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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
A.1 Στοιχεία Γεωγραφίας
Έκταση
7,741,220 χμ2
Ξηρά
7,682,300 χμ2
Ακτογραμμή
25,760 χλμ
ΑΟΖ
200 ν.μίλια
Κλίμα
Ξηρό σχεδόν εύκρατο στα νοτιο-ανατολικά, τροπικό στο βορρά.
Καιρικά Φαινόμενα
Κυκλώνες στις ακτές, ξηρασίες, δασικές πυρκαϊές
Έδαφος
Πεδινό γόνιμο στην περιφέρεια, μορφώματα ερήμου στο κέντρο.
Ακραία Σημεία
Λίμνη Έϋρε -15μ. / Όρος Κοζιούσκο 2,229μ.
Αρδεύσιμη Έκταση
25,600χμ2
Χρήση Ύδατος
Αστική/Βιομηχανική/Αγροτική: 27%/19%/53%
Α.2 Πληθυσμός
Πληθυσμός
Eθνότητες
Θρήσκευμα
Γλώσσα
Φυλές
Πληθυσμός ανά
ηλικία
Ρυθμός αύξησης
πληθυσμού
Γεννήσεις
Θάνατοι
Μετανάστες
Αστικός Πληθυσμός

Αστικά κέντρα

Προσδόκιμο ζωής
Παθολόγοι
Πρόσβαση σε
πόσιμο νερό
Δαπάνη Υγείας
Δαπάνη Παιδείας
Αναλφαβητισμός

22,992,654 (Ιούλιος 2016)
Άγγλοι: 25.9%, Αυστραλοί: 25.4%, Ιρλανδοί: 7.5%, Σκωτσέζοι: 6.4%, Ιταλοί: 3.3%,
Γερμανοί: 3.2%, Κινέζοι: 3.1%, Ινδοί: 1.4%, Έλληνες: 1.4%, Ολλανδοί: 1.2%, Λοιποί: 15.8%
Προτεστάντες 30.1%, Anglican 17.1%, Καθολικοί 25.3%,Uniting Church 5.0%,
Πρεσβυτεριανή 2.8% ,Βαπτιστές 1.6%, Χριστιανοί 2.9%, ΧΟ 2.8%, Βουδιστές 2.5%,
Μουσουλμάνοι 2.2%, Ινδουϊστές 1.3%
Αγγλική 76.8%, Κινεζική 1.6%, Ιταλική 1.4% Αραβική 1.3%, Ελληνική 1.2%
Λευκή 92%, Ασιατική 7%, Αβορίγινες 1%
0-14: 17.9%
15-24: 13.1%
25-54: 41.7%
55-64: 11.8%
65+: 15.8%
1.05% (2016)
12.19/1,000 κατοίκους (2014)
7.2/1,000 κατοίκους (2014)
5.6/1,000 κατοίκους (2014)
89.4% (2015)
Σύδνεϋ (4.51 εκ.)
Μελβούρνη (4.21 εκ.)
Μπρισμπέϊν (2.21 εκ.)
Πέρθη (1.86 εκ.)
Αδελαϊδα (1.25 εκ.)
Καμπέρρα (0.43 εκ.)
82.17 έτη (άρρενες 79.73, θήλεα 84.64 έτη)
3.27/1,000 κατοίκους
100% του πληθυσμού
9.4% ΑΕΠ
5.3% ΑΕΠ
1.5% του πληθυσμού

Α.3 Πολιτικό Σύστημα – Πολίτευμα
Συμβατικό Όνομα
Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας
Πολίτευμα
Ομόσπονδο Κοινοβουλευτικό Δημοκρατικό με Κοινοπολιτειακή δομή.
Πρωτεύουσα
Καμπέρρα.
6 Πολιτείες
(Νέα Νότιος Ουαλία, Κουησλάνδη, Τασμανία, Βικτώρια, Νότιος Αυστραλία, Δυτική
Διοικ.Περφέρειες
Αυστραλία)
2 Διοικ.Περιοχές
(Περιοχή Πρωτευούσης, Βόρειος Επικράτεια)
Εξαρτώμενες Περιοχές
Νήσοι Ashmore, Cartier, Christmas, Cocos (Keeling), Coral Sea, Heard, McDonald.
Ανεξαρτησία
1η Ιανουαρίου 1901 (από τη Βρετανική Αποικιοκρατία).
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Εθνική Εορτή

