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Hoa Kỳ đang bắt đầu xiết chặt 
vòng vây kinh tế đối với Trung 
Hoa với mục tiêu cô lập hóa xứ 
này, không những chỉ trên 
phương diện kinh tế nhưng còn 
nhắm đến quân sự và tham 
vọng phát ttriển lãnh thổ của 
Trung Hoa. 
Sau khi đạt được thỏa thuận với 
hai quốc gia Mexico và Canada 
với thỏa ước USMCA để thay 
thế Nafta, Hoa Kỳ kèm thêm 
liều thuốc độc gọi là poison pill, 
cấm không cho hai xứ có thoả 
thuận mậu dịch với Trung Hoa! 
Với thành công này, chính 
quyền Trump hừng chí, quyết 
định dùng đòn ký kết mậu dịch 
với từng quốc gia khác, kèm 
thêm viên thuốc độc là không 
được bổ lẻ với Trung Hoa, nếu 
không chịu, thoả ước mậu dịch 
với Hoa Kỳ sẽ thành vô giá trị! 
Có nghĩa sẽ cô lập hóa Trung 
Hoa về kinh tế khi tất cả những 
quốc gia quan trọng về mậu 
dịch trên thế giới đã ký thỏa ước 
mậu dịch song phương với Hoa 
Kỳ, loại trừ Trung Hoa ra ngoài! 
Tuần lễ qua, chính quyền 
Trump thông báo chính thức 
cho Quốc Hội là Hoa Kỳ sẽ bắt 
đầu thương thuyết với Nhật, 
Anh và Liên Hiệp Aâu Châu.  
Ngoài ra cũng đang sửa soạn 
để thương thuyết mậu dịch với 
Phi Luật Tân và Việt Nam.  
Như vậy Trump đã sáng mắt 
hơn và nhận ra sự ngu xuẩn 
của mình khi mới vừa nhậm 
chức tổng thống, đã ký sắc lệnh 
rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa ước 

Trans Pacific Partnership, phá 
tan công trình của Tổng Thống 
Obama khổ công trước kia để 
đạt được thoả ước mậu dịch 
TPP, nhưng sau cùng bị Trump 
phá hủy! 
Đây là sai lầm lớn lao nhất của 
Trump, rút ra khỏi TPP, chỉ vì 
tức nhau với Obama, muốn phá 
tất cả những thành tựu của 
Obama trong hai nhiệm kỳ 
trước. Thỏa ước TPP với các 
quốc gia Á Châu nhưng loại trừ 
Trung Hoa ra ngoài, được các 
kinh tế gia cho là giải pháp 
quan trọng nhất để kiềm tỏa 
Trung Hoa về kinh tế. Bắc Kinh 
đã ăn mừng lớn khi thấy Trump 
vừa nhậm chức đã hủy bỏ thoả 
ước TPP này. Nhiều quan sát 
viên quốc tế đã cười nhạo 
Trump cho rằng không phải 
Trump muốn làm Hoa Kỳ lớn 
mạnh trở lại nhưng chính là làm 
Trung Hoa vĩ đại hơn khi bỏ 
TPP! 
Trump bắt đầu thức tỉnh và để 
chuộc lại phần nào sai lầm khi 
bỏ TPP, đã đi theo con đường 
chơi Tàu về mậu dịch và kinh tế 
vạch ra bởi Peter Navarro, cố 
vấn về mậu dịch của Trump. 
Navarro là cựu giáo sư kinh tế 
tại đại học California tại Irvine, 
là tay diều hâu hạng nặng về 
chuyện phải chơi Tàu. Navarro 
viết cuốn sách “Death by 
China”, chủ trương Hoa Kỳ phải 
triệt hạ kinh tế Trung Hoa trước 
khi bị Trung Hoa tiêu diệt chính 
Hoa Kỳ về kinh tế. Trong thời 
gian năm đầu tiên của chính 
quyền Trump, Navarro bị lờ đi 
không đếm xỉa đến vì Trump 
nghe lời Gary Cohn, chủ trương 
tự do mậu dịch, đặc biệt với 
Trung Hoa, nhiều phần vì Cohn 
trước kia là chủ tịch của 

