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Hãy cứ tạm gọi là ôn cố tri tân. Nói chuyện xưa để biết người đời nay. 

 Cách đây có lẽ chưa đến một năm, trong thời gian vận động tranh cử, ông Donald Trump 

đã chỉ trích nghiêm trọng những chính sách kinh tế của Tồng thống đương nhiệm Barack Obama. 

Ông cho rằng ông Obama làm ngân sach thâm thủng vì lạm chi, ngoại thương thiếu hụt vì để cho 

nước ngoài thao túng, và tỷ lệ thất nghiệp lên cao vì để cho các công ty Mỹ chạy ra làm ăn ở nước 

ngoài. Ông Trump không đếm xỉa, hay làm lơ, trước công trạng của ông Obama chận đứng suy 

thoái của Tổng thống George Bush trước đó, và đưa tỷ lệ thất nghiệp xuống từ mức cao nhất khoảng 

10% vào tháng 10 năm 2009 còn xấp xỉ 5% cách đây một năm. Trump cho rằng những bái cáo của 

chính phủ liên bang, từ Bộ Lao động, Bộ Thương mãi, là fake, giả tạo, nhằm tô hồng cho chính 

quyền. Con số thất nghiệp thực sự, theo ông Trump nói nhiều lần, là 20% - có nghĩa là cứ năm 

người lại có một người nằm nhà. Đương nhiên người ta giật mình. Cứ năm người lại có một người 

thất nghiệp? Người thất nghiệp đâu lắm thế mà chúng ta không thấy? Như thế tại sao người ta vẫn 

mua sắm, kinh tế vẫn đi lên, nhà cửa vẫn lên giá dài dài… Thế nhưng đương nhiên cũng có ngưòi 

tin. Mà không phải ít. Người lao động da trắng học vấn giới hạn quả thực có khó khăn trong việc 

tìm ra “good jobs”. Cho nên họ tức giận bỏ những nhà chính trị chính lưu như Jeb Bush, Lindsey 

Graham… và đi theo một người cá chớn.   

 Đầu tháng tám này là một thời điểm thú vị. Tổng thống Donald Trump nay đã được 200 

ngày. Và cũng là thời điểm người ta có thể nhìn lại nền kinh tế Mỹ trong quí 2 năm nay, cũng như 
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thị trường lao động trong tháng bảy vưa mới dứt. Các con số của Bộ Lao động, Bộ Thương mãi đưa 

ra được ông Trump tin ngay, và đúng là những tin vui cho ông. Và thay vì bày tỏ sự hoài nghi bình 

thường về sự chính xác của các con số thống kê của nhà nước như trước đây, ông lại “tweet” ca 

tụng ngay, cho dù đang còn mắt nhắm mắt mở: “Excellent jobs numbers just released – and I have 

only just begun” – những con số tuyệt vời về công ăn việc làm vừa được công bố – và tôi chỉ mới 

bắt tay vào việc”. Ủy ban Toàn quốc của đảng Cộng Hòa cũng tức thì phụ họa (làm như phu xướng 

phụ tùy): Unprecedented economic growth under @POTUS. Tăng trưởng kinh tế chưa từng có dưới 

thời Tổng thống Mỹ. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng bảy đã xuống chỉ còn 4.3% - so với 4.4% trong 

tháng trước đó. Con số 4.3% này là một tỷ lệ, theo giới chuyên môn, có ý nghĩa kinh tế toàn dụng 

(full employment), có nghĩa là chính quyền không cần quan tâm lắm đến chuyện tạo ra công ăn việc 

làm nữa. Số việc làm mới đã cao hơn số người trẻ mới bước vào tuổi lao động đang tìm kiếm công 

ăn việc làm. Tỷ lệ này là con số thấp nhất trong 16 năm nay, tương ứng với tỷ lệ đạt được trong 

tháng năm 2001 khi Tổng thống Bush mới vào Tòa Bạch Ốc hơn ba tháng. Vào thời đó, người ta 

xem đó là di sản kinh tế của Tồng thống Bill Clinton để lại. Nay thì những nhà kinh tế vẫn xem đây 

là sự tiếp tục, liên tục cũa quá trình tăng trưởng hậu suy thoái mà ông Obama đã thúc đẩy - hơn là 

phép mầu kinh tế của Donald Trump. Nhưng ông Trump đã nhiều lần nói “di sản của Obama là tệ 

hại” nhưng may thay “tôi, và chỉ có tôi mới làm được, sẽ làm cho tình hình tốt hơn”. Cho nên làm 

sao ông Trump “dám” nói “Không, những thành quả kinh tế có đưọc ngày hôm nay là nhờ ông 

Obama. Tôi chỉ mới có sáu tháng… ”. Nếu nói thế, ông đã không là Donald Duck. 

