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Αποτίμηση Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Νέας Ζηλανδίας 

 

Α. Η διαπραγμάτευση για την Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Νέας Ζηλανδίας 
ολοκληρώθηκε στις 30.06.2022. Πρόκειται για την ταχύτερη διαπραγμάτευση Συμφωνίας 
Ελευθέρου Εμπορίου της ΕΕ με τρίτη χώρα. Η Συμφωνία αναμένεται ότι θα αποφέρει 
σημαντικά οφέλη στους Ευρωπαίους εξαγωγείς αγαθών και υπηρεσιών και θα διευκολύνει 
ουσιαστικά την ροή των άμεσων ξένων επενδύσεων και την πρόσβαση των ευρωπαϊκών 
εταιρειών στους διαγωνισμούς δημοσίων προμηθειών της Νέας Ζηλανδίας. 

 

Β. Η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου προβλέπει την πλήρη άρση των νεοζηλανδικών δασμών 
στις ευρωπαϊκές εξαγωγές από την έναρξη της ισχύος της. Σημειώνεται ότι, επί του παρόντος, 
ορισμένες από τις βασικότερες κατηγορίες προϊόντων που εξάγει η ΕΕ στην Νέα Ζηλανδία 
επιβαρύνονται με δασμούς έως και 10%. Συγκεκριμένα, τα οχήματα, τα ενδύματα, τα 
υποδήματα και τα υφάσματα επιβαρύνονται με εισαγωγικό δασμό 10%, ενώ τα μηχανήματα, 
τα χημικά, τα φαρμακευτικά, ο οίνος και τα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής 
επιβαρύνονται με δασμό 5%. 

Από πλευράς ΕΕ, η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου προβλέπει την πλήρη άρση των 
ευρωπαϊκών δασμών στο 91% των νεοζηλανδικών εξαγωγών στην ΕΕ από την έναρξη της 
ισχύος της, ποσοστό το οποίο θα ανέλθει στο 97% όταν παρέλθει η μεταβατική περίοδος και 
ξεκινήσει η πλήρης εφαρμογή της Συμφωνίας.  

Μεταξύ των νεοζηλανδικών προϊόντων που θα απαλλαχθούν από δασμούς από την έναρξη 
ισχύος της Συμφωνίας, βρίσκονται ορισμένα προϊόντα ιδιαίτερης σημασίας για την Νέα 
Ζηλανδία, όπως τα ακτινίδια, ο οίνος, τα κρεμμύδια, τα μήλα, το μέλι manuka, τα ιχθυηρά και 
θαλασσινά, καθώς και τα βιομηχανικά αγαθά. Όσον αφορά στα ακτινίδια, η ΕΕ είναι η 
σημαντικότερη διεθνής αγορά της Νέας Ζηλανδίας και πλήρης άρση των δασμών από την 
πρώτη ημέρα ισχύος της Συμφωνίας θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 37 εκατ. NZD 
ετησίως για τους Νεοζηλανδούς εξαγωγείς. Όσον αφορά στα γαλακτοκομικά προϊόντα και το 
βόειο και πρόβειο κρέας, οι Νεοζηλανδοί εξαγωγείς αναμένεται ότι θα κερδίζουν επιπλέον 600 
εκατ. NZD ετησίως, όταν η αδασμολόγητη ποσόστωση φτάσει το ανώτατο όριο κατά το έβδομο 
έτος εφαρμογής της Συμφωνίας. Στα ιχθυηρά και θαλασσινά οι Νεοζηλανδοί εξαγωγείς 
αναμένεται ότι θα εξοικονομούν 20 εκατ. NZD ετησίως. 

