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Vòng đàm phán tiếp theo về Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa 
Australia và Liên minh châu Âu (EU) dự kiến diễn ra vào tháng 11/2021 
lại thêm một lần phải tạm hoãn. FTA được khởi động đàm phán từ tháng 
6/2018 đến nay đã trải qua 11 vòng đàm phán. Vòng đàm phán thứ 12 đã bị 
trì hoãn một lần vào tháng 10/2021, việc trì hoãn thêm lần nữa Vòng đàm 
phán này được cho là hành động trả đũa của EU sau khi Australia đột ngột 
hủy bỏ hợp đồng mua bán tàu ngầm đã ký với Pháp từ năm 2016. 

Cụ thể, vào tháng 09/2021, Australia đã tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận mua 
12 tàu ngầm diesel - điện do Pháp sản xuất, trị giá lên đến 90 tỷ AUD, để 
mua ít nhất 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân do Mỹ và Anh 
phối hợp sản xuất. Trước hành động này của Australia, Pháp đã có những 
phản ứng gay gắt, cho rằng đây là hành động không chấp nhận được của 
cả Australia, Mỹ và Anh. Tiếp đó, Pháp đã triệu hồi đại sứ của mình từ cả 
Washington và Canberra về nước.

Đồng thời, Pháp cũng có những động thái thể hiện việc không tiếp tục 
ủng hộ FTA giữa Australia và EU. Cụ thể, Thứ trưởng ngoại giao phụ trách 
các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune đã bày tỏ quan điểm rằng 
Châu Âu khó có thể tiếp tục các cuộc đàm phán với Australia như chưa 
có chuyện gì xảy ra sau khi nước này không thực hiện đúng lời hứa trong 
Hợp đồng mua bán tàu ngầm với Pháp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
lòng tin của hai Bên. 

Như vậy, đàm phán FTA EU – Australia đã bị ảnh hưởng bởi căng thương 
mại giữa Australia và Pháp. Tuy nhiên, việc đình trệ đàm phán này có thể 
chỉ là tạm thời bởi hai Bên đều là các đối tác thương mại quan trọng của 
nhau, và việc không đạt được một Thỏa thuận thương mại chung sẽ ảnh 
hưởng đến không chỉ Australia, Pháp mà cả các thành viên EU khác.
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