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TRUNG QUỐC – AUSTRALIA
Đang có dấu hiệu tích cực

Căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Australia đã kéo dài trong 2 năm 
trở lại đây và dường như đang có dấu hiệu hạ nhiệt thông qua những diễn 
tiến mới. 

Tháng 3/2022, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã quyết định thành lập 
Ban hội thẩm dựa trên yêu cầu của Trung Quốc để xem xét khiếu nại của 
nước này liên quan đến các biện pháp chống bán phá giá (CBPG), chống trợ 
cấp (CTC) mà Australia áp dụng đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Trung 
Quốc, bao gồm trục bánh xe đường sắt, tháp gió và các sản phẩm bồn rửa 
bằng thép không gỉ.

Theo như lập luận từ phía Trung Quốc, nước này cho rằng khi xem xét áp 
dụng các biện pháp CBPG, CTC, Australia đã thiếu công bằng và không tuân 
thủ các quy định của WTO khi xem nhẹ hồ sơ kế toán, không tính đến chi phí 
sản xuất mà các doanh nghiệp Trung Quốc phải gánh chịu. Do đó, với vụ kiện 
lần này, Trung Quốc mong muốn sẽ bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp 
của các doanh nghiệp nội địa.

Về phía Australia, nước này khẳng định hệ thống phòng vệ thương mại của 
Australia là dựa trên các quy tắc của WTO, đảm bảo tính độc lập, minh bạch 
và không phân biệt đối xử. Theo đó, Australia sẽ mạnh mẽ bảo vệ các quyết 
định đã ban hành trước ban Hội thẩm WTO, đồng thời cũng để ngỏ khả năng 
xúc tiến các cuộc thảo luận bên lề với Trung Quốc để giải quyết những vấn 
đề mâu thuẫn.

Mới đây nhất, cuộc gặp mặt giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng 
Australia Richard Marles và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng 
Hoà, diễn ra bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore vào ngày 12/6/2022, đã 
mở ra hy vọng về việc cải thiện mối quan hệ giữa Trung Quốc và Australia sau 
hơn 2 năm Bắc Kinh dừng mọi giao thiệp cấp cao với Canberra. Tại đây, Phó 
Thủ tướng Australia khẳng định Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất 
của Australia và bày tỏ mong muốn bình thường hóa mối quan hệ thương 
mại giữa hai bên. Bên cạnh đó, trong buổi phát biểu trước báo giới ngày 
14/6/2022, Thủ tướng Australia cũng đã kêu gọi Trung Quốc dỡ bỏ các biện 
pháp trừng phạt để cải thiện quan hệ hai nước.

Có thể thấy, tuy Trung Quốc vẫn chưa thể hiện động thái rõ ràng nào trước 
những thiện chí hàn gắn của Australia, nhưng nếu hai bên có thể bình 
thường hóa lại quan hệ thương mại thì sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác hỗ 
trợ nhau cùng phục hồi, trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn hiện tại.




