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Cuộc thương thuyết về mậu 
dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa 
đang tiến tới giai đoạn chót. Bộ 
trưởng tài chánh Mnuchin và 
Uûy Viên Mậu Dịch Lighthizer 
của Hoa Kỳ và phó thủ tướng 
Liu He của Trung Hoa đã họp 
qua họp lại tại Bắc Kinh và 
Washington D.C. hàng năm 
sáu lần trong mấy tháng nay và 
cuộc thương thuyết vẫn kéo 
dài. 
Tuy thế, Trump vẫn lạc quan và 
tuyên bố đã đạt được thỏa 
thuận 90% và hy vọng sẽ gặp 
Tập Cận Bình để ký kết thỏa 
ước mậu dịch trong một hay hai 
tháng sắp đến. Nhưng theo 
nhiều nhà phân tích, 10% chót 
mới là gay go vì Hoa Kỳ đòi đặt 
ra những cơ chế để trừng phạt 
Trung Hoa nếu dở trò lường gạt 
hay trì hoãn những thay đổi như 
Hoa Kỳ đòi hỏi. Điều này cần 
thiết vì không còn ai tin tưởng 
Tàu sẽ thi hành đúng đắn theo 
thỏa ước. Lý do là cả hàng vài 
chục năm nay, Tàu vẫn  hứa 
nhăng hứa cuội về chuyện mậu 
dịch và nuốt lời dễ dàng khi 
thiệt hại đến quyền lợi. 
Cơ chế trừng phạt Hoa Kỳ đang 
đòi hỏi là sẽ đánh thuế quan 
tariff trở lại ngay nếu có chứng 
cớ là Trung Hoa không thi hành 
đứng đắn thỏa ước mậu dịch và 
cấm không cho Trung Hoa trả 
đũa ngược lại! Dĩ nhiên Liu He 
và Tập Cận Bình coi đây là 
chuyện chơi nước thượng của 
Hoa Kỳ và không chịu! Ngoài ra 
Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đòi Trung 
Hoa phải mở rộng cho các công 

ty ngoại quốc hoạt động tại 
trung Hoa mà không phải 
chuyển nhượng kỹ thuật. Cũng 
như đòi chính quyền Trung Hoa 
đưa ra những biện pháp ngăn 
chặn việc ăn cắp kỹ thuật bằng 
tấn công vi tính. Cũng như việc 
cấm Trung Hoa không được tài 
trợ cho các công ty Tàu để làm 
bá chủ các nghành kỹ thuật tân 
tiến nhất hiện nay. 
Trung Hoa thực ra đã bắt đầu 
chịu nhượng bộ dần dần các  
điều kiện khắt khe của Hoa Kỳ 
đưa ra, tuy vẫn còn thương 
thuyết ráo riết. Lý do Tập Cận 
Bình cho xúc tiến nhanh hơn vì 
thấy Trump đã thoát khỏi cuộc 
điều tra của Mueller không như 
họ Tập tính toán và hy vọng là 
Trump bị kết án và bị đưa ra Hạ 
Viện truất phế. Tập Cận Bình 
sợ Trump lên nước trở lại sẽ 
cứng rắn hơn và sẽ chơi Tàu 
mạnh hơn nữa nên phải ra lệnh 
cho Liu He để nhượng bộ và kết 
thúc cuộc thương thuyết sớm 
sủa hơn. 
Đằng khác ảnh hưởng của 
chuyện đánh thuế quan tariff 
của Trump dù mới chỉ 10%, 
cũng đã làm kinh tế Trung Hoa 
đi xuống nhiều. Lý do là các 
công ty Trung Hoa  không tính 
toán được là cuộc chiến mậu 
dịch sẽ kéo dài bao lâu và 
Trump có chơi mạnh hơn, 
double down, đánh tariff gấp 
đôi mỗi kỳ thương thuyết thất 
bại hay không? Những lo sợ về 
tương lai này đã làm kinh tế 
Trung Hoa chậm lại nhiều và 
nếu không giải quyết sớm, 
Trung Hoa sẽ đi vào suy thoái 
kinh tế nặng nề. 
Tập Cận Bình cũng bắt đầu 
thấy hậu quả của cuộc chiến 
mậu dịch trên những quyết định 

