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Διαπραγματεύσεις για εκμοντερνισμό της συμφωνίας μεταξύ 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας 

 
 
  
 

 

 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 Μέχρι στιγμής, η ΕΕ και η Αυστραλία διεξάγουν τις εμπορικές και οικονομικές τους σχέσεις υπό το 

Πλαίσιο Εταιρικής σχέσης (Partnership Framework) ΕΕ-Αυστραλίας του Οκτωβρίου 2008.  

 Στις 18 Ιουνίου 2018 η ΕΕ και η Αυστραλία ανακοίνωσαν την επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων 

για μια συνολική και φιλόδοξη εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Αυστραλίας. 

 Στόχος των διαπραγματεύσεων είναι, μεταξύ άλλων, η άρση των φραγμών στο εμπόριο αγαθών και 

υπηρεσιών και η δημιουργία ευκαιριών για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. 

2. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΕ- ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 

 Η Αυστραλία είναι σημαντικός οικονομικός και εμπορικός εταίρος για την ΕΕ. Το 2017 κατέλαβε την 

θέση του 18ου μεγαλύτερου εμπορικού εταίρου της ΕΕ, ενώ η ΕΕ αντιπροσώπευε τον δεύτερο 

μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Αυστραλίας μετά την Κίνα. 

 Το σύνολο των εμπορευματικών συναλλαγών ανήλθε σε 47,7 δισ. Ευρώ το 2017 (οι εισαγωγές της ΕΕ 

είναι 13,0 δισ. Ευρώ, οι εξαγωγές της ΕΕ είναι 34,7 δισ. Ευρώ). Στις εξαγωγές της Αυστραλίας προς την 

ΕΕ κυριαρχούν ορυκτά προϊόντα και μαργαριτάρια και πολύτιμα μέταλλα, ενώ οι εξαγωγές της ΕΕ προς 

την Αυστραλία είναι κατά κύριο λόγο μηχανήματα και συσκευές. 

 Το συνολικό εμπόριο εμπορικών υπηρεσιών μεταξύ ΕΕ και Αυστραλίας το 2016 ανήλθε σε 27,1 δισ. 

Ευρώ. 

 Τα αποθέματα ξένων άμεσων επενδύσεων της ΕΕ το 2016 στην Αυστραλία ανέρχονταν σε 161,5 δισ. 

Ευρώ, ενώ το αυστραλιανό επενδυτικό απόθεμα στην ΕΕ ήταν 19,1 δισ. Ευρώ. 
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 Η  ΕΕ εξάγει στην Αυστραλία κυρίως μηχανήματα και εξοπλισμό μεταφορών (47.7%), χημικά 

προϊόντα (18.6%) και διάφορα βιομηχανικά είδη (12.1%). 

 Αντίστοιχα, οι μεγαλύτερες εξαγωγές της Αυστραλίας στην ΕΕ αποτελούνται από ορυκτά καύσιμα, 

λιπαντικά και συναφή υλικά (26.6%), προϊόντα και συναλλαγές τα οποία δεν συγκαταλέγονται στις 

άλλες κατηγορίες1 (18.8%), και ακατέργαστα υλικά, μη βρώσιμα, εκτός καυσίμων (17.4%). 

3. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 

3.1. Εμπόριο Προϊόντων 
 Ενώ οι εισαγωγές από Αυστραλία παρουσιάζουν μείωση την χρονική περίοδο 2013-2015, το 2016 είναι 

αυξημένες κατά 18% και το 2017 κατά 42%.  

 Οι εξαγωγές προϊόντων προς Αυστραλία παρουσιάζουν μια αυξητική τάση τα τελευταία πέντε χρόνια. 

Συγκεκριμένα το 2017 έγιναν εξαγωγές αξίας € 18.76εκ. 

 Το 2017, το συνολικό εμπόριο προϊόντων μεταξύ Κύπρου και Αυστραλίας παρουσίασε αύξηση 15% σε 

σχέση με το 2016.  

 Το  εμπορικό ισοζύγιο κατά την περίοδο 2012-2017 είναι θετικό για την Κύπρο. 

