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Coface raporu, Çin ile Avustralya arasındaki ticari 
ilişkileri inceliyor 

 
Paris, 13 Nisan 2021 – Çin’in diğer ürünlerin yanı sıra kömür, arpa, sığır eti, şarap ve 
kömür de dâhil olmak üzere Avustralya’nın bir dizi ihracat kalemine resmi ve gayri 
resmi ticari kısıtlamalar koymasıyla birlikte, Çin ile Avustralya arasındaki ilişkilerle 
keskin bir bozulma ve gerileme yaşandı. Buna rağmen, Coface, Avustralya’nın 
GSYİH’sinin bu yıl kısa bir zamanda 2019 seviyesine geri döneceğini beklemektedir. 
Ancak bu iki taraflı gerginliklerin artmasıyla Çin’in Avustralya’ya karşı tavrını daha da 
sertleştirebileceği ve belki de başta turizm ve eğitim olmak üzere Avustralya’nın hizmet 
ihracatını da hedeflemeye başlayabileceği ve bunun da Avustralya’nın GSYİH’sinin 

%2’sini risk altına sokabileceği yönünde kaygılar artmaktadır.   
 
Çin ile Avustralya arasındaki iki taraflı gerginliklerin sebepleri  
Çin ile Avustralya ilişkisi ulusal güvenlik, ekonomi ve ticaretten dış politika ve iç politikaya 
kadar çok yönlü olarak devam etmektedir. Çin ve Avustralya arasındaki ticari ilişkiler, 
Avustralya Anti-Damping Komisyonu’nun Çin alüminyum ekstrüzyonları hakkında oluşturduğu 
soruşturmanın ardından 28 Şubat 2020 tarihinde Çin’in paslanmaz çelik eviyelerine anti-
damping vergileri koymaya başlaması ile bozulmaya başladı. Geçen yılın Mart ve Temmuz 
ayları arasında, çelikte olduğu gibi Çin ürünlerine karşı sekiz anti-damping kararı daha alındı 
ve uygulandı 1 . 19 Nisan 2020 günü, Avustralya, koronavirüsün nereden kaynaklandığı 
konusunda bir soruşturma başlatılması yönünde bir çağrıda bulundu ve bu da, Çin’in Covid-

19 salgınına karşı yürüttüğü mücadele üzerine bir baskı unsuru daha ekledi. Mayıs 2020’de, 
Çin de 2018 yılında başlatılan soruşturmaları gerekçe göstererek Çin’e yapılan Avustralya 
arpa ithalatına anti-damping ve anti-sübvansiyon vergileri koydu. Daha sonra, Çin, şarap gibi 
başka Avustralya ihracat mallarına da gümrük tarifesi uygulamaya başladı ve sığır eti ve 
keresteden pamuk ve kömüre kadar pek çok ürüne resmi ve gayri resmi yasaklar getirdi.    
 
Avustralya’nan esnek ekonomisi 
Çin Avustralya’nın toplam ihracatının üçte birinden fazlasını ihraç ettiği büyk bir pazar. Bu 
nedenle, artan ticari gerginlikler Avustralya’nın ekonomik görünümü açısından bir potansiyel 
tehdit olarak görülmektedir. Buna rağmen, Avustralya’nın Çin’e yönelik ihracatının temel 
kalemi olan demir cevheri, bu devam eden ticari ihtilâftan, başka uygun alternati flerin 

bulunmamasından ötürü çok etkilenmemiştir. Bu arada, Çin’in ticari karar ve eylemlerine 
rağmen, Avustralya ekonomisi pandemi salgınından kurtulma sürecini sağlam bir şekilde 
sürdürdü ve kısıtlama tedbirlerinin hafifletilmesinin ardından iş ve çalışma koşulları normale 
dönmeye başlarken, 2020 yılının ikinci yarısında art arda iki çeyrek yılda GSYİH’sini artırmayı 
başardı.     
 
İki taraflı ilişkiler daha da kötüleşebilir 
Çin’in uyguladığı ticari kısıtlamaların genel Avustralya ekonomisi üzerindeki etkisi şu ana 
kadar iki temel faktörden dolayı oldukça hafif kaldı: birincisi, kısıtlamalardan etkilenen bazı 
sektörlerin arpa için Suudi Arabistan ve pamuk için Güney Doğu Asya ülkeleri gibi alternatif 

                                                             
1 https://www.reuters.com/article/us-australia-steel-china-idUSKCN0XK05C 
 

 

https://www.reuters.com/article/us-australia-steel-china-idUSKCN0XK05C


B A S I N  B Ü L T E N İ  

 

 2 
 

pazarlar bulabilmeleriydi; ikincisi ise, Çin’in demir cevheri ve doğal gaz gibi önde gelen ihracat 
kalemlerini hedef almamasıydı. Her iki tarafın da bu ticari ihtilâfa ulusal egemenlik 
merceğinden bakmaları nedeniyle, sorunun kısa süre içinde herhangi bir zamanda giderilme 
ihtimali uzak gözüküyor. Avustralya’nın GSYİH’sinin bu yıl içerisinde 2019 seviyesine geri 
döneceğini bekliyoruz. Asya ülkeleri, kendileri de benzer bir sorunla karşılaşmaları halinde 
maruz kalabilecekleri ekonomik zararların seviyesi ve miktarını tahmin edebilmek için Çin – 

Avustralya gerginliğinin gelecekte izleyeceği seyri yakındandan takip ediyorlar ve etmeye 
devam edecekler. Ayrıca, ABD ile Çin arasında devam eden stratejik rekabet ve siyasi görüş 
ayrılıklarının ortasında, Asya ülkeleri bu iki taraf arasında bir seçim yapmaya zorlandıkları 
takdirde büyük bir baskı altında kalacaklardır. 
 
Çalışmanın tamamına ulaşmak için; https://www.coface.com.tr/HABERLER-
YAYINLAR/YAYINLAR/No-easy-end-to-ongoing-China-Australia-tensions 
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75 y ıllık deneyimi ve güç lü ağı, Coface’ı t icari alacak sigortas ı alanında ve küresel ekonomide bir referans 

noktası haline getirmiştir. Sektördeki en çevik küresel ticar i alacak sigortas ı ortağı olma hedefiyle Coface 

uzmanları dünya ekonomis inin nabz ını tutarak 50.000 müşterisinin başar ılı, sürekli olarak büyüyen ve 

dinamik iş faaliyetleri gelişt irmelerini desteklemektedir. Grubun hizmetleri ve çözümleri, şirketleri koruyarak 

hem yurt içi piyasalarda hem de ihracat pazarlar ında satış yapma olanaklar ını arttırmak için kredi kararlar ı 

alma lar ına yardımc ı olmaktadır. 2020 yılında Coface 100 ülkedeki yaklaş ık 4.450 çalışanı ile 1.45 milyar €’luk 

bir ciro kaydetmiştir. 
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