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Bối cảnh sự kiện Brexit 

Sơ lược mối quan hệ Anh – Liên minh châu Âu (EU) 

Vương quốc Anh là một quốc đảo tương đối tách biệt với phần còn lại của châu Âu trong suốt 

chiều dài lịch sử. Ngay cả khi các nước châu Âu thành lập một liên minh giữa các nước châu Âu 

sau chiến tranh thế giới thứ II, nước Anh cũng đứng ngoài cuộc chơi. Nước Anh lần lượt từ chối 

tham gia Cộng đồng Than thép châu Âu (ECSC) năm 1951 và sau đó là Cộng đồng Kinh tế châu 

Âu (EEC) năm 1957. 

Phải sau đó vài năm, khi nền kinh tế Pháp và Đức phục hồi nhanh chóng và hình thành được một 

liên minh vững mạnh, các nhà cầm quyền Anh mới dần thay đổi quan điểm về việc gia nhập EEC. 

Chính phủ Anh đã nộp đơn gia nhập vào EEC vào năm 1961, nhưng đã bị bác bỏ hai lần bởi Tổng 

thống Pháp Charles de Gaulle vào năm 1963 và 1967. Phải đến năm 1973, Anh mới chính thức 

trở thành thành viên của EEC. Tuy nhiên, mối quan hệ này nhanh chóng gặp phải sự phản đối từ 

chính những người dân Anh. Một cuộc trưng cầu dân ý đã diễn ra vào năm 1975, với trên 67% 

số phiếu ủng hộ việc ở lại.  

Trong suốt những năm sau đó, mối quan hệ giữa hai bên cũng không thực sự tốt đẹp. Năm 1990, 

nước Anh tham gia vào Hệ thống Tiền tệ châu Âu (EMS) với mục tiêu ổn định tỷ giá cố định trong 

toàn khối. Tuy nhiên, chỉ hai năm sau nước Anh đã tuyên bố rút khỏi hệ thống này, sau cuộc 

khủng hoảng đồng Bảng Anh. Năm 1995, Anh cũng từ chối tham gia Hiệp nước Schengen về tự 

do đi lại giữa các nước thành viên cũng như không sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Sau cuộc 

khủng hoảng tài chính toàn cầu và nợ công tại một số nước châu Âu, Anh đã từ chối ký Hiệp ước 

về Tài khóa và Ngân sách do EU đưa ra năm 2011 nhằm khắc phục một số vấn đề tài chính mà 

chính nước này gặp phải.  

Trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU của Vương quốc Anh 

Bối cảnh 

Kể từ năm 2010, những cuộc thăm dò ý kiến cho thấy công chúng Anh đã có sự phân hóa trong 

việc ra đi hay ở lại Liên minh châu Âu. Tới tháng 1/2013, Thủ tướng David Cameron cam kết sẽ 

tổ chức trưng cầu dân ý nếu ông thắng trong kỳ tổng tuyển cử năm 2015. Trước cuộc tổng tuyển 

cử, hàng loạt nghị sĩ đến từ các chính đảng của Anh bao gồm Đảng Bảo thủ và một số đảng khác 

như Đảng Độc lập Anh (UKIP), Đảng Dân tộc Anh… đã kêu gọi tiến hành một cuộc trưng cầu dân 

ý. EU là một khối hợp tác kinh tế - chính trị gồm 28 nước, được thành lập sau Thế chiến II nhằm 

tăng cường hợp tác kinh tế giữa các thành vie n. Tuy nhie n các nghị si ̃này cho ra ̀ ng EU đã thay 

đổi rất nhiều kể từ khi thành lập và mở rộng quyền kiểm soát đối với cuộc sống hàng ngày của 

người dân.  
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Những cuo ̣ c khảo sát đe ̀ u cho tha ́ y ra ̀ ng nguye n nha n chủ ye ́ u da ̃ n đe ́n cuo ̣ c trưng ca ̀ u da n ý là 

va ́ n đe ̀  nha ̣ p cư. Ngoài ra, một số la ̣ p lua ̣ n khác còn bao go ̀m ý kie ́ n cho ra ̀ ng Anh đã bị EU kìm 

hãm ba ̀ ng các quy định ve ̀  kinh doanh, các khoản phí thành vie n kho ̉ ng lo ̀  mà chỉ nha ̣ n được chút 

ít lợi ích. Mặc dù phản đối Brexit, thủ tướng David Cameroon vẫn quyết định đồng ý cho một cuộc 

trưng cầu dân ý diễn ra. 

Diễn biến và kết quả 

Brexit là từ ghép của hai từ “Britain” và “exit”, ám chỉ việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. 

Cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề này tại vương quốc Anh được diễn ra vào ngày 23/06/2016. Đã 

có 33,58 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, chiếm 72,21% tổng số cử tri toàn nước Anh.  

Kết quả kiểm phiếu cho thấy có 17,4 triệu người, tương đương 51,89% cử tri Anh đã ủng hộ 

phương án Brexit. Tuy nhiên, có sự phân hóa rõ rệt giữa độ tuổi cũng như vị trí địa lý của những 

người tham gia bỏ phiếu. Trong khi người dân tại Anh và xứ Wales ủng hộ rời bỏ EU, phần lớn 

người dân Scotland và Bắc Ireland lại mong muốn ở lại, với 62,0% và 55,8% số phiếu “Remain” 

tương ứng.  

Về độ tuổi, kết quả cuộc trưng cầu dân ý cho thấy tỷ lệ ủng hộ Brexit tăng dần theo độ tuổi của 

cử tri. Có tới 60% cư tri trên 65 tuổi ủng hộ rời khỏi EU, trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ “Leave” tại hai 

nhóm 45-54 tuổi và 55-64 tuổi tương ứng là 56% và 57%. Ngược lại, chỉ có 27% những người 

trong độ tuổi 18-24 ủng hộ điều này. Tương tự, 38% cử tri từ 25 tới 34 tuổi mong muốn Anh tách 

khỏi EU và 48% tại nhóm tuổi 35-44. 

Như vậy, phe ủng hộ Brexit đã giành chiến thắng sau cuộc trưng cầu dân ý, đánh dấu việc chấm 

dứt mối quan hệ giữa Anh và EU. Tuy nhiên, cách thức và những điều khoản đám phán hậu Brexit 

vẫn còn chưa chắc chắn. 

Brexit và Đie ̀u 50 Hie ̣p ước Lisbon 

Nước Anh đã lựa chọn tương lai cho mình với xa ́ p xỉ 52% so ́  phie ́ u ủng ho ̣  Brexit. Ma ̣ c dù va ̣ y, 

quo ́ c gia này va ̃ n chưa kích hoạt Đie ̀ u 50 Hie ̣p ước Lisbon ve ̀  quye ̀n rút khỏi EU của các nước 

thành vie n.  

Đie ̀u 50 quy định các nước thành vie n có the ̉  tự quye ́ t định rút khỏi Lie n minh theo trình tự quy 

định bởi hie ́ n pháp. Tuy nhie n, đie ̀ u khoản này lại kho ng quy định rõ ve ̀  cách thức tie ́ n hành quá 

trình rời bỏ của mo ̣ t thành vie n ba ́ t kỳ. Đo ̀ ng thời, thời đie ̉m Anh phải đưa ra tho ng báo chính 

thức cũng kho ng được quy định cụ the ̉ . Do va ̣ y, các nước còn lại của EU kho ng được phép ga y áp 

lực với Anh ve ̀  va ́ n đe ̀  này. 

Sau cuo ̣ c bỏ phie ́ u, thủ tướng Cameron đã tuye n bo ́  từ chức và nhường trách nhie ̣m kích hoạt 

Đie ̀ u 50 cho người ke ́  nhie ̣m. Ngay sau khi Đie ̀ u 50 được kích hoạt, nước Anh và EU sẽ có thời 

gian 2 na m đe ̉  đàm phán ve ̀  tương lai của mo ́ i quan giữa hai be n. Những va ́ n đe ̀  được quan ta m 
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nha ́ t hie ̣ n nay là các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Anh đã ký dưới danh nghĩa thành vie n 

EU, va ́ n đe ̀  dịch chuye ̉n lao đo ̣ ng no ̣ i kho ́ i và các rào cản thương mại giữa Anh và EU ha ̣ u Brexit. 

Ngày 13/07, thủ tưởng Anh David Cameron chính thức từ chức, sớm hơn dự kiến ban đầu là vào 

tháng Mười. Kế nhiệm ông là bà Theresa May, ứng viên duy nhất còn lại cho chức thủ tường, cựu 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước này trong vòng 6 năm. Bước sang đầu Quý 3, Thủ tướng Anh Theresa 

May đã xác nhận thời điểm kích hoạt Điều khoản 50 là trước khi Quý 1/2017 kết thúc. Tuy nhiên, 

khi trả lời phỏng vấn ngày 2/10, bà May vẫn chưa đi sâu vào cách thức mà Brexit sẽ diễn ra. 

Quyết định này phần nào giúp dịu bớt áp lực giữa hai bên, khi mà các chính trị gia của EU liên tục 

kêu gọi Anh đàm phán các thủ tục để rời EU sớm.  

