
So Sánh Nền Kinh Tế dưới Trump và Obama 
Thiện Nhân 
 
Chính sách kinh tế của chính quyền Trump (Trumponomics) là “chất diệp lục“ cho việc làm, hàng hóa và dịch 
vụ, khiến chúng lớn lên, phát triển và sinh sôi; từ một “khu vườn mất nước’ được kế thừa từ thời Obama-Biden.  
 
 
Tại cuộc tranh luận gay gắt giữa Tổng thống Trump và ứng cử viên Biden vào ngày 29 tháng 9, cựu Phó Tổng 
thống Joe Biden đã nói:  

- Chúng tôi đã trao cho ông ấy một nền kinh tế đang bùng nổ. Ông ấy đã thổi bay nó. 
Trên thực tế, thay vì “bùng nổ”, Obama đã để lại cho Tổng thống Trump kế thừa một nền kinh tế giống như 
một khu vườn mất nước. Nó vẫn còn sống, nhưng bị sụp xuống. Sự phục hồi của Obama-Biden là chậm 
chạp nhất kể từ cuộc Đại suy thoái. 
 
Giải cứu ‘khu vườn mất nước’ 
 
Trumponomics đã điều trị “khu vườn tàn tạ” này: Ông “tưới” nó với chính sách cắt giảm thuế và chương trình 
việc làm của đảng Cộng hòa. Ông đã bổ sung nó bằng việc bãi bỏ quy định mạnh mẽ, loại bỏ 8 quy tắc cũ để 
thay bằng các quy tắc mới. Và ông ấy đã xướng lên “giọng điệu mạnh mẽ” ủng hộ doanh nghiệp. Những 
người có việc làm hoan nghênh những khích lệ của ông Trump, hơn là những lời diễn thuyết về thành công 
của ông Barack Obama."Ông đã không xây dựng được thành công đó, Obama!” 
 
Kết quả là gì? 
“Khu vườn” của Tổng thống Trump nở rộ. Các công ty nở rộ, doanh nhân nở rộ và công nhân nở rộ - 
đạt đến những đỉnh cao chưa từng có.  
 
Vào cuối tháng 2/2020, nền kinh tế Hoa Kỳ chìm vào “mùa đông lạnh lẽo” dưới tác động của dịch viêm phổi Vũ 
Hán, nhưng đã phục hồi thành “một vườn ươm” vào tháng Tư này. Về tài chính hộ gia đình, Trumponomics đã 
xua tan “bầu trời xám xịt của Obama” và để mặt trời chiếu sáng. Dữ liệu của Cục điều tra dân số công bố ngày 
15/9 cho thấy thu nhập hộ gia đình trung bình được điều chỉnh theo lạm phát đã tăng từ 64.324 USD trong 
năm 2018 lên mức kỷ lục 68.703 USD vào năm 2019; tăng 6,8%. 
 

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tham gia cuộc tranh luận tổng thống đầu 
tiên với ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden tại Cơ sở Giáo 
dục Y tế của Đại học Case Western Reserve vào ngày 29 tháng 9 năm 2020 ở 

Cleveland, Ohio (Ảnh của Win McNamee / Getty Images) 
 
Con số 4.379 USD tăng thêm này là mức tăng lớn nhất trong một 
năm. Trong ba năm đầu tiên của chính quyền Trump, số liệu này đã 
tăng từ 59.039 USD vào năm 2016 lên 68.703 USD vào năm 2019; với 
9.664 USD này thể hiện mức tăng thu nhập (trung bình 5,5%/mỗi năm) 

cho người Mỹ hàng ngày. Ba năm cuối cùng của Obama có mức tăng thu nhập tương tự từ 51.939 USD trong 
năm 2013 lên 59.039 USD vào năm 2016; với mức 7.100 USD 
này đã nâng thu nhập cận biên lên 13,7% (4,6% hàng năm).  
 
