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

Ο Υπουργός Εμπορίου και Ανάπτυξης Εξαγωγών της Νέας Ζηλανδίας, κ. David Parker, 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 Αυστραλίας και ΗΒ. 

Ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Νέας Ζηλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου θα 
ξεκινήσει στις 13 Ιουλίου και θα διεξαχθεί με την μέθοδο των τηλεδιασκέψεων. 

Η απελευθέρωση του εμπορίου αγαθών, και δη των αγροτικών προϊόντων, αποτελεί 
προτεραιότητα της Νέας Ζηλανδίας στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Επισημαίνεται ότι η 
χώρα διατηρούσε προνομιακή πρόσβαση στην βρετανική αγορά πριν την ένταξη του ΗΒ στην 
ΕΟΚ το 1973 και ορισμένοι πολιτικοί και οικονομικοί αναλυτές διατυπώνουν την προσδοκία ότι 
η μελλοντική σύναψη Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου θα αποκαταστήσει σε ορισμένο βαθμό 
αυτήν την προηγούμενη σχέση.  

Σε κοινή συνέντευξη τύπου της Πρωθυπουργού της Νέας Ζηλανδίας, κας Jacinda Ardern, και 
της Ύπατης Αρμοστή του ΗΒ στην Νέα Ζηλανδία, κας Laura Clarke, η Νεοζηλανδή 
Πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα ότι η Συμφωνία θα οδηγήσει στην μείωση των δασμών 
στα ακτινίδια, τα οποία υπόκεινται αυτή τη στιγμή σε δασμούς της τάξης του 8% και στο μέλι 
manuka που υπόκειται σε δασμούς της τάξης του 16%. Η Βρετανίδα Ύπατη Αρμοστής 
επισήμανε ότι η χώρα της ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την μείωση των δασμών στο ποτό τζιν το 
οποίο επιβαρύνεται επί του παρόντος με δασμό 5% και στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων που 
επιβαρύνονται με 10%. 

Σύμφωνα με μελέτη που έχει εκπονήσει η βρετανική Κυβέρνηση και στην οποία παραπέμπει 
το νεοζηλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών, τα αναμενόμενα οφέλη από την εξάλειψη των 
δασμολογικών και μη δασμολογικών εμποδίων στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελευθέρου 
Εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών θα είναι κατά τον 15ο χρόνο ισχύος της Συμφωνίας: 

• αύξηση του ΑΕΠ της Νέας Ζηλανδίας έως 970 εκατ. NZD 

• αύξηση των νεοζηλανδικών εξαγωγών στο ΗΒ έως 40% 

• αύξηση των βρετανικών εξαγωγών στην Νέα Ζηλανδία έως 7,3% 

Σημειώνεται ότι το ΗΒ είναι ο έκτος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Νέας Ζηλανδίας με 
όγκο διμερούς εμπορίου σχεδόν 6 δισ. NZD, κατά το 2019. Οι οικονομίες των δύο χωρών είναι 
σε μεγάλο βαθμό συμπληρωματικές, με το επιπλέον πλεονέκτημα της αντίθετης εποχιακής 
παραγωγής όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα. 

Όσον αφορά το εμπόριο αγαθών, κατά το 2019, οι εξαγωγές της Νέας Ζηλανδίας στο ΗΒ 
ανήλθαν στα 1,4 δισ. NZD και συνίσταντο κυρίως σε κρέας, κρασί, φρούτα, μηχανήματα, αυγά, 
μέλι και γάλα, ενώ οι εισαγωγές από το ΗΒ ανήλθαν στα 1,7 δισ. NZD και συνίσταντο κυρίως 
σε οχήματα, εξαρτήματα οχημάτων, μηχανήματα, εξοπλισμό και φαρμακευτικά προϊόντα. 

Κατά την ίδια περίοδο, ο όγκος του διμερούς εμπορίου υπηρεσιών ανήλθε στα 2,7 δισ. NZD. 
Οι βασικές κατηγορίες υπηρεσιών που εξήγαγε η Νέα Ζηλανδία στο ΗΒ αφορούσαν στον 
τουρισμό, τις μεταφορές και τις επιχειρηματικές υπηρεσίες. 
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