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Cuộc trưng cầu dân ý tại Anh tuần lễ 
vừa qua đã mang lại kết quả bất ngờ. 
Dân Anh đòi rút lui ta khỏi Liên Hiệp 
Âu Châu gọi là Brexit (Britain exit) đã 
thắng với tỷ lệ 52 – 48, trái ngược với 
dự đoán là Anh quốc sẽ ở lại trong 
khối European Union. Thủ ttướng 
David Cameron tuyên bố sẽ từ chức 
và để cho chính quyền mới của Anh 
thương thảo với Brussels, thủ đô của 
khối European Union, để chính thức 
rút lui. Theo nội qui, thời gian sẽ kéo 
dài trong 2 năm để giải quyết các 
vấn đề khúc mắc về tài chánh, mậu 
dịch, di dân .v..v….. 
Ngay hiện tại, Cameron chưa dùng 
điều khoản 50 của qui ước lập Liên 
Hiệp Âu Châu để rút lui ngay. 
Cameron muốn trì hoãn, đẩy chuyện 
phải làm này cho chính quyền sau và 
muốn kéo dài thời gian vì hiện tình 
chính trị nội bộ của Anh rối beng sau 
vụ bỏ phiếu này. Boris Johnson, cựu 
thị trưởng của thành phố Luân Đôn là 
tay lãnh đạo phong trào Brexit, tuyên 
bố rút lui không ra ứng cử để thay 
Cameron như mọi người trước kia đã 
dự đoán. Lý do là tay này được mô tả 
như một tay hề và ví von với Donald 
Trump của Hoa Kỳ, không ngờ là 
mình đã thắng vì hoàn toàn không có 
chương trình hay kế hoạch nào để 
lèo lái nước Anh ra khỏi Liên Hiệp Âu 
Châu! Đồng thời Boris Johnson bị 
tay phụ tá là Michael Gove, đâm sau 
lưng, đòi ra tranh chức thủ tướng, lên 
án Boris Johnson là không có khả 
năng lãnh đạo, y hệt như Trump hiện 
đang bị Hillary gọi là không xứng 
đáng cho chức tổng thống Hoa Kỳ! 
Boris Johnson đứng đầu phe Brexit 
thực ra để chơi Cameron vì chuyện 
đố kỵ từ thời còn đi học ở trường Eton 
nổi tiếng của Anh, lúc nào cũng thua 
Cameron, nên hô hào Brexit như một 
thứ phá đám Cameron cho bõ ghét. 
Ai ngờ Brexit thành công, thắng 
phiếu làm Boris Johnson hoảng sợ vì 
không biết sẽ phải làm gì nếu mình 
lên làm thủ tướng và thấy hậu quả 
quá tai hại nên bỏ chạy luôn! 
Các tay lãnh đạo phe Brexit sau vụ 
Boris Johnson rút lui đã mất hết uy 
tín nên nhiều phần thủ tướng mới sẽ 

thay David Cameron sẽ là bà 
Theresa May, một bộ trưởng trong 
chính quyền Cameron, có hy vọng 
sẽ được đảng Bảo Thủ là đảng của 
Cameron, chọn để lên làm thủ tướng 
thay Cameron.  
Trong khi tình hình chính trị nội bộ 
của nước Anh loạn xà ngầu, phản 
ứng của các thị trường tài chánh tại 
Anh, trong khối Âu Châu và tại Hoa 
Kỳ cũng như trên toàn cầu đã tức 
thời và suy sụp ngay. Tiền pound 
của Anh xuống thấp nhất từ 30 năm 
nay, thị trường chứng khoán của Anh 
xuống dốc không phanh, cũng như 
các thị trường về stock khác tại Âu 
Châu như Đức, Pháp, Hòa Lan đều 
xuống mạnh. Tại Hoa Kỳ chỉ số Dow 
Jones xuống ngay hơn 600 điểm 
trong một ngày thứ sáu 24 tháng 6 
và tiếp tục xuống ngày thứ hai 27 
tháng 6. Tuy nhiên sau đó trong tuần 
chỉ số Dơw Jones đã hồi lại được 
nhiều khi thấy các Ngân Hàng Trung 
Ương của Hoa Kỳ và Âu Châu đều 
hứa hẹn sẽ tung tiền vô tội vạ để làm 
ổn định thị trường. Federal Reserve 
Bank của Hoa Kỳ trước kia dự định 
sẽ cho tăng lãi xuất, nay vì vụ Brexit 
sợ kinh tế sẽ đi xuống khắp nơi nên 
không dám tang lãi xuất nữa, ít nhất 
là từ đây đến cuối năm. 
