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Tỷ lệ thất nghiệp đã đi xuống từ thời Obama 

 

Tổng thống Donald Trump đương nhiên không phải là người khiêm tốn, nhũn nhặn. Ông chưa 

bao giờ là người khiêm tốn, nhũn nhặn. Có lẽ vì trong kinh nghiệm làm ăn của ông, khiêm tốn, 

nhũn nhặn, ngay thật khiến cho người ta không phô trương được sức mạnh của mình, mà trong 

kinh doanh, không cho những người hoặc cạnh tranh với mình hoặc hợp tác với mình thấy được 

sức mạnh của mình thì rất khó làm ăn trên thế mạnh. Chẳng những không khiêm tốn, nhũn nhặn, 

ông Trump còn nổi tiếng “nổ” trong kinh doanh. (Nếu chẳng “nổ”, làm sao ông thuyết phục  

được Stormy Daniels hay Karen McDougal tin được ông). Ví dụ như ông luôn luôn khoe mình 

giàu hơn gấp mười lần thực tế. Có 1 khoe 10. Ông vẫn xem chuyện khoa trương (tương đương 

với khoác lác) cùng dọa nạt và “kiên định” (ngoan cố là chữ dễ hiểu hơn) là một tác phong hay 

động thái khôn ngoan không thể thiếu được trong thương lượng kinh doanh. Đó là những điều 

chẳng mới lạ nhưng cần thiết mà chúng ta phải ghi nhớ để hiểu được cung cách chính trị của 

ông, nay đang nổi bật kể từ khi ông vào Tòa Bạch Ốc cách đây 19 tháng – nên nhớ 19 tháng. 

 Rất ít người có thể quên luận điệu của ông ngay từ những ngày đầu tiên, sau khi ông vừa 

nhậm chức, ông là một “tổng thống đắc cử với thành tích vang dội, chưa có người nào trước đây 



so sánh kịp về số phiếu cử tri đoàn”, ông “không thèm hơn thua với bà Clinton ở số phiếu phổ 

thông”, “Crooked Hillary” được phiếu cao nhờ “cử tri gian lận”. Đáng để ý hơn nữa, ông cho 

rằng người tiền nhiệm Barack Obama, đã để lại một di sản chính trị và kinh tế, đối nội và đối 

ngoại, tan nát, hỗn loạn, rối rắm, nhưng người dân Mỹ đừng lo nay họ đã có ông, và chỉ một 

mình ông cũng tìm ra được liều thuốc giải, chẳng cần nhờ ai trợ lực.  

 Chẳng hiểu ông đã làm được gì trong thời gian chỉ mới hơn một năm rưỡi một tí, bởi vì 

nhìn đâu người ta cũng chỉ thấy sự hỗn loạn mà họ nay nói đó là “agenda” (nghị trình hành động) 

của ông, và phải chăng vì vậy mà ông cứ nói ông cần một nhiệm kỳ thứ hai, thậm chí hiến pháp 

Mỹ phải tu chỉnh cho ông được làm tổng thống trọn đời như Putin, như Tập Cận Bình, cho dù 

thêm một nhiệm kỳ nữa ông chẳng những sẽ chẳng giải quyết được sự hỗn loạn trong đối nội và 

đối ngoại ông đã tạo ra, mà chỉ làm thêm bế tắc và tuyệt vọng cho tình hình.  

Có một điều ông vẫn nói thì rất đáng tranh cãi nghiêm chỉnh, đó là ông đã có thành tích 

lãnh đạo kinh tế tuyệt vời, nhờ thế đất nước đang hùng mạnh, người dân cơm no áo ấm. Ông có 

một chủ trương rõ rệt: sức mạnh của đất nước phải thể hiện ở sức mạnh kinh tế, và trong quan hệ 

đối ngoại, chinh kinh tế quyết định tất cả. Đó là lý do ông đang phát động chiến tranh mậu dịch 

khắp nơi khiến cho nước Mỹ, lần đầu tiên trong lịch sử đất nước, nhìn đâu ra ngoài cũng chỉ thấy 

kẻ thù. Ông đang rung đùi đắc chí vì thấy cả thế giới đang đứng ngồi không yên vì thế chiến mậu 

dịch của ông, mà quên rằng Hitler trước đây chỉ cười đắc thắng trong hai năm đầu.  

