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Một quyết định quan trọng nhất 
cho Donald Trump trong vài 
tuần lễ tới sẽ là việc có đánh 
thuế quan lên hàng hoá Tàu ở 
mức 25% hay không vào đầu 
tháng 3 này. Những thương 
thuyết về mậu dịch giữa Hoa Kỳ 
và Trung Hoa thực sự vẫn chưa 
đi đến đâu, như lời của bộ 
trưởng thương mại Wibur Ross 
mấy ngày gần đây nhận định là 
sự khác biệt của hai bên vẫn 
còn cách xa cả ngàn dặm! 
Trung Hoa đưa ra những ngón 
đòn nhử, là sẽ mua thêm hàng 
hóa của Hoa Kỳ lên đến cả 
trillion, ngàn tỷ Mỹ Kim mỗi 
năm, nhằm cân bằng chênh 
lệch về mậu dịch giữa hai quốc 
gia, để vài năm nữa, mức mất 
quân bình sẽ thành zero!  
Nhưng đây chỉ là nhử xuông, vì 
thực sự Trung Hoa chỉ mua từ 
Hoa Kỳ chính là sản phẩm canh 
nông như đậu nành và về nămg 
lượng như dầu hỏa, khí đốt, 
không thể dùng để cân bằng về 
mậu dịch được! Trong khi đó, 
mặc dù Trump đã đánh thuế 
quan tariff là 10% lên hơn 200 
tỷ Mỹ Kim đồ Tàu, mức nhập 
cảng hàng hoá Tàu vẫn không 
suy suyển gì. Và mức mất quân 
bình mậu dịch giữa Hoa Kỳ và 
Trung Hoa năm 2018 còn lên 
cao thành kỷ lục! 
Có nghĩa nếu Trump muốn 
ngăn chặn việc nhập cảng đồ 
Tàu và làm thăng bằng hơn về 
mậu dịch, chỉ còn cách đánh 
tariff lên 25% hay cao hơn nữa 
như 35% hay 45%. Và không 

phải chỉ là hơn 200 tỷ mà phải 
hơn 500 tỷ Mỹ Kim bao gồm tất 
cả hàng hoá Tàu nhập cảng 
vào Hoa Kỳ. 
Hiện nay kinh tế Trung Hoa đã 
xuống dốc, mặc dù mới chỉ chịu 
đựng sơ khởi có 10% tariff! Con 
số mới nhất về tổng sản lượng 
quốc gia GDP của Trung Hoa 
là tăng trưởng chỉ ở mức 6.6%, 
con số thấp nhất từ mấy chục 
năm nay! Vì trước kia, mức tăng 
trưởng hơn 10% môãi năm. 
Nhưng ngay con số vừa đưa ra 
đã bị các quan sát viên quốc tế 
dè bỉu không tin! Lý do là Tàu 
vốn thường hay bịp bợm, đưa ra 
những dữ kiện kinh tế không 
chính xác để lòe bịp, gạt gẫm 
nên không ai tin tưởng vào con 
số chính thức của chính quyền 
cộng sản đưa ra. Nếu theo các 
dữ kiện không đánh bóng và 
sửa đổi được như mức tiêu thụ 
điện năng, con số xe hơi bán 
được, mức nhập cảng khoáng 
chất để xây cất ..v.v.., kinh tế 
Trung Hoa đã xuống ở mức suy 
thoái, có nghĩa không phải là 
6.6% tăng trưởng mà là con số 
âm! 
Mức sản xuất của Trung Hoa đi 
xuống vì cuộc chiến mậu dịch 
với Hoa Kỳ. Đây mới chỉ là tariff 
có 10%. Nhưng đe dọa của 
Trump sẽ tăng lên 25% vào 
đầu tháng 3 này đã làm Tàu 
phải giảm thiểu việc sản xuất vì 
sợ không bán được sang Hoa 
Kỳ khi tariff cao hơn nữa. Các 
đầu tư về sản xuất cũng đã 
chậm lại nhiều vì lý do này. 
Trong khi đó dân chúng Tàu 
bắt đầu thắt lưng buộc bụng 
không dám ttiêu pha  nữa vì sợ 
tương lai bấp bênh. Kết quả 
mức tiêu thụ xuống thấp và kin 
tế Tàu càng trì trệ hơn.  Tuy nền 