Ảnh hưởng của Brexit tới nền kinh tế Anh và thế giới 

Những biến động ngắn hạn 

Thị trường chứng khoán 

Ta m đie ̉m cha u A u trong Quý 2 là die ̃ n bie ́ n cuo ̣ c trưng ca ̀ u da n ý tại Anh ngày 23/06/2016 ve ̀  

vie ̣ c lie ̣ u nước này sẽ ra đi hay ở lại Lie n minh Cha u A u. Ha ̀ u he ́ t các dự đoán trước đó đe ̀ u kho ng 

chính xác khi 51,9% cử tri nước Anh đã bỏ phie ́ u đo ̀ ng ý Brexit. Ngay la ̣ p tức, thị trường tài chính, 

tie ̀ n te ̣  kho ng chỉ tại Anh mà tre n nhie ̀ u khu vực khác tre n the ́  giới đã chịu mo ̣ t cú so ́ c lớn. Trong 

phie n giao dịch đa ̀ u tie n sau cuo ̣ c trưng ca ̀ u da n ý, thị trường chứng khoán toàn ca ̀ u đã bo ́ c hơi 

2,08 nghìn tỷ USD, mức sụt giảm tuye ̣ t đo ́ i lớn nha ́ t từ trước tới nay. Các thị trường cha u A u giảm 

đie ̉m mạnh nha ́ t như Italy và Ta y Ban Nha (trên 12%); London (7,2%); Nikkei của Nha ̣ t Bản 

(7,9%); S&P500 của Mỹ (3,6%);… Sau kỳ nghỉ cuối tuần, các sàn chứng khoán lớn trên thế giới 

tiếp tục giảm điểm, trước khi hồi phục nhẹ sau đó. Tính chung cả hai phiên, chỉ số FTSE 250 của 

Anh đã mất tới 13,65%, hai sàn chứng khoán tại Ý và Tây Ban Nha cũng lần lượt giảm 15,9% và 

14,0%. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 của Mỹ và Nikkei 225 của Nhật cũng mất trên 5% điểm sau 

hai phiên giao dịch. 

Bảng 1. Thay đổi chỉ số một số sàn chứng khoán lớn trên thế giới sau sự kiện Brexit 

Phiên chứng 
khoán ngày 

FTSE 250 
(Anh) 

S&P 500 
(Mỹ) 

Nikkei 225 
(Nhật Bản) 

FTSE MIB 
(Ý) 

IGBM  
(Tây Ban Nha) 

24/06 -7.19% -3.59% -7.92% -12.48% -12.47% 
27/06 -6.96% -1.81% 2.39% -3.94% -1.73% 
Tổng -13.65% -5.34% -5.72% -15.93% -13.98% 

Nguồn: Tổng hợp từ CSDL CEIC 

Thị trường ngoại hối 

Tre n thị trường ngoại ho ́ i, đo ̀ ng Bảng Anh mất giá mạnh so với các đồng tiền lớn khác như Euro, 

USD hay Yên Nhật. Đồng thời, đồng Euro cũng mất giá nhẹ so với đồng USD. Đo ̀ ng Bảng Anh đã 
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lie n tục rớt giá và xác la ̣ p mức tha ́ p nha ́ t trong vòng 31 na m qua. Đe ́n he ́ t ngày 30/6, đo ̀ ng GBP 

đã ma ́ t giá 11,6% so với thời đie ̉m trước cuo ̣ c trưng ca ̀ u da n ý. Trong khi đó, đo ̀ ng EUR cũng giảm 

3% giá trị so với đo ̀ ng USD. Lo ngại ve ̀  tương lai ba ́ t định của ne ̀n kinh te ́  Anh và cha u A u trong 

thời gian tới, các nhà đa ̀ u tư đã tìm kie ́m các đo ̀ ng tie ̀ n và tài sản an toàn khác. Hai đo ̀ ng tie ̀n được 

quan ta m nha ́ t tại thời đie ̉m hie ̣ n tại là đo ̀ ng USD và đo ̀ ng JPY. Đo ̀ ng Ye n Nha ̣ t, theo mo ̣ t chie ̀u 

hướng khác, đang được coi là đo ̀ ng tie ̀ n an toàn nha ́ t tại thời đie ̉m hie ̣ n tại. Thậm chí, đồng tiền 

này còn đang trong xu hướng tăng giá so với giá trị đồng USD. Giá trị đồng Yên Nhật đã tăng lần 

lượt 3,0% và 4,4% cuối Quý 2 và Quý 3 so với đồng USD ngày 23/06. 