của các công ty ngoại quốc 
giảm thiểu đầu tư tại Trung Hoa 
hay muốn rút ra khỏi hoàn toàn, 
sợ rằng chiến tranh mậu dịch 
còn kéo dài lâu và làm thiệt hại 
cho các công ty ngoại quốc làm 
ăn tại Trung Hoa. 
Một cuộc thăm dò và phỉng vấn 
các giám đốc tài chánh, chief 
financial officers, của các công 
ty ngoại quốc làm ăn trên đất 
Trung Hoa, do ngân hàng UBS 
thực hiện gần đây cho thấy làn 
sóng rút ra khỏi Trung Hoa bắt 
đầu lan rộng. 
Trong năm 2018, một phần ba 
các công ty có cơ sở sản xuất 
tại Trung Hoa đã cho di chuyển 
một phần các hãng xưởng của 
mình ra khỏi Trung Hoa. Một 
phần ba các công ty sản xuất 
này sẽ cho rời ra đất Tàu vào 
năm 2019 này. Tựu chung các 
công ty ngoại quốc chế tạo 
hàng hóa tại Trung Hoa cho rời 
các hãng xưởng sang các xứ 
khác khoảng 30% số lượng sản 
xuất của mình. Các quốc gia 
hưởng lợi do việc các công ty 
chạy khỏi Trung Hoa gồm có 
Việt Nam, Indonesia, Đài Loan, 
Aán Độ cũng như nhiều quốc 
gia Á Châu khác có giá nhân 
công rẻ hơn Tàu và không sợ bị 
tariff thuế quan của Hoa Kỳ.  
Những thí dụ điển hình như 
công ty Hasbro, làm đồ chơi, 
chạy sang Việt Nam mở cơ 
xưởng , cũng như sang Aán Độ 
và Mexico. Công ty GoPro làm 
camera và Universal 
Electronics, làm điện tự 
sensors và remote controls, 
chạy khỏi Tàu sang Mexico. 
Công ty Aten International làm 
phụ tùng computer chạy về Đài 
Loan. Công ty Danfoss làm 
máy sưởi và hydraulic rút ra 



 

khỏi Tàu và về lại Hoa Kỳ để 
mở cơ xưởng trên ngay đất Hoa 
Kỳ. Các công ty làm smart 
phones như Apple không bị 
Trump đánh tariff nên chưa di 
chuyển vì khó kiếm được các 
công ty phụ làm đồ phụ tùng 
ngoài đất Trung Hoa. Tuy thế 
công ty Sony của Nhật cũng 
bắt đầu cho đóng cửa một cơ 
xưởng làm smart phone tại Bắc 
Kinh và cho di chuyển sang 
Thái Lan. 
Việc các công ty ngoại quốc 
chạy khỏi Trung Hoa và dời các 
cơ sở sản xuất sang các quốc 
gia khác là hậu quả trực tiếp 
của cuộc chiến ttranh mậu dịch 
do Trump khởi xướng và đây 
mới chỉ có 10% tariff lên hàng 
hóa Tàu. Nếu cuộc thương 
thuyết mạu dịch thất bại và 
Trump nổi khùng, cho đánh lên 
tất cả hàng hoá Tàu hơn 500 tỷ 
Mỹ Kim, đánh tariff 25% hay 
cao hơn nữa, lúc đó các công ty 
ngoại quốc sẽ ùn ùn tháo chạy 
khỏi Tàu ngay, khỏi cần thúc 
dục! 
Đây là đòn làm kiệt quệ kinh tế 
Trung Hoa tức khắc. Lý do là 
trong hai thập niên trở lại đây, 
Trung Hoa đã chiếm hết các kỹ 
nghệ về sản xuắt của toàn cầu, 
với các công ty ngoại quốc của 
Hoa Kỳ, Nhật và Tây Aâu đầu 
tư và sản xuất tại Trung Hoa. 
Dựa vào kỹ thuật của các công 
ty ngoại quốc bị bắt buộc phải 
chuyển giao nếu muốn làm ăn 
tại Trung Hoa, cũng như ăn cắp 
kỹ thuật bằng cyberattacks, 
Trung Hoa đã trở thành lò sản 
xuất vĩ đại cho cả toàn cầu. Chỉ 
khi nào các công ty ngoại quốc 
chạy hết ra khỏi Trung Hoa, lúc 
đó đà chiếm đoạt làm bá chủ 
các kỹ nghệ sản xuất của 