Trong suốt 8 năm của Obama, bao gồm cả sự phục hồi sau 
cuộc Đại suy thoái, thu nhập trung bình của các hộ gia đình đã 
tăng từ 50.303 USD năm 2008 lên 59.039 USD vào năm 2016; 
với 8.736 USD bổ sung này đã nâng thu nhập lên 17,4% (2,2% 
hàng năm). 

‘Mảnh sân đầy bụi’ và ‘khu vườn tươi tốt’ 

 
Sự tương phản giữa “mảnh sân đầy bụi” của Obama-Biden và 
“khu vườn tươi tốt” của chính quyền Trump là rõ ràng nhất đối 
với các đối tượng: những người trẻ tuổi, ít học và người 
da màu. 
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------------------------ ------------------------------ 

Dưới thời Obama-Biden 
(từ 2010 đến 2016) 
-------------------------------------- 
 
 

Dưới thời TT Trump (trong 3 
năm từ 2016 đến 2019) 
----------------------------------------- 
 
 

------------------------------------- 

Thu nhập trung 
bình tăng 

Người dưới 35 tuổi 5,8% 13,4% 
cao hơn gấp đôi thời 
Obama 

 
Người Mỹ không có 
bằng cấp trung học 

1,7% 9% 
nhiều hơn gấp 5 lần thời 
Obama, chỉ trong ½ thời 
gian 

 
Người gốc Tây Ban 
Nha (Spanish)  

7,1% Năm 2019 

 
Người da đen 39.490 USD (vào năm 2016) 

45.438 USD (vào năm 2019) 
7,9% 

Tăng 15% so với thời 
Obama 
Năm 2019 

 
Người gốc Á 

 
10,6% Năm 2019 

Tỷ lệ thất nghiệp 
người Mỹ da đen  

7,9% (12/2016) 5,4% (8/2019) 
 

Tỷ lệ nghèo đói 
ở người da đen  

22% (năm 2016) 18,8% (năm 2019) 
 

 

 
 
Ngoài ra, những người muốn “chơi trò” phàn nàn về “bất bình đẳng thu nhập” đã im lặng; vì “đồ chơi yêu 
thích” của họ bị hỏng.  
 
Dưới thời Donald Trump, hệ số bất bình đẳng thu nhập Gini tăng từ 0,481 năm 2016 lên 0,489 năm 2017. 
Và sau đó giảm trong hai năm liên tiếp, xuống 0,486 vào năm 2018 và 0,484 vào năm 2019 - giảm 1,033% tỷ 
lệ bất bình đẳng. 
Nhưng dưới thời Obama-Biden, hệ số Gini đã thực sự tăng từ 0,466 năm 2008 lên 0,481 năm 2016 - tăng 
3,218% về “tỷ lệ bất bình đẳng”. Tại đây, một lần nữa, Obama hứa tặng cho người dân “bó hoa”, nhưng 
hóa ra lại là cỏ dại. 
 
Ngược lại, theo quan điểm của ông Trump, khoảng cách thu nhập đã được thu hẹp, phù hợp với các nguyên 
tắc thị trường tự do, chính sách kinh tế của Trump thật sự đã “làm giàu cho người nghèo”. 
 
Làm giàu cho người nghèo 
 
Những thành tựu này đã đẩy tỷ lệ nghèo của Mỹ giảm xuống, từ 11,8% năm 2018 xuống 10,5% năm 2019 - 
mức thấp nhất theo ước tính của liên bang kể từ năm 1959. Trumponomics đã phá vỡ kỷ lục 60 năm này và 
giải phóng 4,2 triệu người Mỹ khỏi đói nghèo. 
Tỷ lệ nghèo chung giảm 1,3% vào năm ngoái, cụ thể: 

- Giảm 1,8% đối với người gốc Tây Ban Nha (Spanish); 
- Giảm 2,8% ở những người gốc Á; 
- Giảm 2,0% đối với người da đen (từ 20,8% xuống 18,8%) 

 
Nhà Trắng đã quan sát thấy “Tỷ lệ nghèo đói của người da đen giảm xuống dưới 20% lần đầu tiên trong lịch 
sử”. Con số 22% tỷ lệ nghèo da đen của Obama-Biden vào năm 2016 đã làm nổi bật thành tựu của Trump-
Pence, khi tỷ lệ này giảm còn 18,8% vào năm 2019. 
 