Hình 1. Tỷ giá tham chiếu tại NHTƯ Anh 

 

Nguồn: CEIC 

Bước sang Quý 4, việc xác nhận thời điểm tiến hành Brexit một lần nữa khiến thị trường rung 

động nhẹ. Ngay sau khi thông tin này được công bố, đồng Bảng Anh đã mất giá xấp xỉ 2% so với 

thời điểm cuối tháng Chín. Cụ thể, tỷ giá giao ngay của đồng Bảng Anh ngày 4/10 ở mức 1,28 

USD/GBP, giảm 1,7% so với tỷ giá ngày 30/09 và 13,5% so với thời điểm trước cuộc trưng cầu 

dân ý hồi tháng Sáu.  

Thị trường tài sản 

Tre n thị trường tài sản, giá vàng cũng lie n tục bie ́ n đo ̣ ng do nhu ca ̀ u đa ̀ u tư vào các tài sản an 

toàn ta ng le n. Tại thi ̣trường Anh, ngay sau khi có kết quả Brexit, giá vàng đã ta ng 3,8%. Giá vàng 

trong phie n giao dịch ngày 4/7/2016 đạt 1.348,8 USD/troy oz, ta ng 9,3% so với giá vàng cuo ́ i 

Quý 1. Giá vàng sau đó giữ mức tương đối ổn định trong Quý 2, duy trì quanh mức 1.340 USD/oz 

và chỉ dao động trong khoảng ±2,2%. Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin về thời điểm khởi động 

Brexit được Thủ tướng Anh xác nhận, thị trường tài sản đã có phiên biến động nhẹ. Giá vàng ngày 

4/10 giảm 3,6% xuống còn 1.268,0 USD/oz trong khi đồng Bảng Anh mất giá khoảng 2%. 
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Kho ng chỉ vàng và các đo ̀ ng tie ̀ n mạnh, TPCP các nước có mức đo ̣  an toàn cao như Mỹ, Thụy Si,̃ 

Nha ̣ t Bản hay Đức cũng được các nhà đa ̀ u tư lựa chọn trong thời gian này. Lợi sua ́ t TPCP các nước 

này đã giảm nhanh sau cuo ̣ c trưng ca ̀ u da n ý. Tha ̣m chí tại Nha ̣ t Bản, Thụy Sĩ và Đức, lợi sua ́ t 

TPCP kỳ hạn 10 na m đã giảm xuo ́ ng dưới mức 0%. Các nhà đa ̀ u tư sa ̃ n sàng trả tie ̀ n đe ̉  những 

chính phủ này giữ ho ̣  tie ̀ n.  

Hình 2. Lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm (%) 

 

Nguồn: CEIC 

Tuy nhie n, chúng to i cho ra ̀ ng những ảnh hưởng này chỉ mang tính nga ́ n hạn, khi mà Anh và EU 

chưa có những đo ̀ ng thua ̣ n chính thức ve ̀  thời đie ̉m và cách thức Brexit die ̃ n ra. Bằng chứng là 

những chỉ báo trên các thị trường đều dần phục hồi và ổn định trở lại trong Quý 3. Ve ̀  dài hạn, 

việc nước Anh rời khỏi châu Âu ảnh hưởng đến đâu sẽ phụ thuộc nhiều vào quan hệ kinh tế mới 

giữa hai vùng eo biển Manche. Hiện tại, dù đã xác định thời điểm, nước Anh vẫn chưa có phương 

án thay thế nào cho thời kỳ hậu EU, do đó, Brexit sau khi tiến hành sẽ cần mất ít nhất 10 năm để 

ổn định, theo Global Counsel (2015).   

Tác động trong dài hạn  

Vấn đề nha ̣p cư 

Vấn đề gây tranh cãi lớn trong cuộc chia tay giữa Anh và EU liên quan tới dòng người nhập cư. 

Hiện tại, nước Anh đón nhận hơn 300 nghìn người nhập cư (ròng) mỗi năm, trong đó có khoảng 

gần 200 nghìn người đến từ EU. Theo Woodford Fund (2016), lượng người nhập cư này giúp 

tăng khoảng 0,5% lực lượng lao động hàng năm tại Anh. Điều này giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế mà không dẫn tới tăng lương cơ bản trong nước, từ đó duy trì ổn định lạm phát và lãi suất ở 

mức thấp.  
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Hình 3. Nha ̣ p cư vào Anh (ròng, nghìn người) 

 

Nguồn: CEIC 

Tuy nhiên, nhiều người dân Anh lại không cho như vậy. Họ cho rằng những người nhập cư theo 

quy định của EU khiến lượng việc làm cũng như tiền lương của người dân địa phương suy giảm. 