Trung Hoa mới có thể kìm hãm 
và ngăn chặn được. 
Theo tài liệu về phát triển kỹ 
nghệ của Liên Hiệp Quốc, năm 
2000 Trung Hoa chiếm 8% 
tổng lượng sản xuất toàn cầu. 
Nhưng đến năm 2018, Trung 
Hoa đã chiếm giữ đến 25% của 
tất cả các hàng hóa sản xuất 
của toàn cầu, một nhảy vọt vĩ 
đại. Trong khi đó, Hoa Kỳ thụt 
lùi từ 22% năm 2000 xuống 
15% cho năm 2018. Nhật Bản 
cũng xuống dốc từ 13% năm 
2000 chỉ còn 10% cho sản xuất 
toàn cầu. Ngay hiện nay, mức  
lượng hàng hóa sản xuất của 
Trung Hoa đã nhiều hơn cả ba 
xứ Hoa Kỳ, Đức và Đại Hàn 
cộng chung lại! 
Điều này cho thấy đà tiến triển 
và tham vọng làm bá chủ các 
kỹ nghệ tân tiến nhất hiện nay 
như thông minh nhân tạo, 
robotics,  vô tuyến 5G, xe 
không người lái v.v.. của Trung 
Hoa như vạch ra trong chương 
trình Made in China 2025 của 
chính quyền Trung Hoa đã trở 
thành vô cùng nguy hiểm. Chỉ 
có cuộc chiến tranh mậu dịch 
giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa với 
những kết quả sơ khởi như đã 
thấy, mới có thể kìm hãm và 
ngăn chặn Trung Hoa nổi. 
Tuy nhiên cái giá phải trả 
không phải là nhỏ. Chỉ với 10% 
tariff như Trump đã đánh thuế 
quan trong vài tháng nay đã 
làm kinh tế Trung Hoa chậm lại. 
Nhưng phản ứng dây chuyền 
đã làm kinh tế nhiều quốc gia 
khác cũng bị ảnh hưởng lây. 
Như Đức, xuất cảng nhiều sang 
Trung Hoa về máy móc đã thấy 
tổng sản lượng quốc gia đi 
xuống ttrong hai tam cá nguyệt 
vừa qua. Cả vùng Tây Aâu 

cũng thấy kinh tế đi xuống, 
cũng như Nhật Bản.  
Các xứ Á Châu lệ thuộc nhiều 
vào kinh tế của Trung Hoa 
cũng bị ảnh hưởng lây và đi 
xuống. Nói chung nền kinh tế 
toàn cầu cho năm 2019 sẽ thấy 
mức phát triển kinh tế chậm 
hẳn lại, chỉ vì kinh tế Trung Hoa 
đi xuống làm ảnh hưởng. 
Tuy nhiên tại Hoa Kỳ, kinh tế 
vẫn mạnh và phát triển. Con số 
mới nhất ngày thứ sáu 5 tháng 
4 vừa qua cho thấy trong tháng 
3/2019, con số nhân công gia 
tăng là 196,000 người. Tháng 
trước, con số này chỉ là 20,000 
người kiếm ra việc. Nói chung, 
trong năm 2019 này,  trung 
bình có thêm 180.000 người 
kiếm ra việc, chứng tỏ kinh tế 
Hoa kỳ vẫn mạnh và tạo ra 
công việc cho mọi người. Tỷ lệ 
thất nghiệp vẫn đứng ở mức 
3.8% , con số thấp gần như kỷ 
lục, chứng tỏ công việc tại Hoa 
Kỳ rất mạnh, dễ kiếm việc và 
lương nhân công bắt đầu gia 
tăng nhiều hơn, cao hơn  3.2% 
so với năm ngoái. Lương bổng 
gia tăng sẽ làm cho mọi người 
tiêu tiền nhiều hơn, làm kinh tế 
phát triển hơn vì công ty muốn 
đáp ứng nhu cầu sẽ phải mướn 
thêm người làm, tạo ra vòng lẩn 
quẩn tốt. 
Điều quan trọng là mức lạm 
phát vẫn thấp, dù kinh tế mạnh, 
hiện nay mức lạm phát vẫn ở 
dưới mức 2%, được coi là mức 
lạm phát lý tưởng, không cao 
quá, không thấp quá. Trong 
năm 2018, Ngân Hàng Trung 
Ương Federal Reserve đã tăng 
lãi xuất 4 lần , mỗi lần 0.25% vì 
sợ lạm phát tăng nhanh. Nhưng 
với kinh tế toàn cầu chậm lại do 
ảnh hưởng của Trung Hoa đi 



