ANH CHÍNH THỨC NỘP ĐƠN GIA NHẬP
HIỆP ĐỊNH CPTPP

Ngày 01/02/2021 – đúng kỷ niệm 1 năm chính thức rời Liên minh châu Âu
(EU), Anh chính thức nộp đơn đề nghị gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện
và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) nhằm mở ra con đường mới cho
thương mại của nước này hậu Brexit. Trước khi công khai ý định gia nhập
CPTPP, Anh cũng đã đẩy mạnh việc ký kết Hiệp định thương mại tự do với
nhiều nước khác trong đó có cả Việt Nam. Điều này minh chứng cho việc
Anh đang nỗ lực tìm kiếm và xây dựng những quan hệ đối tác mới sau khi
rời EU.
Nếu đàm phán thành công, Anh sẽ được tự do tiếp cận một trong những
khối thị trường lớn nhất, năng động nhất toàn cầu. CPTPP là một FTA thế
hệ mới với các tiêu chuẩn và mức độ tự do cao. Tham gia CPTPP, hàng hóa
của Anh sẽ được tự do lưu chuyển với 11 nước CPTPP còn lại với các quy
tắc xuất xứ nội khối giúp tăng cường liên kết doanh nghiệp của Anh với
các chuỗi ứng trong khu vực CPTPP.
Để xem xét yêu cầu gia nhập CPTPP của Anh, ngày 02/06/2021, phiên họp
Hội đồng CPTPP lần thứ 4 đã được tổ chức trực tuyến. Tại phiên họp, các
Bộ trưởng đã thông qua Quyết định của Hội đồng CPTPP về việc khởi động
quá trình đàm phán để gia nhập CPTPP của Anh và ra Tuyên bố chung cấp
Bộ trưởng 11 nước thành viên CPTPP về vấn đề này. Đối với các nước thành
viên CPTPP, việc Anh gia nhập Hiệp định này sẽ tạo ra cơ hội thúc đẩy các
quy tắc tiêu chuẩn cao của Hiệp định, duy trì vị thế đi đầu của CPTPP trong
các mối liên kết khu vực và toàn cầu trong thời gian tới. Trong bối cảnh
tình hình kinh tế thế giới và đại dịch COVID-19 toàn cầu còn đang diễn biến
phức tạp, sự tham gia của Anh vào CPTPP hứa hẹn sẽ đem lại tác động
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tích cực giúp khôi phục và phát triển hoạt động thương mại tại khu vực
châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới.
Về phía Anh, cùng ngày 02/06, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế nước này
- bà Liz Truss cho biết nước Anh sẽ công bố chi tiết kế hoạch tham gia
CPTPP trong những tuần tới và sẽ trình kế hoạch tham gia CPTPP lên Nghị
Viện Anh trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán.
Theo dự kiến, các nước thành viên CPTPP và Vương quốc Anh sẽ thành
lập các nhóm công tác để thảo luận về vấn đề thuế quan cũng như các
quy tắc thương mại và đầu tư trong một vài tháng tới. Trong quá trình đàm
phán, Anh cần chứng minh rằng có thể tuân thủ các quy định của CPTPP,
đồng thời phải đàm phán về thuế quan với từng nước trong số 11 thành
viên. Ngày 21/06/2021, Ngoại trưởng Anh – ông Dominic Raab đã khởi
động chuyến công du Đông Nam Á của mình với điểm dừng chân đầu
tiên là Việt Nam và bắt đầu cuộc đàm phán CPTPP tại đây. Tiến trình đàm
phán gia nhập CPTPP của Anh dự kiến có thể hoàn tất sớm nhất vào cuối
năm 2021. 5
Ngoài việc chính thức nộp đơn gia nhập CPTPP, nỗ lực xây dựng quan hệ đối tác mới
của Anh sau khi rời khỏi EU được thể hiện rõ nét thông qua việc đẩy mạnh đàm phán
và ký kết các FTA mới nhằm thay thế các FTA trong khuôn khổ EU trước đây. Tính đến
tháng 06/2021, Anh đã ký kết tổng cộng gần 20 FTA mới với các nước và khu vực trên
thế giới. Đáng chú ý, từ khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp (các FTA của EU không còn
có hiệu lực với Anh từ ngày 01/01/2021) đã có đến 37 FTA của Anh chính thức hoặc
tạm thời có hiệu lực, trong đó 30 FTA có hiệu lực ngay từ ngày 01/01/2021. Tính riêng
khu vực Đông Nam Á, Việt Nam và Singapore là hai nước đầu tiên Anh đàm phán và
ký kết FTA. Hiện FTA của Anh với hai nước này đều đã có hiệu lực.
Bên cạnh việc đưa vào thực thi các FTA đã ký kết, trong nửa đầu năm 2021, Anh cũng
ký thêm 03 FTA mới, bao gồm: Hiệp định đối tác và Hợp tác thương mại với Serbia ký
ngày 30/4/2021, Hiệp định đối tác thương mại với Ghana và Hiệp định thương mại tự
do với Albania ký ngày 5/2/2021. Các Hiệp định này đều bao gồm các cam kết về cắt
giảm thuế quan cho phần lớn các hàng hóa của Anh và đối tác nhằm duy trì và thúc
đẩy quan hệ thương mại song phương sau khi Anh rời khỏi EU.
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