Do đó, chính sách nhập cư của Anh sẽ là một trong những yếu then chốt trong Brexit. Việc nước 

Anh áp dụng chính sách tha ́ t cha ̣ t dòng nha ̣ p cư từ EU như với những nước khác, nếu có, sẽ ảnh 

hướng lớn tới kinh tế nước này: 

Trong nga ́n hạn, do những quy định chưa the ̉  thay đo ̉ i ngay được, lượng người nha ̣ p cư vào Anh 

có the ̉  ta ng o ̀  ạt. Đồng thời, những người đã ở Anh sẽ tìm cách ở lại la u hơn do họ bie ́ t ra ̀ ng sẽ 

khó quay hơn, sau khi quy định mới về nhập cư được thiết lập. Đie ̀ u này cũng đúng đối với da n 

cư Anh hie ̣n đang nha ̣ p cư tại các nước EU. Do vậy, dù Anh có tuyên bố thắt chặt dòng nhập cự 

sau khi tiến hành Brexit thì dòng nhập cư ròng sẽ chỉ thay đo ̉ i nhỏ trong ngắn hạn. 

Tuy nhiên, về dài hạn, nha ̣ p cư ròng từ EU vào Anh ga ̀ n như cha ́ c cha ́ n sẽ giảm khi chính sách thắt 

chặt nhập cư có hiệu lực. Woodford Fund (2016) cho rằng điều này mang tới cả hai mặt tích cực 

và tiêu cực cho nền kinh tế Anh. Lực lượng lao động suy giảm dẫn tới áp lực ta ng lương và cuối 

cùng là lạm phát. Tuy nhie n, chính phủ Anh có the ̉  áp đa ̣ t các tie u chí mới đo ́ i với lao đo ̣ ng nha ̣ p 

cư từ EU, đặc biệt là các điều kiện liên quan tới chất lượng lao động. Dòng nhập cư mới nhiều khả 

năng sẽ có chất lượng tốt hơn và giúp tăng  na ng sua ́ t lao đo ̣ ng của nền kinh tế. 

Thương mại quốc tế 

Thương mại được cho là khía cạnh thứ hai chịu ảnh hưởng trực tiếp sau khi Brexit diễn ra. Theo 

so ́  lie ̣ u na m 2015, 47,3% sản phẩm xuất khẩu của Anh xuất sang các nước EU 28 và 55,1% hàng 

hóa nhập khẩu từ các nước này.  Ngoài ra, có khoảng 13,6% hàng hóa của Anh xuất xua ́ t sang các 

nước có FTAs với EU (Global Counsel, 2015). Ngược lại, khối lượng hàng hóa của EU xuất và nhập 
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sang Anh chỉ chiếm tỷ trọng tương đối khiêm tốn trong tổng thương mại của các nước EU. Điều 

này đồng nghĩa với việc nếu Brexit diễn ra, nước Anh sẽ chịu ảnh hưởng lớn hơn. 

Nhiều giả thuyết cho rằng Anh sẽ đối mặt với nguy cơ phải đàm phán lại các hiệp định thương 

mại tự do với EU và các nước có FTAs với EU. Tuy nhiên, trong vòng 2 na m đàm phán, nước Anh 

va ̃ n có đa ̀ y đủ quye ̀n lợi như là một thành vie n của EU. Hầu hết các nghie n cứu định lượng đều  

đưa  ra ba kịch bản chińh cho mo ́ i quan he ̣  giữa Anh-EU hậu Brexit (Woodford Fund, 2016), 

(Schoof, Petersen, Aichele, & Felbermayr, 2015). 

 Kic̣h bản Na Uy: kịch bản hiện tại của Anh tương đối giống với Nauy, na ̀m ngoài EU 

nhưng va ̃ n tham gia Khu vực kinh te ́  EU (EEA). Do vậy, thị trường hàng hóa tại Anh 

va ̃ n là một thị trường đơn nha ́ t nằm trong EU và không chịu ảnh hưởng nhiều từ 

Brexit. Tuy nhie n, kịch bản này rất khó có thể xảy ra.  

 Kic̣h bản Thụy Sĩ: nước Anh sẽ tương tự Thụy Sĩ, kho ng na ̀m trong EEA mà đàm phán 

các hie ̣p định song phương với EU. Theo kịch bản này, một số vấn đề mà hai bên đều 

chịu tác động như là các chi phí thương mại phát sinh the m, rào cản phi thương mại; 

quy ta ́ c nguo ̀ n go ́ c xua ́ t xứ;… Tuy vậy, về dài hạn thương mại giữa hai bên sẽ vẫn được 

đảm bảo trong dài hạn. Kịch bản này tương đo ́ i hợp lý nhưng sẽ ma ́ t nhie ̀ u thời gian 

để đàm phán. 