Κύπρος: Εμπόριο με Αυστραλία (2012-2017) 

Period 

Imports Variation  Exports Variation  Balance 
Total 
trade 

εκατ. € (%, y-o-y) εκατ. € (%, y-o-y) εκατ. € εκατ. € 

2012 4.92   8.69   3.77 13.61 

2013 3.89 -21% 11.41 31% 7.52 15.3 

2014 2.42 -38% 14.24 25% 11.82 16.66 

2015 2.38 -2% 14.09 -1% 11.71 16.47 

2016 2.81 18% 16.97 20% 14.16 19.78 

2017 3.98 42% 18.76 11% 14.78 22.74 
Ο πιο πάνω πίνακας δεν περιλαμβάνει επανεξαγωγές 

 

 
 
                                                           
1
 π.χ. κάποια ταχυδρομικά δέματα, ειδικές συναλλαγές και εμπορεύματα, κέρμα (εκτός από χρυσό νόμισμα), που δεν 

είναι νόμιμο χρήμα και μη νομισματικός χρυσός 
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Εισαγωγές από Αυστραλία 

 

 Το 2017, οι εισαγωγές από Αυστραλία ήταν αξίας €3.98εκ. και αποτελούσαν το 0.05% των συνολικών 

εισαγωγών της Κύπρου. Η Κύπρος εισήγαγε από την Αυστραλία κυρίως μηχανήματα διαλογής,  

διαχωρισμού, πλύσης γαιών, πετρών, μεταλλευμάτων ή άλλων ορυκτών ουσιών, σε στερεά μορφή 

(84741000 – αποτελούν το 20.9% των εισαγωγών από Αυστραλία), μη επικαλυμμένο χαρτί και χαρτόνι 

(48041111 – αποτελούν το 6.5% των εισαγωγών από Αυστραλία) και καβουρδισμένο καφέ (09012100 – 

αποτελούν το 6% των εισαγωγών από Αυστραλία). 

 

Product \ Partner 
CY Imports 

from 
AUSTRALIA (€) 

% of 
imports 

from 
Australia 

ALL_PRODUCTS 3,981,433 
 

84741000:Sorting, screening, separating or washing machines for earth, stone, 
ores or other mineral substances, in solid -including powder or paste- form. 

831,113 20.87% 

48041111:Unbleached kraftliner weighing < 150 g/m2, (uncoated), in rolls of a 
length > 15 cm or in sheets of which at least one side > 36 cm and the other 15 
cm. 

259,856 6.53% 

09012100:Roasted coffee (exc decaffeinated). 239,483 6.01% 

27022000:Agglomerated lignite. 171,058 4.30% 

72107080:Flat-rolled prds of iron;painted, varn- ished or coated with plastics 
excl, 72107010. 

169,142 4.25% 

67041100:Complete wigs of synthetic textile mat. 164,942 4.14% 

30049000:Medicaments consisting of mixed or unmixed products for 
therapeutic or prophylactic purposes, put up in measured doses "incl. those for 
transdermal administration" or in forms or packings for retail sale (excl. conta. 

145,990 3.67% 

99050000:PERSONAL PROPERTY BELONGING TO NATURAL PERSONS 
TRANSFERRING THEIR NORMAL PLACE OF RESIDENCE 

143,985 3.62% 

72104900:Flat-rolled prds of iron or non-all- oy steel,otherwise plated or 
coated,excl 721011 to 721041. 

136,571 3.43% 

33049900:Beauty or make up prp for the care of the skin (o/t medicaments), inc 
sun- screen or suntan prp (exc 3304.10-00 to 3304.91-00. 

134,051 3.37% 

85176990:O app for transmis or reception of voice images or o data,inc app for 
communication in a wired or wireless network. 

133,093 3.34% 

18069070:Preparations containing cocoa, for making beverages. 77,792 1.95% 

90275000:Instruments and apparatus using optical radiations, exc 9027.10-10 
to 9027.40-00. 

74,657 1.88% 

84199085:Parts of mchy,plant & equip or laboratory equip,w/n electrically 
heated excl 84199025 to 84199050. 

51,818 1.30% 

01063200:Live psittaciformes (inc parrakeets, macaws & cockatoos). 51,427 1.29% 

32149000:Glaziers putty, grafting putty, resin cements, non-refractory surfacing 
prp for facades, indoor walls, floors,etc. 

35,919 0.90% 

64042090:Footwear with outer soles of leather or composition leather, with 
uppers of textile materials, (exc 6404.20-10). 

35,670 0.90% 

33051000:Shampoos. 30,786 0.77% 

84796000:Evaporative air coolers. 30,351 0.76% 

Εισαγωγές Κύπρου από Αυστραλία, 2017 
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Εισαγωγές Κύπρου από Αυστραλία (2012-2017):Εξέλιξη κυριότερων προϊόντων 

 

Εξαγωγές προς στην Αυστραλία 

 

 Το 2017, οι εξαγωγές στην Αυστραλία ήταν αξίας €18.76εκ και αποτελούσαν το 1.5% των συνολικών 

εξαγωγών της Κύπρου. 

 Το 2017 η Κύπρος εξήγαγε στην Αυστραλία κατά κύριο λόγο τυριά και πηγμένο γάλα (0406 - €11.72εκ. 