Và tương tự đối với người thiểu số và người ít học. Từ năm 2016 đến 2019, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu trong nhóm 
thu nhập thấp nhất đã tăng từ 11,5% lên 14,5%. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu kinh doanh trong những năm 
đó đã tăng 63% trong số các doanh nhân gốc Tây Ban Nha (Spanish), 104% ở những người không tốt nghiệp 
trung học và 138% ở người da đen. 
 
Obama cần 2 năm 2 tháng, chính quyền Trump chỉ cần 1 tháng 
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Tỷ lệ sở hữu nhà ở của cộng đồng người Mỹ da đen trong 
quý IV/2016 và quý II/2020 

 
Trong một diễn biến không kém phần phẫn nộ và bi 
thảm, virus Corona Vũ Hán đã quét qua “Khu vườn 
xinh đẹp” của chính quyền Trump, và cùng với việc 
phong tỏa, “cây cối” bị thu hẹp và những giấc mơ cũng 
vậy. May mắn thay, khi nền kinh tế mở cửa trở lại, 
mọi thứ lại hồi sinh: 
 
Tỷ lệ thất nghiệp 3,5% của tháng 2/2020 tăng vọt lên 

14,7% trong tháng 4/2020 và giảm mạnh xuống 7,9% vào tháng 9/2020, vượt xa các dự báo đáng sợ nhất. 
 
Obama-Biden cần 2 năm 2 tháng để cắt giảm tỷ lệ thất nghiệp từ 10% vào tháng 10/2009 xuống 8,5% vào 
tháng 12/2011. Chính quyền Trump đã vượt qua chỉ trong một tháng, từ 10,2% vào tháng Bảy xuống 8,4% vào 
tháng Tám. 
 
Ngay cả khi đang gặp khó khăn bởi đại dịch, nền kinh tế của Tổng thống Trump đã tạo ra 11,4 triệu việc làm - 
với gần một nửa số việc làm bị mất do nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Theo Hội đồng Cố vấn Kinh tế 
Nhà Trắng, lần cuối cùng tỷ lệ thất nghiệp giảm nhiều đến mức này sau đỉnh điểm là xảy ra từ năm 1982 đến 
1999, sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu, đòi hỏi gần 18 năm, 5 nhiệm kỳ tổng thống và 3 chính 
quyền. Sự phục hồi mà Hoa Kỳ đang chứng kiến hiện nay nhanh hơn gần 41 lần. 
 
Sự phục hồi nhanh gấp 41 lần 
 
Thị trường tài chính giờ đây phản chiếu hình ảnh “một khu rừng tươi tốt”. Các chỉ số Dow Jones, NASDAQ và 
S&P 500 đều đã tiếp cận hoặc vượt quá mức đỉnh trước COVID-19. Đây là một tin tuyệt vời đối với người Mỹ. 
Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng đã phục hồi từ mức thấp nhất trong tháng 4/2020 là 71,8; lên 80,4 vào tháng 
9/2020. Niềm tin kinh doanh đã phục hồi từ 98,2 trong tháng 4 lên 100,7 vào tháng 8/2020. 
Lĩnh vực nhà ở đang “leo nhanh” như dây thường xuân. Doanh số 3,9 triệu căn nhà hiện có của tháng Năm đã 
tăng lên 6 triệu căn vào tháng Tám; 96.000 giấy phép xây dựng của tháng Tư, đã tăng lên 126.200 vào tháng 
Tám; 934.000 nhà ở của tháng Tư đã tăng lên đến 1.416.000 vào tháng Tám. 
Nói tóm lại, Trumponomics là chất diệp lục cho việc làm, hàng hóa và dịch vụ. Có thể là, vì người làm vườn có 
kỹ thuật và tận tâm, nên cây cối lớn lên, phát triển và sinh sôi nảy nở. 
 