26η Ιανουαρίου (1788) με την άφιξη του πρώτου Βρετανικού στόλου.
25 Απριλίου (1915) από τη συμμετοχή στην εκστρατεία στην τουρκική χερσόνησο της
Επέτειος ANZAC
Καλλίπολης.
Θεσπίστηκε στις 9 Ιουλίου 1900, τελευταία φορά άλλαξε το 1977.
Σύνταγμα
Το 2017 προβλέπεται να γίνει δημοψήφισμα για να συμπεριληφθεί ο Νόμος
αναγνώρισης των γηγενών φυλών των αβορίγινων και των Νήσων Τόρρες.
Αρχηγός Κράτους: Queen of Australia ELIZABETH II (από 6 Φεβ.1952); εκπροσωπείται
από το Γενικό Κυβερνήτη Στρατηγό Sir Peter COSGROVE (από 28 Mαρτίου 2014).
Αρχηγός Κυβέρνησης: Π/Θ Malcolm TURNBULL (από 15.09.2015); Αναπληρωτής Π/Θ
Barnaby JOYCE (από 18.02.2016).
Εκτελεστική Εξουσία
Κυβέρνηση: Τους ορίζει ο Π/Θ που ορκίζονται ενώπιον του Γεν. Κυβερνήτου.
Εκλογές: Η μοναρχία είναι κληρονομική, ο Γεν. Κυβερνήτης ορίζεται από το Μονάρχη
καθ’ υπόδειξη του Π/Θ. Οι εκλογές για την ανάδειξη Κοινοπολιτειακής Κυβέρνησης
διεξάγονται κάθε τρία έτη. Οι εκλογές για την ανάδειξη Πολιτειακών Κυβερνήσεων
διεξάγονται κάθε τέσσερα έτη.
Α3.1. Χαρτογράφηση Πολιτικού Χώρου
(αλφαβητικά)
Australian Greens Party [Richard DI NATALE]
Australian Labor Party [Bill SHORTEN]
Country Liberal Party [Gary HIGGINS]
Πολιτικά Κόμματα και
Family First Party [Bob DAY]
Αρχηγοί
Katter's Australian Party [Bob KATTER]
Liberal National Party of Queensland [Timothy NICHOLLS]
Liberal Party [Malcolm TURNBULL]
National Party of Australia [Barnaby JOYCE]
Palmer United Party [Clive PALMER]
Κόμματα: Liberals/Nationals Coalition: 42.14%, Australian Labor Party: 34.91%, The
Greens: 9.93%, Independents 2.85% , Nick Xenophon 1.86%, KAP: 0.55%, Λοιποί:
Αποτελέσματα
7.76%.
Βουλευτικών Εκλογών
(Ιούλιος 2016)
Έδρες: Liberals/Nationals Coalition 76 (Liberals 45, LNP 21, The National 10, Country
Liberals (NT) 0), Australian Labor Party 69, The Greens 1, Katter's Australian Party 1,
Ιndependents 2, Nick Xenophon Team 1, Palmer United Party 0.
Α.4 Νομοθετική Εξουσία
Νομοθετικό Σύστημα
Κοινού Δικαίου βασισμένου στο Αγγλικό πρότυπο
Διπολικό Κοινοπολιτειακό Κοινοβούλιο (Γερουσία και Βουλή των Αντιπροσώπων).
Γερουσία (76 έδρες; 12 μέλη από κάθε Πολιτεία και 2 από κάθε Διοικ.Περιοχή).
Οι μισοί γερουσιαστές εκλέγονται ανά τριετία με δημοφιλή ψήφο για εξαετή θητεία
Νομοθετικό Σώμα
ενώ εκείνοι των Διοικητικών Περιοχών μόνον ανά τριετία.
Βουλή των Αντιπροσώπων (150 έδρες; εκλέγονται με δημοφιλή ψήφο για τριετία;
καμία Πολιτεία δεν μπορεί να έχει λιγότερους από 5 αντιπροσώπους).
Ανώτατα Δικαστήρια:
Commonwealth High Court of Australia (6 justices, και 1 chief justice):
Οι δικαστές ορίζονται από το Γεν.Κυβερνήτη, εφ’ όρου ζωής, με συνταξιοδότηση
τα 70.
State Supreme Courtς (στις 6 Πολιτείες, 2 Περιοχές και τα νησιά Νόρφολκ):
Οι δικαστές ορίζονται από τον Πολιτ.Κυβερνήτη, εφ’ όρου ζωής, με
συνταξιοδότηση 70.
Δικαστικό Σύστημα

Δευτεροβάθμια Δικαστήρια:
Υπαγόμενα σε Κοινοπολιτειακό επίπεδο:
Federal Court; Federal Magistrates' Courts of Australia; Family Court.
Υπαγόμενα σε Πολιτειακό επίπεδο ή Διοικ. Περιοχής:
District Courts:
New South Wales, Queensland, South Australia, Western Australia;
Local Courts:
New South Wales;
Magistrates' Courts:
Victoria, Queensland, South Australia, Western Australia, Tasmania, Northern
Territory, Australian Capital Territory.
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County Courts:
Victoria; Family Court – Western Australia; Court of Petty Sessions – Norfolk
Island.

Α.5 Εξωτερικές Σχέσεις
Α.5.1 Αυστραλία – Ευρ.’Ενωση
Η γεωγραφική έκταση της ΕΕ είναι ελάχιστη μεγαλύτερη δύο Πολιτειών, μαζί, της Αυστραλίας, της Δυτικής
Αυστραλίας και της Βόρειας Περιοχής. Η αναθεωρηθείσα Συνθήκη της ΕΕ η οποία διέπει το Κοινοτικό
κεκτημένο με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη λήψη αποφάσεων είναι η Συνθήκη της Λισσαβώνας (σε
ισχύ, 01/12/2009). Οι δύο Περιφέρειες υπέγραψαν, το 2008, το EU-Australian Partnesrship Framework.
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΕ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
EU-AUSTRALIA
FTA AGREEMENT

EU-AUSTRALIA
FRAMEWORK
AGREEMENT

EU-AUSTRALIA
PARTNERSHIP
FRAMEWORK

EU-AUSTRALIA
MUTUAL
RECOGNITION
AGREEMENT
(MRA)