και αποτελούν το 62.5% των εξαγωγών προς Αυστραλία), φάρμακα (3004 – €3.41εκ και αποτελούν το 

18.2% των εξαγωγών προς Αυστραλία) και συσκευές για τη μετάδοση ή τη λήψη της φωνής, εικόνων ή 

άλλων δεδομένων (8517 - €1.28εκ και αποτελούν το 6.8% των εξαγωγών προς Αυστραλία). 

 

Product \ Partner 
CY Exports to 

AUSTRALIA (€) 

% of total 
exports to 
Australia 

ALL_PRODUCTS 18,756,443 
 

04069089:Cheese of a fat content by weight of <=40% & a water content by 
weight of non-fatty matter of >52% but <=62%, n.e.s.. 

10,759,314 57.36% 

30049000:Medicaments consisting of mixed or unmixed products for 
therapeutic or prophylactic purposes, put up in measured doses "incl. those 
for transdermal administration" or in forms or packings for retail sale (excl. 
conta. 

2,445,445 13.04% 

85176990:O app for transmis or reception of voice images or o data,inc app 
for communication in a wired or wireless network. 

1,281,466 6.83% 

30041000:Medicaments cntg penicillins or derivs thereof w a penicillanic 
acid structure or streptomycins or their derivs. 

962,209 5.13% 

04069099:Cheese (exc 0406.10-10 to 0406.90-97). 629,631 3.36% 

 329,031  
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7210:FLAT-ROLLED PROD 2702:LIGNITE

0204:MEAT OF SHEEP OR GOATS 0901:COFFEE

3304:BEAUTY, MAKE-UP & SKIN CARE PREP
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19012000:Mixes and doughs for prp of bakers' wares of heading n 19.05, 
(exc cocoa) or containing < 50 % cocoa powder. 

356,144 1.90% 

39174000:Fittings. 290,240 1.55% 

04069069:Cheese of a fat content by weight =< 40 % and a water content, 
by weight, of non -fatty matter =< 47 % (exc 0406.10-10 to 0406.90-63, exc 
for processing). 

272,993 1.46% 

84241000:Fire extinquishers, w/n charged. 243,300 1.30% 

76101000:Doors, windows and their frames and thresholds for door, of 
aluminium. 

210,208 1.12% 

89039291:Motorboats , for pleasure or sports (other than outboard 
motorboats), of a length =< 7.5 m (exc 8903.92-10, exc inflatable). 

166,209 0.89% 

73084000:Equipment for scaffolding, shuttering, propping or pit-propping. 142,721 0.76% 

39252000:Doors, windows and their frames and thresholds for doors, of 
plastics. 

116,875 0.62% 

76041090:Profiles of aluminium, (not alloyed). 111,995 0.60% 

25010091:Salt suitable for human consumption. 69,273 0.37% 

22042182:Varietal wines w pgi o/t white w an alc strength by vol< 15% in 
containers <= 2l. 

64,074 0.34% 

73218100:Other appliances for gas fuel or for both gas and other fuels. 60,290 0.32% 

04069050:Sheep's or buffalo milk cheese, (exc feta), in containers ctg brine, 
or in sheep or goatskin bottles (exc for proc). 

42,798 0.23% 

09012100:Roasted coffee (exc decaffeinated). 40,981 0.22% 

99050000:PERSONAL PROPERTY BELONGING TO NATURAL PERSONS 
TRANSFERRING THEIR NORMAL PLACE OF RESIDENCE 

40,896 0.22% 

Εξαγωγές Κύπρου προς Αυστραλία, 2017 

 

 Οι εξαγωγές τυριών και πηγμένου γάλακτος (0406) και φαρμάκων (3004) αποτελούν σημαντικό 

εξαγωγικό προϊόν προς την Αυστραλία τα τελευταία έξι χρόνια (2012-2017). Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές 

τυριών και πηγμένου γάλακτος (0406) το 2017 παρουσίασαν αύξηση 179% σε σχέση με το 2012. 

 

 
       Εξαγωγές Κύπρου προς Αυστραλία (2012-2017):Εξέλιξη κυριότερων προϊόντων 
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3.2. Εμπόριο Υπηρεσιών 
 Οι εξαγωγές υπηρεσιών της Κύπρου προς την Αυστραλία το 2017 ανήλθαν στα €18.5εκ..  

 

 

 

 

 

Εμπόριο Υπηρεσιών Κύπρος-Αυσταλία (€ εκατ.)(στρογγυλοποιημένα) 

 

 

Όπως φαίνεται από τον πιο πάνω πίνακα, το ισοζύγιο υπηρεσιών ήταν θετικό για την Κύπρο για τη χρονική 

περίοδο 2013-2017. Ενώ το ισοζύγιο παρουσίαζε μια αρνητική τάση τη χρονική περίοδο 2014-2016, 

εντούτοις το 2017, λόγω των αυξημένων εξαγωγών, το ισοζύγιο ήταν το ψηλότερων των τελευταίων πέντε 

ετών. 

