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Cuộc chiến tranh mậu dịch
giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa
càng lúc càng gia tăng cường
độ. Và với Trung Hoa không
chịu thua, ăn miếng trả miếng
sát nút, nhiều phần cuộc chiến
mậu dịch sẽ lên đến mức tối đa
chỉ trong vài tháng nữa, trước
cuộc bầu cử hay trước khi năm
2018 chấm dứt!
Sau khi đã đánh thuế quan
tariff lên 50 tỷ hàng hóa Trung
Hoa và Trung Hoa chơi lại bằng
cách đánh thuế lên nông phẩm,
đặc biệt là đậu nành của Hoa
Kỳ, Trump bắt đầu chơi mạnh
hơn. Đợt kế tiếp là 200 tỷ Mỹ
Kim đánh thuế quan trên những
hàng hóa loại tiêu thụ nhập
cảng từ Trung Hoa, gồm 6031
món đồ. Bộ Thương Mại đã cho
các công ty và các tổ chức tiêu
thụ tư nhân cho ý kiến hay làm
đơn xin miễn bị đánh thuế trong
vài tuần lễ qua và đã chấm dứt
ngày thứ năm 6 tháng 9 vừa
qua. Nay chỉ còn chờ Trump
cho áp dụng và trừ khi Trung
Hoa qui hàng, nhiều phần lệnh
này sẽ được ban hành.
Hơn thế nữa, Trump còn bồi
thêm, hứa hẹn sẽ chơi nốt 267
tỷ Mỹ Kim hàng hóa khác của
Tàu. Có nghĩa tổng cộng sẽ là
517 tỷ, còn nhiều hơn một chút
tổng số hàng hóa Hoa Kỳ nhập
cảng từ Trung Hoa cho cả năm
2017. Vì con số hàng hóa Hoa
Kỳ nhập cảng từ Trung Hoa cho
cả năm 2018 tiếp tục gia tăng.
Và Trump cho đánh thuế tariff

lên tất cả nọi thứ đồ, không trừ
món nào nữa!
Điều quan trọng là đánh thuế
quan tariff bao nhiêu? Trước
kia, chính quyền Trump nói
10%. Nhưng Trump cũng dọa
là có thể lên 25% hay hơn nữa.
Thực sự muốn làm mạnh với
Tàu, Trump sẽ phải đánh tariff
lên 35% hay 50% lên hơn 500
tỷ, lúc đó mới làm Tập Cận Bình
xếp giáo qui hàng được!
Có thể Trump phải làm từ từ,
đánh thuế quan lên 200 tỷ trước
và sau đó vài tháng sẽ thêm
luôn 267 tỷ Mỹ Kim. Lý do là khi
đánh thuế quan lên 50 tỷ đầu
tiên, đây chỉ là những đồ nhập
cảng dùng cho các hãng xưởng
của Hoa Kỳ, không phải hàng
hóa tiêu thụ. Nên ảnh hưởng
cho dân chúng tiêu thụ đi mua
sắm chưa thấy gì. Nhưng khi
đánh tariff lên 200 tỷ gồm các
đồ thường ngày mua ở WalMart
hay các cửa hàng khác, khi đó
người dân sẽ thấy giá cả tăng
lên cao ngay.
Công ty Apple trong bức thư gửi
cho Uûy Viên Mậu Dịch Robert
Lighthizer, công bố ngày thứ
sáu 7 tháng 9 vừa qua, đã nhấn
mạnh là các sản phẩm của
Apple, hầu hết làm ở Trung
Hoa như điện thoại cầm tay,
đồng hồ, các đồ phụ tùng điện
tử adapter, charger..v.v. sẽ
phải tăng giá hết và sẽ làm
công ty phát triển chậm lại, ảnh
hưởng chung đến nền kinh tế
Hoa Kỳ.
Như thế với 200 tỷ Mỹ Kim đồ
Tàu sẽ bị đánh thuế quan tariff
sắp đến, người tiêu thụ sẽ thấy
giá cả tăng lên ngay. Vì phần
lớn vật dụng thường dùng đều
là đồ Tàu! Và với giá cả tăng,
chỉ số tiêu thụ CPI sẽ tăng, lạm

