tiểu bang bỏ 
phiếu nhiều cho Trump kỳ bầu 
cử vừa qua như Iowa, 
Nebraska, Kansas...Ngoài ra 
Trung Hoa cũng cho đánh thuế 
tariff lên xe hơi từ Hoa Kỳ, sản 
phẩm hoá học, dụng cụ y 
khoa..v.v… Tàu cũng trả miếng 
y hệt là cũng chia làm 2 đợt, 34 
tỷ đánh thuế ngày 6 tháng 7, 
phần còn lại đánh thuế sau, rập 
khuôn với Mỹ! 
Trump còn chơi mạnh hơn, dọa 
trước là nếu Trung Hoa trả đũa 
lại, Hoa Kỳ sẽ tăng số hàng hóa 
của Tàu phải bị thuế quan 25% 
lên thêm 100 tỷ Mỹ Kim nữa, 
tổng cộng sẽ thành 150 tỷ.  Có 
nghĩa sẽ chơi qua chơi lại, càng 
ngày càng leo thang, đúng với 
định nghĩa của chiến tranh mậu 
dịch.  
Hơn nữa, ngoài chuyện đánh 
thuế quan 25%, chính quyền 
Trump đang sửa soạn để đưa 
ra chương trình hạn chế các 
đầu tư của Trung Hoa vào Hoa 
Kỳ. Gần đây, các công ty lớn 
của Trung Hoa tìm cách để 
mua các công ty có kỹ thuật 
cao cấp của Hoa Kỳ để chiếm 
đoạt những khám phá và tiến 

bộ nhất của kỹ nghệ Hoa Kỳ. 
Điển hình như vụ công ty 
Broadcom đòi mua công ty 
Qualcom. Broadcom đặt trụ sở 
tại Singapore nhưng do chính 
quyền Trung Hoa kiểm soát. 
Broadcom trả giá cao cho công 
ty Qualcom là công ty lớn của 
Hoa Kỳ về kỹ thuật, sản xuất đò 
điện tử cốt yếu cho 
smartphone, kỹ thuật wireless 
5G tân tiến nhất.  
Trump đã dùng quyền tổng 
thống để không cho phép 
Broadcom mua được công ty 
Qualcom. Hơn nữa còn cấm 
Qualcom không được bán đồ 
cho công ty ZTE làm phone của 
Trung Hoa. Công ty ZTE mất 
đồ cung cấp của Qualcom phải 
ngưng hoạt động làm gần 
80,000 nhân công Tàu mất 
việc. 
Nhưng Tập Cận Bình đã nhảy 
vào can thiệp, điều đình thẳng 
với Trump để cứu công ty ZTE. 
Lúc đó Trump cần Tập Cận 
Bình không phá việc gặp 
thượng đỉnh với Kim Jong Un tại 
Singapore tuần lễ vừa qua nên 
Trump phải nhượng bộ và cho 
Qualcom bán đồ tiếp cho ZTE 
để cứu công ty này. Tập Cận 
Bình rất cay chuyện này vì 
chuyện công ty ZTE sắp sửa 
phá sản phải đóng cửa làm 
80,000 nhân công Tàu mất việc 
chỉ vì không mua được đồ của 
Qualcom, chứng tỏ Tàu còn 
quá yếu kém về kỹ thuật.  Và 
đòn tung tiền để mua các công 
ty kỹ thuật lớn của Hoa Kỳ như 
vụ Broadcom đòi mua 
Qualcom đã bị Hoa Kỳ chặn 
đứng. 
Như vậy hiện nay Hoa Kỳ đã 
sáng mắt ra để nhận thấy dã 
tâm cuả Trung Hoa là tìm cách 



 

