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Από το 2009, οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της
Νότιας Κορέας και της Νέας Ζηλανδίας

      

οδήγησαν σε συμφωνία την 15η Νοεμβρίου.

  

  

Ωστόσο, η συμφωνία πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο πριν από την υπογραφή της, η
οποία περιλαμβάνει και τη διευκόλυνση εισόδου στην αγορά της Κορέας, των οίνων της
Νέας Ζηλανδίας, οι οποίοι προηγουμένως φορολογούντο με 15%. “Η πρόσβαση χωρίς ειδικό
φόρο κατανάλωσης στην αγορά της Νότιας Κορέας θα είναι ένα σημαντικό κίνητρο για τις
φιλοδοξίες μας για τις εξαγωγές σε μια χώρα κλειδί της ασιατικής αγοράς”, λέει
ενθουσιασμένος ο Philip Gregan, πρόεδρος των αμπελοκαλλιεργητών της Νέας Ζηλανδίας
(NZW), ο οποίος προσθέτει ότι “μέχρι αυτή τη συμφωνία ανταγωνιστικότητά μας στη Νότια
Κορέα μειονεκτούσε από τους ανταγωνιστές που είχαν αυτό το όφελος”.

  

Αυτή είναι μια ευκαιρία για την αποκατάσταση της ισορροπίας. Η Αυστραλία, η Χιλή, οι
Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν πράγματι υπογράψει παρόμοιες
συμφωνίες. Η συμφωνία για τα ευρωπαϊκά κρασιά ελευθέρου εμπορίου υπεγράφη το 2011
και “σηματοδότησε την επιστροφή των κρασιών της γηραιάς ηπείρου” στην κορεατική
αγορά.

  

Η Νότια Κορέα είναι η τρίτη ασιατική αγορά οίνου, αφού η Κίνα παραμένει μακράν στην
πρώτη θέση, ενώ έχει ιδιαίτερη σημασία η εταιρική σχέση που έχει υπογράψει η Αυστραλία
με την Κίνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Harper οι δύο κυβερνήσεις έχουν υπογράψει μια
συμφωνία προθέσεων. Μετά από 10 χρόνια διαπραγματεύσεων, η συμφωνία θα πρέπει να
υπογραφεί το επόμενο έτος και οι αυστραλιανοί οίνοι θα μπορούν να εξαιρεθούν από τον
ειδικό φόρο κατανάλωσης το 2019. Σημειώνεται ότι η Αυστραλία υπέγραψε, επίσης το 2014
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μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Ιαπωνία (δεύτερη ασιατική αγορά κρασιού). Στο
χορό των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου, σημειώνεται επίσης ότι η Κίνα έχει υπογράψει
μια εταιρική σχέση με τη Νότια Κορέα.
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