kinh tế Trung Hoa không quá lệ 
thuộc vào người tiêu thụ như tại 
Hoa Kỳ, mức tiêu thụ chiếm 2/3 
mức GDP, nhưng con số dân 
trung lưu của Trung Hoa đã 
tăng nhiều và tiêu thụ bắt đầu 
giữ tỷ lệ quan trọng hơn cho 
kinh tế Trung Hoa. 
Nhưng căn bản của nền kinh tế 
Trung Hoa vẫn dựa vào xuất 
cảng. Một khi xuất cảng bị hạn 
chế do việc Trump đánh tariff 
làm hàng hóa Tàu khó bán hơn 
tại Hoa Kỳ, kinh tế Tàu dễ dàng 
bị đánh gục. Thực sự ngay dù 
không có chuyện chiến tranh 
mậu dịch với Hoa Kỳ, kinh tế 
Trung Hoa đang lâm vào tình 
trạng khủng hoảng tín dụng 
nặng nề. Lý do là con số nợ 
chung của tất cả mọi cơ xưởng, 
công ty và của chính quyền đã 
ở mức 400% so với mức GDP 
tổng sản lượng quốc gia. Tỷ lệ 
số nợ chung trên GDP ở mức 
100% cho một quốc gia thường 
là mức báo hiệu quốc gia đó 
đang rơi vào khủng hoảng tín 
dụng và sẽ dẫn dắt đến suy 
thoái kinh tế. 
Chính quyền của Tập Cận Bình 
ý thức được điều nguy hiểm này 
nên trong vài năm trở lại đây đã 
tìm cách để giới hạn việc cho 
vay bừa bãi, nhất là trong việc 
xây cất các buildings ma, hay 
ngay cả các thành phố ma cho 
cả triệu người nhưng không có 
ai vào ở! Nhưng sự thắt chặt tín 
dụng này của chính quyền đã 
đưa đến tình trạng các ngân 
hàng bóng tối, shadow 
banking, cho vay loạn ngoài sự 
kiểm soát của chính quyền và 
tạo nên tình trạng quả bóng tín 
dụng căng phồng, có thể nổ bất 
cứ lúc nào, nguy hiểm hơn cả 



 

thời Great Recession 2008 của 
Hoa Kỳ. 
Vì cuộc chiến mậu dịch với Hoa 
Kỳ và thấy nguy cơ sản xuất đi 
xuống và mức GDP thấp nhiều 
nên chính quyền Tập Cận Bình 
gần đây đã phải thả lỏng tín 
dụng trở lại bằng cách cho các 
ngân hàng cho vay dễ dàng 
hơn và bơm tiền vào nền kinh 
tế. Điều này sẽ đưa đến tình 
trạng một khi quả bóng tín dụng 
của Trung Hoa bể tan,  hậu quả 
sẽ trở thành kinh hoàng, vượt 
xa mức khủng hoảng tín dụng 
và suy thoái kinh tế năm 2008 
của Hoa Kỳ rất nhiều. 
Trong việc thương thuyết mậu 
dịch,  một điều kiện căn bản 
của Hoa Kỳ là Trung Hoa phải 
từ bỏ tham vọng làm bá chủ các 
nghành kỹ thuật tân tiến nhất 
vào năm 2025. Các tiến bộ kỹ 
thuật mới nhất này như thông 
minh nhân tạo, kỹ thuật vô 
tuyến 5G, xe không người lái, 
kỹ thuật làm người máy 
robotics..v.v.., hiện đang phát 
triển tại Hoa Kỳ. Nhưng Trung 
Hoa đưa ra một chương trình 
gọi là “Made in China 2025”, 
nhắm vào năm 2025 sẽ làm bá 
chủ các nghành này. Và 
phương cách đoạt được ngôi vị 
này là ăn cắp các bí mật về kỹ 
thuật của Hoa Kỳ! Hoặc đòi hỏi 
các công ty ngoại quốc muốn 
đầu tư vào Trung Hoa phải 
chuyển nhượng kỹ thuật. Hoặc 
phải cho công ty Trung Hoa 
chung vào và sẽ tìm cách để 
lấy hết các kỹ thuật tân tiến và 
gạt bỏ công ty chính của ngoại 
quốc bằng cách bán đồ rẻ hơn 
để giêát các công ty ngoại 
quốc! 
Trung Hoa đã dùng các mánh 
lới này từ ba bốn thập niên để 