phát sẽ lên, đưa đến việc Ngân
Hàng Trung Ương Federal
Reserve sẽ tăng lãi xuất để
chống lạm phát. Kinh tế lúc đó
sẽ đi xuống, giá stock xuống,
người dân thấy nghèo đi..v.v..
Có nghĩa ảnh hưởng trên nền
kinh tế và cho dân chúng tiêu
thụ không phải là nhỏ!
Ngay hiện tại, với thuế quan
chơi qua chơi lại hai bên trên 50
tỷ, nghành canh nông Hoa Kỳ
đã bị ảnh hưởng nặng. Trump
cho giúp 12 tỷ Mỹ Kim cho các
nhà nông trồng đậu nành bị
thiệt hại nặng vì không xuất
cảng được sang Trung Hoa .
Nhưng con số 12 tỷ mỹ Kim này
có thể cụng chưa thấm thía gì
nếu cuộc chiến mậu dịch kéo
dài và các nhà nông này mất
hẳn thị trường để xuất cảng đậu
nành khi Trung Hoa cho nhập
cảng từ Brazil, Argentina để
thay thế đậu nành của Hoa Kỳ.
Một số các kỹ nghệ dùng thép
và nhôm nhiều cũng bị thiệt hại
vì Trump cho đánh tariff lên các
kim loại nhập cảng này. Cũng
như các kỹ nghệ dùng các máy
móc từ Trung Hoa để sản xuất
trong số 50 tỷ Mỹ Kim bị thuế
quan trước đây. Các công ty
chế tạo xe hơi của Hoa Kỳ như
GM, Ford tháng 8 vừa qua đã
cắt giảm 4900 công việc, sau
khi sa thải 3500 nhân công
tháng 7 trước. Trong tường trình
của bộ Lao Động tuần trước
cho tháng 8 năm 2018, các
con số nhân công làm việc chế
tạo
máy
móc
gọi
là
manufacturing sector đã mất đi
3000 công việc. Cho 3 tháng 5,
6 và 7 năm 2018, trước kia
tưởng phát triển công việc là
93000 việc nay xét lại chỉ còn
62000 việc. Có nghĩa với tác

dụng sơ khởi của cuộc chiến
mậu dịch trong vài tháng qua
và chỉ mới có 50 tỷ Mỹ Kim, các
công việc sản xuất đã suy giảm
nhiều, chứng tỏ ảnh hưởng
không phải nhỏ và sẽ tăng lên
nữa.
Tuy nhiên đối với nền kinh tế
chung của Hoa Kỳ, các công
việc chế tạo sản xuất hiện nay
không chiếm giữ phần quan
trọng như trước kia. Việc tiêu
thụ chiếm đến 2/3 của GDP
tổng sản lượng quốc gia nên
ảnh hưởng của việc chế tạo sản
xuất đi xuống cũng chưa thấy
thấm thía gì và kinh tế Hoa Kỳ
vẫn mạnh và phát triển nhanh.
Thống kê tháng 8 vừa qua của
bộ Lao Động cho thấy tổng số
công việc gia tăng 201,000
nhân công. Tỷ lệ thất nghiệp
chỉ còn là 3.9%, con số thấp
nhất từ mấy chục năm nay. Hơn
nữa lương bổng của công nhân
đã tăng 2.9% so với năm ngoái.
Những con số này cho thấy
kinh tế Hoa Kỳ bây giờ rất
mạnh và có thể chịu được
những ảnh hưởng cuủa cuộc
chiến mậu dịch với Trung Hoa.
Ngược lại với Hoa Kỳ, kinh tế
Trung Hoa bây giờ đang gặp
khó khăn nhiều và bắt đầu
chậm lại, không phát triển được
như trước. Bằng chứng là thị
trường chứng khoán của Trung
Hoa đã mất hơn 20%, đi vào thị
trường gấu, bear market. Tiền
quan cũng mất giá nhiều so với
Mỹ Kim chỉ trong vài tháng qua.
Trung Hoa đã giảm thiểu nhập
cảng các nhu yếu phẩm thiên
nhiên vì đã giảm xây cất và
không tieu2 thụ nhiều như
trước. Điều nguy hiểm nhất với
trung oa là quả bóng tín dụng
căng phồng, sẽ nổ tan bất cứ

lúc nào. Vì các món nợ của các
công ty và tư nhân đã lên đến
mức khủng khiếp. Cũng như hệ
thống ngân hàng lậu trong
bóng tối gọi là shadow banking
của Trung Hoa đã lan tràn và
có cơ làm sụp đổ hệ thống tín
dụng toàn diện của Trung Hoa
còn hơn thời Đại Suy Thoái
2008 của Hoa Kỳ.
Hiện nay chỉ với 50 tỷ hàng hóa
của Trung Hoa bị Trump đánh
thuế quan tariff 25%, Trung
Hoa đã bắt đầu chới với. Nhưng
Tập Cận Bình hhiện đang ở thế
phải theo lao, không thể lùi
được. Vì đã hứa hẹn là sẽ ăn
miếng trả miếng ngang cơ với
Hoa Kỳ, Tập Cận Bình khó rút
lời. Nhất là sau khi Uûy Ban
Chính Trị Trung Ương đã cho
họ Tập thành tổng thống muôn
đời, không bị giới hạn nhiệm kỳ
nữa!
Với 200 tỷ Mỹ Kim Trump sắp
đánh tariff lên đồ Tàu, Tập Cận
Bình sẽ chỉ chơi lại được hơn
100 tỷ đồ Mỹ vì đã đến giới hạn
con số đồ Trung Hoa nhập
cảng từ Hoa Kỳ. Phần còn lại,
Tập Cận Bình sẽ cho dùng
cách phá giá đồng quan thêm
nữa và hạn chế việc mua
Treasury Bonds của Hoa Kỳ
hay có thể bán ra để chơi lại
nhằm làm tăng lãi xuất tại Hoa
Kỳ.
Nhưng với 200 tỷ Mỹ Kim
Trump sẽ chơi Tàu sắp đến,
nền kinh tế Trung Hoa sẽ
xuống dốc không phanh, dù
cho Ngân Hàng Trung Ương
của Trung Hoa có tung tiền ra
đến đâu để cứu đi nữa. Nếu
Trump giữ đúng lời hứa hẹn,
quất thêm 267 tỷ Mỹ Kim để
bao trùm tất cả hàng hóa Trung
Hoa xuất cảng sang Hoa Kỳ,

