
WTO VÀ SỰ THÁCH THỨC CỦA TRUNG CỘNG

CÁI SAI LẦM CỦA HOA KỲ VÀ TÂY
PHƯƠNG KHI CHO TRUNG CỘNG THAM
DỰWTO
Chỉ vỏn vẹn gần 20 năm có sự hiện diện
của Trung cộng trong tổ chức WTO - Tổ
chức này đã không còn là tổ chức theo
đúng tính chất ban đầu của nó vì sự mua
chuộc lũng đoạn che mắt gian lận và
thách thức của Trung cộng.
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO),

được thành lập để cung cấp một đấu trường cho việc giải quyết tranh chấp thương mại
một cách hòa bình, là trung tâm của nhiều cuộc tranh luận về chính sách thương mại
của Hoa Kỳ đối với Trung cộng. Có nhiều câu hỏi về việc Trung cộng tuân thủ các điều
khoản gia nhập WTO năm 2001. Có những cáo buộc rằng WTO đã chứng minh sự vô
dụng trong việc giải quyết các vi phạm của Trung cộng đối với các điều khoản này, hoặc
đơn giản là nó không được trang bị để làm như vậy. Một số câu hỏi liệu Trung cộng có
nên được kết nạp vào WTO ngay từ đầu không. Sự thật là gì? Trung cộng nên tuân thủ
hoặc không tuân thủ nghĩa vụ của Trung cộng như thế nào? WTO có thể được sử dụng
để giải quyết các lĩnh vực mà sự tuân thủ của Trung cộng tiếp tục tụt hậu? Có thể Hoa
Kỳ sử dụng tốt hơn WTO trong tình trạng bế tắc thương mại hiện tại của Hoa Kỳ? Có
những lĩnh vực mà WTO có thể được cải cách để giải quyết tốt hơn những thách thức do
mô hình kinh tế do nhà nước Trung cộng đưa ra?

1-Các quy định hiện hành của WTO đưa ra các cách để giải quyết nhiều vụ lạm dụng
thương mại của Trung cộng, như đã buộc chuyển giao công nghệ, vi phạm bí mật
thương mại và trợ cấp của nhà nước.
2-Hoa Kỳ có nên dựa nhiều hơn vào WTO. Thay vì phá vỡ các quy tắc của WTO, Hoa Kỳ
có nên sử dụng các quy tắc của WTO để bảo đảm các thay đổi mà họ tìm kiếm ở Trung
cộng.
3-Cải cách WTO là cần thiết, chẳng hạn như đối với các tiêu chuẩn kỹ thuật, định nghĩa
an ninh quốc gia, cấp phép hành chính, luồng dữ liệu và tốc độ giải quyết tranh chấp.
Hình như TT Donald Trump đã nhìn thấy vấn đề từ rất lâu - khi ông vẫn còn là nhà kinh
doanh đia ốc và làm người dẫn một chương trình của Fox News.
Nhưng khi Tập Cận Bình tóm gọn quyền hành tại Trung công và lần lươt đưa ra các ý
tưởng - Hoa quốc mộng - Vành đai con đường... những ...
Thì Mr Donald Trump trong những năm 2013 2014 khi thấy cách hành xử của Obama
quá nhu nhược với Trung cộng tai Á Châu trong khi chúng bồi đắp xây dựng những tiền
dồn quân sự, lấn lướt bắt nạt và vấn đề Triều tiên ngày càng leo thang căng
thăng….Trong nước thất nghiệp kinh tế di xuống trong khi hãng xưởng hầu hết đã bị dời
chuyển hoạt động sản xuất sang Trung cộng để tranh thủ nhân công giá rẻ, tuy nhiên,
cái giá là Trung Quốc buộc họ phải chuyển giao công nghệ và tài sản trí tuệ. Còn với
những công ty không chuyển đi, bí mật thương mại của họ cũng bị đánh cắp bởi tin tặc
và gián điệp