Những phản ứng của các thị trường 
chứng khoán và tiền tệ có tính cách 
nhất thời. Nhưng hậu quả tai hại của 
Brexit cho kinh tế Anh là các công ty 
đầu tư vào Anh trên mọi lãnh vực sẽ 
rút ra dần. Đặc biệt là các công ty 
Hoa Kỳ, đặt trụ sở, lập các hãng 
xưởng nhà máy để sản xuất tại Anh 
với mục đích xuất cảng sang toàn cõi 
Âu Châu vì Anh là thành viên, nên 
không bị cản trở về thuế quan, mậu 
dịch, cũng như nhân công tự do lưu 
thông đến từ những xứ Âu Châu 
nghèo để kiếm việc tại Anh...Nay vỉ 
Brexit, các công ty mày phải đặt lại 
vấn đề là có còn làm ăn tại Anh được 
hay không vì bị cản trở nhiều một khi 
Anh chính thức rút lui khỏi khối Liên 
Hiệp Âu Châu. 
Một thí dụ điển hình là ngay tại thủ 
đô Luân Đôn, các ngân hàng, công 
ty đầu tư lớn nhất của Hoa Kỳ đều 
đặt chi nhánh tại đây, có hàng chục 
ngàn nhân viên làm việc về tài 
chánh. Luân Đôn được coi là thủ đô 
về tài chánh của Âu Châu, chỉ đứng 

sau Wall Street của Hoa Kỳ. Nay với 
Brexit, các công ty, ngân hàng của 
Hoa Kỳ sẽ phải dời địa điểm sang 
các thành phố lớn khác của Âu Châu 
như tại Frankfurt của Đức, Paris của 
Pháp, Amsterdam của Hoà Lan..., 
làm Luân Đôn mất đi vị thế về thủ đô 
tài chánh và hàng vài chục ngàn hay 
cả trăm ngàn người tại đây sẽ mất 
việc. 
Cũng thế, rất nhiều thành phố nhỏ 
tại Anh có các hãng xưởng chế tạo 
máy móc, dụng cụ của Hoa Kỳ, sản 
xuất để đem bán sang toàn cõi Âu 
Châu cho thuận tiện. Nhưng nay với 
Brexit, các công ty này sẽ phải dời 
các hãng xưởng chế tạo này sang 
lục địa Âu Châu để tránh chuyện 
thuế quan, cũng như việc di chuyển 
của nhân công. Các thành phố nhỏ 
này của Anh sẽ mất công việc do 
các hãng xưởng này, tạo nạn thất 
nghiệp tăng cao. Điều đáng chú ý lá 
tỷ lệ dân chúng tại các thành phố 
nhỏ này bỏ phiếu cho Brexit rất cao, 
mặc dù đã bị đe dọa trước là dễ bị 
mất việc, nhưng vẫn bỏ phiếu đòi đi 
ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu như 
thường!  
Lý do để đa số dân Anh bỏ phiếu 
cho Brexit, dù tỷ lệ đi ra và ở lại 
tương đối khít khao, là vì người dân 
thường của Anh đã tức giận khi thấy 
đời sống khó khăn hơn, mức kinh tế 
của cá nhân và gia đình đi xuống và 
tương lai không sáng sủa cho lắm. 
