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Κύρωση Συμφωνιών Ελευθέρου Εμπορίου Αυστραλίας με Ινδονησία, Περού και Χονγκ
Κονγκ
Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εμπορίου Τουρισμού και
Επενδύσεων της Αυστραλίας, η χώρα ολοκλήρωσε στις 18.12.2019 τη διαδικασία κύρωσης
των Συμφωνιών Ελευθέρου Εμπορίου με την Ινδονησία (υπογραφή 31.08.2018), το Περού
(υπογραφή 12.02.2018) και το Χονγκ Κονγκ (υπογραφή 26.03.2019). Σημειώνεται ότι το Περού
και το Χονγκ Κονγκ έχουν ήδη κυρώσει τις Συμφωνίες από την πλευρά τους και η Ινδονησία
αναμένεται να ολοκληρώσει τη διαδικασία κύρωσης στις αρχές του επομένου έτους.
Η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με το Χονγκ Κονγκ προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ στις
17.01.2020 και η Συμφωνία με το Περού στις 11.02.2020. Η Συμφωνία με την Ινδονησία
προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ 60 ημέρες μετά από την ημερομηνία κατά την οποία ή χώρα θα
ενημερώσει επίσημα την αυστραλιανή διοίκηση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης.
Η Συμφωνία με το Χονγκ Κονγκ περιλαμβάνει μηδενικούς δασμούς σε αγαθά, εξασφαλίζει
πρόσβαση στην αγορά για τους παρόχους υπηρεσιών, ρυθμίζει το ηλεκτρονικό εμπόριο και
την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και επιφέρει σημαντική βελτίωση στο πλαίσιο υλοποίησης
διμερών επενδύσεων.
Η Συμφωνία με την Ινδονησία, που αποτελεί, όπως τονίζεται στο δελτίο τύπου, μια από τις
ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες παγκοσμίως, παρέχει στους Αυστραλούς εξαγωγείς και
επενδυτές ασφάλεια κατά την είσοδο και δραστηριοποίηση στην αγορά της Ινδονησίας και
διασφαλίζει τη δυνατότητα αυστραλιανής συμμετοχής σε επιχειρήσεις. Είναι η πρώτη
Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου της Αυστραλίας η οποία περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για τα
μη δασμολογικά εμπόδια στο εμπόριο. Αναμένεται να ευνοήσει ιδιαιτέρως των αγροτικό τομέα
της Αυστραλίας εξασφαλίζοντας χαμηλότερους δασμούς και βελτιωμένη πρόσβαση στα
σιτηρά, το βοδινό κρέας και τα γαλακτοκομικά, καθώς και μηδενικούς δασμούς στην εξαγωγή
500.000 τόνων ζωοτροφών κατ’έτος.
Η Συμφωνία με το Περού παρέχει σημαντική πρόσβαση στην αγορά στους Αυστραλούς
αγρότες, καθώς και στους παρόχους υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των εξορύξεων και
της εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας
εξασφαλίζεται πρόσβαση 7.000 τόνων αυστραλιανών γαλακτοκομικών προϊόντων στο Περού
με μηδενικούς δασμούς.
Ο Αυστραλός ομοσπονδιακός Υπουργός Εμπορίου Τουρισμού και Επενδύσεων, κ. Simon
Birmingham, δήλωσε ότι η συνομολόγηση Συμφωνιών Ελευθέρου Εμπορίου αποτελεί κεντρικό
πυλώνα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και επεσήμανε ότι η παροχή νέων
εξαγωγικών ευκαιριών στους Αυστραλούς παραγωγούς έχει συμβάλει στην καταγραφή τιμών
ρεκόρ στις αυστραλιανές εξαγωγές και το εμπορικό ισοζύγιο.
Επισημαίνεται από πλευράς μας ότι η καταγραφή της είδησης της κύρωσης των Συμφωνιών
στον τύπο συνοδευόταν στις περισσότερες περιπτώσεις από αναφορές στην υπό
διαπραγμάτευση Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με την ΕΕ και την αναμενόμενη έναρξη
ταχείας διαπραγμάτευσης για αντίστοιχη Συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την
αποχώρηση του από την ΕΕ.
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