 Trong tháng bảy, có khoảng 209.000 công việc mới được tạo thêm, đưa tổng số việc làm 

mới trong hơn sáu tháng ông Trump cầm quyền là 1 triệu. Phần lớn số công việc mới này trong 

những ngành người ta dùng chữ “tiếp khách” (hospitality industry) hay dịch vụ - cửa hàng ăn uống, 

buffet, tiệm rượu… Ngoài ra, còn có kỹ nghệ y tế… Ông Trump hít hà chắt lưỡi, “Nếu chẳng phải 

là ta thì ai có thể tạo ra được công ăn việc làm nhiều đến thế!”, và sau đó tự thưởng cho mình bằng 

cách đi nghỉ mát đến 17 ngày tại một trung tâm sân golf cua ông – không quên mang theo máy ipad 

để tiện texting, tweeting sáng trưa chiều tối. Ông Trump có đúng không khi nói rằng ông Obama 

không thể so sánh với ông về thành tích này. Sáu tháng đầu của Obama, người lãnh đủ di sản “Đại 

suy thoái” của Tồng thống Bush, đương nhiên thị trường lao động chỉ có đình đốn. Làm sao tạo ra 

được việc làm mới mà chỉ có thể ngăn chận đại hồng thủy. Thế nhưng ông Trump vẫn quên một 

điều, trừ phi ông cho rằng con số của ông là con số thật, con số của ông Obama là “fake numbers”. 

Sáu tháng qua, tổng số việc làm mới của Trump là 1.07 triệu. Sáu tháng cuối của ông Obama: 1.08 

triệu! Sáu tháng đầu năm 2016: 1.24 triệu. Sáu tháng cuối năm 2015: 1.34 triệu. Sáu tháng đầu năm 

2015: 1.37 triệu. Sáu tháng cuối năm 2014: 1.5 triệu. Sáu tháng đầu năm 2014: 1.5 triệu… Người ta 

vẫn nói ông Trump ưa nói nhưng những gì ông nói đã tiết lộ ông chẳng chịu đọc hay tìm hiểu gì cả. 

Uốn lưỡi bảy lần, nhất là nếu biết mình lười đọc. Nhưng một lần, ông Trump cũng không uốn, 

huống chi bảy! Theo một báo cáo lao động về thời Obama, thì trong 75 tháng liên tiếp (trong đó có 

1-2 năm hậu quả suy thoái), công ăn việc làm đã được tạo thêm ở mức trung bình 159.000/tháng. 

Trung bình của Trump trong sáu tháng qua vào khoảng 178.000/tháng. Nhưng ông Trump chỉ mới 

nửa năm. Quá ngắn ngủi để kết luận bởi nhiều lý do. Ông Trump còn cả một con đường chông gai 

phía trước, đó là điều nhiều nhà kinh tế trong và ngoài nước đã cảnh giác. Mới đây, Quỹ Tiền tệ 

Quốc tế đã quyết định điều chỉnh các dự báo kinh tế, hạ thấp mức của Mỹ và nâng lên mức của Liên 

Âu. Điều này có nghĩa là gì? 

 Mức tăng trưởng kinh tế ghi nhận được trong quí hai (từ tháng tư đến tháng sáu) năm nay 

là 2.6%. Đây là quí đầu tiên mà ông Trump chịu trách nhiệm hoàn toàn. Trong quí một, mức tăng 

trưởng Tổng sản lượng Quốc nội (GDP) hàng năm chỉ có 1.2%. Đó là quí sau mùa Giáng Sinh, 

người ta có khuynh hướng “thủ” sau khi thả giàn ba tháng Haloween, Thanksgivings và Christmas. 