Επίσης, η Νέα Ζηλανδία συμφώνησε να προστατεύσει περίπου 2000 ονομασίες ευρωπαϊκών 
οίνων και αλκοολούχων ποτών, καθώς και 163 προϊόντων τροφίμων προστατευόμενων 
Γεωγραφικών Ενδείξεων, ενώ η ΕΕ συμφώνησε να προστατεύσει 23 ονομασίες νεοζηλανδικών 
οίνων και αλκοολούχων ποτών. Μεταξύ των ευρωπαϊκών Γεωγραφικών Ενδείξεων που θα 
προστατευθούν στην Νέα Ζηλανδία στο πλαίσιο της Συμφωνίας, βρίσκεται η Φέτα ΠΟΠ για την 
οποία είχε εκφραστεί έντονη αντίθεση από Νεοζηλανδούς παραγωγούς καθ’όλη την περίοδο 
της διαπραγμάτευσης. Η Συμφωνία προβλέπει μεταβατική περίοδο εννεαετούς διάρκειας για 
την Φέτα ΠΟΠ, κατά την οποία οι υπάρχοντες Νεοζηλανδοί παραγωγοί καλούνται να 
αφαιρέσουν την ονομασία Φέτα από τις συσκευασίες των προϊόντων τους.  

Ακόμη, η Συμφωνία περιλαμβάνει παραρτήματα για τις εξαγωγές οχημάτων και οίνων, τα οποία 
αναμένεται ότι θα μειώσουν την γραφειοκρατική επιβάρυνση στις ευρωπαϊκές εξαγωγές, καθώς 
και προβλέψεις υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας, οι οποίες θα επιτρέψουν στις 
ευρωπαϊκές Αρχές να εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα προστασίας των Ευρωπαίων 
καταναλωτών σε περιπτώσεις προϊόντων για τα οποία δεν υπάρχει συσσωρευμένη έρευνα για 
την αποτίμηση των κινδύνων χρήσης τους. 
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Όσον αφορά στις επενδύσεις, η ΕΕ εξασφάλισε για τις ευρωπαϊκές εταιρείες που θα 
δραστηριοποιηθούν στην Νέα Ζηλανδία αντίστοιχες συνθήκες πρόσβασης όπως αυτές που 
εξασφαλίζει η Συμφωνία CPTPP και η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου της Νέας Ζηλανδίας με 
το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Επιπλέον, η Συμφωνία απελευθερώνει το εμπόριο υπηρεσιών διευκολύνοντας την πρόσβαση 
σε ευρωπαϊκές εταιρείες που επιθυμούν να προμηθεύσουν την νεοζηλανδική αγορά στους 
τομείς των τηλεπικοινωνιών, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των διεθνών θαλασσίων 
μεταφορών.  

Στον τομέα των δημοσίων προμηθειών, η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου ΕΕ και Νέας 
Ζηλανδίας εξασφαλίζει στις ευρωπαϊκές εταιρείες ευρύτερη πρόσβαση από αυτήν που 
εξασφαλίζουν οι δεσμεύσεις της Νέας Ζηλανδίας στο πλαίσιο της Συμφωνίας Δημοσίων 
Προμηθειών του ΠΟΕ, καθώς καλύπτει και τις προμήθειες των τοπικών οργανισμών 
συγκοινωνιών.  

 

Γ. Σύμφωνα με το μοντέλο προσομοίωσης της ΕΕ για τις οικονομικές συνθήκες που θα 
προκύψουν από την εφαρμογή της Συμφωνίας, η άρση των δασμών αναμένεται ότι θα οδηγήσει 
σε αύξηση του διμερούς όγκου εμπορίου κατά 30% και θα εξοικονομήσει στις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις 140 εκατ. ευρώ κατ’ έτος. Με βάση το ίδιο μοντέλο, η απελευθέρωση των 
επενδύσεων αναμένεται ότι θα ωφελήσει την Νέα Ζηλανδία με αύξηση των ευρωπαϊκών 
άμεσων ροών προς την χώρα της τάξης του 87,2%, ενώ η αύξηση του νεοζηλανδικού 
αποθέματος στην ΕΕ αναμένεται ότι θα είναι της τάξης του 20,8%. Όσον αφορά στους 
διαγωνισμούς δημοσίων προμηθειών, η απελευθέρωση της πρόσβασης αναμένεται ότι θα 
αυξήσει την συμμετοχή των ευρωπαϊκών εταιρειών κατά 50,4% με βάση την αξία. 