 Nếu nhìn trên báo cáo tổng quan hay quan sát bề ngoài thì đúng là nền kinh tế trong 20 

tháng qua quả là tăng trưởng và ổn định. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong quí 2 năm nay lên tới 

một mức cao là 4.1%, và tỷ lệ thất nghiệp đã xuống dưới 4%, thấp nhất trong 18 năm qua và 

được xem là toàn dụng (full employment). Tỷ lệ người tham gia lao động cũng được ổn định 

(trong khoảng 62%), cho dù thế hệ baby-boom vẫn lũ lượt về hưu. Đi đâu, ông Trump cũng tự ca 

ngợi mình là một “stable, very stable genius” (thiên tài rất ổn định) cho nên kinh tế mới được 

như thế, ai cũng có công ăn việc làm, ai cũng được tăng công xá, thị trường tiêu thụ đang phồn 

thịnh biểu hiện một sự an tâm của người dân. Bởi thế mà Ngân hàng Trung ương (tức Quỹ Dự 

trữ Liên bang) đang dần dần nới lỏng lãi suất căn bản để kềm chế lạm phát thay vì kích thích 

kinh tế…  

Chỉ có ít nhất hai điều chúng ta có thể nói mà không sợ bị qui chụp là “fake news”. Thứ 

nhất, ông Trump chưa hề một lần nói đến di sản kinh tế ông thửa hưởng từ thời ông Obama. Nền 

kinh tế đang tăng trưởng hiện nay chính ra đã có từ thời Obama. Cựu tống thống này đã chật vật 

chận đứng suy thoái do cơn sốt địa ốc từ dưới thời Tổng thống George W. Bush, đưa nền kinh tế 

đến giai đoạn phục hồi năm 2009, nhưng sự phực hồi trong nhiệm kỳ đầu của obama cũng còn 

rất chật vật. Qua nhiệm kỳ thứ hai của Obama, kinh tế mới bắt đầu “cất cánh”, được trớn tăng 

trưởng đều đặn, được thể hiện nơi tỷ lệ thất nghiệp và nhịp độ tăng trưởng. Không nhắc đến 

người đi trước, không chỉ là một biểu hiện thiếu “civility” (văn hóa) mà còn là một sự thiếu 

lương thiện. có người gọi là “ăn cướp công lao”, cho dù chẳng phải người dân nào cũng nghĩ như 

thế. Nước Mỹ đang ở một giai đoạn phân hóa cùng cực, như nhận định của tác giả Patricia 

Cohen trên tờ The New York Times. Đến 70% người Cộng Hòa tôn súng công lao kinh tế của 

ông Trump, chẳng ai biết đến Obama, trong khi chỉ có 33% người Dân Chủ nghĩ rằng ông 

Trump đang điều hành kinh tế có hiệu quả. 

Thứ hai, ông Trump nghiên cứu bao nhiêu, suy nghĩ bao nhiêu về thời vận kinh tế? Giữa 

khi người ta lo lắng thời vận kinh tế sẽ đến một khúc quanh sau một thời gian phục hồi quá dài, 

và bởi thế người ta chỉ mong sự ổn định để níu kéo, thì ông Trump chẳng cần nghe lời những cố 

vấn kinh tế đáng bậc thầy của ông, nên ông lại đi tạo ra sóng gió như chiến tranh mậu dich, phá 

hoại Obamacare, tạo một sự bất ổn mở đường cho một khúc quanh mà chắc chắn ông Trump sẽ 



không đủ sức đối phó hay hiểu được chuyện gì đang xảy ra để đối phó. Thực ra, ông Trump 

chẳng thể làm việc được với “ngươi hiền”, hay “sĩ phu” trong xã hội, vi hai lý do: ông thich nói 

và chẳng chịu nghe, và ông có thể nghe, nhưng bỏ ngoài tai. Điều quan trọng nhất là ông vẫn 

xem truyền thông dòng chính là “kẻ thù của người dân”, “kẻ thù tệ hại nhất của nước Mỹ”, chỉ vì 

lý do “trung ngôn nghịch nhĩ”, bởi thế ông không đọc, không nghe, cho nên không thực sự biết 

việc gì đang xảy ra, hiểu được những gì đang xảy ra.  