“Cơn sốc Trung công” là cụm từ dùng để mô tả làn sóng nhà máy đóng cửa và nạn thất
nghiệp hàng loạt ở Mỹ. Các bang miền bắc của Mỹ – hay còn gọi là “vành đai gỉ sét” – là
nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất và đã dồn phiếu bầu cho ông Trump hồi năm 2016
Trung cộng, khi được vào WTO và thấy rằng họ không tuân thủ các qui đinh ràng buộc
của WTO cũng như nhưng lời hứa của họ. sao chép đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ nhái
hàng, và đã làm nước Mỹ mất hàng ngàn tỷ mỗi năm..v.v...
Trung cộng chưa hề có ý định chơi theo luật. Họ tham gia WTO chỉ nhằm để tác động lên
một tổ chức đa phương vốn chi phối thương mại toàn cầu. Nói cách khác, Trung cộng
chủ động ra tay ức chế tổ chức này chứ không ngồi thụ động phải tuân theo hay để bị
chỉnh đốn.
Những sự kiện này thôi thúc phải làm diều gì dó để cứu nước Mỹ. Năm 2015 ông tuyên
bố chính thức ra tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ - Và ông thắng cử năm 2016
Hình như ông đã sắp dẵn những người cộng có tài năng và cùng một suy nghĩ với ông.
Vào năm 2017 ông bắt đầu cuộc phản công Trung cộng với việc đề cập tới mức thâm
thủng mậu dịch hàng năm 5-6 trăm tỷ giữa Mỹ - Trung cộng với họ Tập để thăm dò -
nhưng nhận lại sự hứa hẹn hồi đáp tiêu cực - không những vậy chúng còn cho truyền
thông báo chí với giọng điệu côn đồ đe dọa sẽ trả đũa với những biện pháp cân bằng
thương mại tư phía Mỹ.
Vấn đề TT dễ thấy là việc Trung cộng gia nhập WTO năm 2001 đã không mang lại lợi ích
kinh tế cho Mỹ - Nhưng lại đang là một cỗ xe xúc vĩ đại đang xúc ủi những phong phú
giầu có của nước Mỹ về làm giàu cho đảng cộng sản Tầu nghèo khổ trước đây 3 4 chục
năm.
Trong ba năm qua với cuộc thương chiến với Trung Công vấn đề không phải là áp thuế
20, 30, hạy 50% mà TT trump muốn phá hủy cỗ xe xúc đang cướp phá nền kinh tế phồn
vinh của Hoa Ky
Gần đây, giám đốc FBI Christopher Wray báo cáo trước Quốc hội Mỹ rằng hiện đang có
ít nhất 1.000 cuộc điều tra về mất cắp tài sản trí tuệ có manh mối dẫn đến Trung Quốc.
Chính phủ Mỹ ước tính những gì Trung Quốc ăn cắp trị giá chừng… 1.200 tỉ USD có thể
tới 1800 tỷ không tính những sang nhượng qua hợp đồng xử dung...
Những người trước đó ủng hộ bắt tay với Trung cộng bắt đầu sáng mắt khi thấy rất
nhiều công ty My tại Trung cộng bị o ép làm an thua lỗ bị phá sản hay ép giá khi cùng lúc
Trung công cũng đã có những công ty hãng xưởng cho ra những sản phẩm tương tư
nhưng chỉ 1/2 giá bình thường.- Họ đã hiểu ra là đã vào cái bẫy của luật lệ rùng rú cộng
sản - Sau ba năm kinh doanh họ phải sang nhựơng kỹ hệ thống điều hành- Nhưng ngay
từ những năm đầu tiên chúng đã âm thầm xây dựng các hãng xưởng tương tư với chính
sách các công ty làm ăn tại Trung công phải có trách nhiệm dào tạo công nhân kỹ thuật
và cán bộ quản trị - và khi các nhà máy "nhái" đã thành hình thì cũng có đủ công nhân
vả cán bộ điều hành để bắt đầu sản xuất.- Chúng ta đã thấy chiếc LandRover nhái y hêt
nhiều và hầu hết. khi những người này cảnh giác khi thấy thực tế thì đã trễ
Đó là một trong những lý do Trung cộng này đuổi theo Mỹ quá nhanh.
Cùng khoảng thời gian đó, tại Ngũ Giác Đài, thiếu tướng Robert Spalding dẫn đầu một
nhóm chuyên gia vạch ra chiến lược an ninh quốc gia mới để đối phó với sự trỗi dậy quá
nhanh của Trung cộng. Ông là tác giả quyển sách “Cuộc chiến tàng hình, Trung Quốc
vượt lên trong lúc giới tinh hoa Mỹ ngủ say ra sao“.
Khi được hỏi về mức độ đe dọa của Trung cộng đối với lợi ích của Mỹ, câu trả lời của
tướng Spalding hết sức u ám:



