EU VÀ TRUNG QUỐC KÝ KẾT THỎA THUẬN ĐẦU TƯ TOÀN DIỆN
Ngày 30/12/2020, Trung Quốc và EU đã ký kết một thỏa thuận đầu tư toàn
diện (CAI) dưới hình thức trực tuyến sau hơn 8 năm đàm phán. Thỏa thuận
là bước tiến mới trong quan hệ thương mại và đầu tư song phương, được kỳ
vọng sẽ hỗ trợ tiến trình hồi phục của nền kinh tế hai Bên sau thiệt hại từ
dịch bệnh COVID-19.
Trong thỏa thuận này, Trung Quốc cam kết mở cửa thị trường ở mức độ được
cho là “lớn nhất từng có” cho các nhà đầu tư đến từ EU. Một số nội dung
nổi bật trong thỏa thuận bao gồm các cam kết ràng buộc các doanh nghiệp
nhà nước của Trung Quốc, cấm các biện pháp bắt buộc chuyến giao công
nghệ, tăng cường phát triển bền vững, và nâng cao minh bạch hóa trong các
khoản trợ cấp chính phủ dành cho doanh nghiệp nội địa. Thêm vào đó, Trung
Quốc cũng chấp thuận nỗ lực phê chuẩn một số công ước về cấm lao động
cưỡng bức của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) - nguyên nhân chính gây cản
trở tiến trình đàm phán CAI trong giai đoạn trước.
Để có hiệu lực, CAI cần được cả Trung Quốc và EU phê chuẩn theo quy trình
nội bộ của mỗi Bên (với EU thì quá trình này bao gồm thủ tục phê chuẩn của
từng quốc gia thành viên châu Âu và của Nghị viện châu Âu). Quá trình này
dự kiến kéo dài ít nhất là trong 1-2 năm tới. Theo giới quan sát của EU, tiến
trình phê chuẩn của EU nhanh đến đâu tùy thuộc vào việc Trung Quốc chứng
minh mình sẽ cải thiện vấn đề nhân quyền ở nước mình ở mức độ nào.
Trong Quý III/2020, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 làm gây thiệt hại
nặng cho nền kinh tế Mỹ khi Trung Quốc đã kiểm soát được dịch và bắt đầu
hồi phục kinh tế, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở thành đối tác thương mại
lớn nhất của EU. CIA được đánh giá là sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội mới cho
nhà đầu tư cả phía Trung Quốc và EU, góp phần củng cố quan hệ thương mại
giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới nói riêng và thúc đẩy tự do hóa thương
mại toàn cầu nói chung.5

DOANH NGHIỆP VÀ TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI |

47