Ví dụ như tin về kinh tế trong tháng bảy. Nhin chung thì vẫn có thể lạc quan, nhưng xem 

xét kỹ, người ta phải hỏi chuyện gì sẽ xảy ra – không xa đâu, chỉ vào cuối năm này. Sau nhiều 

tháng việc làm tăng mạnh (trong tháng sáu có đến 248.000 việc làm mới), trong tháng bảy, giới 

chủ doanh nghiệp chỉ thêm được 157.000 công việc mới. Thấp hơn mức dự đoán 190.000 của 

giới kinh tế, tuy vẫn cao hơn mức 120.000 là con số gia tăng nơi lực lượng lao động do lớp trẻ 

lớn lên tham gia kiếm việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp đã xuống từ 4% đến 3.9% trong tháng bảy – 

tương đương với mức tháng năm. Như vậy sự tăng trưởng công việc vốn đã bắt đầu từ tháng 

mười năm 2010 đến nay đã không gián đoạn, khiến cho tỷ lệ thất nghiệp từng ở mức 10.0% vào 

thang mười năm 2009 đã tiếp tục xuống không ngừng.  

Giới sản xuất kỹ nghệ chế biến vẫn dẫn đầu, là dấu hiệu cuộc tranh chấp thương mãi giữa 

Mỹ và các nước chưa làm thương tổn việc thuê mướn công nhân. Ngành y tế và dịch vụ phục vụ 

khách hàng cũng gia tăng, nhưng số lao động lại giảm trong khu vực đồ chơi và trò chơi (game) 

(Toys R US đã đóng cửa). Ngoài chuyện ngành bán lẻ đang thải bớt người vì thiên hạ ưa mua 

bán trên mạng khiến cho người kiếm không ra việc, người ta cũng lưu ý hiện tượng dai dẳng việc 

kiếm không ra người. Theo thống kê lao động, có đến 6.6 triệu việc làm đang bị bỏ trống vì thiếu 

người có năng lực. Cho nên, chính phủ gần đây cũng đang mở ra những trung tâm huấn nghệ để 

đào tạo công nhân trong những ngành thích hợp. Trong báo cáo lao động này, người ta cũng 

được biết mức tăng tiền công lao động (công xá) vẫn còn tương đối trầy trật; thu nhập trung bình 

tính theo giờ tăng 0.3% trong tháng bảy, lên $27.05. So với mức tháng bảy năm ngoái, thì gia 

tăng sau một năm là 2.7%. Tuy nhiên, báo cáo cho thấy mức tăng tính theo năm lại đang giảm 

(ví dụ tháng bảy như đã nói là 2.7%, tháng sáu lại đến 3%) .  

Từ bảy tháng nay, người ta không còn nghe ông Trump nói về thị trường chứng khoán 

nữa, vốn là đề tài ưa thích của ông khi ca tụng thành tích kinh tế của mình. Trước ngày 27-1, tức 

một năm sau khi nhậm chức, ông còn nói chưa có tổng thống nào trước đây thúc đẩy thị trường 

chứng khoán lên như diều như ông. Có người còn tiên đoán chỉ số Dow Jones sẽ lên mức kỷ lục 

30.000 điểm không mấy chốc. Thế nhưng chỉ số Dow Jones ở mức 26.610 vào ngày 27-1, và nay 

đã là 17-8, tức gần bảy tháng sau, chỉ có 25.500 điểm. Trong bảy tháng qua, có lúc nó xuống 

23.900, và chưa bao giờ lên lại được mức 26.000. Cho nên, thương thay cho ông Trump mất một 

đề tài vênh mặt hào hứng. 