ΕU-AUSTRALIA
WINE TRADE
AGREEMENT

Η εντολή από Βρυξέλλες έχει δοθεί για έναρξη των σχετικών διαπραγματεύσεων οι
οποίες πρόκειται να εκκινήσουν στο β’ εξάμηνο 2017. Αιχμή του δόρατος αποτελούν η
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ, η αμοιβαιότητα στην αναγνώριση
των εκπαιδευτικών τίτλων απόκτησης δεξιοτήτων και η απρόκοπτη πρόσβαση σε
δημόσιους μειοδοτικούς διαγωνισμούς προμηθειών.
Προτάθηκε από την Αυστραλή Π/Θ Gillard στις Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια της
Συνάντησης Asia-Europe, το 2010, ως ιδέα αναβάθμισης των διμερών σχέσεων ΕΕΑυστραλίας υπό τη μορφή κειμένου Συμφωνίας Πλαίσιου εμπλέκοντας τις δύο
πλευρές σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος (http://dfat.gov.au/geo/europe/europeanunion/Pages/australia-european-union-eu-partnership-framework.aspx)
Εκκίνησε το 2008 και επικαιροποιείται/αναθεωρείται τακτικά. Θεματολογία είναι η
συνεργασία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, διεθνούς εμπορίου,
περιφερειακής σημασίας (Ασίας, Ειρηνικού), κλιματικής αλλαγής, περιβάλλοντος,
ενεργειακής ασφάλειας, ιχθυηρών, προστασίας των δασών, βιοποικιλότητας,
επιστήμης και τεχνολογίας, εκπαίδευσης και πολιτισμού.
Tέθηκε σε ισχύ την 01.01.1999. Διευκολύνει τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές υπό τη
μορφή ότι επιτρέπει σε Αυστραλιανούς Φορείς (Conformity Assessment Bodies) να
εναρμονίζει τις τεχνικές προδιαγραφές (inspection, testing and certification) των υπό
εξαγωγή, στην ΕΕ, προϊόντων της, πριν την εξαγωγή τους, κερδίζοντας χρόνο και χρήμα.
Θεωρείται σημαντική συμφωνία διότι στην ουσία καταργεί τα μη δασμολογικά
εμπόδια σε ότι αφορά «ελεύθερη πρόσβαση στην ΕΕ» με το γνωστό σήμα CE:
"Conformité Européenne", δηλαδή νόμιμη πώληση εντός ευρωπαϊκού εδάφους
(χωρών μελών ΕΕ) χωρίς να απαιτείται περαιτέρω έλεγχος από Ευρωπαϊκό Φορέα
Πιστοποίησης, απαραίτητος για την υγεία και ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών.
http://www.innovation.gov.au/Industry/TradePolicies/MRA/Pages/ECAustMRA.aspx
Η Συμφωνία καλύπτει 8 βιομηχανικούς τομείς:
• automotive products
• electromagnetic compatibility (EMC)
• low voltage electrical equipment
• telecommunications terminal equipment
• machinery
• medical devices
• pharmaceuticals - Good Manufacturing Practice (GMP)
• pressure equipment
Τέθηκε σε ισχύ το 2009. Καλύπτει ζητήματα γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασιών
προέλευσης, δασμολογικού καθεστώτος.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΕ

Διμερείς
Εμπορικές Ροές
Αυστραλίας-ΕΕ

H ΕΕ είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Αυστραλίας, για πάνω από 25
χρόνια.
ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ-ΕΕ

Μερίδιο στο
Αυστραλιανό
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Κατηγορία
Αγαθών
Αυστραλιανές
Εξαγωγές

2014/15

2015/16

Παγκόσμιο
Εμπόριο
(2015/16)

ΣΥΝΟΛA

12,480

16,236

28,716

6.7%

Αυστραλιανές
Εισαγωγές

44,380

48,937

93,317

18.0%

Αυστραλιανές
Εξαγωγές

10,180

10,447

20,627

15.3%

16,049

19,954

36,003

25.7%

Προϊόντα

Υπηρεσίες
Αυστραλιανές
Εισαγωγές
ΣΥΝΟΛΑ

83,089

95,574

Πηγή: DFAT

178,663
Ποσά: Α$ εκ.

Κύρια Εμπορεύσιμα Προϊόντα:
Αυστραλιανές Εξαγωγές στην ΕΕ: (6.7% συνολικών εξαγωγών Αυστραλίας):
[άνθρακας, ορυκτά, χρυσός, ελαιούχοι καρποί, αλκοολούχα]
Αυστραλιανές Εισαγωγές από ΕΕ: (18.0% συνολικών εισαγωγών Αυστραλίας):
[επιβατηγά αυτοκίνητα, παρα-φαρμακευτικά προϊόντα, μηχ.εξοπλισμός, όργανα
μέτρηση]
Κύριες Εμπορεύσιμες Υπηρεσίες:
Αυστραλιανές Εξαγωγές στην ΕΕ: (15.3% συνολικών εξαγωγών Αυστραλίας):
Αυστραλιανές Εισαγωγές από ΕΕ: (25.7% συνολικών εισαγωγών Αυστραλίας):
[ταξίδια αναψυχής, εκπαίδευση και συμβουλευτική επιχειρήσεων]

Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου της Αυστραλίας στην ΕΕ ανέρχεται στο 60% των
ευρωπαϊκών στην Αυστραλία. Ο συνολικός όγκος επενδύσεων Αυστραλίας-ΕΕ
ανέρχεται στο 32.8% του συνολικού αποθέματος επενδύσεων της Αυστραλίας
παγκοσμίως.
Σύμφωνα με στοιχεία της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αυστραλία, έχουν
καταγραφεί περίπου 2,500 Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με συνολικό ετήσιο κύκλο
εργασιών $Α270 δις (15% των συνολικών πωλήσεων στην Αυστραλία), έχοντας
δημιουργήσει 0.5 εκ. άμεσες θέσεις εργασίας και άνω του 1.5 εκ. έμμεσες (12%
Αυστραλιανού εργατικού δυναμικού).
ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ-ΕΕ
Κατηγορία
Αγαθών

Διμερείς
Επενδυτικές Ροές
Αυστραλίας-ΕΕ
Απόθεμα
Αυστραλίας
στην ΕΕ

Απόθεμα
ΚΜΕΕ στην
Αυστραλία

%
Αυστραλιανώ
ν
Παγκόσμιων
Επενδυτικών
Ροών (2015)

2014

2015

Χαρτοφυλάκιο

529,153

589,467

2,080,714

28.3%

ΑΞΕ

83,473

111,789

-

-

Χαρτοφυλάκιο

958,971

990,857

3,024,361

32.8%

ΑΞΕ

169,603

157,627

-

-

1,571,597

1,692,113

5,105,075

33.1%

ΣΥΝΟΛΑ
Πηγή: DFAT

Σύνολα
Αυστραλίας
Παγκοσμίως
(2015)

Ποσά: Α$ εκ.
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People to People
Links

Σύμφωνα με την Αυστραλιανή Απογραφή 2006, από τους 5 εκ. Αυστραλούς που
γεννήθηκαν εκτός Αυστραλίας, 2 εκ. γεννήσεις (40%) έγιναν σε Ευρωπαϊκό έδαφος.
Από τους περίπου 1.1 εκ. Αυστραλούς που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, οι μισοί
διαβιούν στην Ευρώπη. Επίσης περίπου 1.5 εκ. Ευρωπαίοι επισκέπτονται κατ’ έτος την
Αυστραλία. Το 2012, 40,000 Ευρωπαίοι σπουδαστές ήρθαν στην Αυστραλία να
σπουδάσουν ενώ περίπου 5,000 Αυστραλοί σπουδαστές σπουδάζουν σε
Πανεπιστήμια της Βρετανίας, Γερμανίας και Γαλλίας.
ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ - ΕΕ