ăn cắp hay mua lại các kỹ thuật 
tối tân nhất của Hoa Kỳ để sẽ 
vượt qua mặt Hoa Kỳ về kỹ 
thuật. Sau ngày 30 tháng 6,  
Trump tuyên bố sẽ cho ngưng 
việc bán các kỹ thuật tối tân 
sang Trung Hoa, có nghĩa tìm 
cách diệt trước hậu hoạn “Made 
in China 2025”, mộng làm bá 
chủ kỹ thuật tân tiến nhất của 
Trung Hoa. 
Trước khi có việc đánh thuế 
quan tariff 25% lên 50 tỹ Mỹ 
Kim hàng hoá Tàu, phái đoàn 
của Hoa Kỳ do bộ trưởng tài 
chánh Mnuchin đã sang Bắc 
Kinh để thương thuyết. Mục 
đích là thuyết phục Trung Hoa 
phải giảm thiểu thặng dư về 
mậu dịch với Hoa Kỳ, mở rộng 
thị trường của Trung Hoa cho 
hàng hóa của Hoa Kỳ, ngăn 
chặn việc ăn cắp kỹ thuật của 
công ty Hoa Kỳ. Một đòi hỏi của 
chính quyền Trung Hoa là các 
công ty Hoa Kỳ làm ăn tại 
Trung Hoa phải cộng tác với 
công ty Tàu và chuyển nhượng 
kỹ thuật cho công ty Tàu! 
Mnuchin đòi Trung Hoa phải 
ngưng việc này! Ngoài ra Hoa 
Kỳ còn đòi Trung Hoa phải bỏ 
chương trình Made in China 
2025, không được tài trợ cho 
các công ty kỹ thuật của Trung 
Hoa để làm bá chủ mọi nghành 
kỹ thuật tối tân nhất.  
Dĩ nhiên đời nào Tập Cận Bình 
chịu bỏ chương trình Made in 
China 2025! Bài học cay đắng 
cho Tập Cận Bình là phải lạy 
van Trump để Qualcom bán đồ 
cho công ty Tàu ZTE để khỏi 
phải đóng cửa gây thất nghiệp 
nặng. Tập Cận Bình phải dùng 
đòn phá bĩnh chuyện họp 
thượng đỉnh Trump và Kim 
Jong Un mới cứu nổi ZTE. Nên 

sống chết họ Tập cũng phải tìm 
cách vượt mức về kỹ thuật để 
qua mặt Hoa Kỳ, không thể dẹp 
chương trình Made in China 
2025 được. 
Hơn nữa Tập Cận Bình vẫn còn 
sợ Trump tráo trở như bản tính 
cố hữu, đã thỏa thuận để cứu 
công ty ZTE nhưng nếu chiến 
tranh mậu dịch tăng cao, sẽ 
quay mặt bỏ ngay và lại ra lệnh 
cấm Qualcom bán đồ cho ZTE 
tiếp! Nhất là vụ họp với kim 
Jong Un đã xong, Trump sẵn 
sàng trở mặt ngay để bỏ thỏa 
thuận trước kia với Tập Cận 
Bình! Và đúng như Tập Cận 
Bình đã lo ngại, ngày thứ hai 18 
tháng 6, Thượng Viện đã bỏ 
phiếu với tỷ lệ 85-10 để cấm 
không cho Trump cứu công ty 
ZTE, tiếp tục ngăn chặn 
Qualcom bán đồ cho ZTE, tức 
bắt công ty Tàu ZTE phải đóng 
cửa! Nhiều phần Trump đã đi 
ngầm với Thượng Viện để ra 
luật chơi ZTE. Vì vụ Bắc Hàn đã 
xong, Trump quay mặt chơi 
Tập Cận Bình ngay! 
Trước khi cho đánh tariff, 
Trump giả dạng nhiều thiện chí, 
cho phái đoàn kinh tế gồm 
Mnuchin, Lighthizer và Navarro 
sang Tàu để thương thuyết 
trước! Dĩ nhiên những thương 
thuyết của bộ trưởng tài chánh 
Mnuchin tại Bắc Kinh bất 
thành. Nhưng Trung Hoa muốn 
cứu vãn, đã cho phó thủ tướng 
Liu He là cố vấn về kinh tế cho 
Tập Cận Bình sang Hoa Kỳ để 
thương thuyết tiếp. Lần này Liu 
He hứa hẹn sẽ làm giảm cán 
cân mậu dịch mất thăng bằng 
với Hoa Kỳ. Trong năm 2017,  
Trung Hoa xuất cảng sang Hoa 
Kỳ 506 tỷ Mỹ Kim, trong khi 
Hoa Kỳ xuất cảng sang Trung 