Αντίστοιχη προσομοίωση της νεοζηλανδικής πλευράς προβλέπει ότι η πλήρης εφαρμογή της 
Συμφωνίας θα αποφέρει επιπλέον έσοδα ύψους 1,8 δισ. NZD κατ’ έτος για τους Νεοζηλανδούς 
εξαγωγείς, ενώ η άρση των δασμών θα εξοικονομήσει στους Νεοζηλανδούς εξαγωγείς 100 
εκατ. NZD κατ’έτος ήδη από το πρώτο έτος της θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας και 110 εκατ. 
κατ’έτος από το έτος πλήρους εφαρμογής της. Χαρακτηριστικά αναφέρεται σχετική δήλωση της 
Νεοζηλανδής Πρωθυπουργού, κας Jacinda Ardern, η οποία επισημαίνει ότι η Συμφωνία με την 
ΕΕ θα αποφέρει στους Νεοζηλανδούς περισσότερα οφέλη από την πρόσφατη αντίστοιχη 
Συμφωνία της χώρας με το Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

Δ. Η ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης για την Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου ΕΕ και Νέας 
Ζηλανδίας προκάλεσε μεικτές αντιδράσεις στους επιμέρους κλάδους της οικονομίας της Νέας 
Ζηλανδίας. Την αρνητικότερη κριτική εξέφρασε ο γαλακτοκομικός και ο κτηνοτροφικός κλάδος, 
λόγω της περιορισμένης αύξησης των ποσοστώσεων για την είσοδο των προϊόντων τους στην 
ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και των περιορισμών που θέτει στους εγχώριους παραγωγούς η 
υιοθέτηση κανόνων προστασίας των ευρωπαϊκών Γεωγραφικών Ενδείξεων. Ωστόσο, η 
Συμφωνία είχε θετική υποδοχή από τους περισσότερους οικονομικούς δρώντες στην Νέα 
Ζηλανδία, ως η καλύτερη δυνατή Συμφωνία σε ρεαλιστική βάση. Χαρακτηριστικά αναφέρεται 
ότι ο εκπρόσωπος τύπου της αντιπολίτευσης για θέματα εμπορίου, κ. Todd McClay, αξιολόγησε 
την Συμφωνία ως «βήμα προς τα εμπρός» και την βαθμολόγησε με «6 στα 10» σε δήλωση του. 

 

Ε. Η Νέα Ζηλανδία έχει πληθυσμό 5 εκατ. ατόμων και ΑΕΠ που προσεγγίζει τα 200 δισ. ευρώ. 
Η ΕΕ είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Νέας Ζηλανδίας με βάση τον όγκο 
του διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών. Ο όγκος διμερούς εμπορίου αγαθών της Νέας 
Ζηλανδίας με την ΕΕ ανήλθε κατά το 2021 στα 7,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,5 δισ. ευρώ 
αντιστοιχούσαν σε ευρωπαϊκές εξαγωγές προς την χώρα. Η αξία των ευρωπαϊκών εξαγωγών 
υπηρεσιών στην Νέα Ζηλανδία κατά το 2020 ανήλθε στα 2,6 δισ. ευρώ. 

Η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου ΕΕ και Νέας Ζηλανδίας είναι η 5η Συμφωνία Ελευθέρου 
Εμπορίου που ολοκληρώνει η Νέας Ζηλανδία κατά τα τελευταία πέντε έτη. Όταν τεθεί σε ισχύ, 
το 73,5% των συνολικών νεοζηλανδικών εξαγωγών θα καλύπτονται από Συμφωνία Ελευθέρου 
Εμπορίου. 
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ΣΤ. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ συνεργάζεται με τοπική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, προκειμένου να εντοπίσει και αναλύσει τις οικονομικές ευκαιρίες που προκύπτουν 
από την Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με την Νέα Ζηλανδία για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. 
Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, η συμβουλευτική εταιρεία θα προετοιμάσει θεματικά 
εγχειρίδια και σεμινάρια για την ενημέρωση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. 
 

 
Ενημέρωση 08.09.2022 

 

mailto:ecocom-sydney@mfa.gr