Goldman Sachs, công ty đầu tư 
kiếm lợi lớn nhờ những dịch vụ 
với Trung Hoa. Cohn không 
muốn chơi Tàu vì thiệt hại cho 
Goldman Sachs, cũng như thiệt 
hại cho chính cá nhân mình! 
Nhưng Cohn sau cùng bị thất 
sủng và từ chức và từ đó Trump 
đã nghe lời Peter Navarro để 
hoạch định chính sách chơi 
Tàu tối đa. Thực sự hiện nay 
Trump bị dằng co giữa hai phe 
diều hâu của Navarro và 
Lighthizer, ủy viên mậu dịch và 
phe bồ câu của Mnuchin, bộ 
trưởng Tài Chánh và Wilbur 
Ross, bộ trưởng Thương Mại. 
Mnuchin muốn tiếp tục thương 
thuyết với Trung Hoa và hai tay 
Navarro và Mnuchin đã to tiếng 
chửi lộn nhau công khai khi 
sang Tàu mấy tháng trước để 
họp thương thuyết. 
Gần đây hơn, Navarro và 
Lighthizer có vẻ mạnh thế hơn 
và thúc đẩy được Trump chơi 
Tàu mạnh tối đa! Bằng chứng 
là chiến lược tạo ra các cuộc 
thương thuyết mậu dịch song 
phương với từng quốc gia một 
và kèm viên thuốc độc cấm bổ 
lẻ với Tàu, có thể là công trình 
của Navarro và Lighthizer, 
nghiêng cán cân chơi Tàu về 
phe diều hâu, ép được các tay 
bồ câu như Mnuchin, Ross và 
Larry Kudlow, chủ tịch ban cố 
vấn kinh tế của Trump, phải đi 
theo con đường ttriệt hạ kinh tế 
Trung Hoa! 
Gần đây nhất Navarro còn 
thành công trong việc thuyết 
phục Trump rút ra khỏi nghị ước 
quốc tế về Bưu Điện, đã bị 
Trung Hoa lợi dụng để hưởng 
lơi tối đa và làm thiệt hại cho 
Hoa Kỳ. Nghị ước quốc tế này 
ký kết năm 1874, đã gần 150 



 

năm, cho các quốc gia nghèo 
chịu bưu phí rất thấp khi gửi đồ 
sang các quốc gia giàu có như 
Hoa Kỳ, Tây Aâu.  
Trung Hoa đã lợi dụng tiền bưu 
phí quá rẻ để gửi hàng hóa 
sang Hoa Kỳ gần như cho 
không vì Trung Hoa dù bây giờ 
đã phát ttriển kinh tế vẫn được 
liệt kê là “quốc gia nghèo” 
ngang hàng với các xứ Phi 
Châu nghèo đói. Hàng hoá từ 
Trung Hoa gửi theo cách này 
đã chiếm đến 60% tất cả các 
bưu phẩm trên toàn cầu và là 
một trong những nguyên nhân 
làm hàng hóa từ Tàu quá rẻ, đồ 
làm tại nội địa Hoa Kỳ không 
cạnh tranh nổi. Điển hình là một 
thùng đồ nặng 4.4 pounds gửi 
từ Trung Hoa sang Hoa Kỳ chỉ 
mất 5 Mỹ kim cước phí, trong 
khi gửi đồ nặng cỡ đó trong nội 
địa Hoa Kỳ mắc gấp 4 lần! Nếu 
gửi từ Hoa Kỳ sang Trung Hoa, 
còn mắc gấp bội nhiều hơn 
nữa. 
Hiện nay rất nhiều websites 
bán đồ nhập cảng từ Tàu đã 
cho free shipping chỉ vì giá quá 
rẻ này. Ngược lại nhiều công ty 
Hoa Kỳ đã bị phá sản chỉ vì đồ 
làm từ Tàu rẻ hơn, lại gần như 
không chịu cước phí gì về bưu 
điện khi gửi từ Trung Hoa sang 
Hoa Kỳ, nên không cạnh tranh 
nổi. 
Đây là chuyện về mậu dịch 
tưởng như nhỏ nhặt, không 
đáng kể và không mấy ai biết 
đến. Cho đến khi Navarro 
khám phá ra điều này đã ảnh 
hưởng tai hại quá lớn cho Hoa 
Kỳ và làm Tàu hưởng lợi quá 
nhiều. Nay chính quyền Trump 
với Navarrro thúc đẩy đã chặt 
được một con đường lợi dụng 
ma mãnh của Tàu và sẽ làm 