Hoa có 131 tỷ Mỹ Kim, có nghĩa 
Hoa Kỳ thiệt hại 375 tỷ Mỹ Kim 
mất thăng bằng mậu dịch với 
Trung Hoa. Liu He hứa hẹn sẽ 
giảm đi mất thăng bằng này 
200 tỷ Mỹ Kim, bằng cách mua 
sản phẩm canh nông và sản 
phẩm năng lượng của Hoa Kỳ, 
trong số này sẽ mua thêm 70 tỷ 
Mỹ Kim đậu nành giúp nhà 
nông Mỹ!  
Nhưng ngoài chuyện giảm 
chênh lệch mậu dịch và mua 
thêm đậu nành, Trung Hoa 
cương quyết giữ lập trường về 
chuyện kỹ thuật, nhất định theo 
chương trình Made in China!  
Điều này đã làm các tay diều 
hâu về Trung Hoa như Uûy 
Viên Mậu Dịch Lighthizer và  cố 
vấn mậu dịch cho Trump  là 
Peter Navarro thuyết phục 
được Trump là phải ra tay trừng 
trị Trung Hoa bằng cách đánh 
thuế quan tariff ngay! Vì thương 
thuyết với Trung Hoa là chuyện 
vô ích,  Trung Hoa chỉ tìm cách 
kéo dài và hứa hẹn xuông, chỉ 
còn cách đánh tariff nặng mới 
có hiệu quả được. 
Thực sự con số 50 tỷ Mỹ Kim 
đánh thuế quan và ngay cả nếu 
Trump tăng lên thành 150 tỷ, 
hậu quả trên nền kinh tế Hoa 
Kỳ cũng chưa có gì đáng kể.  
Nhưng hậu quả trên Trung Hoa 
sẽ khá nặng nếu Trung Hoa trả 
đũa lại và theo đuổi chuyện gia 
tăng chiến tranh mậu dịch với 
Hoa Kỳ. 
Lý do là con số tổng sản lượng 
nội địa GDP của Hoa Kỳ là 20 
trillion một năm, đánh tariff 
25% trên 50 tỷ Mỹ Kim hàng 
hóa chỉ là con số quá nhỏ, 
không ảnh hưởng tai hại gì đến 
kinh tế chung. Ngoài ra 70% 
tổng sản lượng Hoa Kỳ là 



 

chuyện tiêu thụ của người dân, 
con số xuất cảng chỉ chiếm 
12% của GDP. Nên Trung Hoa 
có chơi lại, đánh tariff lên 50 tỷ 
đồ của Hoa Kỳ, sẽ không có 
ảnh hưởng nhiều.  
Và như đã doạ trước, sau khi 
Tàu tuyên bố trả đũa lại, Trump 
bồi thêm ngay. Ngày thứ ba 19 
tháng 8 Trump tuyên bố sẽ 
đánh thêm tariff lên hàng hóa 
Tàu là 200 tỷ Mỹ Kim, leo thang 
chứ không phải chỉ đánh thêm 
100 tỷ như nói trước kia. Đồng 
thời bồi tiếp là nếu Tàu còn trả 
đũa sẽ cho đánh thêm 200 tỷ 
nữa, tổng cộng sẽ là 450 tỷ Mỹ 
Kim đồ của Tàu, gần bằng với 
tổng số hàng hóa Tàu xuất 
cảng sang Hoa Kỳ năm 2017! 
Ngược lại, kinh tế Trung Hoa 
dựa vào xuất cảng, export-
oriented economy, nên nếu 
xuất cảng bị hạn chế vì tariff 
cao, sẽ làm ảnh hưởng nặng nề 
ngay. Ngoài ra, Trung Hoa chỉ 
trả đũa lại tối đa là 130 - 150 tỷ 
Mỹ Kim là con số  Hoa Kỳ xuất 
cảng sang Tàu để đánh tariff. 
Nếu Trump nổi khùng lên, cho 
đánh tariff theo lời dọa lêân đồ 
Tàu thành  450 tỷ Mỹ Kim, 
Trung Hoa không còn chỗ nào 
để trả đũa lại được. Chỉ còn 
cách bán ra công khố phiếu 
Treasury bonds của Hoa Kỳ 
hiện đang nắm giữ. Nhưng nếu 
bán ra hết, Trung Hoa sẽ còn lỗ 
nặng hơn và Federal Reserve 
Bank mua lại hết, có nghĩa 
không dùng để làm áp lực 
được! 
Như thế nếu chiến tranh mậu 
dịch Hoa Kỳ – Trung Hoa tiếp 
diễn và gia tăng cường độ, kinh 
tế Trung Hoa sẽ bị thiệt hại 
nặng trong khi ảnh hưởng trên 

