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Tỷ lệ thất nghiệp trong mười năm qua 

 

Tin vui đến đúng một ngày trước Lễ Độc Lập: Trong tháng sáu, giới chủ nhân các doanh nghiệp 

đã tạo thêm được 288.000 công việc mới, vượt xa mức tuyển dụng trong năm tháng đầu năm nay 

và cho thêm một dấu hiệu tăng trưởng kinh tế cuối cùng đã bộc phát trở lại. Bộ Lao Động cũng 

báo cáo vào ngày thứ năm, 3-7, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm được 0.2%, chỉ còn 6.1% - là mức thấp 

nhất kể từ tháng chín năm 2008, là thời điểm lịch sử kinh tế rớt mạnh xuống suy thoái. Đương 

nhiên, những người lớn tuổi chưa bị Alzheimer còn nhớ vào tháng sáu năm 2012, trong vận động 

tranh cử tồng thống ở Miami, Florida, ông Mitt Romney đại diện đảng Cộng Hòa đã hứa trong 

bốn năm (tức đến năm 2016), ông sẽ đưa tỷ lệ thất nghiệp (lúc đó là 8.1%) xuống còn 6.0%. Cử 

tri chẳng tin ông, cho nên ông thất cử. Bây giờ, nhiệm kỳ thứ hai của ông Barack Obama chưa 

đến 18 tháng, mục tiêu hầu như đã đạt được.  

Đương nhiên Tổng thống Obama có nhiều lý do để reo mừng. Những người Mỹ “không 

được khôn lắm” (đương nhiên người Mỹ, cũng như mọi người khác, cũng có người khôn, kẻ 



ngu) vẫn cho rằng ông là một trong những tổng thống tệ hại nhất lịch sử - hơn cả người tiền 

nhiệm. Và số ngưòi này không ít (đến 1 trong 3 người). Trong tuần lễ Độc Lập, dư luận xôn xao 

khắp nơi vì cuộc thăm dò này của trường Đại hoc Quinnipac. Kết quả chẳng những nói rằng ông 

Obama chẳng hơn ai trước đây, mà còn gợi ý rằng nếu ông Romney mà được đắc cử cách đây 

gần hai năm thì nước Mỹ đã khá hơn. Có lẽ đương nhiên! Ông Romney là người của đảng Cộng 

Hòa thì đảng này còn chống phá gì nữa! Nhiều nhà phân tích chính trị nghiêm chỉnh đã tỏ ra thất 

vọng cùng cực. Họ thất vọng chẳng phải cho ông Obama mà cho người dân Mỹ, nước Mỹ: chẳng 

lẽ người dân ở một nưóc tiến bộ, được tiếng là có học và có hiểu biết chính trị này lại quá tệ đến 

như thế! 

Một báo cáo trước đó cũng nói rằng nền kinh tế Mỹ trong quí 1, chủ yếu vì lý do thời tiết, 

đã giàm đi 2.9% về giá trị Tồng sản lượng Nội địa (GDP). Nếu trong quí hai, đà đi xuống này 

tiếp tục, co nghĩa là GDP vẫn tăng trưởng âm, thì hai kỳ đi xuống liên tiếp cho phép giới chuyên 

môn chính thức công bố suy thoái trở lại – đúng là một tai họa tương đương Titanic cho ông 

Obama. Nhưng sau báo cáo về sự suy giảm thất nghiệp và gia tăng công việc, đến gần 1.2 triệu 

trong cả năm tháng, thì đương nhiên chúng ta phải có câu hỏi: có gì nghịch lý chăng khi số người 

đi làm thì tăng mà sản xuất làm ra lại giảm. Một cách giải thích khá nhức đầu: năng suất lao 

động bỗng dưng sụt giảm mạnh!  