Trong khi giới thượng lưu và trí thức, 
hưởng lợi nhiều hơn do toàn cầu hóa, 
tự do mậu dịch, tự do di dân, giới 
trung lưu và nghèo bị thiệt hại nhiều 
nên đổ tội cho di dân lấy công việc 
của mình, đổ tội cho di dân gây ra tội 
ác, bất an xã hội, đổ tội cho toàn cầu 
hóa đã làm Trung Hoa thịnh vượng 
trong khi đời sống họ đi xuống. 
Vì thế dù cho có bị đe là sẽ mất vệc, 
khủng hoảng kinh tế sẽ xảy ra cho 
nước Anh và tư thế của Anh trên 
chính trường quốc tế sẽ thiệt hại 
nhiều nếu không ở lại European 
Union, các người dân trung lưu và 
nghèo, cũng như giới lớn tuổi đã ùn 
ùn bỏ phiếu cho Brexit, bất chấp hậu 
quả có tai hại đến đâu đi nữa! 
Dân Anh vốn tự hào vì thời xưa đế 
quốc Anh hùng mạnh, thống trị khắp 
nơi. Câu nói nhiều người biết đến là 
thời thế kỷ 19, mặt trời không bao giờ 



 

lặn trên đế quốc Anh, chỉ vì Anh có 
thuộc địa trên khắp toàn cầu! Nên 
việc Anh gia nhập Liên Hiệp Âu 
Châu, có tiếng nói bình đẳng với 
những xứ nhỏ xíu khác của Âu Châu 
như Lithuania, Croatia... đã làm 
nhiều người dân Anh khó chịu, cho 
rằng bị khi dễ! Anh thực ra cũng gia 
nhập sau và nhất định giữ tiền tệ 
riêng của mình, không dùng tiền 
euro. Nên phong trào đòi đi ra khỏi 
Liên Hiệp Âu Châu lúc nào cũng có 
một số lớn dân chúng Anh ủng hộ. 
Tuy nhiên việc cho trưng cầu dân ý 
có nên ở lại trong European Union 
hay không là một quyết định sai lầm 
của thủ tướng David Cameron, đã 
tính nhầm nước cờ! Vì thực sự 
Cameron không bị bắt buộc phải làm 
cuộc trưng cầu dân ý. Nhưng chỉ vì 
Cameron muốn làm cho phe đòi 
Brexit trong đảng Bảo Thủ của mình 
phải im miệng không chống đối 
Cameron nữa nên đã hứa hẹn trong 
năm 2015 là nếu thắng cử, sẽ cho tổ 
chức trưng cầu dân ý. Cameron tính 
toán là sẽ thắng dễ dàng vì dân Anh 
đứng trước hậu quả tai hại cho nền 
kinh tế Anh, sẽ bỏ phiếu để ở lại. 
Nhưng sự thật phũ phàng là 
Cameron đã quá tự tin, tính toán sai, 
không bao giờ ngờ đến là sự tức giận 
của dân chúng Anh trong giới trung 
lưu và nghèo đã lên quá cao và bỏ 
phiếu cho Brexit đễ đi ra, bất chấp 
hậu quả thế nào đi nữa. 
Vụ Brexit này xảy ra còn quá mới và 
những tác động của nó trên kinh tế 
của Âu Châu, trên Hoa Kỳ và của 
toàn cầu chưa xác định rõ ràng được. 
Nhưng sự đổ vỡ của Âu Châu có thể 
đã bắt đầu bằng việc Brexit này của 
Anh. Vì nếu trong các cuộc bầu cử 
sắp đến tại Pháp, Đức, Hòa Lan, Ý 
các phe cực hữu thắng thế và đưa ra 
các cuộc trưng cầu dân ý khác tại 
các quốc gia đó, Liên Hiệp Âu Châu 
có thể coi như sẽ chấm dứt và các 
quốc gia Âu Châu sẽ trở lại tình trạng 
quốc gia nào biết quốc gia đó và rối 
loạn trên toàn cõi Âu Châu là điều 
không thể tránh được. Sự suy yếu 
của Âu Châu là một dịp may hiếm có 
cho Vladimir Putin của Nga. Putin 
hiện đang xoa tay khoan khoái với vụ 
Brexit này vì những chế tài đối với 
Nga sau vụ Cimea và Ukraine, nước 
Anh đã đóng vai trò quan trọng. 