Εξωτερική
Πολιτική και
Πολιτική
Ασφάλειας

Εμπόριο και
Επενδύσεις

Περιβάλλον

Εκπαίδευση

Επιστήμη και
Τεχνολογία

Ιδιαίτερη συνεργασία πραγματοπιείται στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού σε ζητήματα
αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, παροχής ασύλου, πρόληψης του οργανωμένου
εγκλήματος και αναπτυξιακής/ανθρωπιστικής βοήθειας.
Οι δύο οικονομικές περιφέρειες συνεργάζονται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων
του Γύρου της Ντόχα, ο οποίος πρόκειται να προσφέρει μια πλατφόρμα ευρύτερων
συνεργασιών σε ζητήματα απελευθέρωσης του πολυμερούς εμπορίου. Επίσης οι δύο
πλευρές συνεργάζονται μέσω της Ομάδας G20 και με τη συμμετοχή των Υπουργών
οικονομικών αλλά και των Κεντρικών Τραπεζιτών για ζητήματα προστασίας των
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών
ροών.
Το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής απασχολεί έντονα και τις δύο πλευρές. Το
Σεπτέμβριο 2012 συμφώνησαν η Αυστραλία να υιοθετήσει την eυρωπαϊκή πολιτική
στο ζήτημα των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, πλην όμως υπαναχώρησε και
μόνον τον Ιούνιο 2015, η αρμόδια Αυστραλιανή Υπρεσία για την Κλιματική Αλλαγή
υπεστήριξε την αναγκαιότητα μείωσης των εκπομπών ρύπων κατά 25% σε σχέση με τα
επίπεδα έτους 2000, για την περίοδο μέχρι το 2025. Οι δύο πλευρές συνεργάζονται
στην υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό τους μείγμα, στο
εμπόριο των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και στη μείωση του ενεργειακού
αποτυπώματος. Επίσης η συνεργασία επεκτείνεται στους βιοτόπους και ειδικότερα
στη χρηστή διαχείριση του θαλάσσιου πλούτου (ιχθυηρά, βιοποικιλότητα, ρύπανση,
κλπ), με την Αυστραλία να αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις ένεκα της αναγκαιότητας
προστασίας του Μεγάλου Κοραλλιακού Υφάλου.
Η Ευρ.Επιτροπή επιδιώκει την καθολική σύσφιξη των σχέσεων στον τομέα της
εκπαίδευσης μέσω του Προγράμματος Erasmus-Mundus αλλά και την επί μέρους
διμερή με τα ΚΜ-ΕΕ (προγράμματα student working visa, working-holiday visa).
Η ΕΕ συνιστά το μεγαλύτερο επιστημονικό εταίρο της Αυστραλίας. Πρώτη η Αυστραλία
(από τις τρίτες χώρες) υπέγραψε σχετικό Πρωτόκολλο Επιστημονικής και Τεχνολογικής
Συνεργασίας με την ΕΕ, το 1999. Η σχετική πλατφόρμα συνεργασίας είναι η FEAST
(Forum for European-Australian Science & Technology) η οποία εδραιώθηκε το 2002
με αμοιβαία χρηματοδότηση. Το 2009, οι δύο πλευρές ανανέωσαν ένα Κοινό Άξονα σε
Θέματα Υγείας και Βιοτεχνολογίας με επέκταση στην Οικονομία της Γνώσης ενώ
προσφέρουν χρηματοδότηση και για το Πρόγραμμα COST (Cooperation in Science and
Technology) το οποίο είναι από τα μεγαλύετρα σε χρονική διάρκεια προγράμματα
συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων εντός της Ευρώπης (θεωρείται ο κύριος
διεπιστημονικός άξονας για την οικοδόμηση της European Research Area (ERA) αλλά
και με τρίτες χώρες. Στην ουσία συμπληρώνει τις δράσεις των EU Framework
Programmes, γεφυρώνοντας τις επιστημονικές κοινότητες ενώ στοχεύει στο καλύτερο
αποτέλεσμα σε 9 κύριους τομείς αλλά διατομεακά Trans-Domain Proposals:
Biomedicine and Molecular Biosciences
Food and Agriculture
Forests, their Products and Services
Materials, Physics and Nanosciences
Chemistry and Molecular Sciences and Technologies
Earth System Science and Environmental Management
Information and Communication Technologies
Transport and Urban Development
Individuals, Societies, Cultures and Health

EU-Australian Senior Leadership Forum www.europeaustraliaforum.eu
Εν λόγω Συνέδριο, τριετούς διάρκειας (2017-2019), με εναλλάξ ετήσια διεξαγωγή μεταξύ ευρωπαϊκού και
αυστραλιανού εδάφους, εκκίνησε τις εργασίες του το Σεπτέμβριο 2016, στις Βρυξέλλες και σκοπεύει να
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αποτελέσει μια υψηλού επιπέδου επικοινωνιακή οδό στους στίβους πολιτικό, ακαδημαϊκό, επιχειρηματικό,
ενημέρωσης και κοινωνίας των πολιτών, όπου αναμένεται να συζητηθούν οι σημαντικές προκλήσεις στη
πολυσχιδή σχέση των δύο οικονομικών περιφερειών (ΕΕ, Αυστραλίας) και να τεθούν οι βάσεις επικαιροποίησης
και σημαντικής αναβάθμισης του διμερούς Πλαισίου Εταιρικής Σχέσης διαμορφώνοντας το σχετικό κείμενο
Συμφωνίας (EU-Australia Framework Agreement) εν όψει της έναρξης των διαπραγματεύσεων υπογραφής της
Συμφωνίας Ελευθέρων Εμπορικών Συναλλαγών ΕΕ-Αυστραλίας (EU-Australia Free Trade Agreement).
EU Field Trip στις Αυστραλιανές Πολιτείες:
Ο θεσμός αυτός ξεκίνησε το 2012 με πρώτη επίσκεψη εργασίας στην Πολιτεία της Κουησλάνδης.
Προγραμματίζεται δίκτυο επαφών με τις εκάστοτε Πολιτειακές Κυβερνήσεις, τα παραγωγικά Υπουργεία και
Φορείς, εξέχουσες επιχειρήσεις. Γραφείο ΟΕΥ έχει εισηγηθεί να αναδεικνύονται οι δυνατότητες διμερών
συνεργασιών (ιδίως εξαγωγικών) ενώ σε κάθε επίσκεψη αξιοποιεί το δίκτυο της επιχειρηματικής ομογένειας για
διεύρυνση βάσης δεδομένων και διεπιχειρηματικών συνεργασιών μέσω προβολής της Ελλάδος ως επενδυτικού
προορισμού. Οι επισκέψεις εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί είναι οι εξής:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΈΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
2012, Μάϊος

