
Brexit và hậu quả
Gần đây qua báo chí trên giấy cũng như trên mạng internet độc gỉa thường thấy
chữ Brexit...có nhiều ngừơì có thể không biết chữ đó nghĩa l̀à gì?
Phân tích ra ta sẽ thấy BR tượng trưng cho chữ Britain,nước Ăng lê và Exit có nghĩa
l̀à đi ra. Ghép hai chữ này ḷai ta thấy BREXIT, chữ viết tắt của cánh nhà báo quốc
tế ,có nghĩa l̀à con cháu,thần dân của nước Ăng lê của Nữ Hoàng Elizabeth đệ nhị
muốn ra khỏi thị trường chung Âu châu, ḷai thường được gọi tắt là EUROUNION.
Eurounion l̀à 1 tập thể của các quốc gia Âu châu, gồm 28 quốc gia đồng ý đoàn kết,
sống vớí nhau thành l khối ,đặt nặng vào trọng tâm kinh tế, dễ dàng cho vịêc làm
ăn,dựa vào nhau m̀à sống đừng làm khó nhau....

Thật ra trọng tâm của Euro còn đi xa hơn ngoài tự do kinh tế trong khu vực còn có
bốn yếu tố chính khác xoay quanh l̀à :Tự do trao đổi sản phẩm,dịch vụ,nhân công và
tài chánh. Sản phẩm,hàng hóa trao đổi giữa ćac quốc gia trong khối không bị luật
lệ thuế má địa phương làm phiền; do đó gía hàng hóa sẽ được ổn đ̣inh hơn,rẻ hơn và
đương nhiên sẽ được tiêu thụ nhiều hơn,nâng cao mức sản xuất. Công nhân do đó có
cuộc sống ổn đ̣inh hơn.
Dịch vụ ,đa số l̀à những phúc lợị(welfare,social services...) những tiện ích mà công
dân của 1 quốc gia này,trong khối EURO,đươc hưởng thì tất cả những thần dân
thuộc các quốc gia trong khối đều sẽ được hưởng như nhau...
Nhân công từ quốc gia này có thể di chuyển qua quốc gia khác, trong khối xin vịêc
l̀àm ăn mà không bị hàng rào địa phương ngăn cấm hoặc l̀àm khó dễ..,dành ưu tiên
cho dân địa phương.

Tóm ḷai lượng nhân công được tự do trao đổi giữa các quốc gia trong khối EURO.
Yếu tố quan trọng sau cùng trong khối EURO là vấn đề tài chánh,tư bản. Các quốc
gia trong khối nói nôm na l̀à dế̃ dàng dựa vào nhau mà sống, qua các hệ thống ngân
hàng v̀à cạ́c định chế tài chánh công giữa ćac quốc gia, trong đó đáng kễ phải l̀à
vấn đề đầu tư thị trưởǹg chứng khóan mà không phải tuỳ thuộc hàng rào quan thuế
của các quốc gia địa phương cản trở.

Tuy nhiên trong khối thị trường chung Âu châu được gọi l̀a Euro, cṇ chỉ có 18 quốc gia
hội viên được gọi là EUROZONE,là những quốc gia cùng xử dụng 1 bản vị tiền tệ
song song vơí các hệ thống tiền tệ địa phương,riêng của các quốc gia đó.Các quốc
gia dùng bản vị tiền tệ chung euro có các nước lớn trong khối như Đức,Pháp,Ý ,Tây
ban Nha...Các quốc gia lớn khác không dùng bản vị tiền tệ Eurozone l̀à khối Ăng
lê ,Thụy điển,Ba Lan và Hung gia Lợị...

Quá nhiều điều lợi ích và tịện dụng như vậy, tại sao con dân nữ hoàng Ăng lê lại
trở chứng đòi... ra(Exit)?
Mặc dù chống đôí Donald Trump và dọa không cho Trump,dù đắc cử TT Mỷ,đươc
qua thăm Hoàng gia Anh,nhưng dân chúng Ăng lê lại có cùng l nhận định vô cùng...
chính đáng vớí D.Trump l̀à.." ớn chè đậu " ,không muốn tiếp nhận thêm khối di
dân ,nhất l̀à di dân trong các xứ Âu châu nhưng đa số lại theo Hồi giáo như Lỗ ma ni
( Romania) và Bảo gia Lợị (Bulgaria).



Theo quy định trước đây, khi ông David Cameron vận động tái tranh cử năm 2015 có
cam kết rằng số di dân đến Ăng lê sẽ không quá con số 100 ngàn ngươì 1
năm.Nhưng chẳng may con sộ́ này đ̃ã vọt lên đến ba trăm ngàn ngừơì và vẫn có đà
đi lên.Cảm thấy hơi ..."chướng", " ê càng"vơí cái vấn nạn này nên Cameron đề nghị
làm 1 cuộc trưng cầu dân ý, vớí dụng tâm l̀à nhờ "ýdân" để cản lại phần nào số
lượng di dân tràn ngập và hợp thựć hóa tình trạng di dân quá tải, vớí hai câu hỏi đơn
giản l̀à : Ăng lê nên .."ở" lại hay nên" rờì "khối thị trường chung Âu châu và nhờ cái
Referendum này m̀à cũng cố lại địa vị của mình...

