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BY THE NUMBERS: Obama's Legacy Of Failures 

Sau 8 năm cầm quyền, ngoài Obamacare bị coi là ác mộng mà Quốc Hội 
đang họp để hủy bỏ, di sản đồ sộ của Obama để lại cho nước Mỹ được cụ 
thể hoá bằng các con số như sau: 
- Gần 20 ngàn tỷ nợ quốc gia, trong đó Obama đã làm tăng 9.2 tỷ kể từ khi 
cầm quyền 

- 1 ngàn tỷ đô la tiền thuế tăng do luật bảo hiểm sức khoẻ Obamacare. 
- 870,3 tỷ là tổn phí là hậu quả của các quy định hành chánh mới do 
Obama ban hành (new Regulations) 
- 750 tỷ là tiền thâm hụt trong giao thương với các nước trong năm 2016. 
- 88 tỷ là tiền thâm hụt giao thương với Trung Cộng trong năm 2016 

- 690 tỷ là tiền nợ gia tăng của sinh viên đại học (tăng 87%) 
- 377 tỷ là tiền thuế gia tăng do Obamacare đổ lên vai giới trung lưu 

- 344 tỷ là chi phí do các quy định điều hành của EPA (Cơ quan Bảo vệ 
Môi sinh) 
- 292 tỷ là chi phí do các quy định về năng lượng sạch 

- 29 tỷ do sự lỗ lã trong sản xuất than đá vì các quy định của Bộ Nội Vụ 

- 9.6 tỷ lỗ lã hàng năm do Quy định Mercury của EPA ban hành năm 2012. 
- 1.4 tỷ lỗ lã hàng năm cũng do Quy định về Ozone của EPA ban hành năm 
2015 



Ngoài ra còn hàng tá những chi phí khác với con số hàng trăm triệu mất 
mát. 
- Năm mới, sẽ có thêm 2.3 triệu người nữa không có sự lựa chọn công ty 
bảo hiểm sức khoẻ trong năm 2017 do ảnh hưởng Obamacare 

- Thêm 2 triệu người sẽ thất nghiệp nếu Hiệp Ước TPP được ký và có hiệu 
lực. 
- Mất 301 ngàn công việc trong lãnh vực sản xuất từ khi Obama lên làm 
Tổng thống 

- 280 ngàn người sẽ mất việc nếu áp dụng quy định New Stream 
Protection do Bộ Nội Vụ ban hành 

- 82288 di dân bất hợp pháp phạm pháp được hành pháp Obama thả ra từ 
2013 đến 2015 

- Học phí đại học gia tăng 8390 đô la từ khi Obama nắm quyền (tăng 28%) 
- Năm 2016, con số di dân bất hợp pháp bị trục xuất giảm bớt 5000 người 
so với năm trước. 
- Trong hai nhiệm kỳ, Obama đã ban hành đến 2998 các quy định hành 
chánh. 
- Do Obamacare, không có sự cạnh tranh giữa các hãng bảo hiểm sức 
khoẻ tại 970 quận hạt trên nước Mỹ 

- Trong 8 năm qua, đảng Dân Chủ mất đi 717 ghế dân biểu và 231 ghế 
Nghị Sĩ tại các Tiểu Bang; 63 ghế dân biểu và 12 ghế Thượng Nghị Sĩ Liên 
Bang và 12 Thống Đốc Tiểu Bang. 
- Giá tiền điện tăng từ 11 đến 14% 

- Số người làm chủ căn nhà giảm 4% 

- Sau 8 năm, Tổng sản luợng trung bình của quốc gia chỉ tăng lên có 2% 

- Tiền trả hàng tháng cho bảo hiểm y tế Obamacare tăng trung bình 22%; 
Tiền deductible tại 41 Tiểu Bang sẽ tăng lên trong năm mới. 
 

http://www.hannity.com/articles/hanpr-election-493995/by-the-numbers-
obamas-legacy-of-15435863/ 
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