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Έναρξη διαπραγματεύσεων για την σύναψη Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου 
μεταξύ Αυστραλίας και Ηνωμένου Βασιλείου 

 

Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εμπορίου Τουρισμού και Επενδύσεων της Αυστραλίας, κ. Simon 
Birmingham, και η ομότιμή του Υπουργός Διεθνούς Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, κα Liz 
Truss, εξέδωσαν κοινό δελτίο τύπου στις 17 Ιουνίου τ.ε. με το οποίο ανακοίνωσαν την έναρξη 
των διαπραγματεύσεων για την σύναψη Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ των δύο 
χωρών. 

Επισημαίνεται ότι την ίδια ημέρα ανακοινώθηκε και η έναρξη των διαπραγματεύσεων για την 
σύναψη αντίστοιχης Συμφωνίας μεταξύ Νέας Ζηλανδίας και ΗΒ. 

Ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Αυστραλίας και Ηνωμένου Βασιλείου θα 
ξεκινήσει στις 29 Ιουνίου και θα διεξαχθεί με την μέθοδο των τηλεδιασκέψεων. 

Οι δύο πλευρές διατύπωσαν την επιθυμία να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση της συμφωνίας 
το συντομότερο δυνατόν, αξιοποιώντας και την έως τώρα προετοιμασία στο πλαίσιο της 
Ομάδας Εργασίας Εμπορίου Αυστραλίας – Ηνωμένου Βασιλείου που δημιουργήθηκε το 2016 
(Australia-UK Trade Working Group).  

Ο Αυστραλός Υπουργός τόνισε την σημασία της απελευθέρωσης του διμερούς εμπορίου 
υπηρεσιών και της διευκόλυνσης των επενδυτικών ροών, στο πλαίσιο της Συμφωνίας 
Ελευθέρου Εμπορίου, καθώς στους συγκεκριμένους τομείς υπάρχει ήδη πολύ αναπτυγμένη 
συνεργασία των δύο χωρών και εξέφρασε την εκτίμηση ότι η σύναψη Συμφωνίας θα την 
ενδυναμώσει περαιτέρω. 

Όσον αφορά το εμπόριο αγαθών, ο κ. Birmingham εξέφρασε πιο συγκρατημένες προσδοκίες, 
σε κατοπινή συνέντευξή του σε Αυστραλούς δημοσιογράφους, επισημαίνοντας ότι πριν την 
είσοδο του ΗΒ στην ΕΕ, η Αυστραλία ήταν ο τρίτος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος του ΗΒ, 
αλλά πλέον και οι δύο χώρες έχουν διαφοροποιήσει αρκετά τους αγοραστές και προμηθευτές 
τους. Ωστόσο, ο Αυστραλός Υπουργός ανέφερε ότι ορισμένα αυστραλιανά προϊόντα είναι 
δυνατόν να λάβουν σημαντική ώθηση από την Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου και ανέφερε 
χαρακτηριστικά την περίπτωση του κρασιού, το οποίο έχει κερδίσει ήδη το 1/5 της βρετανικής 
αγοράς, ενώ υπόκειται ακόμη σε δασμούς και ανταγωνίζεται ευρωπαϊκά προϊόντα που δεν 
υφίστανται αυτήν την επιβάρυνση. 

Επισημαίνεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο έβδομος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της 
Αυστραλίας. Κατά το οικονομικό έτος 2018/2019, ο όγκος τους διμερούς εμπορίου αγαθών και 
υπηρεσιών μεταξύ Αυστραλίας και ΗΒ ανήλθε στα 30,3 δισ. AUD. Ειδικότερα, κατά το διάστημα 
αυτό, το ΗΒ βρισκόταν στην τρίτη θέση μεταξύ των διεθνών εταίρων της Αυστραλίας όσον 
αφορά στο εμπόριο υπηρεσιών, με όγκο εμπορίου που ανήλθε στα 15,2 δισ. AUD, και στην 
δωδέκατη θέση όσον αφορά στο εμπόριο αγαθών, με όγκο εμπορίου 15,1 δισ. AUD. 

Επιπλέον, το ΗΒ αποτελεί τον δεύτερο σημαντικότερο επενδυτικό εταίρο της Αυστραλίας 
παγκοσμίως, με διμερή όγκο εκατέρωθεν επενδύσεων ο οποίος υπερβαίνει τα 1,1 τρισ. AUD. 
Το συνολικό απόθεμα βρετανικών επενδύσεων στην Αυστραλία ανήλθε κατά το ημερολογιακό 
έτος 2019 στα 686 δισ. AUD (εκ των οποίων ΑΞΕ ύψους 143 δισ. AUD) και το απόθεμα 
αυστραλιανών επενδύσεων στο ΗΒ ανήλθε στα 509 δισ. AUD (εκ των οποίων ΑΞΕ ύψους 127 
δισ. AUD). 
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