mậu dịch của Tàu bị ảnh hưởng 
nặng! 
Kinh tế Trung Hoa hiện càng 
ngày càng chậm lại và đi 
xuống. Con số mới nhất về 
GDP của Trung Hoa cho thấy 
trong tam cá nguyệt thứ ba, 
mức GDP tăng 6.5%, so với 
tam cá nguyệt trước là 6.7%. 
Thực sự những dữ kiện của 
chính quyền Trung Hoa đưa ra 
hiện nay không ai tin tưởng nữa 
vì toàn là bịp bợm. Những cơ 
quan có trách nhiệm thu thập 
dữ kiện kinh tế đều được lệnh 
dìm đi những dữ kiện xấu, chỉ 
tường trình điều gì tốt, có lợi và 
thổi phồng thêm lên. Vì thế 
những nhà phân tích kinh tế 
không dùng những điều gì 
chính quyền đưa ra nhưng 
dùng những dữ kiện không thay 
đổi được. Thí dụ như muốn xem 
một vùng có phát triển thực sự 
hay không, nhiều nhà phân tích 
ngoại quốc dùng mức tiêu thụ 
điện lực của vùng đó. Nếu nói 
vùng phát triển 8% nhưng mức 
điện tiêu thụ đi xuống 15%, 
điều đó có nghĩa kinh tế của 
vùng đó không phải phát triển 
thêm nhưng đã thụt lùi mất đi 
15%! 
Những con số khách quan và 
khó thay đổi được như thí dụ 
trên đã cho thấy kinh tế Trung 
Hoa hiện nay không còn là tăng 
trưởng nữa, nhưng có thể đã 
bắt đầu đi vào suy thoái. Dân 
chúng Tàu không còn tin tưởng 
vào chính quyền nữa và đã đô 
xô nhau đi bán stock. Thị 
trường chứng khoán Thượng 
Hải đã mất đi 23% giá trị kể từ 
đầu năm. Chính quyền Tàu tìm 
cách trấn an cho các nhân vật 
như chủ tịch ngân hàng trung 
ương tuyên bố kinh tế Tàu vẫn 

