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Hôm qua, 09/07/2018, tại Berlin, 22 thỏa thuận thương mại tổng trị giá 30 tỷ euro được ký kết 

trong vòng 20 phút, dưới sự chứng kiến của thủ tướng Đức Angela Merkel và đồng nhiệm Trung 

Quốc Lý Khắc Cường. 

Từ hai năm nay, Trung Quốc trở thành đối tác thương mại số một của Đức. Nhưng cả hai cường 

quốc xuất khẩu đang tìm cách phối hợp chống mối đe dọa chung : biện pháp áp thuế của Mỹ. 

Từ Berlin, thông tín viên Pascal Thibaut tường thuật : 

Lịch trình tham vấn giữa hai nước Đức-Trung đã được hai chính phủ dự kiến từ lâu. Tuy nhiên, 

cuộc họp được tổ chức ngay sau khi lệnh áp thuế của Mỹ đánh vào hàng Trung Quốc bắt đầu có 

hiệu lực. 

Berlin và Bắc Kinh lên án các biện pháp của Washington. Bà Angela Merkel, cũng như thủ tướng 

Lý Khắc Cường, bảo vệ nguyên tắc mậu dịch tự do. Bà tuyên bố : Chúng ta thấy mối căng thẳng 

hiện nay trong thương mại quốc tế ngày càng liên quan đến nhiều nước. Chúng ta là các đối tác 

trong một hệ thống đa phương, nơi quyền lợi các nước lệ thuộc lẫn nhau. Tất cả chúng ta đều 

thắng, nếu các quy tắc của thương mại quốc tế hiện hành được tôn trọng, cũng như trong trường 

hợp đạt được những đồng thuận mới. 

Bắc Kinh tìm liên minh trên các hồ sơ này, như hồi cuối tuần trước tại thủ đô Sofia của Bulgari 

với các nước Trung Âu, trước điểm hẹn thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu-Trung Quốc vào tuần 

tới. 

Hôm thứ Hai, cho dù có tuyên bố bảo vệ mậu dịch tự do cùng với thủ tướng Trung Quốc, thủ 

tướng Đức muốn tránh tiếng là gần gũi với một quốc gia không phải là « học trò tốt » của nền 

kinh tế thị trường. Bởi vì giới doanh nhân Đức chỉ trích rất mạnh chính sách bảo hộ thị trường 

của Trung Quốc. Họ hy vọng rằng chính phủ Đức có thể đòi Bắc Kinh có một số nhượng bộ, đổi 

lấy việc Berlin hợp tác lập một mặt trận chung chống Washington. 

 

Thủ tướng Đức Angela Merkel (P) và thủ 

tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong 

buổi làm việc tại Berlin, ngày 9/7/2018. 
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