
_____________________________________________________________________________________________ 
Level 2 / 219-223 Castlereagh Street, Sydney, NSW 2000, Australia 

Tel: +61 2 92845500 (-512) - Fax: +61 2 9264 6135 
Email: ecocom-sydney@mfa.gr 
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ΣΥΔΝΕΫ 

 
 
 
 
 

 

 

Διμερές Εμπόριο Αγαθών και Υπηρεσιών μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας 
 

Εμπόριο Αγαθών 

Κατά το 2019 η αξία των εξαγωγών αγαθών της χώρας μας προς την Αυστραλία ανήλθε στα 
188,4 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Eurostat, σημειώνοντας σημαντική 
άνοδο, της τάξης του 19%, έναντι του προηγούμενου έτους. Οι εισαγωγές της χώρας μας από 
την Αυστραλία κατά το 2019 ανήλθαν στα 18,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης 
του 10,7% έναντι του προηγούμενου έτους.  

Οι βασικές κατηγορίες προϊόντων που συγκροτούν τις ελληνικές εξαγωγές στην Αυστραλία είναι 
τρόφιμα, υλικά του κατασκευαστικού τομέα και φάρμακα/καλλυντικά. 

Όγκος Εμπορίου Αγαθών Ελλάδας - Αυστραλίας κατά την τριετία 2017-2019 

 2017 
(αξία σε ευρώ) 

2018 
(αξία σε ευρώ) 

2019 
(αξία σε ευρώ) 

Μεταβολή 
2019/2018 

Εξαγωγές  150.962.503 158.353.268 188.435.228 19,0% 

Εισαγωγές  14.374.420 16.818.146 18.618.054 10,7% 

Όγκος Εμπορίου 165.336.923 175.171.414 207.053.282 18,2% 

Εμπορικό Ισοζύγιο 136.588.083 141.535.122 169.817.174 20,0% 

Πηγή: Eurostat, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ 

Εμπόριο Υπηρεσιών  

Εξίσου θετική για τη χώρα μας είναι και η εικόνα του εμπορίου υπηρεσιών με την Αυστραλία. 
Κατά το 2018, ο όγκος εμπορίου υπηρεσιών ανήλθε στα 1,1 δισ. ευρώ, ενώ το ισοζύγιο ήταν 
άκρως θετικό για την Ελλάδα, καθώς το πλεόνασμα ανήλθε στο 1,0 δισ. ευρώ (βλ. Πίνακα 2).  

Οι βασικές κατηγορίες υπηρεσιών που προσφέρει η Ελλάδα στην Αυστραλία αφορούν στις 
θαλάσσιες μεταφορές (μερίδιο 61,0% εξαγομένων υπηρεσιών Ελλάδας στην Αυστραλία κατά 
το 2018) και στον τουρισμό (μερίδιο 37,2% το 2018). 

Όγκος Εμπορίου Υπηρεσιών Ελλάδας - Αυστραλίας κατά την τριετία 2016-2018 

 
2016 

(αξία σε 

εκατ.ευρώ) 

2017 
(αξία σε 

εκατ.ευρώ) 

2018 
(αξία σε 

εκατ.ευρώ) 

Μεταβολή 
2018/2017 

Πιστώσεις 572,1 990,9 1.061,0 7,1% 

Χρεώσεις 35,6 43,4 51,9 19,6% 

Όγκος Εμπορίου 607,7 1.034,3 1.112,9 7,6% 

Ισοζύγιο Υπηρεσιών 536,5 947,5 1.009,1 6,5% 

Πηγή: Eurostat, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ 
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Όγκος Εμπορίου Αγαθών και Υπηρεσιών 

Η συνολική εικόνα των διμερών συναλλαγών της Ελλάδας με την Αυστραλία, τόσο στον τομέα 
του εμπορίου αγαθών όσο και στον τομέα του εμπορίου υπηρεσιών, είναι θετική για τη χώρα 
μας και παρουσιάζει έντονη δυναμική, με ιδιαίτερα αξιόλογες επιδόσεις κατά το έτος 2019.  

Καθώς τα στοιχεία για το εμπόριο υπηρεσιών κατά το 2019 δεν είναι ακόμη διαθέσιμα, 
ακολουθεί ενδεικτικά ο συγκεντρωτικός πίνακας αγαθών και υπηρεσιών για την τριετία 2016-
2018.  

Στον κατωτέρω πίνακα παρατηρούμε ότι οι συνολικές εισπράξεις της χώρας μας από την 
Αυστραλία προέρχονται κατά 53,1% από την παροχή υπηρεσιών μεταφορών (στις συντριπτική 
πλειονότητα θαλάσσιες μεταφορές), κατά 32,4% από την παροχή τουριστικών υπηρεσιών και 
κατά 13,0% από τις εξαγωγές αγαθών. 

