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Thỏa ước mậu dịch Thái Bình Dương 

Khuất Phong Nguyễn Đình Phùng 

 

 
 

Cuối tuần qua, ngày thứ năm 6/18/15 Hạ Viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật cho phép Tổng 
Thống Obama quyền hạn để thương thảo mau chóng Thỏa Ước Mậu Dịch Thái Bình Dương. 
Dự luật này chỉ tuần lễ trước đó đã bị thất bại khi bỏ phiếu lần đầu tại Hạ Viện vì chính các dân 
biểu thuộc phe Dân Chủ đã chống đối, đi ngược lại sự thúc đẩy của Tổng Thống Obama! 
 

Lý do phe Dân Chủ phản thùng Obama vì cho rằng Thỏa Ước Mậu Dịch này sẽ làm 
thiệt hại đến công việc của công nhân Hoa Kỳ. Và các công đoàn unions đã chống 
rất mạnh, đe dọa các dân biểu Dân Chủ là nếu bỏ phiếu thuận, sẽ bị các công đoàn 
công nhân vốn là lực lượng nòng cốt của Dân Chủ, tẩy chay trong các kỳ tranh cử 
đến.  
Điều này đã đi đến sự trái khoáy ngược đời trong chính trị Hoa Kỳ là một tổng thống 
Dân Chủ đưa ra Thỏa Ước Mậu Dịch Thái Bình Dương quan trọng bậc nhất về kinh 
tế cho Hoa Kỳ, đã bị chính phe Dân Chủ trong đảng chống đối mạnh nhất. Và 
Obama đã phải nhờ vào lá phiếu của các dân biểu Cộng Hòa để thông qua được dự 
luật nói trên với tỷ số 218 trên 208. Đây chỉ là dự luật cho Obama quyền hạn rộng rãi 
để thương thuyết với các quốc gia Á Châu khác nhanh chóng hơn. Và Quốc Hội 
Hoa Kỳ sẽ không thể thay đổi hay tìm cách phá đám filibuster khi đưa ra biểu quyết 
lần cuối cùng trước khi thành luật thật sự. 
Chỉ một việc bỏ phiếu cho Obama quyền hạn này đã gặp đủ khó khăn do chính phe 
Dân Chủ tại cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện đưa ra nhằm giết Thoả Ước Mậu Dịch 
này. Phe Cộng Hòa vốn chủ trương tự do mậu dịch nên cũng đã nhắm mắt bịt mũi 
để ủng hộ Obama, dù trước đó Cộng Hòa đã thề sẽ phá hết mọi chuyện Obama đưa 
ra. Nhưng vì hiện nay Cộng Hòa chiếm đa số tại cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện nên 
nhiều phần sau cùng Obama cũng sẽ được trao quyền hạn để tiến tới trong việc 
thương thảo và hoàn tất Thỏa Ước Mậu Dịch Thái Bình Dương. 
Thoả ước TPP viết tắt của Trans -Pacific Partnership là thoả ước giữa 12 quốc gia 
hai bên bờ Thái Bình Dương nhằm tiến đến tự do mậu dịch giữa các quốc gia hội 
viên và tạo môi trường để phát triển kinh tế cũng như bảo đảm về môi sinh, quyền 
hạn của công nhân, quyền lập công đoàn, bảo vệ quyền sáng tạo intellectual 
property, cấm làm giả, ăn cắp bản quyền…v….v. Với thoả ước này, việc mậu dịch 
mua bán hàng hóa giữa các quốc gia hội viên sẽ gia tăng rất mạnh, chiếm đến 40% 
tổng số mậu dịch của toàn cầu. Ngoài Hoa Kỳ, phía bên này Thái Bình Dương gồm 
các quốc gia như Canada, Chile, Mexico, Peru. Bên kia bờ Thái Bình Dương là Nhật 
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Bản, Mã Lai, Singapore, Việt Nam, Brunei, Úc, Tân Tây Lan.  
 
Điểm đặc biệt ai cũng nhận thấy ngay là trong danh sách 12 quốc gia tiến tới Thỏa 
Ước Mậu Dịch Thái Bình Dương TPP, không có Trung Hoa! Chính quyền Obama 
khi đưa ra dự án này đã cố tình loại bỏ Trung Hoa trong số các quốc gia mời tham 
dự. Lý do là Hoa Kỳ muốn dùng Thoả Ước Mậu Dịch này để tạo ra một khối kinh tế 
vùng Thái Bình Dương để chống lại tham vọng bá chủ Á Châu của Trung Hoa.  
      Trung Hoa hiện rất e ngại về chương trình triệt hạ kinh tế Trung Hoa bằng thoả 
ước mậu dịch TPP của Hoa Kỳ. Gọi thoả ước mậu dịch TPP này là một cột trụ trong 
chiến lược quay trục về Á Châu của Hoa Kỳ, nhằm kiềm tỏa Trung Hoa, xứ này đã 
phản pháo bằng cách lập ra những thoả ước mậu dịch riêng giữa Trung Hoa và các 
quốc gia Đông Nam Á khác, cũng như thương thuyết với Nhật và Đại Hàn. Ngoài ra 
Trung Hoa cũng đã tiến tới trong việc tạo ra Ngân Hàng Phát Triển Á Châu để cạnh 
tranh với World Bank, nơi Hoa Kỳ và Nhật đã chiếm thượng phong từ trước tới nay. 
 