Thiên bất dung gian, kết qủa cuốc̣ trưng cầu dân ý hôm thứ năm ,23/6/16,vừa qua là
51.8% so với 48.2% phiếu bầu đa số muốn Exit,nghĩa là muốn ra khổi Khối Thị
trường chung Âu châu.Nghĩa là vớí kết qủa này thần dân nữ hoàng muốn..."đèn nhà
ai nấy rạng",cũng là ý muốn công khai của D.Trump...nước Mỷ của ngừơì Mỷ qua
slogan "Make America great again", không dư hơi, dư tiền mà đi lo cho mấy anh Nhựt
Bổn, Nam Hàn,Tàu phù v..v..

Kết quả “referendum” làm Cameron xính vính và .."dọa" sẽ từ chức vì chống lại
Brexit để thần dân Anh có 1 tân... "fresh leadership".

Vậy hậu quả của Brexit là thế nào?
Đang ở trong 1 căn nhà,muốn move đi cũng có cả trăm vấn đề,huống hồ gì 1 quốc
gia vơí những cam kết, hệ lụy mắc̣ mớ dây mơ rễ má tùm lum....đương nhiên hậu qủa
khôn lường...Nhiều lắm nói không xiết; Tuy nhiên có thể nói đến 1 vài nét chính
hiển hiệnlà ngay sau ngày cuộc trưng cầu dân ý Brexit,tức là sáng thứ Sáu vừa
qua ,tḥi trường stock của Âu châu và Á châu rơi xuống 2 đến 8%,Down Jones rớt
xuống đến 500 điểm,S&P xuống 2.2%,Nasdaq rớt 2.7%.

Dĩ nhiên ảnh hưởng đối vớí thị trường Mỷ, vấn ṇan này không đáng kễ về mặt tai
hại mà có thể nói ngược ḷai rằng Mỷ có thể hưởng lợị nhiều hơn...vì ở đờì anh
này .."hoạn ṇạn lại là .."ph́uc lợị" cuả anh khác.Đồng đô la có thể nhờ đó mà mạnh
hơn.Trước đây đô la so với đồng Euro kém vế hơn chừng hai chục xu...Con số đầu tư
vào thị trường tài chánh Mỷ có thể tăng vọt; vì an toàn hơn đồng tiền Âu châu hiện
đang chao đảo...

Ra khỏi thị trường chung Âu châu,thần dân Ăng lê sẽ không còn được hưởng tự do
thương mãi, mà phải trở ḷai như ngày xưa: bàn căi,thảo luận mặc cả nhiều hơn nếu
muốn hàng hóa mình được bán qua nước khác....họăc nhập hàng hóa nước láng
giềng khác vào mình.
Theo như lờì TT Obama nhận đ̣inh, ra khỏi thị trường chung Âu châu ,nước Anh lại
phải.."trở lại xếp hàng"....(back on line).
Hậu qủa nặng nề nhất phải nói l̀à áp lực đối vớí các ngành kỹ nghệ Sắt, áp đặt
quy chế nhập cảng hàng hóa theo tariff, không được tự do như trước. Do đó đương
nhiên gía thành của hàng xuất cảng cũng như nhập cảng phải bị tăng gía theo vì các
thứ thuế của cả hai quộć gia nhập cũng như xuất và hậu qủa đương nhiên l̀à ngừơì
dân tiêu thụ phải lảnh đủ...
Sau vụ này,vấn đề di chuyển của ngừơi dân Ăng lê từ nay qua các nước khác cũng



phải bị hạn chế vì quota, nhất l̀à nhứñg ngừơì về hưu,trước đây thường được hưởng
sự tự do chọn lựa những xứ trong cộng đồng mà mình thích để cư ngụ, ngày nay
sau vụ này sẽ không còn được hưởng sự ưu đãi nữa....

Nói chung Brexit sẽ làm ..".khó" chính cho ngừơì dân Ăng lê hơn l̀à dân cạ́c xứ khác
trong cộng đồng Âu châu. Mặc dù vớí kết quả Brexit này, thực tế áp ḍung cũng
phải ít nhất hai năm nữa mới xãy ra..
Dân Ăng Lê đă chỉ v́ cái lơị trước mắt l̀à cản được đ̀à ...tíến của dân tỵ nạn Hồi giáo
mà sẽ phải trả bằng cái gíá... khá đắt.
Cho hay ờ̉ đờì không phải cái gì muốn cũng có lơị. Được cái này thì mất cái khác
là lẽ thường. Lư lẽ này được ngừơì ta gọi là sự trả gíá....muốn có 1 đôi giày cũng phải
trả 1 cái giá.!!!
Brexit có đắt quá không? Hạ hồi phân giải.....

Brexit hậu chấn
Theo tin giờ chót, vì kết quả của cuộc trưng cầu dân ý " IN or OUT" của Anh quốc đối
vớí khối EURO rất sít sao như đã nói trên; Do đó 1 nửa dân số còn lại của nữ hoàng
Anh có vẻ khôn ngoan hơn, đă cảm thấy kh́́á "đau đầu" cho những phần tử chỉ thấy
cái lơị trước mắt là ngăn cản được sự nhập cư ồ ạt của đám Hồi giáo,mà bỏ đi rất
nhiều mối lợi khác; Nên mấy ngày gần đây, dân Ăng lê, có lẻ là dân có học thức
hơn,đă nhìn ra cái bất lợi của “EXIT” đă rủ nhau hối h̉ả xin mở 1 cuộc Referendum
thứ hai để xin ..."IN" ...

Cho đến giờ này,số chữ ký để xin IN,ở lại trong khối thịnh vựơng chung Âu châu,tà tà
tăng lến đến gần... ba trịêu chữ ký.

Chưa biết ai l̀à kẽ có thẩm quyền quyết đ̣inh cái ṿụ...xóa bàn cờ chơi ḷai này?

Bảo Hoàng