Κουησλάνδη (Βρισβάνη)

2013, Ιούνιος

Βόρεια Περιφέρεια (Ντάργουϊν)

2014, Μάρτιος

Νότιος Αυστραλία (Αδελαϊδα, Barossa Valley)

2015, Μάρτιος

Δυτική Αυστραλία (Πέρθη)

2016, Μάϊος

Κουησλάνδη (Βρισβάνη)

EABC/European Australian Business Council http://www.eabc.com.au
Παραδοσιακό ρόλο διαδραματίζει το το οποίο έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια ”Field Trip to Europe”, με τη
συμμετοχή ομοσπονδιακού Υπουργού και στελεχών κορυφαίων Αυστραλιανών οργανισμών, με σκοπό τη
διαμόρφωση ιδίας αντίληψης περί του επιχειρηματικού κλίματος στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε, για τα
έτη 2015-2016, εισήγηση της Πρεσβείας προς τον οργανισμό “Enterprise Greece” να αιτηθεί η χώρα μας να
συμπεριληφθεί μεταξύ των χωρών επίσκεψης του EABC, χωρίς θετική κατάληξη.
Α.5.2 Συμμετοχή Αυστραλίας σε Διεθνείς Οργανισμούς
UN, OECD, WTO, APEC, G20, ADB, ANZUS, APEC, ARF, ASEAN (dialogue partner),
Australia Group, BIS, C, CD, CP, EAS, EBRD, EITI (implementing country), FAO, FATF,
G-20, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (national committees), ICRM, IDA, IEA, IFC, IFRCS, IHO,
ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA,
Θέματα Οικονομίας
NEA, NSG, OECD, OPCW, OSCE (partner), Pacific Alliance (observer), Paris Club, PCA,
PIF, SAARC (observer), SICA (observer), Sparteca, SPC, UNCTAD, UNESCO, UNHCR,
UNMISS, UNMIT, UNRWA, UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO,
WMO.
Antarctic-Environmental Protocol, Antarctic-Marine Living Resources, Antarctic
Seals, Antarctic Treaty, Biodiversity, Climate Change, Climate Change-Kyoto
Protocol, Desertification, Endangered Species, Environmental Modification,
Θέματα Περιβάλλοντος
Hazardous Wastes, Law of the Sea, Marine Dumping, Marine Life Conservation,
Ozone Layer Protection, Ship Pollution, Tropical Timber 83, Tropical Timber 94,
Wetlands, Whaling.
Α.5.3 Διμερείς Συμφωνίες (Επενδυτικές/Εμπορικές)
Σε πολυμερές επίπεδο, η Αυστραλία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πορεία των διαπραγματεύσεων
του Γύρου της Ντόχα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (τάσσεται υπέρ της απελευθέρωσης των αγορών
και κατά του προστατευτισμού) ενώ πρωταγωνιστεί (και σε διμερές επίπεδο) στην προώθηση των εμπορικών και
επενδυτικών ροών μεταξύ των κρατών του Ειρηνικού αλλά και κάθε άλλης γειτνιάζουσας Οικονομικής
Περιφερειακής Ένωσης. Η Αυστραλία έχει υπογράψει Συμφωνίες Ελευθέρων Συναλλαγών με τη Νέα Ζηλανδία,
τη Χιλή, τις ΗΠΑ, τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, την Ταϋλάνδη, τη Λ.Δ.Κίνας, την Ιαπωνία, τη Νότιο Κορέα και τη
ΛΔ Κίνας. Με τις χώρες που δεν έχει συνάψει τέτοιες Συμφωνίες, όπως για παράδειγμα με την ΕΕ, ανακύπτουν
μη δασμολογικά εμπόδια όπως στην αναγνώριση φυτο-υγειονομικών πιστοποιητικών, στην εξασφάλιση της
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μοναδικότητας για τα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων και προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, στην
εσωτερική φορολόγηση ισοδυνάμου αποτελέσματος για τους εισαγόμενους οίνους, στην καταστρατήγηση του
ανταγωνισμού στις κρατικές προμήθειες, στις πολύπλοκες τελωνειακές διατυπώσεις και στις εξαγωγικές
επιδοτήσεις για τους κλάδους φαρμακευτικών και ένδυσης/υπόδησης.
Διμερείς Επενδυτικές Συμφωνίες Αυστραλίας
Argentina (Date of entry into force: 11 January 1997)
Agreement between the Government of Australia and the Government of the Argentine Republic on the
Promotion and Protection of Investments, and Protocol
China (Date of entry into force: 11 July 1988)
Agreement between the Government of Australia and the Government of the People's Republic of China on the
Reciprocal Encouragement and Protection of Investments
Czech Republic (Date of entry into force: 29 June 1994)
Agreement between Australia and the Czech Republic on the Reciprocal Promotion and Protection of Investments
Egypt (Date of entry into force: 5 September 2002)
Agreement between the Government of Australia and the Government of the Arab Republic of Egypt on the
Promotion and Protection of Investments
Hong Kong (Date of entry into force: 15 October 1993)
Agreement between the Government of Australia and the Government of Hong Kong for the Promotion and
Protection of Investments
Hungary (Date of entry into force: 10 May 1992)
Agreement between Australia and the Republic of Hungary on the Reciprocal Promotion and Protection of
Investments
India (Date of entry into force: 4 May 2000)
Agreement between the Government of Australia and the Government of the Republic of India on the Promotion
and Protection of Investments
Indonesia (Date of entry into force: 29 July 1993)
Agreement between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia concerning
the Promotion and Protection of Investments, and Exchange of Letters
Laos (Date of entry into force: 8 April 1995)