Tác giả: Deroy Murdock là thành viên cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách London. 
Thiện Nhân 
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Comparing Trump and Biden's economies — who had more 
successful strategies? 
https://www.foxbusiness.com/economy/biden-obama-trump-economy-garden  
 
At their rambunctious debate on September 29, former Vice President Joe Biden said this about President 
Donald J. Trump: “We handed him a booming economy. He blew it.” 
 
Not so fast, Sleepy Joe. 
 
In fact, rather than “booming,” Biden and Obama bequeathed President Trump an economy that resembled a 
dehydrated garden. It was alive, but drooping. Obama-Biden’s recovery from the Great Recession was the 
most parched since the Great Depression. 
 
The president treated the garden with Trumponomics: He irrigated it with the GOP’s Tax Cuts and Jobs Act 
(which every congressional Democrat opposed). He fertilized it with robust deregulation that junked eight old 
rules for every new one imposed. And he serenaded it with a pro-enterprise tone. 
 
Job creators welcomed Trump’s words of gratitude and encouragement rather than the threats, class-warfare 
hectoring, and success shaming of Barack “You didn’t build that!” Obama. 
The result? President Trump’s garden flourished. Companies budded, entrepreneurs bloomed, and workers 
blossomed – often reaching unprecedented heights. As late as February, the U.S. economy in winter recalled 
an arboretum in April. 
 
In terms of household finances, Trumponomics parted Obama’s gray skies and let the sun shine. Census 
Bureau data released September 15 show that inflation-adjusted median household income increased from 
$64,324 in 2018 to a record $68,703 in 2019, up 6.8 percent. This extra $4,379 in the typical American home is 
the largest one-year hike in this key barometer of well-being. 
 
During Trump’s first three years, this metric advanced from $59,039 in 2016 to $68,703 in 2019. This $9,664 
represents a 16.4 percent income boost (5.5 percent per annum on average) for everyday Americans. 
 

 
 
Obama’s final three years featured an analogous income increase from $51,939 in 2013 to $59,039 in 2016. 
This $7,100 lifted marginal incomes by 13.7 percent (4.6 percent annually). 
 
Across Obama’s eight years including the recovery from the Great Recession, median household incomes 
rose from $50,303 in 2008 to $59,039 in 2016. This additional $8,736 buoyed incomes 17.4 percent (2.2 
percent yearly). 
 
The contrasts between Obama-Biden’s dusty yard and Trump’s lush grounds are starkest among those whom 
Leftists claim to champion most fervently: the young, the less educated, and people of color. 
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 Under Obama-Biden, in the six years between 2010 and 2016, those under age 35 saw their 
median incomes rise 5.8 percent.  

 Under Trump, in the three years between 2016 and 2019, incomes for under 35s expanded 13.4 
percent — more than double Obama-Biden’s performance. 

 
Those six years of Obama-Biden saw incomes for Americans without high-school degrees tick up 1.7 percent. 
Trump’s three years delivered high-school non-graduates a 9 percent income enhancement — more than 
quintuple Obama-Biden’s benefit, in half the time. 
Real median income accelerated last year by 7.1 percent for Hispanics, 7.9 percent for blacks, and 10.6 
percent for those of Asian descent. Among black Americans, such monies grew from $39,490 in 2016, under 
Obama-Biden, to $45,438 in 2019 under Trump-Pence — up 15 percent. These gains occurred while these 
communities enjoyed the lowest jobless rates in American history. Obama-Biden’s Black unemployment 
figure fell from 7.9 percent in December 2016 before hitting an all-time low of 5.4 percent in August 2019 on 
Trump-Pence’s watch. 
 
Leftists who complained non-stop about “income inequality” have gone silent; their favorite adult toy is broken. 
Under their despised “Donald Trump,” the Gini Coefficient of income inequality crept up from 0.481 in 2016 to 
0.489 in 2017. And then it fell in the next two consecutive years, to 0.486 in 2018 and 0.484 in 2019 — a 1.033 
percent decrease in “unfairness.”  
 
