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Διμερή συμφωνία ελεύθερου εμπορίου  
με τη Βρετανία θέλει η Αυστραλία
Ο

πρωθυπουργός της Αυστρα-
λίας Μάλκολμ Τέρνμπουλ 
διαβεβαίωσε την ομόλογό 
του της Βρετανίας Τερέζα 

Μέι πως θέλει οι δύο χώρες να συ-
νάψουν μια διμερή συμφωνία ελεύ-
θερου εμπορίου το συντομότερο, 
μετά την ψήφο υπέρ της αποχώρησης 
του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ 
στο δημοψήφισμα του Ιουνίου, όπως 
ανακοίνωσε το γραφείο της Μέι. Οι 
δύο ηγέτες συζήτησαν χθες τις προ-
τεραιότητές τους μετά την ανάληψη 
της εξουσίας από την Μέι την Τετάρ-
τη και την παραμονή του Τέρνμπουλ 
στην εξουσία μετά τις εκλογές της πε-
ρασμένης εβδομάδας. Ο Τέρνμπουλ 
συνεχάρη την Μέι, σύμφωνα με 
ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, 
και «εξέφρασε την επιθυμία να συνα-
φθεί (διμερής) συμφωνία ελεύθερου 
εμπορίου το συντομότερο δυνατόν». 
Παρότι επισήμανε πως οι νομικές 
υποχρεώσεις της δεν επιτρέπουν στη 
Βρετανία να συνάπτει τέτοιες συμφω-
νίες όσο ακόμη παραμένει μέλος της 
ΕΕ, η Μέι απάντησε ότι θα ήθελε και 
εκείνη να ολοκληρωθεί μια συμφω-
νία ελεύθερου εμπορίου το συντομό-

τερο, προστίθεται στην ανακοίνωση 
του γραφείου της πρωθυπουργού της 
Βρετανίας. «Είπα με σαφήνεια ότι 
αυτή η κυβέρνηση θα μετατρέψει σε 
επιτυχία την έξοδό μας από την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση. Ένας από τους τρό-
πους που θα το κάνουμε αυτό είναι ότι 
θα αδράξουμε τις ευκαιρίες να συνά-
ψουμε συμφωνίες ελεύθερου εμπορί-
ου με τους εταίρους μας σε όλη την 

υφήλιο. Είναι πολύ ενθαρρυντικό το 
ότι ένας από τους στενότερους διε-
θνείς εταίρους μας ήδη επιδιώκει να 
συναφθεί μια τέτοια συμφωνία», ση-
μείωσε αργότερα η Μέι αναφερόμενη 
στη συζήτησή της με τον Τέρνμπουλ. 
Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος 
της 23ης Ιουνίου σημαίνει ότι η πέ-
μπτη μεγαλύτερη οικονομία του κό-
σμου θα χρειαστεί να διαπραγματευ-
θεί εκ νέου τις εμπορικές της σχέσεις 
με την Ευρώπη και άλλες σημαντικές 
αγορές. Οι διαπραγματεύσεις ενδέχε-
ται να είναι πολυετείς. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή είναι αυτή που διαπραγμα-
τεύεται εμπορικές συμφωνίες εξ ονό-
ματος των κρατών-μελών της ΕΕ, γε-
γονός που σημαίνει πως η Βρετανία 
δεν είχε χρειαστεί να συνάψει τέτοιες 
συμφωνίες σε διμερές επίπεδο αφό-
του προσχώρησε στην τότε Ευρωπα-
ϊκή Οικονομική Κοινότητα το 1973. 
Η Μέι έχει δηλώσει πως δεν θα αρ-
χίσει την διετούς διάρκειας διαδικα-
σία αποχώρησης της Βρετανίας από 
την ΕΕ φέτος και δεν είναι σαφές το 
πότε το Λονδίνο θα είναι σε θέση να 
αρχίσει νέες διαπραγματεύσεις για το 
εμπόριο.
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