 

 

Εμπόριο υπηρεσιών 2015 

 
Εξαγωγές Εισαγωγές Ισοζύγιο 

Υπηρεσίες 17 8 9 

εκ των οποίων (σημαντικότερες κατηγορίες)  
  

 

Ταξίδια  15 3 12 

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες  1 1 0 

Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών,  

πληροφορικής και πληροφόρησης  
0 3 -3 

Εμπόριο Υπηρεσιών Κύπρος-Αυσταλία (2015 - € εκατ.) 

 

 

Εμπόριο υπηρεσιών 2016 

 
Εξαγωγές Εισαγωγές Ισοζύγιο 

Υπηρεσίες 13,4 9,7 3,7 

εκ των οποίων (σημαντικότερες κατηγορίες)  
  

 

Ταξίδια  11,7 3,1 8,6 

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες  1,6 5,6 -4 

Εμπόριο Υπηρεσιών Κύπρος-Αυσταλία (2016 - € εκατ.) 

 

 

 

Χρονιά Εξαγωγές Εισαγωγές Ισοζύγιο 

2013 17.0 5.0 12.0 

2014 14.0 5.0 9.0 

2015 17.0 8.0 9.0 

2016 13.0 10.0 3.0 

2017 19.0 5.0 14.0 
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Εμπόριο υπηρεσιών 2017 

 
Εξαγωγές Εισαγωγές Ισοζύγιο 

Υπηρεσίες 18,5 5,0 13,5 

εκ των οποίων (σημαντικότερες κατηγορίες)       

Ταξίδια  18,0 2,7 15,3 

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες  0,4 1,1 -0,7 

Εμπόριο Υπηρεσιών Κύπρος-Αυσταλία (2017 - € εκατ.) 

 

            

 

 

3.3 Επενδύσεις 
 

Άμεσες ξένες επενδύσεις (θέσεις) κατά την 31/12/2015 

Επενδύσεις Κυπρίων στο εξωτερικό Επενδύσεις ξένων στην Κύπρο 

18 5 

Επενδύσεις Κύπρος-Αυσταλία (2015 - € εκατ.) 

 

Άμεσες ξένες επενδύσεις (θέσεις) κατά την 31/12/2015 

Επενδύσεις Κυπρίων στο εξωτερικό Επενδύσεις ξένων στην Κύπρο 

60 5 

Επενδύσεις Κύπρος-Αυσταλία (2016 - € εκατ.) 

 

 

4. ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΥΠΡΟΥ 
Για τον εντοπισμό των συμφερόντων της Κύπρου, απαιτείται η συμβολή των συναρμόδιων Υπηρεσιών, 

καθώς και των επιμελητηρίων και επιχειρήσεων, που έχουν πρακτική αντίληψη των 

προοπτικών/προβλημάτων που υπάρχουν σε κάθε συγκεκριμένο τομέα. Οι πιο κάτω πληροφορίες, 

παρατίθενται ως υποβοηθητικές.  

 

4.1 Εξαγωγικά προϊόντα Κύπρου  
 Τα επιθετικά συμφέροντα της Κύπρου θα πρέπει να εντοπιστούν: 

o σε προϊόντα για τα οποία υπάρχουν ήδη υπολογίσιμες εξαγωγές προς την Αυστραλία. 

o σε σημαντικά εξαγωγικά προϊόντα της Κύπρου, τα οποία στο παρόν στάδιο δεν εξάγονται στην 

Αυστραλία 
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4.2 Εισαγωγές από Αυστραλία 
 Τα αμυντικά συμφέροντα της Κύπρου θα πρέπει να εντοπιστούν: 

o σε προϊόντα για τα οποία υπάρχει σημαντική παραγωγή/κατανάλωση στην Κύπρο, χωρίς 

απαραίτητα να πραγματοποιούνται υπολογίσιμες εξαγωγές. 

o σε προϊόντα για τα οποία υπάρχουν εξαγωγές στα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, οι οποίες μπορεί να 

επηρεαστούν σε σημαντικό βαθμό από την ενδεχόμενη διευκόλυνση πρόσβασης σε 

ανταγωνιστικά προϊόντα από την Αυστραλία. 

 

4.3 Επιθετικά/Αμυντικά Συμφέροντα – Υπηρεσίες 
 Αναμένεται η συμβολή (κυρίως) των επιμελητηρίων και των επιχειρήσεων για τον εντοπισμό των 

τομέων για τους οποίους θα πρέπει να επιδιωχθεί η διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά της 

Αυστραλίας (επιθετικά συμφέροντα), καθώς και των τομέων οι οποίοι ενδεχομένως θα πρέπει να 

προστατευθούν (αμυντικά συμφέροντα). 