ăn cắp hay chiếm giữ biết bao 
bí mật về kỹ thuật của Hoa Kỳ, 
Tâu Aâu và Nhật Bản. Và chính 
vì các mánh lới ăn cắp này đã 
làm Trung Hoa phát triển vượt 
bực! Nhưng với chương ttrình 
Made in China 2025, Trung 
Hoa muốn qua mặt cả Hoa Kỳ 
với các kỹ thuật tân tiến bậc 
nhất này và đương nhiên sẽ 
lãnh đạo cả thế giới nếu tham 
vọng này thành tựu. 
Đây chính là điểm sẽ làm cho 
các thương thuyết về mậu dịch 
giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa sẽ 
không đi đến đâu. Vì Hoa Kỳ 
muốn Tàu  bỏ tham vọng này. 
Và Tập Cận Bình dù chết sẽ 
không bao giờ chịu dẹp Made 
in China 2025! 
Lý do là Tập Cận Bình thấy 
Trung Hoa đã tiến quá xa về 
các kỹ thuật tân tiến này. 
Thành quả đã thấy gần trước 
mặt, không cần phải đợi đến 
2025 mà ngay bây giờ đã thành 
công như trường hợp nghành 
vô tuyến 5G. Điển hình là công 
ty Huawei. Thành lập bởi Ren 
Zhengfei, một sĩ quan của quân 
lực Trung Hoa và có liên hệ mật 
thiết với chính quyền, công ty 
Huawei trong 30 năm đã từ một 
công ty làm điện thoại rẻ tiền 
phát triển thành công ty qua 
mặt cả Apple và sẽ thành công 
ty lớn nhất thế giới về vô tuyến 
trong một hay hai năm đến. 
Huawei hiện làm dụng cụ về 
truyền thông có tầm vóc lớn 
nhất, giêát hết các công ty như 
Motorola, Lucent và cung cấp 
cho cả toàn cầu, ngoại trừ Hoa 
Kỳ!  
Huawei phát triển về kỹ thuật 
vô tuyến 5G nhanh đến mức có 
thể kiểm soát toàn bộ hạ tầng 
cơ sở của Internet, cũng như 

kiểm soát được tất cả các hệ 
thống vô tuyến của các quốc 
gia dùng dụng cụ do Huawei 
làm.  Điều này có nghĩa mọi 
cuộc điện đàm vô tuyến đều có 
thể bị Huawei nghe lén. Mọi bí 
mật về quốc phòng, về kinh tế, 
tài chánh, về cơ sở như điện 
lực, truyền thông..v.v.. đều có 
thể bị Huawei kiểm soát, nếu 
dùng Internet hay vô tuyến có 
dụng cụ của Huawei nằm ẩn 
nấp bên trong! 
Huawei nhiều phần do quân lực 
và tình báo Trung Hoa  kiểm 
soát dù chủ tịch Ren Zhengfei 
thề sống thề chết là không bao 
giờ có ý hại bất kỳ một quốc gia 
nào! Nhưng tình báo Hoa Kỳ tin 
rằng Huawei chính là một thứ 
vũ khí của Trung Hoa nhằm 
làm bá chủ thế giới! Nên Hoa 
Kỳ đã cấm không cho bán điện 
thoại của Huawei, cũng như 
cấm không cho dùng bất cứ 
dụng cụ nào do Huawei làm tại 
Hoa Kỳ. 
Không những thế Hoa Kỳ còn 
vận động để các đồng minh 
ngăn chặn Huawei. Uùc hồi 
năm ngoái đã cấm Huawei và 
một công ty Tàu khác là ZTE  
không cho cung cấp cụng cụ vô 
tuyến 5G cho Uùc. Tại Anh,  
công ty BT về truyền thông 
tuyên bố sẽ loại bỏ các dụng cụ 
của Huawei trong network của 
công ty. Vodafone một đại công 
ty về vô tuyến của Aâu Châu 
tuần lễ qua cũng tuyên bố sẽ 
ngưng không mua đồ của 
Huawei cho hệ thống vô tuyến 
5G của Vodafone.  
Tại Ba Lan, chính quyền xứ này 
tháng trước đã bắt giữ hai người 
về tội gián điệp. Một người Ba 
Lan là cựu nhân viên tình báo, 
người kia là một nhân viên của 



 