Đương nhiên, đảng Cộng Hòa luôn luôn có cách nhìn khác đối với những tiến triển tích 

cực. Họ có thể nhìn “the other side of the coin” - mặt trái của đồng tiền. Vấn đề là người dân có 

tin hay không tin những lý luận của họ mang nặng tính thành kiến, giáo điều và tuyên truyền hơn 

là sự thật. Ít nhất, những người di dân bất hợp pháp nay đang là nỗi nhức đầu của chính quyền 

Obama chẳng bao giờ tin. Gần đây, họ đang đổ vào Mỹ ngày càng đông, cho trẻ em làm đội quân 

tiền phong, khiến cho ông Obama nay phải hành động không thể chần chờ được trong vấn đề di 

dân. Và do đó, ông đã nói có phần nào thách thức: “Nay tôi phải ra tay mà không thể đợi cho 

lưỡng viện đồng ý. Không bằng lòng, Please, sue me! Cứ kiện tôi đi”. Chẳng trách người di dân 

đuợc. Đây là đất nước của họ – lậu hay không. Bởi thế nước Mỹ mới “unique”, “exceptional”. Di 

dân chẳng tin, còn ai tin nữa? Đó là vấn đề của người Cộng Hòa trong cuộc bầu cử năm nay.  

Dĩ nhiên, thị trường lao động đã bị chấn thương nhiều chỗ trong thời gian 4-5 năm qua. 

Ví dụ như tỷ lệ tham gia lao động của người dân trong tuổi trưởng thành (tníh từ 18 trở lên) đang 

ở mức thấp nhất trong lịch sử - nay chỉ còn 62.8% so với 63.5% vào giữa năm 2013 (trong này 

có yếu tố sự rút lui sớm của thế hệ baby-boomers). Quả tình, khi người ta rút lui khỏi thị trường 

lao động, không thèm đi kiếm việc nữa, thì số cầu việc làm giảm, cho nên tỷ lệ thất nghiệp giảm 

một phần là bởi lý do đó.  Tuy nhiên, chẳng thể phủ nhận những dấu hiệu tăng trưởng đang dần 

lành mạnh. Thất nghiệp bắt đầu giảm liên tục từ đầu năm 2013 (khoảng 7.9%), và trong năm 

tháng qua, mức đều đều hàng tháng là trên 200.000 việc làm mới. Những tiến triển trong tháng 

sáu đều cao hơn mức mong đợi, vốn trở nên lạc quan trong những tuần gần đây. Ngay cả Quỹ 

Dự trữ Liên bang (ngân hàng trung ương) cũng chỉ tính rằng tỷ lệ thất nghiệp này phải chờ đến 

cuối năm nay mới đạt được. Trong ngày thứ năm tràn đầy lạc quan này, chỉ số Dow Jones lần 

đầu tiên trong lịch sử nhảy lên qua mức 17.000 điểm. Và trên phố Wall, giới đầu tư hầu như lần 

đầu tiên kể từ cơn suy thoái năm 2008 nói rằng họ chấp nhận cho Quỹ Dự trữ tăng lãi suất lên - 

bởi vì họ tin tưởng ở cái đà tăng trưởng hiện nay! Các kinh tế gia đã tính rằng sau khi kinh tế đi 

xuống trong quí 1, quí 2 có thể đi lên khoảng 3%, và những số liệu về lao động này đã tạo cơ sở 

vững vàng cho dự đoán này. 

Như vậy, tại sao kinh tế đi xuống quá mức như vậy trong quí 1?  

Một nhà kinh tế đã viết một bài dài phân tích sự mâu thuẫn này trên tờ The New York 

Times với kết luận: con số sụt giảm lớn lao về Tổng sàn lượng Quốc nội (GDP) không có căn cứ, 



không đáng tin! Lý do được đưa ra là số ngưòi tham gia lao động gia tăng, trong khi năng suất 

lao động không thể giảm đến mức kinh khủng như thế! Mọi người đều biết rằng trong thời gian 

kinh tế phục hồi bốn năm qua, năng suất lao động đã tăng đáng kể, vì giới chủ nhân thà bắt 

người ta làm việc gấp đôi, gấp ba, còn hơn mướn thêm người.  