 

4.4 Επενδύσεις 
 Δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αυστραλίας για Αμοιβαία Προώθηση 

και Προστασία των Επενδύσεων. 

 

4.5 Προβλήματα 
 Δεν έχουν αναφερθεί/παρουσιατεί οποιαδήποτε προβλήματα κατά την εξαγωγή κυπριακών 

προϊόντων/υπηρεσιών στην Αυστραλία ή από κύπριους επενδυτές στις χώρες αυτές. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγές: 

- Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

- Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή (http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/australia/) 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΚΛΑΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 
Διαπραγματεύσεις για εκμοντερνισμό της συμφωνίας μεταξύ 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νέας Ζηλανδίας 

 
 
  
 

 

 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 Από το 1999 η ΕΕ και η Νέα Ζηλανδία έχουν διμερή συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης με στόχο τη 

διευκόλυνση του εμπορίου βιομηχανικών προϊόντων, με τη μείωση των τεχνικών εμποδίων, 

συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών αξιολόγησης. Η συμφωνία αυτή καλύπτει προϊόντα και 

συσκευές ιατρικής, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, εξοπλισμό χαμηλής τάσης, μηχανήματα και 

εξοπλισμό υπό πίεση. 

 Το 2003 τέθηκε σε ισχύ μια κτηνιατρική συμφωνία με στόχο τη διευκόλυνση του εμπορίου ζώντων 

ζώων και ζωικών προϊόντων, με ταυτόχρονη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της υγείας των 

ζώων, η οποία επικαιροποιήθηκε το 2015. 

 Το 2017 η ΕΕ και η Νέα Ζηλανδία συνήψαν συμφωνία εταιρικής σχέσης, η οποία περιλαμβάνει 

ορισμένους κανόνες οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας.  

 Στις 21 Ιουνίου 2018 η ΕΕ και η Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσαν την επίσημη έναρξη των 

διαπραγματεύσεων για μια συνολική και φιλόδοξη εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Νέας 

Ζηλανδίας  (Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου). 

 Οι διαπραγματεύσεις θα αποσκοπούν στην άρση των φραγμών στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, 

καθώς και στην ανάπτυξη εμπορικών κανόνων για την διευκόλυνση και τη βιωσιμότητα του 

εμπορίου. 

 Μια Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου θα στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις επενδύσεις, 

ανοίγοντας νέες εμπορικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. 

Θα εκβαθυνθούν περαιτέρω οι πολιτικές σχέσεις, η ασφάλεια, το εμπόριο και οι επενδυτικές 

σχέσεις. 

2. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΕ- ΝΕΑΣ  ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ 

 Η Νέα Ζηλανδία κατέλαβε την 50η θέση ως εμπορικός εταίρος της ΕΕ το 2017, ενώ η ΕΕ είναι ο 3ος 

μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Νέας Ζηλανδίας μετά την Κίνα και την Αυστραλία. 
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 Το σύνολο των εμπορικών συναλλαγών ανήλθε σε σχεδόν € 8,7 δισ. Οι εξαγωγές της Νέας Ζηλανδίας 

προς την ΕΕ αποτελούνται σε μεγάλο βαθμό από γεωργικά προϊόντα, ενώ οι εξαγωγές της ΕΕ στη 

Νέα Ζηλανδία επικεντρώνονται σε μεταποιημένα προϊόντα. 

 Το συνολικό εμπόριο εμπορικών υπηρεσιών μεταξύ της ΕΕ και της Νέας Ζηλανδίας το 2016 ανήλθε 

σε 4,4 δισ. Ευρώ. 

 Το απόθεμα ξένων άμεσων επενδύσεων της ΕΕ στη Νέα Ζηλανδία ανήλθε σε 10,9 δισ. Ευρώ και το 

επενδυτικό απόθεμα της Νέας Ζηλανδίας στην ΕΕ ανήλθε σε 5,6 δισ. Ευρώ το 2016. 
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 Η  ΕΕ εξάγει στην Νέα Ζηλανδία κυρίως μηχανήματα και εξοπλισμό μεταφορών (55.3%), χημικά 

προϊόντα (12.6%) και διάφορα βιομηχανικά είδη (9.3%). 

 Αντίστοιχα, οι μεγαλύτερες εξαγωγές της Νέα Ζηλανδίας στην ΕΕ αποτελούνται από τρόφιμα και 

ζώντα ζώα (51.6%), ποτά και καπνικά (11.6%) και ακατέργαστα υλικά, μη βρώσιμα, εκτός 

καυσίμων (8.6%). 