kinh tế Hoa Kỳ không đáng kể 
cho lắm.  
Với mức phát triển kinh tế hiện 
nay của Hoa Kỳ đã lên đến hơn 
4%, cao nhiều so với những 
năm trước, nạn thất nghiệp chỉ 
còn 3.8% cho tháng 5/2018 và 
còn có thể xuống hơn nữa 
thành 3.6% năm đến, kinh tế 
Hoa Kỳ quá mạnh. Thời điểm 
để triệt hạ kinh tế Trung Hoa là 
lúc này khi kinh tế Hoa Kỳ đi 
lên, không thấm thía gì khi 
Trung Hoa trả đũa lại bằng 
cách chạy theo đánh trariff qua 
lại!  
Thực sự Hoa Kỳ đã quá muộn 
khi để đến lúc này mới tìm cách 
triệt hạ Trung Hoa.  Ngăn chặn 
hàng hóa của Trung Hoa đáng 
nhẽ đã phải làm từ 30 năm 
trước! Nhưng muộn còn hơn 
không! 
Trump từ khi lên làm tổng thống 
đã làm nhiều chuyện sai lầm và 
gây ra nhiều chia rẽ trong xã 
hội Hoa Kỳ. Nhưng chuyện 
đánh kinh tế Trung Hoa bằng 
chiến tranh mậu dịch này là 
chuyện đúng, phải làm và cần 
phải làm đến nơi đến chốn, một 
điều không chắc chắn lắm với 
tính khí của Trump. 
Nếu làm kinh tế Trung Hoa suy 
yếu và phải chùn chân lại trong 
những tham vọng xâm chiếm 
và lấn áp các quốc gia lân 
bang, cũng như muốn qua mặt 
cả Hoa Kỳ để làm bá chủ toàn 
cầu, chiến tranh mậu dịch chỉ là 
bước đầu. Quan trọng hơn cả 
sẽ là triệt hạ Trung Hoa về 
quân sự và tạo thành thế kiềm 
tỏa xứ này, không cho hung 
hăng quá đáng như hiện nay. 
Một số nhà quân sự Hoa Kỳ đã 
nói đến chuyện đương đầu 
chính thức với Trung Hoa trên 

biển Đông Hải. Đầu tiên là tiêu 
diệt các hòn đảo nhân tạo tại 
Trường Sa và Hoàng Sa mà 
Trung Hoa đã chiếm cứ và lập 
căn cứ quân sự với các vũ khí 
tối tân,  như hoả tiễn chống 
chiến hạm của hải quân Hoa 
Kỳ. Cũng như hỏa tiễn phòng 
không của Trung Hoa có thể 
ngăn nhặn các chiến đấu cơ 
Hoa Kỳ không dám bay ngang 
qua. 
Các hàng không mẫu hạm của 
Hoa Kỳ có thể tạo thành vòng 
đai bao vây phong tỏa các hòn 
đảo nhân tạo này, cấm không 
cho ra vào và ra lệnh Tàu phải 
dỡ bỏ các căn cứ quân sự hiện 
đang có.  Việc phá hủy các căn 
cứ này có thể thực hiện bằng 
các phi đạn Tomahawk bắn từ 
xa vào. Hoặc dùng loại bom 
MOAD, mother of all bombs, 
của không quân Hoa Kỳ thả 
xuống để phá tan hòn đảo cho 
chìm luôn xuống đáy biển.  
Một số chiến lược gia Hoa Kỳ 
đã úp mở nói trước đây Hoa Kỳ 
thời thế chiến đã có lần cho tiêu 
tan một hòn đảo trên Thái Bình 
Dương. Có nghĩa lần này nếu 
cần Hoa Kỳ có thể cho luôn 5 
hòn đảo nhân tạo của Tàu chìm 
sâu dưới lòng biển với loại bom 
MOAD! 
Dĩ nhiên khi đó chiến tranh lớn 
với Trung Hoa sẽ nổ bùng và 
Hoa Kỳ sẽ phải ra tay để tiêu 
diệt hết các tiềm năng quân sự 
của Trung Hoa để triệt hạ và 
kiềm chế xứ này. Vấn đề là 
Trump có đủ can đảm và liều 
lĩnh để làm chuyện Hoa Kỳ 
đáng nhẽ đã phải làm từ lâu 
này hay không? 
Chuyện gì cũng có thể xảy ra 
và với Trump hiện nay, điều 
này có thể sẽ thành sự thực 



 

không biết chừng!  Không ai có 
thể nói trước được! Chúng ta 
hãy chờ xem! 
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