Tuy thế, có những người đối nghịch vẫn nói: Tỷ lệ thất nghiệp giảm là vì người ta chán 

không đi xin việc nữa. Những con số công ăn việc làm bị thổi phồng vì những điều chỉnh theo 

mùa. Những ước tính lao động từ những công ty mới mở có tính giả tạo. Và về lâu về dài, nạn 

thất nghiệp vẫn còn nghiêm trọng. Theo một nhà bình luận trên tờ The Washington Post, “vấn đề 

cho những người thường có ý kiền tiêu cực là ở chỗ những điều này nay không còn đúng nữa”.  

Con số những người thất nghiệp kéo dài hơn sáu tháng đã giảm xuống dưới mức 30% lần 

đầu tiên trong năm năm nay. Những con số điều chỉnh theo mủa hay ước tính lao động mới 

thường làm giảm số việc làm gia tăng hơn là làm tăng. Thăm dò gia đình cho thấy có đến 

407.000 người kiếm được việc làm – không chỉ là 288.000 theo con số chính thức. Số người 

không đi xin việc nữa đã giảm 6.5%. Và số người “công ăn việc làm không toại nguyện” đang ở 

mức 12.1% - cũng là mức thấp nhất trong vòng sáu năm qua. Tuy nhiên, cũng đáng để ý, tỷ lệ 

thtấ nghiệp của lớp thiếu niên đã tăng từ 19.2% lên 21% - nhưng cũng thấp hơn năm ngoái.  

Một câu hỏi khác được đặt ra với báo cáo lao động và suy giảm nạn thất nghiệp được đưa 

ra trong ngày Lễ Độc Lập năm nay: khi nền kinh tế diễn tiến khá tốt đẹp “hơn người” (khi chúng 

ta so sánh với kinh tế ở các nước Liên Âu và khu vực đồng euro) như thế trong năm nay, Tổng 

thống Obama có thể kể công được chăng.  

Đó là một câu hỏi cực kỳ tế nhị, khó trả lời chính xác và đủ luận cứ thuyết phục.  

Tình hình kinh tế, nói chung, có cải thiện, và tình hình lao động, công bằng mà nói, đã 

bớt ảm đạm nhiều. Nếu chẳng thế, tình hình buôn bán lẻ (chợ búa), nhà cửa (thị trưòng địa ốc), 

thị trường xe hơi,  và chứng khoán đã chẳng khởi sắc và khá ổn định hiện nay. Như vậy, đó là sự 

thật người ta chẳng thể phủ nhận, hay dần dần phải công nhận (cho dù gián tiếp bằng cách không 

kêu ca nữa), hay ít nhất cũng làm lơ đi.  

Thế nhưng, ta lại phải nhìn nhận những người Cộng Hòa, nhất là những người Tea Party 

của đảng, đã làm hết sức để bó tay ông Obama – và không phải họ không thành công với đường 

lối “cản phá” (obstructionism). Những biện pháp kích thích kinh tế mà ông Obama vốn chủ 

trương, họ đã bác bỏ gần hết. Nếu không bác bỏ thì cũng mặc cả, đổi chác, ví dụ như ông Obama 

muốn có tiền cho trợ cấp thất nghiệp thì phải ngưng chuyên tăng thuế suất cho thành phần có lợi 

tức cao. Trong mấy năm qua, chính phủ bị đe dọa thường trực với chuyên phong tỏa ngân sách 

và chính quyền đóng cửa. Những đề nghị của ông Obama về tiền công tối thiểu, tem phiếu thực 

phẩm đều bị trục trặc… Bởi thế mà những người Cộng Hòa trong thâm tâm không tin ông 

Obama có công trong hồi phục kinh tế. Ông làm gì nổi khi họ đã bó tay ông. Họ là những người 

“có tín ngưỡng” (religious). Thậm chí, vẫn rêu rao niềm tin mạnh đến mức muốn biến nước Mỹ 

thành một nước Ki-tô giáo (a Christian country). Bởi vậy, họ cho rằng chuyện phục hồi này hoặc 

là do số trời đã định, hay nếu chẳng phải do ông trời, thì là vì kinh tế tư bản nó hay như vậy, sau 

cơn mưa trời tất nhiên lại sáng theo kiểu chu kỳ (Đương nhiên, nhiều người Cộng Hòa da trắng 

vẫn đồng hóa Chúa Trời với chủ nghĩa tư bản trong “bàn tay vô hình” của Adam Smith). Chúng 

ta còn nhớ, kinh tế Mỹ đã táng gia bại sản dưới thời ông Bush cha (1989-92), và đi lên mạnh thời 