 

xuống, Federal Reserve đã 
ngưng không cho tăng lãi xuất. 
Trump đã chỉ trích chủ tịch 
Federal Reserve là Powell vì tội 
tăng lãi xuất làm kinh tế Hoa Kỳ 
chậm hơn, mặc dù Federal 
Reserve Bank là độc lập, 
không lệ thuộc vào nghành 
hành pháp. 
Trump đòi Powell phải cắt lãi 
xuất để kinh tế phát triển nhanh 
hơn. Hơn thế nữa, Trump đề cử 
2 người vào ủy ban điều hành 
của Federal Reserve là 
Stephen Moore, kinh tế gia về 
phe với Trump. Người khác là 
Herman Cain, trước kia cũng ra 
tranh cử tổng thống nhưng rút 
lui vì bị tố về tội sách nhiễu tình 
dục! Nếu thêm hai tay Moore 
và Cain vào Federal Reserve 
đòi cắt lãi xuất như Trump 
muốn, việc Federal Reserve 
còn giữ độc lập được hay không 
trước áp lực của Trump sẽ là 
vấn đề lớn, ảnh hưởng nhiều 
đến uy tín cho cơ quan này. 
Lý do Trump muốn cắt lãi xuất, 
kích thích kinh tế chỉ vì chuyện 
ra tái cử lại năm 2020. Một khi 
kinh tế mạnh, thất nghiệp thấp, 
lương cao, dân chúng dễ bầu 
lại cho Trump hơn. Đây cũng là 
lý do tại sao Trump muốn kết 
thúc nhanh chóng cuộc thương 
thuyết mậu dịch với Trung Hoa. 
Vì một khi có được thỏa ước 
mậu dịch và ký kết với Tập Cận 
Bình, uy tín Trump sẽ lên cao 
hơn. Nền kinh tế toàn cầu sẽ 
mạnh hơn vì Trung Hoa thoát 
khỏi suy thoái sẽ đỡ ảnh hưởng 
đến kinh tế toàn cầu. Kinh tế 
Hoa Kỳ cũng sẽ mạnh hơn khi 
kinh tế toàn cầu hồi phục. 
Tuy nhiên Hoa Kỳ sẽ mất đi 
một cơ hội hãn hữu để triệt hạ 
được kinh tế Trung Hoa và làm 

suy yếu được quốc gia này trên 
đủ mọi mặt. Đây là thấy lợi nhỏ 
trước mắt mà quên đi mối hại vĩ 
đại trong tương lai. Vì với cuộc 
chiến mậu dịch và đe dọa đánh 
thuế quan tariff thật cao lên 
hàng hóa Trung Hoa, Trump đã 
làm kinh tế Trung Hoa suy đồi 
nhanh chóng. Nếu kiên trì và 
tiếp tục làm áp lực mạnh, cộng 
thêm với thuế quan đánh lên 
25% hay cao hơn lên tất cả 
hàng hóa Trung Hoa, kinh tế xứ 
này sẽ ngã gục ngay. 
Dù giá phải trả là suy thoái kinh 
tế toàn cầu và ảnh hưởng đến 
kinh tế Hoa Kỳ. Nhưng kinh tế 
Hoa Kỳ bây giờ rất mạnh và có 
khả năng để vượt qua được 
những ảnh hưởng xấu do suy 
thoái kinh tế toàn cầu đem lại. 
Trump chỉ vì thấy cái lợi trước 
mắt là việc tranh cử kỳ năm 
2020, nhưng quên đi mục tiêu 
chính của mình là làm suy yếu 
kinh tế Trung Hoa và làm kiệt 
quệ xứ này để triệt tiêu được 
các tham vọng về quân sự, 
bành trướng lãnh thổ và làm bá 
chủ toàn cầu của Tập Cận 
Bình. 
Đây sẽ là lỗi lầm đáng tiếc và 
sự thiển cận cũng như lòng tự 
tôn tự đại của Trump đã làm 
mất đi dịp may hiếm có để triệt 
hạ Trung Hoa. Quả là điều 
đáng buồn cho quốc gia Hoa 
Kỳ cũng như cho sự an bình 
của cả toàn cầu này vậy. 
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