 Kic̣h bản xa ́u nha ́t, kic̣h bản WTO: giả định rằng nước Anh tha ́ t bại trong vie ̣ c đàm phán 

FTAs với EU, thương mại giữa hai be n sẽ áp dụng quy ta ́ c tối huệ quốc (MNF) trong 

WTO. Theo đó, Anh sẽ đối xử thương mại với EU như các nước ngoài EU và không có 

FTAs nào với Anh. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới thương mại giữa Anh và EU. 

Tuy nhiên, Woodford Fund (2016) cũng cho ra ̀ ng Anh sẽ có cơ ho ̣ i đàm phán các FTAs 

rie ng với các nước ngoài EU. Ne ́u ta ̣ n dụng to ́ t cơ ho ̣ i, tác đo ̣ ng của Brexit sẽ tương đo ́ i 

nhỏ, tha ̣m chí có lợi cho Anh nhie ̀ u hơn trong dài hạn. Egert và Gal (2016) cho rằng đo ̣  

mở thương mại có the ̉  giảm 4 đie ̉m phần trăm sau 10 năm. 

Đa ̀ u tư trực tie ́p nước ngoài 

Theo số liệu chính thức của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), vốn FDI cộng dồn vào Anh 

đạt 1.034,3 tỷ GBP. Trong đó, vốn đầu tư từ các nước EU đạt 495,8 tỷ GBP, chiếm 47,9% tổng vốn 

đầu tư. Tuy nhie n, lượng vốn FDI hàng na m từ EU chảy vào Anh đã giảm mạnh trong những na m 

ga ̀ n đa y, thay vào đó là vốn đa ̀ u tư từ các nước ngoài EU. Tỷ lệ vốn FDI của các EU vào Anh đã 

giảm từ mức trung bình 50,1% trong giai đoạn 2005-2009 xuống còn 48,4% giai đoạn 2010-

2014. 

Tuy nhên, phần lớn các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Anh nhằm tiếp cận thị trường chung 

châu Âu. Việc đàm phán giữa Anh và EU vẫn còn là một ẩn số dẫn tới việc thị trường Anh trở nên 

không chắc chắn. Do vậy, lượng vốn đầu tư nhiều khả năng sẽ giảm mo ̣ t pha ̀ n do các nhà đầu tư 
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lo ngại về tương lai bất định của mối quan hệ giữa Anh và EU. Do vậy, FDI vào một số ngành sản 

xuất nhằm mục tiêu xuất khẩu được cho là sẽ có xu hướng suy giảm trong thời gian tới 

(Kierzenkowski, Pain, Rusticelli, và Zwart, 2016; Woodford Fund, 2016). Global Counsel (2015) 

từ đó cho ra ̀ ng Anh sẽ kho ng còn là cửa ngõ của cha u A u đe ̉  tie ́ p nha ̣ n FDI. 

Khu vực công 

Tài chính công cũng là một trong những lý do khiến nhiều người dân vương quốc Anh lựa chọn 

rời bỏ EU. Về nguyên tắc, EU không được phép thu thuế trực tiếp, mà thông qua sự đóng góp của 

chính phủ các nước thành viên. Theo số liệu, chính phủ Anh đóng góp 18,8 tỷ bảng Anh, tương 

đương 1% GDP nước này năm 2014. Mặc dù phần lớn số tiền này dùng cho việc chi tiêu tại Anh, 

những người ủng hộ Brexit vẫn mong muốn chính phủ Anh giữ lại và tự quyết chi tiêu khoản tiền 

này. Việc Anh rời khỏi EU sẽ giúp nước này tiết kiệm được một khoản đóng góp hàng năm vào 

ngân sách EU. Emmerson, Johnson, Mitchell, Phillips, và Payne (2016) của Viện Nghiên cứu Tài 

chính (Institute for Fiscal Studies, London) đã chỉ ra 2 nha n to ́  tác đo ̣ ng tới khu vực co ng của 

Anh: 

 Nhân tố kỹ thuật mang tính tích cực. Trong khoản đóng góp 18,8 tỷ GBP, EU hoàn trả 

lại 4,4 tỷ GBP và chi tiêu 8,7 tỷ GBP cho dịch vụ tại Anh. Như vậy, Anh phải đóng góp 

5,7 tỷ GBP, tương đưng 0,3% GDP và 100 triệu GBP/tuần. Emmerson và cộng sự 

(2016) cho rằng tài chính công của Anh sẽ được cải thiện khoảng 8 tỷ GBP/năm, từ đó 

giúp tăng thêm nguồn tài trợ cho chi tiêu, giảm thuế và giảm thâm hụt ngân sách. Ở 

một khía cạnh khác, đóng góp của Anh cho ngân sách EU còn nhằm phục vụ cho hiệp 

định thương mại trong EEA, được cho là khoảng 4 tỷ GBP (giả định tương ứng với con 

số mà Na Uy đang chi trả). Do đó, việc rời khỏi EEA có thể ảnh hưởng tới khả năng tiếp 

cận thị trường dịch vụ tài chính EU của Anh, qua đó ảnh hưởng tới kinh tế Anh. 