Bill Clinton (1993-2000). Lúc đó, phía Cộng Hòa cũng có người không ngại ngùng cho rằng đó 

là công của ông cha George H.W. Bush. Ngày nay cũng thế, nhiều người Cộng Hòa cho rằng 

kinh tế phục hồi đưọc là nhờ những chính sách phá sản của cậu con George W. Bush, thủ phạm 

gây suy thoái, qua đến thời Obama mới phát huy tác dụng. 



Đó chỉ là cách người ta nói để không cho ông Obama “credit”. Tình hình phân hóa, phân 

cực giữa hai đảng đã đến mức cùng cực, và chắc chắn người dân bình thường hẳn phải nhắm mắt 

nhắm mũi đi theo đảng. Cho nên, trong thăm dò dư luận, khi hỏi người ta có nghĩ ông Obama đã 

vực dậy được kinh tế Mỹ hay không, khó thể tưởng một người theo đảng Cộng Hòa có thể đổng 

ý. Còn những người khác thì thế nào? Khi kinh tế di xuống, ai cũng có thể thấy vì đểu có thể cảm 

thấy áp lực đè nặng lên công ăn việc làm và đời sống của mình và người chung quanh. Thế 

nhưng khi kinh tế đi lên, một thay đổi nơi chính mình mà người ta không nhìn thấy, đó là họ hết 

kêu ca, than vãn, nhưng cũng chẳng suy nghĩ đúng mức những thay đổi đề ghi nhận, đánh giá, và 

phán đoán đúng đắn. Thông thường, người ta xem kinh tế “bình thường” là chuyện bình thường.   

Và có một yếu tố cũng phải ghi nhận là sự hổi phục kinh tế không “huy hoàng” đếh mức khán 

giả phía dưới sân khấu vỗ tay ào ào. Đặt nền kinh tế Mỹ trong bối cảnh thế giới khùng hoảng tài 

chánh từ 2007 đến nay, và trong áp lực nhân khẩu ở Mỹ với gánh nặng của tầng lớp lao động 

đang ngày càng chịu sự bất bình đẳng khơi rộng, sự phát triển “tự duy” (sustained growth) trong 

mấy năm qua trầy trật là đúng, và may mắn cũng là đúng.  

Như đã trình bày ở trên, một lý do đáng nói khiến quần chúng chưa đánh giá đúng mức 

những tiến bộ hồi phục kinh tế chính là sự phân hóa có tính cách “mâu thuẫn đối kháng” (một 

mất một còn) giữa hai đảng khiến cho người dân hết “độc lập, tự chủ” trong phán đoán của cá 

nhân, cứ nghe những nhà chính trị của mình nói gì thì nói theo. Thậm chí nhiều người ngày càng 

suy nghĩ theo những tín điều, công thức đã được nhồi nhét, không vận dụng trí óc, giáo dục, kiến 

thức của mình để nhìn cuộc sống (Ví dụ cứ nói ông Obama là “socialist” - tức tố ông là “nằm 

vùng”, tay sai của “Cộng Sản quôc tế”, hay ông âm mưu “chống Mỹ, phá Mỹ”).  

Bởi vậy, đặt vấn đề về trình dộ dân trí cùng sự tự do, dân chủ của người Mỹ ngày nay 

không phải là chuyện vẩn vơ. Người Mỹ đương nhiên vận tự hào vô cùng về dân trí, ý thức chính 

trị, và nền giáo dục của mình, nhưng liệu nền giáo dục hiện nay có đủ xây dựng căn bản cho ý 

thức chính trị tiến bộ, cho mục tiêu xây dựng tự do, dân chủ, và nâng cao dân trí đó hay chăng. 

 