Agreement between Australia and the Lao People's Democratic Republic on the Reciprocal Promotion and
Protection of Investments
Lithuania (Date of entry into force: 10 May 2002)
Agreement between the Government of Australia and the Government of the Republic of Lithuania on the
Promotion and Protection of Investments
Mexico (Date of entry into force: 21 July 2007)
Agreement with the Government of the United Mexican States on the Promotion and Reciprocal Protection of
Investments, and Protocol
Pakistan (Date of entry into force: 14 October 1998)
Agreement between Australia and the Islamic Republic of Pakistan on the Promotion and Protection of
Investments
Papua New Guinea (Date of entry into force: 20 October 1991)
Agreement between the Government of Australia and the Government of the Independent State of Papua New
Guinea for the Promotion and Protection of Investments
Peru (Date of entry into force: 2 February 1997)
Agreement between Australia and the Republic of Peru on the Promotion and Protection of Investments, and
Protocol
Philippines (Date of entry into force: 8 December 1995)
Agreement between the Government of Australia and the Government of the Republic of the Philippines on the
Promotion and Protection of Investments, and Protocol
Poland (Date of entry into force: 27 March 1992)
Agreement between Australia and the Republic of Poland on the Reciprocal Promotion and Protection of
Investments
Romania (Date of entry into force: 22 April 1994)
Agreement between the Government of Australia and the Government of Romania on the Reciprocal Promotion
and Protection of Investments
Sri Lanka (Date of entry into force: 14 March 2007)
Agreement between the Government of Australia and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri
Lanka on the Promotion and Protection of Investments
Turkey (Date of entry into force: 29 June 2009)
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Agreement between Australia and the Government of the Republic of Turkey on the Reciprocal Promotion and
Protection of Investments
Uruguay (Date of entry into force: 12 December 2002)
Agreement between Australia and Uruguay on the Promotion and Protection of Investments
Vietnam (Date of entry into force: 11 September 1991)
Agreement between Australia and the Socialist Republic of Vietnam on the Reciprocal Promotion and Protection
of Investments
Διμερείς Εμπορικές Συμφωνίες
Η υπογραφή της ChAFTA (China-Aus FTA), της διμερούς Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου με την ΛΔΚ, στις
17.06.2015, μεταξύ των Υπουργών Εμπορίου Andrew Robb και Gao Hucheng, απετέλεσε κορυφαίο γεγονός στην
πολυεπίπεδη οικονομική και εμπορική συνεργασία των δύο χωρών. Αναμένεται με την πλήρη εφαρμογή της να
αποδώσει ατέλεια στις αυστραλιανές εξαγωγές σε ποσοστό 95%. Αυστραλιανή πλευρά προσβλέπει στην αύξηση
της ανταγωνιστικότητος των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων της, των μεταλλευμάτων/ορυκτών καθώς
και των εξειδικευμένων υπηρεσιών. Για το 2014, οι Αυστραλιανές εξαγωγές προϊόντων υπερέβησαν τα $90δισ.
ενώ οι εισαγωγές τα $50δισ. Οι Αυστραλιανές εξαγωγές υπηρεσιών ανήλθαν στα $8.2δισ. και οι εισαγωγές στα
$2.2δισ.
Με την ολοκλήρωση της πολυμερούς διαπραγμάτευσης στις 5 Οκτωβρίου 2015, η Αυστραλία αποτελεί
εφεξής συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας Trans Pacific Partnership, της οποίας εκκρεμεί η υπογραφή και
έπεται διαδικασία νομοθετικής κύρωσης από τα Εθνικά Κοινοβούλια μέσα σε μία διετία και από αριθμό χωρών
που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85% του συνολικού ΑΕΠ των συμβαλλομένων, προκειμένου να τεθή σε ισχύ και
όταν τούτο συμβεί, το 98% των εισαγωγικών δασμών πρόκειται σταδιακά να απαλειφθούν. Για την Αυστραλία,
αναμένονται σημαντικά πλεονεκτήματα για τα αγροτικά της προϊόντα, τα προϊόντα σιδήρου, τα φαρμακευτικά,
τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, τα προϊόντα χάρτου. Από πλευράς
υπηρεσιών, οι εν λόγω χώρες-μέλη απαρτίζουν το 25.5% του συνόλου του παγκόσμιου εμπορίου (US$12τρισ.),
το 36.3% της παγκόσμιας οικονομίας (US$28.0τρισ.) και το 11.2% του παγκόσμιου πληθυσμού (μια αγορά των
805εκ. καταναλωτών). Ο όγκος εμπορίου της Αυστραλίας με την εν λόγω οικονομική περιφέρεια ανήλθε, το 2014,
στα $226δισ. (ήτοι 34.1% του Αυστραλιανού όγκου εμπορίου) ενώ οι Αυστραλιανές εξαγωγές υπηρεσιών στον
οικονομικό σχηματισμό ανήλθαν στα $20δισ. (ήτοι 35% των συνολικών).
FTAs in Force
FTA

Negotiations
Announced /
Commenced

Conclusion

Signed

Entry into Force

1 January 1983

Australia-NZ
(ANZCERTA or
CER)

March 1980

December
1982

“Heads of
Agreement” 14
Dec. 1982
ANCERTA 28
Mar 1983

SingaporeAustralia
(SAFTA)

March 2001

October 2002

17 February
2003

28 July 2003

Australia-US
(AUSFTA)

November
2002

February 2004

18 May 2004

1 January 2005

ThailandAustralia
(TAFTA)

May 2002

October 2003

5 July 2004

1 January 2005

AustraliaChile (AClFTA)

