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Ảnh minh họa : Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 11/05/2018.  

REUTERS/Leah Millis 

Tại Hoa Kỳ, làn sóng phản đối lan rộng trong giới kỹ nghệ gia vì hệ quả của chính sách áp thuế 

nhập khẩu 10% trên nhôm và 25% trên thép. Cách nay một tháng, tổng thống Donald Trump 

thông báo các biện pháp mà ông giải thích là để bảo vệ an ninh quốc gia và kinh tế trong các lãnh 

vực chiến lược. Tuy nhiên, nhiều lĩnh vực kinh tế của Hoa Kỳ đã bị thiệt hại nặng. Họ tố cáo chính 

quyền Trump không đo lường được nguy cơ « lợi bất cập hại », chưa nói đến chuyện bị trả đũa. 

Từ New York, thông tín viên Grégoire Pourtier phân tích : 

" Nhiều doanh nghiệp Mỹ đã lo âu từ mấy tuần qua. Cho dù tổng thống Donald Trump cho rằng 

ông hành động vì quyền lợi quốc gia , quyết định áp thuế nhập khẩu trên nhôm và thép, đã gây tác 

dụng ngược làm thiệt hại hoạt động kỹ nghệ của Mỹ. 

Hơn 20.000 xí nghiệp, cần nhôm thép ngoại nhập, đòi hỏi phải được miễn trừ. Thế nhưng, chỉ có 

vài chục công ty nhận được phúc đáp nhưng thường là bị chính phủ từ chối. Nhất định không lùi 

bước, cơ quan đại diện cho kỹ nghệ thép của Mỹ nhờ pháp luật can thiệp, tố cáo tính chất vi phạm 

hiến pháp của quyết định áp thuế ra trước Toà Thương Mại Quốc Tế tại New York. 

Chủ tịch Viện Thép Mỹ, Richard Chriss giải thích với RFI như sau : Tác động của thuế phụ trội 

(25%) gây thiệt hại nặng trong dây chuyền cung ứng thép ở nhiều tầng, trực tiếp cũng như gián 

tiếp. Thứ nhất là những hãng xưởng phải trả trực tiếp giá phụ trội. Hệ quả thứ hai, gián tiếp, liên 

quan đến công nhân vận chuyển mà chúng tôi đại diện sẽ thấy đồng lương sụt giảm, thậm chí, 

mất việc làm. 

Giá thép tại Mỹ đã tăng gần gắp đôi so với giá của tháng 10 năm 2017. Chiến tranh thương mại 

do Donald Trump khởi động chỉ mới bắt đầu. 

Canada vừa thông báo các biện pháp tăng thuế trả đũa, không những đánh lên nhôm và thép của 

Mỹ mà còn lan đến « sốt » cà chua, rượu Whisky, nệm và bút máy." 
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