 Nhân tố thu nhập quốc dân: khu vực tài chính công còn có thể chịu ảnh hưởng thông 

qua hiệu ứng thu nhập quốc dân. Khu vực này chỉ có thể được lợi nếu Brexit không có 

ảnh hưởng tiêu cực nào tới thu nhập quốc dân. Theo Emmerson và cộng sự (2016), 

chỉ cần kinh tế Anh giảm 0,6 điểm phần trăm, tác động này sẽ lấn át những tác động 

tích cực về tài chính công của nhân tố kỹ thuật. Tuy nhiên, tác động của Brexit tới các 

hiệp định thương mại, chính sách nhập cư và qua đó tác động tới kinh tế Anh vẫn là 

một dấu hỏi lớn. 

Trong ngắn hạn, tài chính công của Anh nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng xấu do tác động từ 

nhân tố thu nhập quốc dân lớn hơn nhân tố kỹ thuật. Emmerson và cộng sự (2016) sử dụng mo  

hình NIESR cho tha ́ y cán ca n nga n sách của Anh sẽ không  the ̉  tha ̣ ng dư cho đe ́n na m 2019-2020.  

Tăng trưởng kinh te ́  

Dựa tre n các kịch bản có the ̉  có, nhiều nghiên cứu đã thực hiện đánh giá tác đo ̣ ng của Brexit tới 

ta ng trưởng kinh te ́  Anh trong dài hạn. Ảnh hưởng tới GDP có thể thông qua các kênh chính bao 
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gồm thương mại, ngân sách, đầu tư, di cư, quy định giữa hai bên,… Bảng dưới đây cho biết mức 

độ thay đổi GDP của Anh tới năm 2030, sau khi Brexit diễn ra theo một số kịch bản.  

Bảng 2. Đánh giá tác động của Brexit tới kinh tế Anh 2030 

Tổ chức Kịch bản 
Ước lượng 

(%GDP) 
Khoảng tin 

cậy 
Tác động 

CEP (2016a) Dynamic 
EEA/FTA 
Static EEA 
Static WTO 

-7,9 
 

-1,3 
-2,6 

(-6,3 tới -9,5) 
 

N/a 
N/a 

Ngân sách, thương mại, 
năng suất 
Thương mại 
Thương mại 

HM Treasury EEA 
FTA 
WTO 

-3,8 
-6,2 
-7,5 

(-3,4 tới -4,3) 
(-4,6 tới -7,8) 
(-5,4 tới -9,5) 

Ngân sách, thương mại, 
FDI, năng suất 
 

OECD WTO/FTA -5,1 (-2,7 tới -7,7) Ngân sách, thương mại, 
FDI, năng suất, di cư, 
quy định 

NIESR EEA 
FTA 
WTO 
WTO+ 

-1,8 
-2,1 
-3,2 
-7,8 

(-1,5 tới -2,1) 
(-1,9 tới -2,3) 
(-2,7 tới -3,7) 

N/a 

Ngân sách, thương mại, 
FDI 

PwC/CBI FTA 
WTO 

-1,2 
-3,5 

N/a Ngân sách, thương mại, 
FDI, quy định 

Oxford 
Economics 

FTA -2,0 (-0,1 tới -3,9) Ngân sách, thương mại, 
FDI, di cư, quy định 

Open Europe FTA -0,8 tới 
+0,6 

(-2,2 tới +1,6) Ngân sách, thương mại, 
di cư, quy định 

Economics for 
Brexit 

WTO +4,0 N/a Ngân sách, thương mại 

Nguồn: Trích lại từ Emmerson và cộng sự (2016) 

Sáu trong số tám nghiên cứu chỉ ra tác động tiêu cực của Brexit tới nền kinh tế Anh trong dài hạn. 