“Đây là mối đe dọa sinh tồn mang nhiều hậu quả nhất kể từ thời đảng Quốc xã trong Thế
chiến thứ hai. Tôi cho rằng mối nguy Trung cộng còn lớn hơn Nga Sô trong Chiến tranh
lạnh.
Là nền kinh tế số 2 thế giới, tầm vươn của Trung cộng trong các chính phủ và tổ chức
phương Tây vượt xa những gì người Nga Sô làm được”.
Kết quả làm việc của nhóm ông Spalding là Chiến lược An ninh quốc gia Mỹ công bố
tháng 12-2017, đánh dấu một thay đổi lớn trong cách tiếp cận với Trung cộng.
Mối quan tâm với cuộc chiến chống khủng bố giờ đã được TT Trump chuyển sang cuộc
cạnh tranh giữa các cường quốc, được xác định là mối đe dọa chính đối với Mỹ” Là Nga
và Trung cộng
Bộ Quốc phòng Mỹ giờ đây tin rằng đối phó Trung cộng là một trong những mục tiêu
quân sự chính của Mỹ trong vài thập niên tới. Với những cải thiện và chi tiêu quốc
phòng khổng lồ nhằm giữ cho Hoa Kỳ trong thế thượng phong (Như trong mấy bài viết
gần đây của mình)
Tốc độ Trung cộng bồi đắp và quân sự hóa Biển Đông bất chấp phản đối từ cộng đồng
quốc tế đã khiến chính giới Washington không khỏi lo ngại.
Bên cạnh đó, Trung cộng đã cho thấy rõ tham vọng dẫn đầu thế giới trong các công nghệ
quan trọng của tương lai như robot, trí tuệ nhân tạo.
“Đây là trọng tâm của cuộc cạnh tranh vì nếu Trung cộng thành công, họ sẽ thay thế vị
trí cường quốc số 1 của Mỹ”.
Vì những lý do trên, quan điểm của Mỹ về Trung cộng sẽ không thay đổi một sớm một
chiều, thậm chí nếu Tổng thống Trump không tái đắc cử trong năm sau.
Vấn đề cần bàn không phải là có đương đầu Trung cộng hay không, mà là làm điều đó sẽ
được Mỹ thực hiện như thế nào. Nhiều chính trị gia Dân chủ muốn hợp sức với các đồng
minh, trong khi TT Trump lại thích hành động đơn phương. Tuy nhiên, Đảng Dân chủ
hiểu rõ họ sẽ không kiếm được bao nhiêu lá phiếu nếu mềmmỏng với Trung cộng.
Lịch sử đã không còn có trong điều kiện về mặt quan hệ kinh tế và thương mại chính trị
của Hoa Kỳ và Trung cộng, bắt đầu một lần nữa vào tháng 11 năm 2020 khi Tổng thống
Trump đắc cử. Ông và guồng máy công quyền và quân sự của ông có thể trở thành cỗ xe
ủi siêu mạnh và tân tiến hơn để dẩy lui và làm lật nhào cái xe xúc Trung Cộng đang tàn
phá sự thinh vượng và nền móng chính trị của Hoa Kỳ
Biên Luận
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