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Ngày 15/11/2020, Hiệp định thương mại tự do có quy mô lớn nhất thế giới
– Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) chính thức được ký
kết giữa 10 nước ASEAN với 5 đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,
Australia và New Zealand. Theo quy định, Hiệp định sẽ có hiệu lực khi
được thông qua bởi ít nhất 6 nước thành viên ASEAN và 3 nước thành viên
không thuộc ASEAN. Các nước thành viên RCEP đặt ra mục tiêu phê chuẩn
Hiệp định để RCEP sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/01/2022.
Trong nửa đầu năm 2021, đã có 4 quốc gia RCEP phê chuẩn hiệp định
này, gồm Thái Lan, Trung Quốc, Singapore và Nhật Bản. Ngày 09/02/2021,
Quốc hội Thái Lan đã phê chuẩn Hiệp định RCEP, tiếp đến là Trung Quốc
phê chuẩn RCEP vào ngày 08/03/2021. Singapore là nước thành viên
RCEP đầu tiên hoàn thành thủ tục phê chuẩn RCEP sau khi Quốc hội
nước này thông qua và nộp lưu chiểu văn kiện phê chuẩn cho Tổng Thư
ký ASEAN ngày 09/04/2021. Nhật Bản cũng đã thông qua Hiệp định ngày
28/04/2021. Các nước thành viên còn lại trong khối cũng đang thúc đẩy
các thủ tục phê chuẩn RCEP để thỏa thuận này đạt đủ điều kiện có Hiệu
lực theo đúng thời hạn mục tiêu đã đặt ra.
Là một FTA thế hệ mới với các cam kết bao trùm nhiều nội dung như cắt
giảm thuế quan, quy tắc xuất xứ, đơn giản hóa thủ tục hải quan và tạo
thuận lợi thương mại, mở cửa dịch vụ, bảo hộ đầu tư, hợp tác kinh tế kỹ thuật, sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử, cạnh tranh, giải quyết tranh
chấp… RCEP hứa hẹn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các chuỗi
giá trị trong khu vực và toàn cầu, mang lại các cơ hội thương mại và đầu
tư cho các nước thành viên trong khối khi Hiệp định này đi vào thực thi. 5
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