Dựa trên các kịch bản khác nhau, mức độ ảnh hưởng  trung bình từ -1,2% cho tới -7,9% GDP năm 

2030. Thậm chí khi mở rộng khoảng tin cậy, không nghiên cứu nào trong đó cho thấy tác động 

tích cực tới GDP. Chỉ có hai nghiên cứu cho thấy Brexit có thể mang lại tác động tích cực tới nền 

kinh tế Anh. 

Quan hệ kinh tế Anh – Việt Nam và đánh giá tác động của Brexit tới Việt Nam 

Cho tới nay, quan he ̣  kinh tế giữa Vie ̣ t Nam và Anh là kho ng lớn so với các đối tác chính khác như 

Mỹ, Trung Quốc, ASEAN,... Về thương mại, xua ́ t kha ̉ u của Vie ̣ t Nam năm 2015 sang Anh chỉ đạt 

4,5 tỷ USD, chie ́m 2,87% to ̉ ng kim ngạch xuất khẩu của Vie ̣ t Nam và 15% tổng xuất khẩu của Vie ̣ t 

Nam sang các nước thuộc Liên minh châu Âu. Vie ̣ t Nam tha ̣m chí chỉ nha ̣ p kha ̉ u dưới 1 tỷ USD 

hàng hóa từ Anh. Kim ngạch nhập khẩu Việt Nam – Anh đạt 0,8 tỷ USD na m 2015, chie ́m 0,4% 

to ̉ ng nhập khẩu của Vie ̣ t Nam và 7% nha ̣ p kha ̉ u từ các nước EU. Trong đó, một số mặt hàng nhập 

khẩu chủ yếu vẫn là các sản phẩm dược và máy móc thiết bị điện tử. 
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Hình 4. Cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam theo đối tác 

  

Nguồn: Tính toán từ CSDL CEIC 

Trong khi đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Anh vào Việt Nam cũng không thực sự lớn. Tính các 

dự án còn hie ̣ u lực tới tháng 6/2016, chỉ có 266 dự án với to ̉ ng so ́  vo ́ n là 3,6 tỷ USD đe ́n từ vương 

quo ́ c Anh (tương đương 1,2% to ̉ ng vo ́ n FDI vào Vie ̣ t Nam). Do đó, chúng tôi cho rằng tác động 

của Brexit tới kinh te ́  Vie ̣ t Nam là kho ng nhie ̀ u, chủ ye ́ u gián tie ́ p trong nga ́ n hạn qua các ke nh thi ̣

trường ngoại ho ́ i và thị trường tài sản.  

Kể từ đầu năm 2016, đồng Việt Nam tương đối ổn định so với đồng USD và sự kiện Brexit đã đẩy 

VND mạnh lên tương đối so với đồng GBP. Trong khi đó, giá vàng trong nước, vốn dĩ không có 

nhiều liên thông với thị trường thế giới, chỉ tăng trong những ngày cuối tháng Sáu trong khi gần 

như không đổi những ngày đầu tháng Mười. 

Kết luận 

Cuộc trưng cầu dân ý tại Anh đã kết thúc với thắng lợi thuộc về phe ủng hộ rời bỏ EU. Chính phủ 

mới của thủ tướng Theresa May cũng đã xác nhận thời điểm khởi động Brexit là trước Quý 

2/2017. Sự kiện này có tác động không nhỏ tới nền kinh tế Anh cũng như kinh tế thế giới toàn 

cầu.  

Trong ngắn hạn, sự không chắc chắn (uncertainty) về tương lai mối quan hệ Anh – EU có thể tác 

động tới thị trường qua các kênh: (i) thị trường tài chính; (ii) thị trường ngoại hối; và (iii) thị 

trường tài sản như TPCP và vàng. Những biến động thấy rõ là sự mất điểm đồng loạt tại các sàn 

chứng khoán lớn trên toàn cầu, đồng Bảng Anh mất giá mạnh so với USD và các đồng tiền mạnh 

khác, lãi suất TPCP của một số nước lớn giảm mạnh và giá vàng tăng do nhu cầu về những tài sản 

này tăng lên. Tuy nhiên, những ảnh hưởng này chỉ mang tính nhất thời và thị trường nhanh chóng 
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ổn định lại ngay sau đó. Về dài hạn, kinh tế Anh được cho rằng sẽ gặp nhiều bất lợi hơn do ảnh 

hưởng đến từ vấn đề nhập cư và lao động, thương mại quốc tế và đầu tư trực tiếp nước ngoài.  

Với Việt Nam, chúng tôi cho rằng Brexit sẽ không có nhiều tác động tới kinh tế cả trong ngắn hạn 

và dài hạn, khi mà quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Anh là không thực sự lớn trong mối tương 

quan với các đối tác khác như Mỹ, Trung Quốc hay Nhật Bản.  
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