 

3. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΝΕΑΣ  ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ 

3.1. Εμπόριο Προϊόντων 
 Το 2017, το συνολικό εμπόριο προϊόντων μεταξύ Κύπρου και Νέας Ζηλανδίας παρουσιάζει αύξηση 

16%. Το 2017 έγιναν εξαγωγές αξίας € 0.94εκ. και εισαγωγές αξίας €11.2 εκ. 

 Το εμπορικό ισοζύγιο της Κύπρου με την Νέα Ζηλανδία για την περίοδο 2012-2017 παρουσιάζεται 

ελλειμματικό. 

 

Κύπρος: Εμπόριο με Νέα Ζηλανδία (2012-2017) 

Period 

Imports Variation  Exports Variation  Balance 
Total 
trade 

εκατ. € (%, y-o-y) εκατ. € (%, y-o-y) εκατ. € εκατ. € 

2012 12.53 
 

0.73 
 

-11.8 13.26 

2013 7.22 -42% 0.83 14% -6.39 8.05 

2014 9.49 31% 1.00 20% -8.49 10.49 

2015 9.74 3% 0.77 -23% -8.97 10.51 

2016 9.46 -3% 0.99 29% -8.47 10.45 

2017 11.21 18% 0.94 -5% -10.27 12.15 

Ο πιο πάνω πίνακας δεν περιλαμβάνει επανεξαγωγές 
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Εισαγωγές από Νέα Ζηλανδία 

 

 Το 2017, οι εισαγωγές από Νέα Ζηλανδία αποτελούσαν το 0.14% των συνολικών εισαγωγών της 

Κύπρου. Η Κύπρος εισήγαγε από την Νέα Ζηλανδία κυρίως κατεψυγμένο κρέας (020 – €8.54εκ. και 

αποτελούν το 76.2% των εισαγωγών από Ν. Ζηλανδία). Συγκεκριμένα, πρόβειο κρέας (0204 - €5εκ. 

και αποτελούν το 44.6% των εισαγωγών από Ν. Ζηλανδία) και βοδινό κρέας (0202 – €3.5εκ και 

αποτελούν το 31.5% των εισαγωγών από Ν. Ζηλανδία).  

Product \ Partner 
CY Imports from 
New Zealand (€) 

% of imports 
from New 
Zealand 

ALL_PRODUCTS 11,207,774 
 

02023090:Frozen bovine boneless cuts (exc 0202.30-10 to 0202.30-50). 3,470,976 30.97% 

02044210:Frozen sheep short forequarters bone in. 1,477,580 13.18% 

02044230:Frozen sheep chines and/or best ends with bone in. 1,405,289 12.54% 

02044250:Frozen sheep legs with bone in. 1,047,087 9.34% 

16041991:Prepared or preserved fillets, raw, coated with batter or 
breadcrumbs, deep frozen of fish, (exc 1604.11-00 to 1604. 19-50). 

761,685 6.80% 

02044290:Frozen bone in meat of sheep (exc 0204.30-00 to 0204.42-50). 619,337 5.53% 

03047950:Frozen fillets of blue grenadier. 459,792 4.10% 

03073290:Mussels "perna spp.", frozen, even in shell. 451,678 4.03% 

02044310:Frozen boneless meat of lamb. 442,831 3.95% 

03028590:Sea bream o/t sea bream of the species dentex dentex or 
pagellus & of the species gilt-head sea bream, excl livers & roes, fr or 
chd. 

365,764 3.26% 

39241000:Tableware and kitchenware of plastics. 125,646 1.12% 

44029000:Wood charcoal -including shell or nut charcoal-, whether or 
not agglomerated. 

93,726 0.84% 

87081090:Bumpers and parts thereof, for motor vehicles of 8701.10-10 
to 8705.90-90, (exc 8708.10-10). 

70,972 0.63% 

02022090:Frozen bovine bone in meat, (exc 0202.10-00 to 0202.20-50). 60,951 0.54% 

17021100:Lactose and lactose syrup containing 99% >= lactose expressed 
as anhydrous lactose, calculatgd on the dry matter. 

60,075 0.54% 

03073980:Mussels "perna spp.", smoked, dried, salted or in brine, even 
in shell. 

48,678 0.43% 

87032390:Motor vehicles, used (o/t those of 8702) with spark-ignition 
internal combustion reciprocating piston engine of cylinder capacity > 1 
500 cc but = < 3 000 cc. 

41,208 0.37% 

22042193:White wine w pdo or pgi of an actual alc strength by vol > 22% 
in containers <= 2l. 

25,422 0.23% 

39269097:O articles of plas & art of o mat of hd 3901 to 3914,excl 
39261000 to 39269092. 