July 2007

May 2008

30 July 2008

6 March 2009

27 February
2009

Jan. 2010: Australia, New Zealand,
Brunei, Burma, Malaysia, Philippines,
Singapore, Vietnam
Mar. 2010: Thailand
Jan. 2011: Laos
Jan. 2011: Cambodia
Jan. 2012: Indonesia

ASEANAustraliaNew Zealand
(AANZFTA)

November
2004

August 2008
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MalaysiaAustralia
(MAFTA)

April 2005

March 2012

22 May 2012

1 January 2013

KoreaAustralia
(KAFTA)

May 2009

5 December
2013

8 April 2014

12 December 2014

JapanAustralia
(JAEPA)

April 2007

7 April 2014

8 July 2014

15 January 2015

ChinaAustralia
(ChAFTA)

May 2005

17 November
2014

17 June 2015

20 December 2015

FTAs concluded but not yet in force
FTA

Negotiations
Announced/
Commenced

Conclusion

Signed

Entry into Force

Trans-Pacific
Partnership
(TPP)

March 2010

5 October
2015

4 February 2016

-

•
•
•
•
•
•
•

FTAS under Negotiation
Australia-Gulf Cooperation Council (GCC) FTA
Australia-India Comprehensive Economic Cooperation Agreement
Environmental Goods Negotiations
Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement
Pacific Agreement on Closer Economic Relations (PACER) Plus
Regional Comprehensive Economic Partnership
Trade in Services Agreement

Α.5.4 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Α.5.4.1 Τύπος
The Australian
Ιδιωτική ε/φ Αυστραλιανή, μεγάλης επιρροής.
Australian Financial Review
Ιδιωτική ε/φ Αυστραλιανή, μεγάλης επιρροής.
Sydney Morning Herald
Ιδιωτική ε/φ Σύδνεϋ, μεγάλης επιρροής.
The Age
Ιδιωτική ε/φ Μελβούρνης, μεγάλης επιρροής.
Ελληνικός Κήρυκας
Ομογενειακή ιδιωτική ε/φ Σύδνεϋ, μεσαίας επιρροής.
Κόσμος
Ομογενειακή ιδιωτική ε/φ Σύδνεϋ, μεσαίας επιρροής.
Τα Νέα
Ομογενειακή ιδιωτική ε/φ Μελβούρνης, μεσαίας επιρροής.
Νέος Κόσμος
Ομογενειακή ιδιωτική ε/φ Μελβούρνης, μεγάλης επιρροής.
Α.5.4.2 Ραδιοτηλεόραση
ΑΒC
Κρατική ραδιοτηλεόραση, μεγάλης επιρροής.
7Νews
Ιδιωτική ραδιοτηλεόραση, μεγάλης επιρροής.
Ten
Ιδιωτική τηλεόραση, μεσαίας επιρροής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Β.1 Συνοπτική Αναφορά
Η αυστραλιανή ήπειρος συνιστά μια οικονομία της ομάδος χωρών G8, της οποίας οι οικονομικές αποφάσεις
επηρεάζουν σημαντικά τη διεθνή οικονομική σκηνή λόγω της μέχρι στιγμής στάσης της κυβέρνησής της να
διαχειριστεί ορθολογικά τα δημόσια οικονομικά της και να προκαλέσει διάχυση των ωφελειών, στην εθνική της
οικονομία, από την άνοδο του κλάδου των ορυχείων κυρίως λόγω των σημαντικών ρυθμών ανόδου του οικονομικού
γίγαντα της Ασίας, της ΛΔ Κίνας.
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Η χώρα διαθέτει σημαντικά ενεργειακά κοιτάσματα, επενδύει συστηματικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
(παρά το γεγονός ότι η ηλεκτροδότηση με βάση την ηλιακή ενέρεγια στην Πολιτεία της Νοτίου Αυστραλίας κατέστη
αναξιόπιστη από πλευράς διανομής) ενώ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σε θέματα ασφάλειας και εξασφάλισης των
τροφίμων τα οποία προορίζονται είτε για το εσωτερικό της είτε για εξαγωγές. Παράλληλα διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και εν γένει συμβουλευτικής το οποίο ολοένα ενισχύεται και αποτελεί πρότυπο για
τη διεθνή οικονομική κοινότητα, πρωτοστατεί δε στην Κεντρική και Ανατολική Ασία.
Η αυστραλιανή οικονομία, κατόπιν των μεταρρυθμίσεων που υιοθέτησε στις αρχές της δεκαετίας του ’80
περιορίζοντας το ρόλο του κράτους σε επιτελικό ρόλο και αφήνοντας την παραγωγή να περάσει επί της ουσίας στα
χέρια ιδιωτών, παρουσίασε ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης επί μια 15ετία, προ της διεθνούς οικονομικής κρίσης, με την
κυβέρνηση Rudd να έχει υιοθετήσει ένα δημοσιονομικό πακέτο παροχών και επιδοτήσεων για την ενίσχυση της
οικονομίας το οποίο άγγιξε το ύψος των $50 δισ., σε συνάρτηση με μια νομισματική πολιτική χαμηλών επιτοκίων που
ευνόησαν την οικονομική δραστηριότητα από πλευράς κεφαλαιουχικών επενδύσεων και καταναλωτικών δαπανών.
Ως αποτέλεσμα οι αναπτυξιακοί ρυθμοί κυμάνθηκαν μεταξύ 2.5% - 3.5%, κατά την τελευταία πενταετία, ποσοστά
που θεωρήθηκαν σημαντικά καθ’ ην στιγμή οι υπόλοιπες χώρες ΟΟΣΑ παρουσίασαν ακόμα και ύφεση στις εθνικές
τους οικονομίες. Αιχμή αποτελεί το χρέων των αυστραλιανών νοικοκυριών το οποίο αναλογεί στο 125% του ΑΕΠ.
Σε πολυμερές επίπεδο, η χώρα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πορεία των διαπραγματεύσεων του Γύρου
της Ντόχα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (τάσσεται υπέρ της απελευθέρωσης των αγορών και κατά του
προστατευτισμού) ενώ πρωταγωνιστεί, στην προώθηση των εμπορικών και επενδυτικών ροών μεταξύ των κρατών
του Ειρηνικού αλλά και κάθε άλλης γειτνιάζουσας Οικονομικής Περιφερειακής Ένωσης.
Όσον αφορά σε ζητήματα που απασχολούν τη μακροχρόνια ατζέντα άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής είναι: η
γήρανση του πληθυσμού, η δημιουργία και συντήρηση υποδομών, τα περιβαλλοντικά ζητήματα (οικονομικές
επιπτώσεις από πλημμύρες και ξηρασίες που παρατηρούνται συχνά και σε ακραίο βαθμό συνεπεία και του
φαινομένου της κλιματικής αλλαγής), η συμμετοχή των ανανενώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.
Το αυστραλιανό Οικονομικό Έτος διαρκεί από 1η Ιουλίου – 30 Ιουνίου. Μέχρι τις 30.06.2016, ο αριθμός των
εμπορικών επιχειρήσεων είχε ανέλθει στις 2,171,544 (αυξημένες κατά 2.4% σε σχέση με το 2015). Τα μεγαλύτερα
ποσοστά αύξησης καταγράφηκαν στις Πολιτείες Νέας Νοτίου Ουαλίας, Βικτώρια και Περιφέρειας Πρωτευούσης. Ο
κλάδος που κατέγραψε το μεγαλύτερο αριθμό εταιρειών ήταν ο οικοδομικός (346,499 επιχειρήσεις) ενώ ο κλάδος
εστίασης κατέγραψε το μεγαλύτερο ποσοστό εισόδου νέων εταιριεών (+19.2%).
Όσον αφορά σε ορισμένες παραμέτρους που χαρακτήρισαν την οικονομία της χώρας, το έτος 2015/16, αυτές
είχαν ως εξής:
Η παραγωγικότητα στους τομείς της δημόσιας διοίκησης, του κατασκευαστικού τομέα, των
υδρογονανθράκων, της εκπαίδευσης, του τουρισμού, των υπηρεσιών υγείας και του αγροδιατροφικού
ευρίσκεται σε επίπεδα άνω του μέσου όρου των ανεπτυγμένων χωρών.
Μεταξύ των άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα (Α$735 δισ.), το 40% αφορούσε τον κλάδο των ορυκτών, το
33% τον τομέα των υπηρεσιών (επαγγελματικές, επιστημονικές, τεχνολογικές, χρηματοοικονομικές,
ασφαλιστικές) και το 12% τον κλάδο της μεταποίησης.
Στον ενεργειακό τομέα, οι ανανεώσιμες συνέβαλαν κατά 14% στη συνολική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, με
στόχο το 25% μέχρι το 2025.
Η αξία των εξαγωγών στον κλάδο της ενέργειας και των φυσικών πόρων από Α$57 δισ. το 2000/01 προσέγγισε
τα Α$160 δισ. το 2015/16, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να κατευθύνεται στην ανατολική Ασία.
Ο χρηματοοικονομικός κλάδος διαχειρίστηκε στοιχεία ενεργητικού της τάξης των Α$7.5 τρισ. (καταγράφοντας
ετήσια αύξηση της τάξης του 10% ετησίως κατά την τελευταία δεκαετία) εκ των οποίων τα διεθνή και εγχώρια
χρεωστικά ομόλογα προσέγγισαν τα Α$2 τρισ. (10η παγκοσμίως) ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια υπερέβησαν το
Α$1.5 τρισ. -10πλάσια σε ύψος από το 1990- (6η παγκοσμίως). Παράλληλα, η χώρα διαχειρίζεται ένα σύστημα
συνταξιοδοτικών αποθεμάτων (superannuation system) το οποίο υπερέβη τα Α$2 τρισ. (4η παγκοσμίως) με
πρόβλεψη αυτό να υπερβεί τα Α$4 τρισ. το 2025.
Στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Αυστραλία θεωρείται δημοφιλής προορισμός για τους ξένους
σπουδαστές (3ος παγκοσμίως) με τις εξαγωγές εκπαιδευτικών υπηρεσιών να έχουν υπερβεί τα Α$19 δισ.
αναλογώντας σε 513,000 σπουδαστές. Μεταξύ των χωρών-πηγών σπουδαστικού συναλλάγματος

