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Trung Quốc – Australia
Đột ngột đối đầu

Trung Quốc và Australia vốn có quan hệ thương mại tương đối “hòa thuận” 
trong một thời gian dài. Năm 2018, quan hệ giữa hai Bên có dấu hiệu rạn nứt 
khi Australia cấm cửa công nghệ 5G của Huawei và ra luật mới chống can 
thiệp và tình báo nước ngoài mà Trung Quốc được cho là đích nhắm tới. Mặc 
dù vậy, vết rạn này hầu như không quá nghiêm trọng, trong bối cảnh không 
chỉ Australia mà nhiều nước khác như Mỹ, Canada, Anh, Ấn Độ… cũng có 
động thái tương tự vì lý do an ninh quốc gia.

Nguyên cớ chính cho căng thẳng thương mại đột nhiên nóng lên giữa hai 
nước này liên quan trực tiếp tới COVID-19. Tháng 4/2020, dịch bệnh mà 
phương Tây trước đó cho là chuyện riêng của Trung Quốc và vài nước xung 
quanh, đột ngột đổ bộ vào châu Âu, sau đó là Mỹ và các khu vực khác trên 
thế giới với tốc độ tàn phá không ai lường trước được. Ngay khi đó, Thủ tướng 
Australia Scott Morrison ra lời kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về nguồn 
gốc của virus corona. 

Trung Quốc dường như không thể chấp nhận được điều này, lập tức “khai 
hỏa” các biện pháp đánh vào các lợi ích của Australia, bắt đầu từ tháng 
5/2020 và kéo dài suốt trong cả năm. Đầu tiên là việc áp thuế chống bán phá 
giá hơn 73% và thuế chống trợ cấp gần 7% đối với lúa mạch Australia. Mức 
thuế này đã và đang gây thiệt hại nặng nề đến ngành lúa mạch của Australia, 
vốn đang phụ thuộc vào Trung Quốc như thị trường xuất khẩu chính và gần 
như chưa tìm được thị trường nào thay thế; trong khi phía Trung Quốc lại 
có nhiều lựa chọn nhà cung cấp khác như EU, Canada, Argentina... Sau đó, 
Trung Quốc tiếp tục gây trở ngại cho Australia ở những mặt hàng khác mũi 
nhọn xuất khẩu của nước này như bông, gỗ, than, đồng, đường, len, thịt bò, 
thịt cừu, tôm hùm, rượu vang… Tháng 11/2020, Trung Quốc đã công bố một 
hồ sơ liệt kê 14 sự việc “tác động xấu” đến quan hệ song phương Trung Quốc 
– Australia, bao gồm các tin tức “thù địch với Trung Quốc” của truyền thông 
Australia, lời kêu gọi điều tra nguồn gốc COVID-19…5
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Trước các động thái này của Trung Quốc, Canberra từng nhiều lần bày tỏ 
rằng sẽ không có ý định đáp trả, và mong muốn giải quyết tranh chấp thông 
qua đàm phán với Trung Quốc. Tuy nhiên, điều này dường như không tác 
động nhiều tới quyết tâm trả đũa của Trung Quốc suốt năm 2020 vừa rồi. 
Ngày 16/12/2020, Australia chính thức kiện Trung Quốc ra Tổ chức Thương 
mại Thế giới (WTO) về vụ phòng vệ thương mại mà Trung Quốc áp dụng với 
lúa mạch của nước này.
  
Trung Quốc hiện đang là đối tác thương mại lớn nhất của Australia, với tổng 
kim ngạch xuất khẩu từ Australia sang Trung Quốc trị giá 89,3 tỷ USD, chiếm 
tới 32,8% tổng kim ngạch xuất khẩu ra thế giới của Australia năm 2019. Các 
mặt hàng xuất khẩu chính của Australia sang Trung Quốc bao gồm quặng 
kim loại, khoáng sản, thịt, đá quý, len, gỗ…5