Putin sẽ được dịp để đe dọa các xứ 
Âu Châu gần Nga như vùng Baltic, 
các xứ Đông Âu thuộc Sô Viết trước 
mà không sợ bị cản trở.  
Anh là một đồng minh hàng đầu của 
Hoa Kỳ, luôn luôn đi sát với chính 
sách của Hoa Kỳ trên bình diện quốc 
tế nên khi Anh ra khỏi European 
Union và bị rối loạn chính trị nội bộ 
cũng như suy yếu kinh tế, điều này 
sẽ làm thiệt hại cho Hoa Kỳ nhiều vì 
mất thế đồng minh, cũng như mất đi 
một thế lực ảnh hưởng mạnh trên 
mọi bình diện chính trị và ngoại giao 
cho cả vùng Âu Châu. Mặc dù về 
quân sự, Anh vẫn nằm lại trong 
NATO, nhưng nếu trong tương lai 
Scotland và Bắc Âu Nhĩ Lan đòi độc 
lập, tách ra khỏi Anh, về quân sự 
Anh sẽ suy yếu đi nhiều, không còn 
giúp gì được cho Hoa Kỳ dù vẫn nằm 
lại trong NATO. Với Putin càng ngày 
càng hung hăng hơn về quân sự trên 
thế chiến lược địa dư tại Âu Châu, 
Hoa Kỳ mất đi thế đồng minh và 
NATO suy yếu vì Brexit của Anh, 
Hoa Kỳ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn 
trong việc đối phó với Nga sau này. 
Aûnh hưởng của vụ Brexit sẽ như thế 
nào cho cuộc bầu cử sắp đến của 
Hoa Kỳ? Donald Trump ủng hộ phe 
Brexit và sau khi kết quả cuộc trưng 
cầu dân ý cho thấy phe Brexit thắng, 
Trump cho rằng việc dân chúng Anh 
bỏ phiếu như một hình thức phản 
kháng này sẽ giống như phong trào 
ủng hộ Trump hiện tại ở Hoa Kỳ. Có 
nghĩa người dân nghèo và ít học bị 
thiệt hại nhiều do toàn cầu hóa và tự 
do mậu dịch, cũng như do di dân lấy 
công việc của mình, ở bên Anh cũng 
giống như tại Hoa Kỳ. Và những 
thành phần này sẽ bỏ phiếu cho 
Trump hết! 
Tuy nhiên cuộc bầu cử tổng thống tại 
Hoa Kỳ còn hơn 4 tháng nữa và 
nhiều chuyện sẽ xảy ra! Nếu Brexit 
đem lại hậu quả quá tai hại cho kinh 
tế  nước Anh và Âu Châu dẫn dắt 
đến suy thoái, kéo theo cả Hoa Kỳ, 
có thể dân chúng sẽ thấy sự nguy 
hiểm và hậu quả không ngờ được 
của sự thay đổi. Nhất là khi sự thay 
đổi đó với Trump là điều không ai 
tính được sẽ đem đến những tác hại 
như thế nào. Và vụ Brexit sẽ làm dân 
Hoa Kỳ không dám phó thác vận 
mệnh quốc gia vào một kẻ như 

Trump, quá phiêu lưu và mạo hiểm, 
không biết sẽ đưa Hoa Kỳ về đến bờ 
bến nào! 
Tóm lại, kết quả bất ngờ của cuộc 
trưng cầu dân ý Brexit của Anh sẽ 
đem lại nhiều hậu quả nặng nề cả về 
kinh tế lẫn chính trị cho toàn vùng Âu 
Châu cũng như cho Hoa Kỳ.  Cũng 
như cho cuộc chạy đua tranh cử tổng 
thống hiện nay giữa Trump và 
Hillary. Chúng ta hãy chờ xem! 
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