So với mục tiêu mà ông Trump đã ngẫu hứng buột (buột, không phải buộc) miệng là 4%, thì ông 

Trump “đường đi chưa tới”, chẳng có lý do gì để tự hào lắm. Ông Obama đã có ít nhất sáu quí tỷ lệ 
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này lớn hơn 3%, 11 lần tỷ lệ này vượt quá mức 2.6% hiện nay. Nhưng chúng ta cũng nên biết để 

hiểu và suy gẫm: Tổng thống Obama chưa hề đưa được mức tăng trưởng kinh tế hàng năm lên quá 

mức 3%. Đây là một bài học lớn cho người dân chúng ta và cũng phải là một điều cảnh báo lớn mà 

ông Trump phải chịu khó tìm hiểu: một khi đã để cho suy thoái nghiêm trọng xảy ra, thì giống như 

con quỉ đã thoát ra khỏi hộp (Pandora box), hồi phục và tăng trưởng trở lại là một thử thách rất cam 

go, một phần vì điều kiện kinh tế khách quan, và một phần không nhỏ vì sự suy thoái, tiêu cực nơi 

lòng dân: người ta không còn muốn chi tiêu, mua sắm gì nữa cả. Và còn một yếu tố chính trị đã là 

kỳ đà cản mũi cho những nỗ lực của ông obama thúc đẩy tăng trưởng: đảng Cộng Hòa đối lập cho 

nên chỉ muốn phá, không muốn xây, và họ ở thế đa số cho nên không khó gì trong việc gây trở ngại 

cho những nỗ lực của ông Obama. Sự mâu thuẫn giữa hai đảng về đường lối kinh tế có tính cách “ý 

thức hệ”: ông Obama và Dân Chủ thì chủ trương kinh tế tăng trưởng do số cầu dẫn dắt (demand-led 

growth), do đó chính phủ khi cần phải chi tiêu để tạo số cầu này, bên Cộng Hòa thì chủ trương kinh 

tế học dựa vào phía cung (supply-side economics). Do đó, tuy cả hai bên đều cổ vũ xã hội tiêu thụ 

(consumer society), Dân Chủ thì nhìn vào chuyện tạo sức cầu trong khi Cộng Hòa thì cứ sản xuất, 

thế nào người ta cũng chi tiêu! 

 Ông Trump vẫn quen tật cái gì của ông cũng phi thường (ông khoe từ trên xuống dưới một 

cách “tự nhiên”), nhưng ông không chịu nhìn, hay không chịu nói hết với người dân sự thật: đàng 

sau những con số có thực mà ông đang sử dụng như công cụ tuyên truyền này là cái gì? Ông vẫn 

phê phán ông Obama chỉ biết tạo ra việc làm bán thời gian, tiền công thấp, có tính cách “lao công”, 

nhưng phần lớn số việc làm được tạo thêm dưới thời ông Trump chính là những việc đó. Việc làm 

gia tăng, nhưng bao nhiêu người vui khi công xá vẫn đứng yên hay chỉ tăng rất ít, trong khi đe dọa 

lạm phát thì có thể đến gần hơn khi Quỹ Dự trữ Liên bang quyết định tăng lãi suất cơ bản? Tỷ lệ 

tham gia lực lượng lao động trong thành phần dân chúng trên 18 tuổi nay đang ở mức thấp nhất 

60.1% - có thể nói cứ năm người thì hai người không còn tính chuyện kiếm việc nữa, hoặc vì đã già 

hay sớm già (baby-boomers), hoặc còn trẻ hay còn khỏe nhưng quyết chí không tìm việc nữa. Chính 

vì tình trạng thị trường lao động như thế mà “khuynh hướng tiêu dùng biên tế” - tức sự tin tưởng 

vào việc làm, thu nhập và sẵn sàng chi tiêu – đã không cải thiện đến mức có thể tạo một “Trump 

bump” (bộc phát thời Trump) như ông Trump nằm mơ.  Người ta đang thổi phồng các chỉ số trên 

Wall Street đang lên những đỉnh cao chưa từng có (lại Trump bump), nhưng sự thực vẫn là ít nhất 