Huawei, được coi là kẻ điều 
khiển để lấy cắp các bí mật 
quốc gia của Ba Lan. Điều này 
cho thấy Huawei ngoài chuyện 
làm ăn bán đồ dụng cụ vô 
tuyến còn là ổ cho tình báo 
Trung Hoa hoạt động, nhắm 
vào mọi quốc gia có các hệ 
thống vô tuyến và Internet do 
Huawei cung cấp. 
Gần đây hơn là câu chuyện 
Meng Wanzhou,  phó chủ tịch 
Huawei, con gái của người 
sáng lập Ren Zhengfei, bị bắt 
tại Canada khi phi cơ bay từ 
Bắc Kinh sang Mexico và tạm 
dừng tại Canada. Lý do là vì  
Hoa Kỳ yêu cầu Canada bắt để 
giải giao sang Hoa Kỳ xử về tội 
giúp Huawei làm ăn với Iran. 
Nhiều phần đây cũng là do tình 
báo Hoa Kỳ chủ trương để gây 
áp lực trên công ty Huawei 
nhằm một mục đích bí mật nào 
đó không ai biết rõ! Chỉ tội cho 
Canada bị Trung Hoa trả đũa, 
cho bắt hai công dân Canada 
và đòi xử tử hình một người 
Canada khác về tội buôn ma 
túy! 
Tuy nhiên những câu chuyện 
trên về công ty Huawei cho 
thấy tham vọng của Trung Hoa 
muốn làm bá chủ thế giới và 
kiểm soát tất cả các nghành kỹ 
thuật tân tiến nhất của tương lai 
là điều đang được thực hiện. Và 
Tập Cận Bình dĩ nhiên sẽ 
không bao giờ chịu để cho Hoa 
Kỳ áp lực bằng mậu dịch để từ 
bỏ tham vọng của mình. 
Như thế những thương thuyết 
hiện nay về mậu dịch sẽ không 
đưa đến kết quả và đầu tháng 
3/2019 này, Trump sẽ phải 
quyết định có đánh mạnh hơn 
nữa về chuyện đánh thuế quan 
tariff lên hàng hóa Tàu. Tính 

toán của Tập Cận Bình là 
Trump sẽ không dám làm 
mạnh! Vì mỗi lần có đe dọa gia 
tăng về mậu dịch, stock trên 
Wall Street xuống nhiều! 
Trump theo dõi stock lên xuống 
mỗi ngày và thường tự hào là từ 
khi Trump thành tổng thống, 
chỉ số Dow Jones lên rất cao. 
Nên Tập Cận Bình cho rằng  để 
tự bảo vệ uy tín và nhất là đang 
bị điều tra về thông đồng với 
Nga, Trump sẽ không dám chơi 
Tàu thẳng tay và sẽ kéo dài để 
tiếp tục thương thuyết nữa! 
Tuy nhiên như chuyện của 
công ty Huawei cho thấy. Trung 
Hoa đã tiến quá nhanh và Hoa 
Kỳ chỉ còn một thời gian ngắn 
cho cơ hội ngăn chặn Trung 
Hoa trước khi quốc gia này 
thành công trong việc chiếm 
hết các kỹ thuật tân tiến nhất và 
trở thành bá chủ thế giới. Đây 
chính là thời điểm tốt nhất để 
diệt Trung Hoa trước khi quá 
muộn. Hoa Kỳ hiện có kinh tế 
vững mạnh với tỷ lệ thất nghiệp 
thấp nhất, tăng trưởng kinh tế 
mấy năm nay sẽ giúp cho Hoa 
Kỳ tránh suy thoái dù cho chiến 
tranh mậu dịch với Trung Hoa 
gia tăng cường độ. Trung Hoa 
đang ở tình trạng đen tối về 
kinh tế với quả bóng tín dụng 
căng phồng sắp bể. Với thuế 
quan tariff trên tất cả hơn 500 tỷ 
hàng hoá Tàu bị đánh 25% hay 
cao hơn nữa, chắc chắn kinh tế 
Trung Hoa sẽ bị tan vỡ và đi 
vào khủng hoảng nặng nề, kéo 
dào vài chục năm không 
chừng! 
Và chỉ có cách đó, nếu không 
kể giải pháp quân sự triệt hạ 
mọi tiềm năng quân lực của 
Trung Hoa, Hoa Kỳ mới có thể 
kiềm chế Trung Hoa được và 

giữ được an ninh cho toàn cầu 
này vậy. 
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