24,193 0.22% 

99050000:PERSONAL PROPERTY BELONGING TO NATURAL PERSONS 
TRANSFERRING THEIR NORMAL PLACE OF RESIDENCE 

17,739 0.16% 

90149000:Direction finding compasses,o naviga tional instruments & 
appliances, parts & accessories. 

13,971 0.12% 

87032490:Motor vehicles, used (o/t those of 8702) with spark-ignition 
internal combustion reciprocating piston engine of cylinder capacity > 3 
000 cc, (exc 8703.10-10). 

12,257 0.11% 

Εισαγωγές Κύπρου από Νέα Ζηλανδία, 2017 
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Εισαγωγές Κύπρου από Νέα Ζηλανδία (2012-2017):Εξέλιξη κυριότερων προϊόντων 

 

Εξαγωγές προς στην Νέα Ζηλανδία 

 

 Το 2017 η Κύπρος εξήγαγε στην Νέα Ζηλανδία κατά κύριο λόγο φάρμακα (3004 – €0.28εκ. και 

αποτελούν το 29.4% των εξαγωγών προς την Ν. Ζηλανδία) και χαρτοπετσέτες και πετσέτες για μωρά 

(96190081 - €0.28εκ. αποτελούν 29.3% των εξαγωγών προς την Ν. Ζηλανδία). 

Product \ Partner 
CY Exports to 
New Zealand 

(€) 

% of total 
exports 
to New 
Zealand 

ALL_PRODUCTS 943,808 
 

30049000:Medicaments consisting of mixed or unmixed products for 
therapeutic or prophylactic purposes, put up in measured doses "incl. 
those for transdermal administration" or in forms or packings for retail 
sale (excl. conta. 

277,296 29.38% 

96190081:Napkins & napkin liners for babies (excl. of textile materials). 276,890 29.34% 

04069089:Cheese of a fat content by weight of <=40% & a water content 
by weight of non-fatty matter of >52% but <=62%, n.e.s.. 

240,798 25.51% 

39174000:Fittings. 53,794 5.70% 

84241000:Fire extinquishers, w/n charged. 43,421 4.60% 

25010091:Salt suitable for human consumption. 40,673 4.31% 

99050000:PERSONAL PROPERTY BELONGING TO NATURAL PERSONS 
TRANSFERRING THEIR NORMAL PLACE OF RESIDENCE 

6,000 0.64% 

04069099:Cheese (exc 0406.10-10 to 0406.90-97). 2,693 0.29% 

84713000:Portable automatic data-processing mchs wting < 10 
kg,consisting of at least a central processing unit a keyboard & a display. 

1,549 0.16% 

84718000:Automatic data processing machines and units thereof, nes. 694 0.07% 

Εξαγωγές Κύπρου προς Νέα Ζηλανδία, 2017 

 4,375,245  

 2,488,152  

 3,729,922  
 4,113,327  

 3,590,779  

 4,999,212  
 5,716,858  

 3,140,039  

3,549,667 
 3,273,374   3,425,871  

 3,531,927  

€0 

€1,000,000 

€2,000,000 

€3,000,000 

€4,000,000 

€5,000,000 

€6,000,000 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

0204:MEAT OF SHEEP OR GOATS 0202:Meat of bovine animals

1604:PREPARED OR PRESERVED FISH 0304:FISH FILLETS AND OTHER FISH MEAT

0307:Molluscs
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Εξαγωγές Κύπρου προς Νέα Ζηλανδία (2012-2017):Εξέλιξη κυριότερων προϊόντων  

 Οι εξαγωγές φαρμάκων (3004) αποτελούν σημαντικό εξαγωγικό προϊόν προς την Νέα Ζηλανδία τα 

τελευταία έξι χρόνια (2012-2017). Εντούτοις, από το 2014 παρουσιάζεται μια μείωση στις εξαγωγές 

τους. 

 

3.2. Εμπόριο Υπηρεσιών 

 Το συνολικό εμπόριο υπηρεσιών της Κύπρου με την Ν. Ζηλανδία το 2015 και το 2016 είναι χαμηλό. 

Το 2017 το συνολικό εμπόριο υπηρεσιών ανήλθε στα €6,8εκ.  

 Το 2017 η εξαγωγή υπηρεσιών προς την Ν. Ζηλανδία ανήλθε στα €5,3εκ. 

 

Εμπόριο υπηρεσιών 2015 

 
Εξαγωγές Εισαγωγές Ισοζύγιο 

Νέα Ζηλανδία  1 1 0 

εκ των οποίων (σημαντικότερες κατηγορίες)  
  

 

Μεταφορές  0 1 -1 

Ταξίδια  1 0 1 

Εμπόριο Υπηρεσιών Κύπρος-Ν.Ζηλανδία (2015 - € εκατ.) 