50% người Mỹ không có một xu chứng khoán dính túi. Và người ta sợ rằng sự hứng khởi cùa Phố 

Wall như một kiểu liên hoan ăn mừng giả tạo – cùng với mối lo sẽ xảy ra một thị trường nhà cửa 

nổi bong bóng vì sự tràn vào của di dân tiền dơ đầy túi từ Hoa (ăn trên công sức lao động), Hồi (ăn 

tiến dầu hỏa), Nga (ăn tiền mafia Cẩm Linh)… Với chủ trương bảo hộ mậu dịch có tính mỵ dân, 

chưa biết Mỹ có hạn chế được hàng nhập để “Buy America”, trong khi xuất hàng xem chừng khó 

hơn, cho nên “Hire America” càng khó.  

 Đó là bối cảnh của các thăm dò trong tuần đầu tiên của tháng tám, khiến cho người ta 

quên hết con số 4.3% vì bị ám ảnh bởi con số 24%. Truyền thông đang có dịp phổ biến kết quả 

thăm dò dư luận về Tồng thống Trump sau 200 ngày ông tại chức. Thăm dò cho ta một ý niệm về 

mức ủng hộ của người dân, những vấn đề người dân thấy nổi cộm, và mức độ tin tưởng của quần 

chúng với Tòa Bạch Ốc. Những con số này hẳn phải nói về mức độ thành công trong kinh bang tế 

thế của chính quyền.  

 Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi các thăm dò quen thuộc của Gallup, Quinnipac 

University, CNN, Washington Post… đều cho thấy mức độ người dân ủng hộ Tồng thống Trump 

vẫn tiếp tục xuống, nay chỉ trong khoảng 35%, trong khi con số chỉ sự bất đồng lên tới mức không 

dưới 56%. Đây là những con số xấu nhất cho một tổng thống chỉ mới qua sáu tháng của nhiệm kỳ 

đầu. Trái với những suy nghĩ hay lập luận của ông Trump và những người ủng hộ ông: trên đời này 

đối với cử tri, thực sự chỉ có vấn đề việc làm, sức khỏe và nhà ở là quan trọng;  Tổng thống Trump 

đã lo tất cả những việc ấy như đã hứa với dân, cho nên ông có thể “gối đầu cao ngủ khì”. Sự thực 
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thì người dân nói chung quan tâm đến nhiều chuyện khác nữa. Chẳng hạn như mối quan hệ Putin-

Trump và sự an toàn của nước Mỹ; sự thử thách giữa hai người cùng điên người ở Bình Nhưỡng 

người ở Washington, D.C., ai thắng ai; liệu chính sách di dân của ông Trump có thể làm cho xã hội 

Mỹ càng thêm phân hóa? … Và ngay cả nếu người dân chỉ quan tâm đến những chuyện kinh tế-y 

tế- gia cư… thì ông Trump có thực đã tìm ra phương án ổn thỏa cho cả ba vấn đề hay chăng. Người 

ta có lý do để e rằng một ngày không xa - nửa năm hay 9 tháng - có thể bất chợt thấy bóng tối 

đường hầm phía trước.  

 Bởi vậy ngay cả giới chính trị Cộng Hòa nay cũng phải lên tiếng phê phán, hoặc vì mình, 

vì đảng hoặc vì nước; cử tri từng nô nức bỏ phiếu cho ông Trump nay đang theo “chủ nghĩa xét lại”. 

Vì thế mà con số ủng hộ ông đi xuống là chuyện quá phải. Tuy nhiên, đáng suy nghĩ là con số 24%. 

Theo thăm dò của CNN, đến hơn ¾ người Mỹ nói họ không thể tin phần lớn những gì Tòa Bạch Ốc 

nói. Nói cách khác, chỉ có 24% người dân còn tin ông Trump nói thật.  