Các quốc gia trong số 12 xứ có tên trong Thỏa Ước Mậu Dịch Trans -Pacific 
Partnership hiện tại lo lắng về số phận của thoả ước này khi thấy phe Dân Chủ trong 
Quốc Hội Hoa Kỳ tìm cách phá đám Obama. Ngoại trưởng Shanmugam của 
Singapore tuần qua đặt câu hỏi Hoa Kỳ còn muốn ở lại Á Châu hay muốn ra khỏi Á 
Châu nhường chỗ cho Trung Hoa?! Shanmugam tuyên bố: “Mậu dịch là chiến lược! 
Nếu không còn sức mạnh về kinh tế làm đòn bẩy, Hoa Kỳ chỉ còn mỗi giải pháp là 
dùng quân sự để giải quyết tranh chấp. Và đó không phải là mức đòn bẩy Hoa Kỳ 
muốn dùng hiện tại!”  
 
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng đặt nặng về việc dùng Thoả Ước Mậu Dịch TPP 
như một chiến lược bảo đảm an ninh cho chính Nhật Bản. Nếu thoả ước mậu dịch 
này tiến tới, Shinzo Abe sẽ gặp sức chống đối rất mạnh của ngành canh nông của 
Nhật, trước giờ vẫn cấm nhập cảng lúa gạo vào Nhật. Nếu theo thoả ước mậu dịch 
TPP, Nhật sẽ phải cho nhập cảng lúa tự do cũng như các sản phẩm canh nông 
khác. Và sức mạnh chính trị của ngành canh nông tại Nhật rất lớn lao, rất nhiều 
chính trị gia đã mất chức chỉ vì hô hào cho tự do nhập cảng lúa gạo! Nên Abe đã 
phải dùng chính sự an nguy về an ninh và đe dọa của Trung Hoa để thuyết phục 
phe ủng hộ canh nông của Nhật phải đặt quyền lợi quốc gia lên trên và cho nhập 
cảng tự do lúa gạo nếu thoả ước mậu dịch TPP thành hình. 
 
Tại Hoa Kỳ, chính quyền Obama đã dùng mối đe dọa của Trung Hoa cả về kinh tế 
lẫn quân sự để thuyết phục các Thượng Nghị Sĩ và dân biểu Dân Chủ để bỏ phiếu 
cho dự luật cho phép Obama thương thảo nhanh chóng không bị phá đám để hoàn 
thành Thoả Ước Mậu Dịch TPP sớm chừng nào tốt chừng đó. Nhưng phe Dân Chủ 
vẫn tìm cách phá, không kể đến mối nguy về Trung Hoa và quyền lợi quốc gia Hoa 
Kỳ! Nhiều người đã ví việc Dân Chủ nhắm mắt phá Obama này như thời sau Đệ 
Nhất Thế Chiến, đã phá hủy hiệp ước thành lập League of Nations, nên đã không 
ngăn chặn được Hitler và đưa đến Đệ Nhị Thế Chiến! Có nghĩa nếu các dân biểu 
Dân Chủ thành công trong việc ngăn chặn Obama hoàn tất Thỏa Ước Mậu Dịch 
Thái Bình Dương, Hoa Kỳ sẽ chỉ còn cách để mặc cho Trung Hoa làm bá chủ cả Á 
Châu và dẫn dắt đến Đệ Tam Thế Chiến sau này! 
 
Lý do chính để phe Dân Chủ muốn giết Thỏa Ước Mậu Dịch Thái Bình Dương vì 
cho rằng sẽ làm nhân công tại Hoa Kỳ mất công việc! Nhưng đây là một cái nhìn 
thiển cận! Vì tự do mậu dịch sẽ làm phát triển kinh tế cho các quốc gia tham dự, kể 
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cả Hoa Kỳ. Theo Brookings Institution, việc bỏ thuế quan và tự do mậu dịch từ sau 
Đệ Nhị Thế Chiến đã làm gia tăng 7.3% lợi tức cho nhân công mỗi năm. Lý do là 
Hoa Kỳ xuất cảng nhiều sản phẩm chế tạo. Và với thỏa ước mậu dịch này, công 
nhân Hoa Kỳ làm trong các kỹ nghệ này sẽ có nhiều việc hơn với lương cao hơn 
18% so với các ngành khác. 
 