Ông Trump cũng ca ngợi ông đã làm được một việc mà những người trước đó bó tay, là 

làm cho đồng lương của giới lao động gia tăng. Tuy nhiên, chính báo cáo lao động của Bộ 

Thương Mãi lại cho thấy bao nhiêu đồng lương tăng được một cách chậm chạp, miễn cưỡng 

trong thời gian qua đã không theo kip nhịp gia tăng của lạm phát. Trong thời gian từ tháng bảy 

năm 2017 đến tháng bảy năm 2018, đồng lương tăng 2.7%, lạm phát tăng 2.9%. Và theo giới 

quan sát và phân tích kinh tế, lạm phát đang trong chiều hướng gia tăng, trong khi đồng lương có 

thể tăng chậm lại vì thời cuộc kinh tế biến chuyển và giới chủ nhân thận trọng hơn.  

Giới quan sát kinh tế thường có cách nhìn phân tích sâu sắc mà đương nhiên Tổng thống 

Donald Trump phải bác bỏ. Ví dụ như người ta nói ông Trump chủ yếu chỉ nhìn quyền lợi của 

giới nhà giàu và doanh nghiệp. Bằng chứng là luật giảm thuế của ông thực sự chỉ nhằm vào 

ngưòi giàu. Đồng thời đề nghị chỉ mới đây của chính quyền Trump vào cuối tháng bảy, mà ông  



dự định qua mặt Quốc Hội. Theo đó, chính quyền sẽ cắt giảm thuế cho những nhà đầu tư, bằng 

cách điều chỉnh mức lợi vốn đầu tư theo chỉ số lạm phát, do đó, thay vì tính thuế cho toàn bộ 

mức lợi từ tích sản, nhà đầu tư có thể khấu trừ giá trị của lạm phát, cho nên làm giảm mức lợi tức 

chịu thuế. Người ta cũng nói dưới thời ông Trump, công ăn việc làm của giới trung lưu đã bị mất 

mát đáng kể. Những người tốt nghiệp đại học trong một số ngành, ngay cả điện toán hay kinh 

doanh, cũng không biết tìm đâu ra việc xứng đáng.  Hậu quả của chính sách đó là sự bất bình 

đẳng về lợi tức giàu nghèo ngày càng khơi rộng: giàu càng giàu, nghèo càng nghèo, hay giàu thì 

đi lên vùn vụt, trong khi người nghèo vẫn đứng một chỗ. Bởi vậy, người ta cũng nói đến một 

khuynh hướng mới về “dịch động giai cấp” (class mobility) trong xã hội Mỹ: ngưòi trung lưu  

đang đi xuống tự do (free fall) vì không chen lên nổi để theo kịp số người đang đi lên thong 

dong!   

Ngoài những lý do hiển nhiên khiến chúng ta có thể lo ngại về chiều hướng kinh tế trong 

những tháng tới (không phải những năm tới), chúng ta cũng cần lưu ý những phân tích, nhận 

định của một số nhà kinh tế chuyên nghiệp. Phải nói rằng ít có kinh tế gia nào biểu lộ sự lạc quan 

trước tương lai vì phấn khởi trước hiện tình. Đơn giản không chỉ vì “a calm before a storm”.  

Theo phân tích của ong Rick Newman, một ký mục gia cao cấp trong Yahoo Finance, tỷ 

lệ tăng trưởng 4.1% của giá trị Tổng sản lượng Quốc nội (GDP) trong quí 2 mà ông Trump vẫn 

ca ngợi thực ra là giả tạo bởi vì ba lý do chính có tính “tạm thời” : đó là chuyện giảm thuế khiến 

cho thu nhập tạm thời gia tăng, chính phủ đã đẩy mạnh chi tiêu khiến cho ngân sách liên bang 

thêm thiếu hụt, và sự vội vã, hối hả đẩy mạnh xuất cảng trước khi các mức thuế quan mới của 

nước ngoài có hiệu lực. Nếu không có ba yêu tố này, thì theo tính toán của Kinh tế gia Bernard 

Baumohl và tổ chức Economic Outlook Group, tỷ lệ tăng trưởng sẽ chỉ là 2.5% thay vì 4.1% 

trong quí 2.  