 Trong lịch sử, Tổng thống Bill Clinton là người được điểm ủng hộ thấp nhất sau sáu 

tháng: vào tháng tám năm 1993, ông chỉ được 44% (nhưng cũng còn hơn ông Trump). Theo CNN, 

đến 47% chống cách ông Trump “đảm đương nhiệm vụ”, trong khi chỉ có 24% nhiệt thành ủng hộ 

cách ông hành xử. Ngay cả trong người Cộng Hòa, sự ủng hộ nhiệt tình đã giảm từ 73% vào tháng 

hai xuống còn 59% hiện nay. Trong số người da trắng không tốt nghiệp đại học, con số người ủng 

hộ nhiệt tình cũng chỉ còn 35%, giảm 12 điểm.  

 Nhiều người cho rằng tình hình có thể đang ổn định hơn, thế nhưng mức độ tin cậy  sự 

lãnh đạo chính quyền của ông Trump không cải thiện. Về an ninh quốc gia chẳng hạn, chỉ có 48% 

đồng tình, 47% phê phán. Về kinh tế, sự phân cực bất lợi cho 7ông Trump cũng thấy rõ: 45/47. 

Tương tự, sự phản đối lan rộng trong y tế (62%), ngoai giao: (61%), di dân (55%), hỗ trợ  trung lưu 

(54%). Gần một nửa không đồng tình chính sách thuế, trong khi chỉ có 34% ủng hộ. 

 Thăm dò cho thấy người dân ngày càng nghi ngờ những gì Tòa Bạch Ốc nói ra. Chỉ có 

một phần tư (24%) nói họ tin tất cả hay hầu hết những gì được truyền đạt từ đó, trong khi khoảng 

30% nói họ chẳng tin bất cứ gì tổng thống nói. Ngay cả trong số người Cộng Hòa, chỉ có một nửa 

tin lời ông nói. Ông Trump vẫn bị giới truyền thông mạnh dạn phê phán là nói dối quá nhiều, nói 

không ngượng miệng. Thậm chí dư luận nay cho rằng để giảm bớt chuyện tai tiếng và cho ông có 

thêm thì giờ làm việc nghiêm chỉnh, đến 68% nói rằng ông phải ngưng tweet để giữ tư cách, thề 

thống và không gây “hiểu lầm”, “ngộ nhận”. Trong khi đó, ông Trump xem tweet như hơi thở, như 

cách thông đạt đơn giản, hữu hiệu, ngắn gọn, không cần phân tich dài dòng, của ông với người dân. 

Khỏi cần báo chí, truyền hình…  

 Ông Trump vẫn còn một niềm an ủi: thăm dò cho thấy sự tin tưởng của người dân nơi 

Quốc Hội còn tệ hơn. Khoảng 70% cho rằng Quốc Hội “hết xài”. Vì sao? Người thì nói tại vì Quốc 

Hội không khiển được ông Trump. Nhưng ông Trump lại cho rằng vì Quốc Hội không làm theo ý 

ông. Cho nên đang chơi trên sân golf, ông ngừng lại và tweet cho Mitch McConnell, chủ tịch Cộng 

Hòa tại Thượng Viện: “Mitch, get back to work and put Repeal & Replace, Tax Reform & Cuts and 

a great Infrastructure Bill on my desk for signing. You can do it!" Làm việc đi. Đã bất lực bảy năm 

rồi. Ông nói bảy năm qua Cộng Hòa không dẹp bỏ được Obamacare. Và còn những chuyện như đầu 

tư cơ sở hạ tầng. Cải cach thuế… Ông McConnell phản pháo: “Tổng thống chưa hiểu được chính trị 

Quốc Hội. Ông đòi hỏi quá đáng (excessive expectations)”. Ông Trump lại phản pháo: “Nếu không 

làm được việc, hãy đứng qua một bên đi (step aside)”.  

 Người đau khổ nhất trong sự xung đột giữa hai người cùng đảng và lẽ ra đang phải ủng hộ 

nhau nhiệt tình là bà Elaine Chao, bộ trưởng giao thông của ông Trump. Bà là vợ của ông 

McConnell! Ông Trump “nể” ông McConnell nên bổ nhiệm bà. Nhưng từ mấy chục năm qua, ông 

nổi tiếng với câu nói ngắn gọn quen thuộc trên các shows truyền hình để chứng tỏ uy quyền tuyêt 

đối của mình: “You’re fired!”. Liệu ông có chơi cái trò này với bà hay chăng? 

 


