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ANH TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH KÝ KẾT
CÁC FTA HẬU BREXIT 

Sau khi rời khỏi EU, Anh luôn nỗ lực xây dựng những quan hệ đối tác mới 
nhằm tìm kiếm cơ hội cho thương mại và đầu tư của nước này. Điều này 
được thể hiện rõ nét nhất qua việc nước này liên tục đàm phán và ký kết 
các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) mới nhằm thay thế các FTA trong 
khuôn khổ EU trước đây. Trong nửa cuối năm 2021, Anh đã đạt được các 
thỏa thuận thương mại với nhiều đối tác quan trọng, trong đó phải kể đến 
Australia, New Zealand và các quốc gia EEA của khối EFTA.

Ngày 08/07/2021, Anh đã chính thức ký kết FTA với 03 quốc gia EEA của 
khối EFTA, bao gồm Iceland, Liechtenstein và Na Uy. FTA này được đàm 
phán chính thức từ tháng 9/2020, đến đầu năm 2021, một Hiệp định tạm 
thời có hiệu lực sau khi Anh rời khỏi EU, và sau khi Hiệp định chính thức 
này được ký kết sẽ thay thế Hiệp định tạm thời đó. Đây là một FTA tương 
đối toàn diện, bao gồm đầy đủ các lĩnh vực liên quan đến thương mại 
hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, mua sắm chính phủ, sở hữu trí tuệ, 
cạnh tranh, trợ cấp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, thương mại và phát triển 
bền vững… Đặc biệt, Hiệp định bao gồm một chương riêng về bình đẳng 
giới và trao quyền cho phụ nữ trong thương mại. Trước đó, Anh cũng đã 
ký một Hiệp định tiếp nối với thành viên còn lại của khối EFTA – Thụy Sĩ - 
vào năm 2019.

Các quốc gia EEA EFTA
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Ngày 20/10/2021, Anh và New Zealand cũng đã đạt được thỏa thuận sơ bộ 
về một FTA chung (NZ-UK FTA) sau hơn một năm đàm phán (bắt đầu đàm 
phán chính thức từ tháng 6/2020). NZ-UK FTA một Hiệp định toàn diện 
với tiêu chuẩn cao nhằm thúc đẩy trao đổi thương mại giữa hai quốc gia 
có quan hệ đối tác thân thiết và lâu đời. Theo Hiệp định này, Anh và New 
Zealand cam kết sẽ xóa bỏ thuế quan đối với tất cả các sản phẩm nhập 
khẩu của nhau, trong đó 97% số dòng thuế sẽ được xóa bỏ ngay khi Hiệp 
định có hiệu lực. Đặc biệt, NZ-UK FTA bao gồm rất nhiều cam kết về phát 
triển bền vững mà hai bên cùng quan tâm như: cam kết về xóa bỏ trợ cấp 
thủy sản và nhiên liệu hóa thạch, thúc đẩy nông nghiệp bền vững, hỗ trợ 
trao quyền cho phụ nữ, cam kết về tiêu chuẩn lao động, phát triển, bảo vệ 
người tiêu dùng và doanh nghiệp vừa và nhỏ…

FTA song phương giữa Anh và Australia cũng đã được ký kết vào cuối năm 
2021, ngày 16/12. Đây là một Hiệp định toàn diện với tiêu chuẩn cao, dự 
kiến sẽ mở ra nhiều cơ hội mới để thắt chặt hơn nữa quan hệ lâu đời và 
đặc biệt giữa hai quốc gia này. Theo Hiệp định này, Australia sẽ xóa bỏ 
100% số dòng thuế cho hàng hóa của Anh, đổi lại Anh cũng xóa bỏ tới 
99% dòng thuế cho hàng nhập khẩu từ Australia. Do đó, Hiệp định được 
kỳ vọng sẽ giúp kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng trưởng mạnh 
trong thời gian sắp tới khi FTA Anh – Australia chính thức có hiệu lực. Đặc 
biệt, Hiệp định có nhiều cam kết nhằm tạo thuận lợi cho người lao động 
có tay nghề của hai nước trong việc tiếp cận thị trường lao động của nhau 
trong nhiều lĩnh vực ngành nghề.

Như vậy có thể thấy rằng, trong những tháng cuối năm 2021, Anh đã liên 
tục ký kết được các FTA quan trọng với nhiều đối tác lớn. Đồng thời, lá đơn 
gia nhập CPTPP của Anh cũng đã được tất cả các nước thành viên CPTPP 
chấp thuận và nước này đang bắt đầu tiến trình đàm phán gia nhập Hiệp 
định lớn này.   

Trước đó, nửa đầu năm 2021, sau khi chính thức rời khỏi EU, Anh đã ký kết 
thêm 03 FTA mới và chính thức đưa vào thực thi 37 FTA từ ngày 01/01/2021.
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