mạnh, nhưng cũng chỉ làm tạm 
ổn vài ngày, sau đó cũng sẽ 
tiếp tục đi xuống. Dân chúng 
Tàu thấy chung quanh họ kinh 
tế đều chậm lại. Ai cũng thấy 
việc Hoa Kỳ đánh tariff lên đồ 
Tàu sẽ làm không xuất cảng 
sang Hoa Kỳ được nữa, dĩ 
nhiên kinh tế sẽ phải xuống.  
Ngoài ra những chuyện vay 
tiền qụit nợ của hệ thống ngân 
hàng bóng tối gọi là shadow 
banking của Tàu bắt đầu như 
nước lũ tràn đến sẽ làm quả 
bóng tín dụng của Tàu vỡ tan 
tành trong nay mai, còn kinh 
hoàng hơn nhiều so với thời Đại 
Suy Thoái của Hoa Kỳ năm 
2008. Điều nguy hiểm cho 
Trung Hoa là biết quả bóng tín 
dụng sắp bể tan nhưng vẫn 
phải bơm tiền vào những công 
trình vô bổ và phí phạm để 
công nhân có việc và tạo ra ảo 
tưởng là kinh tế chưa sao! 
Nhưng thời điểm mọi sự sẽ tanh 
bành không thể che dấu được 
nữa cũng sắp sửa xảy ra. Và 
kinh tế Trung Hoa sau cùng 
cũng sẽ phải đối diện với thực 
tại! 
Một cách thức chính quyền 
Trung Hoa hiện đang làm để 
chống chọi với chuyện đánh 
tariff lên đồ Tàu của Hoa Kỳ là 
cho phá giá đồng quan. Mức 
giá trị của tiền quan đã xuống 
tháp nhất kể từ tháng 1/2017. 
Hiện nay một Mỹ Kim ăn 6.93 
quan so với trước kia chỉ hơn 6 
quan một chút. Trong vài tháng 
nữa, có thể một Mỹ Kim sẽ ăn 
7.5 quan hay 8 quan không 
chừng. Như thế với tiền quan 
mất giá hơn 10%, đồ Tàu sẽ rẻ 
đi khi xuất cảng sang Hoa Kỳ 
để bù lại cho tariff 10% của Hoa 
Kỳ hiện nay. 



 

Nhưng đến 31 tháng 12 năm 
nay, nếu không có gì thay đổi, 
thuế quan tariff trên đồ Tàu sẽ 
là 25% trên 250 tỷ hàng hóa 
Tàu. Nếu Trump nổi khùng 
thêm chút nữa, sẽ cho đánh hết 
lên cả hơn 500 tỷ hay đánh 
tariff thành 35-45% để bù lại 
cho chuyện Tàu phá giá đồng 
quan, lúc đó kinh tế Tàu sẽ qụy 
ngay. 
Tuần lễ vừa qua, bộ Tài Chánh 
tuyên bố chưa liệt kê Trung 
Hoa là lũng đoạn tiền tệ, 
currency manipulator, nhưng 
tiếp tục canh  chừng chuyện 
Tàu cho phá giá tiền tệ. Thực 
sự với chuyện Trump chơi Tàu 
hiện nay, chuyện liệt kê một 
quốc gia như Trung Hoa là lũng 
đoạn tiền tệ không quan trọng 
như những đời tổng thống 
trước. Nhưng ai cũng biêát là 
Trung Hoa hiện giờ chỉ còn 
cách cho phá giá tiền quan để 
chống lại với Hoa Kỳ. Nhưng 
điều này cũng vô ích một khi 
Trump cho chơi tariff mạnh hơn 
nữa! 
Tóm lại, chính sách cô lập hóa 
kinh tế Trung Hoa của Hoa Kỳ 
hiện nay đang xảy ra và với 
cuộc chiến mậu dịch càng ngày 
càng gia tăng cường độ, sự sụp 
đổ của nền kinh tế Trung Hoa 
là điều sớm muộn cũng sẽ xảy 
ra. 
Tuy nhiên điều quan trọng hơn 
cả là việc triệt tiêu tiềm năng 
quân sự của Trung Hoa. Một 
cuộc phong tỏa toàn diện bằng 
hải lực và không lực của Hoa 
Kỳ trên các hòn đảo nhân tạo 
của Trung Hoa trên vùng biển 
Đông, là điều nhiều phần sẽ 
xảy đến trong tương lai gần.  
Và dội bom phá hủy các căn cứ 
quân sự của Trung Hoa trên 

các hòn đảo này cũng như căn 
cứ tiềm thủy đĩnh của Trung 
Hoa tại đảo Hải Nam và phá 
tan các hải đoàn với hàng 
không chiến hạm của Trung 
Hoa là điều quân lực Hoa Kỳ sẽ 
phải làm để triệt hạ khả năng 
quân sự của Trung Hoa. Trước 
khi quá muộn! 
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