Nhận xét đó có ý nghĩa gì? Trong hai quí tới của năm 2018, ba yếu tố trên có thể hết hiệu 

nghiệm, thì tỷ lệ tăng trưởng sẽ ở mức nào? Hãy chờ xem! Theo ông Newman, “a recession 

could even be in store by 2020” (suy thoái có thể đã túc trực trong năm 2020). Ông lý luận rằng 

kinh tế phát triển dựa trên thâm dụng ngân sách là một cách vay mượn, đã đến lúc phải trả. Hay 

lắm, nhịp độ tăng trưởng trong thời gian tới chỉ đạt được 2%. 

Có hai hậu quả của cuộc chiến mậu dịch của ông Trump trên toàn cầu mà chúng ta có thể 

sẽ thấy trong thời gian sắp đến – nhất là trong quí tư năm nay. Khi đánh thuế nhập, tức giá hàng 

nhập gia tăng, cả hàng tiêu dùng cũng như nguyên vật liệu, trong khi đó thị trường tiêu thụ của 

người dân chủ yếu là mua hàng nhập, và các kỹ nghệ chế biến cũng dựa vào nguồn nguyên liệu 

nhập, cho nên lạm phát hẳn phải tăng mạnh hơn trước. Một tỷ lệ hàng năm là 5% là trong tầm 

ước đoán của chúng ta. Mặt khác, qua tin tức báo chí, chúng ta đã thấy một số cơ sở sản xuất, lắp 

ráp phải đóng cửa hay cho công nhân nghỉ việc một phần vì không có đủ vật tư, nguyên liệu 

nhập, hoặc không có thị trường xuất hàng. Khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ hàng nông sản vì 

không có thị trường xuất đã được nói đến. Cho nên, tỷ lệ thất nghiệp diễn biến như thế nào trong 

những tháng tới sẽ cho người lãnh đạo kinh tế đất nước một bài học  nếu người ta chịu học. Và 

đương nhiên, chúng ta còn sẽ biết kinh tế tăng trưởng như thế nào trong quí ba và quí tư sắp đến. 

Hiện nay có thể còn quá sớm để thấy cuộc chiến của ông Trump tác hại thế nào đến nền kinh tế 

Mỹ, cho nên ông Trump vẫn có thể rung đùi, bảo Chú Ba “Đầu hàng đi em ơi, đừng có để mấy  

hàng lệ rơi”. Nhưng trong trung hạn, bất cứ gián đoạn nào trong dây chuyền cung cấp hàng hóa 

cũng tác động đến công ăn việc làm. 

Và chúng ta cũng đừng bao giờ quên nhìn đến thị trường địa ốc và bất động sản hiện nay. 

Dĩ nhiên ông Trump khoái chí vì ông, con ông, rễ ông đều là dân thầu. Cùng với chính sách lãi 

suất gia tăng của Trung ương. Thị trường nhà cửa đang làm cho người ta điên đau, vì xây dựng 



thì chậm phát triển, nhà thì không có nhiều, nhưng giá nhà cứ lên vô tội vạ cho dù chẳng có mấy 

ngưòi dám mua và chưa chăc có người dám bán. Đó là những dấu hiệu khác nữa của một thời 

suy thoái đang đến. 

Thời điểm hiện nay ngày càng xa quá khứ để cho ông Trump có thể đổ thừa cho “di sản 

hỗn loạn” của ông Obama. Ông có thể nói “Lỗi tại tôi mọi đàng”, nhưng đó là điều ông không 

bao giờ nói vì ông chẳng bao giờ tin ở tôn giáo nào cả. Cho nên ông Chuck Schumer và bà 

Nancy Pelosi phải coi chừng. Đó là hai người lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Thượng Viện và Hạ 

Viện có trách nhiệm đã không chịu ngăn cản ông làm việc bậy! 


