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Rượu vang nhập từ Mỹ tại cửa hàng Alexander Wine ở Thượng Hải. Ảnh chụp ngày 6/07/2018. 
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Hôm nay 06/07/2018, Washington và Bắc Kinh chính thức bước vào cuộc chiến thương mại. Vào 

04 giờ GMT, quyết định của Mỹ tăng thuế lên thành 25% đối với 818 mặt hàng với tổng trị giá 

34 tỉ đô la nhập từ Trung Quốc - trong đó có xe hơi, ổ cứng máy tính, linh kiện máy bay - chính 

thức có hiệu lực. Bắc Kinh gọi đây là « cuộc chiến thương mại lớn nhất trong lịch sử kinh tế từ 

trước tới nay » và tuyên bố Trung Quốc không khai chiến với Hoa Kỳ, nhưng vì Mỹ áp thuế mới, 

Trung Quốc cũng đáp trả tương tự và Bắc Kinh sẽ kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới 

OMC. 

Báo Le Monde gọi đây là cuộc chiến thương mại « điên rồ ». Hội đồng phân tích kinh tế Pháp - 

đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thủ tướng Pháp - thì cảnh báo là chiến tranh Mỹ-Trung sẽ dẫn 

tới « cuộc chiến thượng mại diện rộng », thậm chí là « chiến tranh thương mại toàn diện ». Đây 

không còn là cuộc « song đấu » Mỹ-Trung mà sẽ liên quan tới cả thế giới, nhất là châu Âu và gây 

ra những hậu quả nghiêm trọng không kém gì Đại suy thoái kinh tế toàn cầu 2008-2009. 

Theo dự báo của Hội đồng phân tích kinh tế Pháp, tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Mỹ, Trung 

Quốc và châu Âu sẽ giảm 3-4%, riêng Pháp sẽ mất 3% GDP, trong khi GDP của Pháp chỉ giảm 

2,2% do khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Tuy nhiên, các quốc gia nhỏ hoặc kinh tế phụ 

thuộc nhiều vào xuất khẩu hàng hóa mới là những nước bị tác động nhiều nhất, chẳng hạn Irland, 

Mêhicô và Hàn Quốc sẽ mất ít nhất 10% GDP. 

Hôm qua 05/07, phát ngôn viên bộ Thương Mại Trung Quốc Cao Phong cảnh báo việc Mỹ tăng 

thuế trên hàng hóa Trung Quốc sẽ là « gánh nặng » trên vai các tập đoàn quốc tế cung ứng hàng 

hóa, nhất là các sản phẩm có giá trị cao, trong đó có các công ty của Mỹ trên toàn thế giới và các 

doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Trung Quốc. Phát ngôn viên bộ Thương Mại Trung 

Quốc nhấn mạnh là cũng có nhiều tập đoàn Mỹ lắp ráp sản phẩm tại Trung Quốc trước khi đưa về 

bán tại Hoa Kỳ. 

Theo ông Cao Phong, trong số 34 tỉ hàng hàng hóa nhập từ Trung Quốc mà Mỹ áp thuế mới, hàng 

hóa của các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất tại Trung Quốc - trong đó có nhiều công ty Mỹ - 

chiếm tới 20 tỉ đô la, tức là 59% tổng giá trị hàng hóa bị Mỹ áp thuế mới. Như vậy là « gậy ông 

đập lưng ông », hay nói cách khác là theo Bắc Kinh, Washington đang « tự bắn vào chân mình ». 

Nhưng một câu hỏi đặt ra là nếu kinh tế Mỹ bị ảnh hưởng thì tại sao Washington vẫn quyết tâm « 

khai hỏa » chiến tranh thương mại ? Theo kết quả một cuộc họp hồi tháng 06/2018 của Cục Dự 
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trữ Liên bang ( Ngân Hàng Trung Ương ) Mỹ (FED), nhưng mới được công bố hôm qua 05/07, 

cho dù sự bất định và các nguy cơ do các chính sách về thương mại của tổng thống Mỹ Donald 

Trump đã tăng trong thời gian qua và có thể khiến giới doanh nghiệp mất lòng tin, gây thiệt hại 

cho đầu tư, nhưng kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục tăng trưởng và vẫn vững chắc. 

 

 