Συνολικό εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών Ελλάδας - Αυστραλίας  
κατά την τριετία 2016-2018 

  
2016 2017 2018 

Μερίδιο 
2018 

Μεταβολή 
2018/2017 (αξία σε 

εκατ.ευρώ) 
(αξία σε 

εκατ.ευρώ) 
(αξία σε 

εκατ.ευρώ) 

εξαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών  

εκ των οποίων: 
700,6 1141,9 1219,4  6,8% 

μεταφορές 367,6 549,5 646,9 53,1% 17,7% 

τουρισμός 191,2 418,5 394,8 32,4% -5,7% 

εξαγωγές αγαθών 128,5 151,0 158,4 13,0% 4,9% 

εισαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών 

44,9 57,8 68,7  18,9% 

όγκος εμπορίου 745,5 1199,7 1288,1  7,4% 

ισοζύγιο 655,7 1084,1 1150,7  6,1% 

Πηγή: Eurostat, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ 

Τουρισμός 

Ιδιαίτερη μνεία μεταξύ των υπηρεσιών αξίζει ο τομέας του τουρισμού, καθώς κατά το έτος 2017 
οι αφίξεις από την Αυστραλία σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 
Επισημαίνουμε ότι κατά την δεκαετία που προηγήθηκε του 2017, οι αφίξεις Αυστραλών 
τουριστών στην Ελλάδα παρέμεναν σταθερά εντός του ορίου των 120-180 χιλ. ανά έτος, ενώ, 
από το 2017 και έπειτα, οι ετήσιες αφίξεις φαίνεται να διατηρούνται σταθερά σε επίπεδο 
ανώτερο των 320 χιλ. ανά έτος.  

Μάλιστα, με βάση τις ενδείξεις από τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2019, αναμένεται να σημειωθεί 
και νέα αύξηση στο σύνολο του 2019 έναντι του προηγούμενου έτους.  

Εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα (σε χιλ. ταξιδιώτες) 

  2016 2017 2018 2018 (Q1-Q3)  2019 (Q1-Q3)  

Αυστραλία 169.2 324.1 322.5 278.1 282.4 

Σύνολο 28,070.8 30,161.0 33,072.2 28,322.0 28,793.9 

Πηγή: Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδας, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ 

Εξίσου αξιοπρόσεκτη είναι και η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη των Αυστραλών τουριστών. Η 
Αυστραλία βρίσκεται στην υψηλότερη θέση της κατάταξης με βάση τη δαπάνη ανά επισκέπτη 
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στη χώρα μας και η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη των Αυστραλών είναι σταθερά διπλάσια αυτής 
του μέσου όρου των ξένων επισκεπτών στην Ελλάδα. 

Σχολιασμός εξελίξεων 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η άνοδος των ελληνικών εξαγωγών αγαθών προς την Αυστραλία 
παρουσιάζει σημαντική δυναμική, καθώς είναι σαφώς ταχύτερη από την γενική άνοδο των 
ελληνικών εξαγωγών αγαθών παγκοσμίως κατά το ίδιο έτος. Συγκριτικά αναφέρουμε ότι κατά 
το 2019 οι συνολικές εξαγωγές αγαθών της Ελλάδας προς όλους τους προορισμούς 
σημείωσαν άνοδο της τάξης του 1,0% (33,8 δισ. ευρώ το 2019, έναντι 33,47 δισ. ευρώ το 2018), 
ενώ οι εξαγωγές προς την Αυστραλία αυξήθηκαν κατά 19,0%.  

Η τάση των ελληνικών εξαγωγών υπηρεσιών προς την Αυστραλία είναι επίσης σαφώς θετική, 
καθώς σημειώνει αύξηση 7,1% κατά το 2018, ωστόσο υπολείπεται ελαφρώς της γενικότερης 
τάσης των ελληνικών εξαγωγών υπηρεσιών παγκοσμίως κατά το αντίστοιχο διάστημα. 

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η άνοδος των ελληνικών εξαγωγών επιτεύχθηκε σε μία χρονική 
περίοδο η οποία δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους διεθνείς εταίρους της Αυστραλίας, καθώς 
κατά το 2019 η Αυστραλία κατέγραψε το υψηλότερο εμπορικό πλεόνασμα της ιστορίας της. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αυστραλίας (ASB), το 
εμπορικό πλεόνασμα της Αυστραλίας κατά το έτος 2019 ανήλθε σε 67,6 δισ. AUD. Οι εξαγωγές 
αγαθών της χώρας ανήλθαν στα 391,8 δισ. AUD, σημειώνοντας αύξηση 13,4% έναντι του 
προηγούμενου έτους και οι εξαγωγές υπηρεσιών ανήλθαν στα 101,1 δισ. AUD, σημειώνοντας 
αύξηση 8,9% έναντι του προηγούμενου έτους. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι, κατά το ίδιο διάστημα, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών των 
κρατών-μελών ΕΕ προς την Αυστραλία σημείωσαν μικρή υποχώρηση της τάξης του -0,6%, 
ενώ οι συνολικές εισαγωγές των κ-μ ΕΕ από την Αυστραλία παρουσίασαν θεαματική άνοδο της 
τάξης του 54,9%. Τα στοιχεία του εμπορίου υπηρεσιών των κ-μ ΕΕ για το έτος 2019 δεν είναι 
ακόμη διαθέσιμα. 
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