But under the inequality-bashing Obama-Biden, Gini actually intensified from 0.466 in 2008 to 0.481 in 2016 — 
a 3.218 percent increase in “unfairness.” Here, again, Obama-Biden promised bouquets and delivered weeds. 
Conversely, on Trump’s watch, the income gap has narrowed, largely in the manner that it should. 
 
Consistent with free-market principles, Trumponomics has enriched the poor much more than it has 
impoverished the rich. 
 
These achievements all shoved America’s poverty rate down, from 11.8 percent in 2018 to 10.5 percent in 
2019 — the lowest level since federal estimates began in 1959. Trumponomics shattered this 60-year-old 
record and liberated 4.2 million Americans from poverty. While the overall poverty rate tumbled 1.3 percent, it 
dropped 1.8 percent last year for Hispanics and 2.8 percent among those of Asian heritage. Thanks to a 2.0 
percent decrease for Blacks (from 20.8 percent to 18.8 percent) the White House observed, “The Black poverty 
rate fell below 20 percent for the first time in history.” Obama-Biden’s 22 percent black-poverty figure in 2016 
looks downright cruel compared to Trump-Pence’s 18.8 percent in 2019. 
 
As Karl Marx frowns in Hell, Trumponomics is turning proletarians into capitalists. And the same for minorities 
and the less educated. Between 2016 and 2019, stock ownership among the lowest income quintile increased 
from 11.5 percent to 14.5 percent. Meanwhile business equity grew in those years by 63 percent among 
Hispanic entrepreneurs, 104 percent among high-school non-graduates, and 138 percent among Blacks. 
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In a development equally infuriating and tragic, the Chinese coronavirus swept like Dutch Elm Disease through 
Trump’s beautiful, very special garden. The unprecedented lockdown shuttered equipment, shrank plants, and 
shriveled dreams. 
 
Luckily, as the economy reopens, florescence abounds: 
 
February’s 3.5 percent unemployment rate shot to 14.7 in April and plummeted to 7.9 percent in September, 
far beyond the rosiest forecasts. Obama-Biden needed two years and two months to cut joblessness from 10.0 
percent in October 2009 to 8.5 percent in December 2011. Trump outdid them in **one month,** from 10.2 in 
July to 8.4 in August. Even while hobbled by the China virus, President Trump’s economy has produced 11.4 
million jobs — roughly half of those that these germs killed. 
 
“The last time the unemployment rate fell this much following its peak occurred between 1982 and 1999 
following the global oil crisis, requiring almost 18 years, five presidential terms, and three 
administrations,” according to the White House Council of Economic Advisers. “The recovery the United 
States is witnessing now is almost 41 times faster than that.” 
 

 After looking as if they had been sprayed with Agent Orange, the financial markets now mirror a jungle. 
The Dow Jones, NASDAQ, and S&P 500 indices all have approached or exceeded their pre-COVID-19 
peaks. This is spectacular news for Americans with 401Ks and IRAs. 

 

 The Consumer Confidence Index has rebounded from its April low of 71.8 to September’s 80.4. 
Business confidence has recovered from 98.2 in April to 100.7 in August. 

 

 The housing sector is climbing like ivy. May’s 3.9 million sales of existing homes jumped to 6 million in 
August. April’s 96,000 building permits hit 126,200 in August. April’s 934,000 housing starts stretched 
to 1,416,000 in August. 

 
In short, Trumponomics is chlorophyll for jobs, goods, and services. 
Voters now must choose between gardeners: The quiet, ponderous one who left the garden dry or the loud, 
impulsive one who made it grow, grow, grow. 
 
Deroy Murdock is a Manhattan-based Fox News Contributor, a contributing editor with National Review Online, and a 
senior fellow with the London Center for Policy Research. 
 

https://www.bls.gov/charts/employment-situation/civilian-unemployment-rate.htm
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