Nói chung, tự do mậu dịch sẽ đem lại lợi nhiều cho chính các nhân công Hoa Kỳ. 
83% các kinh tế gia nổi tiếng nhất đều xác nhận là với thoả ước mậu dịch, người 
công nhân Hoa Kỳ sẽ hưởng lợi nhiều hơn! Nhưng dù với các dữ kiện trên, các 
công đoàn lao công unions mạnh thế của Hoa Kỳ vẫn khăng khăng chống đối và áp 
lực các dân biểu Dân Chủ bỏ phiếu để phá cho bằng được chương trình Thỏa Ước 
Mậu Dịch Thái Bình Dương của Obama. Ngay cả Hillary Clinton, trước kia lúc còn là 
bộ trưởng ngoại giao đã ủng hộ hết mình nay cũng đã xoay chiều lấp lửng hùa theo 
phe công đoàn để phá Obama và lấy phiếu của công nhân nghiệp đoàn! 
 
Hiện nay, hai phe Dân Chủ và Cộng Hoà tiếp tục chống nhau dữ dội tại Quốc Hội về 
thoả ước mậu dịch TPP này. Phe Dân Chủ dù cuối tuần qua thua khi Hạ Viện thông 
qua dự luật cho Obama quyền hạn để thương thảo mau chóng. Nhưng Dân Chủ 
hứa hẹn sẽ đưa ra những điều khoản khác bảo vệ công nhân và tìm cách phá tiếp! 
Và 12 quốc gia cần phải hoàn thành Thỏa Ước Mậu Dịch Thái Bình Dương trong 
vòng một năm rưỡi khi phe Cộng Hòa vẫn nắm đa số tại cả hai viện mới có hy vọng 
biểu quyết sau cùng và thông qua thành luật cho Thỏa Ước Mậu Dịch Thái Bình 
Dương trước cuối năm 2016. 
 
Việt Nam sẽ được hưởng lợi nhiều nếu quả thật Thỏa Uớc này xong xuôi trót lọt. Vì 
như Obama đã nhận xét, Việt Nam sẽ phải cho thành lập liên đoàn lao công với tính 
cách hoàn toàn độc lập, điều trước giờ chính phủ cộng sản cấm đoán. Ngoài ra, 
công nhân Việt Nam sẽ có luật lệ bảo đảm an toàn trong chỗ làm việc và nhiều 
quyền lợi khác bây giờ không có, nhưng chính phủ Việt Nam sẽ phải thi hành một 
khi ký kết vào Thỏa Ước Mậu Dịch Thái Bình Dương. 
 
Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là việc triệt hạ kinh tế Trung Hoa và tạo thành 
một khối mạnh về kinh tế để kiềm tỏa Trung Hoa, cả về quân sự lẫn kinh tế. Để đạt 
được điều này, ngoài việc tham gia và cầu mong để Quốc Hội Hoa Kỳ sau cùng sẽ 
chấp nhận và thông qua Thỏa Ước Mậu Dịch Thái Bình Dương, Việt Nam cần phải 
gạt bỏ hẳn các thành phần thân Tàu, từ bỏ chế độ cộng sản chuyên chế hiện nay để 
dân chủ hóa đất nước và tiến tới trong liên minh quân sự với các quốc gia Đông 
Nam Á khác cũng như Nhật Bản để chống lại Trung Hoa. Ngoài ra sẽ phải thương 
thảo để Hoa Kỳ thiết lập căn cứ quân sự tại Cam Ranh, trao đổi với một hiệp ước 
liên minh hỗ tương quân sự như Phi Luật Tân và Nhật hiện có với Hoa Kỳ. Chỉ khi 
đó quê hương Việt Nam mới có thể bền vững hơn trước đe dọa xâm lăng của kẻ thù 
truyền kiếp của chúng ta là Trung Hoa vậy. 
 

Nguồn: http://nhinrabonphuong.blogspot.com.au/2015/06/thoa-uoc-mau-dich-thai-binh-

duong-khuat.html 

www.vietnamvanhien.net 

 

http://nhinrabonphuong.blogspot.com.au/2015/06/thoa-uoc-mau-dich-thai-binh-duong-khuat.html
http://nhinrabonphuong.blogspot.com.au/2015/06/thoa-uoc-mau-dich-thai-binh-duong-khuat.html
http://www.vietnamvanhien.net/