chắc chắn kinh tế Trung Hoa sẽ
sụp ngay, không thể cứu vãn
nổi!
Lý do là dù trung Hoa có đánh
ttrống đánh phách đến đâu
chăng nữa, tự cho là trung Hoa
giờ đã phát triển để qua mặt cả
Hoa Kỳ trong vài năm nữa. Sự
thật vẫn là kinh tế Trung Hoa là
kinh tế dựa trên xuất cảng. Nếu
không xuất cảng được sang
Hoa Kỳ, kinh tế này sẽ rơi vào
chỗ dãy chết. Và với quả bóng
tín dụng vì cuộc chiến mậu dịch
này làm vỡ tan, sẽ tạo ra khủng
hoảng kinh hoàng cho xã hội
Trung Hoa. Điều nguy hiểm
nhất là tầng lớp trung lưu của
Trung Hoa hiện đã lên đến vài
trăm triệu dân. Nay bị mất hết
tiền, mất công việc, mất nhà
cửa, giới trung lưu và giới trẻ
của trung Hoa sẽ làm loạn và
đảng cộng sản trung Hoa sẽ
phải đàn áp đẫm máu. Rối loạn
xã hội tại Trung Hoa sẽ lên đến
mức khủng khiếp và lan rộng
trên khắp các thành thị của
Trung Hoa.
Một sự sụp đổ toàn diện của
nền kinh tế Trung Hoa có thể
xảy ra nếu Trump áp dụng
chuyện đánh tariff đến nơi đến
chốn, bất kể đến ảnh hưởng
trên nền kinh tế Hoa Kỳ. Vì Hoa
Kỳ với kinh tế mạnh như hiện
nay có thể chịu được đòn trả
đũa của Tàu, cũng như bảo vệ
được kinh tế không bị ảnh
hưởng nhiều khi cuộc sụp đổ
kinh tế Trung Hoa lan tràn lên
toàn cầu.
Nguy cơ đến với Trung Hoa dù
mới sơ khởi, là việc bỏ chạy của
các công ty ngoại quốc trước
giờ vẫn đầu tư và sản xuất tại
Trung Hoa. Giờ đây với viễn
ảnh cuộc chiến mậu dịch sẽ

càng ngày càng nặng hơn và
Trung Hoa không phải là chỗ
làm ăn tốt nữa, các công ty
ngoại quốc này bắt đầu tìm
đường dời các cơ xưởng sản
xuất sang các quốc gia khác tại
Đông Nam Á. Tháng 7 , 2018
vừa qua, một phái đoàn gồm 72
người đại diện cho hầu hết các
công ty Nhật đang hoạt động
tại Trung Hoa đã sang Vịnh Hạ
Long của Việt Nam để nghiên
cứu về việc dời các hãng xưởng
sản xuất của Nhật từ Trung
Hoa sang Việt Nam. Các công
ty Nhật này thuộc đủ các
nghành từ dệt vải, quần áo đến
đồ điện tử, trước kia sản xuất ở
Trung Hoa để xuất cảng sang
Hoa Kỳ. Nay với thuế quan tariff
của Trump và lương công nhân
Tàu bây giờ lên quá cao, các
công ty này đều tìm đường chạy
sang Việt Nam.
Công ty Adidas làm giày hiện
nay đã sản xuất số lượng giày
tại Việt Nam nhiều gấp đôi số
lượng làm tại Trung Hoa.
Ttrong tương lai, với tariff của
Trump sẽ dọn hết sang Việt
Nam luôn! Các công ty như
Intel và Samsung cũng bỏ Tàu
sang Việt Nam, đầu tư vào cả
tỷ Mỹ Kim. Một khi chiến tranh
mậu dịch tăng lên hơn, sẽ rút
hết ra khỏi Trung Hoa. Không
phải chỉ có Việt Nam mới hưởng
lợi lớn này, các quốc gia khác
trong vùng như Thái Lan, Cam
Bốt, Nam Dương ..v..v.. cũng
sẽ thấy các công ty Hoa Kỳ và
ngoại quốc ồ ạt đổ vào đầu tư
và dời các hãng xưởng sản xuất
từ Trung Hoa sang các quốc
gia Đông Nam Á này.
Tóm lại, với 200 tỷ Mỹ Kim sắp
đánh thuế quan trên đồ Tàu và
có thể sau đó 267 tỷ nữa, cuộc

chiến ttranh mậu dịch sẽ làm
kinh tế Trung Hoa sụp đổ và
gây ra náo loạn cho xã hội
Trung Hoa. Việt Nam và các
quốc gia Đông Nam Á khác sẽ
được hưởng lợi nhiều do cuộc
chiến tranh mậu dịch Mỹ – Tàu
này. Chúng ta hãy chờ xem!
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