 

Εμπόριο υπηρεσιών 2016 

 
Εξαγωγές Εισαγωγές Ισοζύγιο 

Νέα Ζηλανδία  0,83 1,2 -0,37 

Εμπόριο Υπηρεσιών Κύπρος- Ν.Ζηλανδία (2016 - € εκατ.) 

 427,319   450,122  

 608,812  

 449,155  
413,531 

 277,296  

 218,543  
 251,830  

 228,177   208,934  

208,807 

 276,890  

€0 

€100,000 

€200,000 

€300,000 

€400,000 

€500,000 

€600,000 

€700,000 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

3004:MEDICAMENTS 9619:SANITARY PRODUCTS

8424:MECHANICAL APPL 3917:TUBES, PIPES & HOSES

2501:SALT
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Εμπόριο υπηρεσιών 2017 

 
Εξαγωγές Εισαγωγές Ισοζύγιο 

Νέα Ζηλανδία  5,3 1,5 3,8 

εκ των οποίων (σημαντικότερες κατηγορίες)       

Επιδιορθώσεις 4,2 0 4,2 

Εμπόριο Υπηρεσιών Κύπρος- Ν.Ζηλανδία (2017 - € εκατ.) 

 

   

3.3 Επενδύσεις 
  

Άμεσες ξένες επενδύσεις (θέσεις) κατά την 31/12/2015 

Επενδύσεις Κυπρίων στο εξωτερικό Επενδύσεις ξένων στην Κύπρο 

15 1 

Επενδύσεις Κύπρος-Ν.Ζηλανδία (2015 - € εκατ.) 

 

Άμεσες ξένες επενδύσεις (θέσεις) κατά την 31/12/2016 

Επενδύσεις Κυπρίων στο εξωτερικό Επενδύσεις ξένων στην Κύπρο 

15 1 

Επενδύσεις Κύπρος-Ν.Ζηλανδία (2016 - € εκατ.) 

 

 
 

4. ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΥΠΡΟΥ 
Για τον εντοπισμό των συμφερόντων της Κύπρου, απαιτείται η συμβολή των συναρμόδιων Υπηρεσιών, 

καθώς και των επιμελητηρίων και επιχειρήσεων, που έχουν πρακτική αντίληψη των 

προοπτικών/προβλημάτων που υπάρχουν σε κάθε συγκεκριμένο τομέα. Οι πιο κάτω πληροφορίες, 

παρατίθενται ως υποβοηθητικές.  

 

4.1 Εξαγωγικά προϊόντα Κύπρου  
 Τα επιθετικά συμφέροντα της Κύπρου θα πρέπει να εντοπιστούν: 

o σε προϊόντα για τα οποία υπάρχουν ήδη υπολογίσιμες εξαγωγές προς την Νέα Ζηλανδία. 

o σε σημαντικά εξαγωγικά προϊόντα της Κύπρου, τα οποία στο παρόν στάδιο δεν εξάγονται 

στην Νέα Ζηλανδία 
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4.2 Εισαγωγές από Νέα Ζηλανδία 
 Τα αμυντικά συμφέροντα της Κύπρου θα πρέπει να εντοπιστούν: 

o σε προϊόντα για τα οποία υπάρχει σημαντική παραγωγή/κατανάλωση στην Κύπρο, χωρίς 

απαραίτητα να πραγματοποιούνται υπολογίσιμες εξαγωγές. 

o σε προϊόντα για τα οποία υπάρχουν εξαγωγές στα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, οι οποίες μπορεί 

να επηρεαστούν σε σημαντικό βαθμό από την ενδεχόμενη διευκόλυνση πρόσβασης σε 

ανταγωνιστικά προϊόντα από την Νέα Ζηλανδία. 

 

4.3 Επιθετικά/Αμυντικά Συμφέροντα – Υπηρεσίες 
 Αναμένεται η συμβολή (κυρίως) των επιμελητηρίων και των επιχειρήσεων για τον εντοπισμό των 

τομέων για τους οποίους θα πρέπει να επιδιωχθεί η διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά της 

Νέας Ζηλανδίας (επιθετικά συμφέροντα), καθώς και των τομέων οι οποίοι ενδεχομένως θα πρέπει 

να προστατευθούν (αμυντικά συμφέροντα). 

 

4.4 Επενδύσεις 
 Δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Νέας Ζηλανδίας για Αμοιβαία 

Προώθηση και Προστασία των Επενδύσεων. 

 

4.5 Προβλήματα 
 Δεν έχουν αναφερθεί/παρουσιατεί οποιαδήποτε προβλήματα κατά την εξαγωγή κυπριακών 

προϊόντων/υπηρεσιών στην Νέα Ζηλανδία ή από κύπριους επενδυτές στις χώρες αυτές. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγές: 

- Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

- Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή (http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/new-

zealand/) 
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