Γρφ. ΟΕΥ Σύδνεϋ – Ετήσια Έκθεση 2015/16
13

συγκαταλέγονται οι ΗΠΑ (20%), ΗΒ (10%), Ρωσία (5%), Γερμανία (5%), Καναδάς (3.5%), Ιαπωνία (3.2%), Κίνα
(2.5%).
Στον κλάδο του τουρισμού, ο οποίος είναι ολοένα ανερχόμενος για την εθνική οικονομία, οι εισπράξεις έχουν
σχεδόν πενταπλασιαστεί εντός της περιόδου 2010-2015, στο επίπεδο των Α$29 δισ., το 2016 (11η
παγκοσμίως), συνεισφέροντας κατά 2.5% στο ΑΕΠ. Οι εισερχόμενοι μιρκής διάρκειας επισκέπτες από
2,2214,900 το 1990 ανήλθαν στους 8,262,900, τo 2016.
Οι ειδικευμένοι μετανάστες συνέβαλαν κατά Α$32 δισ. στην εθνικό εισόδημα το έτος 2010/11.
Όσον αφορά στη διεθνή εμπορική επενδυτική στρατηγική, οι κύριες θέσεις της αυστραλιανής κυβέρνησης είναι:
ü

Η διευκόλυνση του Παγκόσμιου Εμπορίου Αγαθών και Υπηρεσιών (ειδικότερα για τις τελευταίες τέθηκε από
την Αντιπροσωπεία ΕΕ το ζήτημα εάν η αρχιτεκτονική GATS θα εξακολουθεί να διέπει τις πλειονομερείς
σχέσεις). Βαρύτητα δίδεται στην πορεία των διαπραγματεύσεων της Αυστραλίας με άλλες χώρες οικονομικού
ενδιαφέροντος για υπογραφή συμφωνιών Ελευθέρων Συναλλαγών. Ειδικότερα για τη μακροχρόνια πορεία των
διαπραγματεύσεων της Αναπτυξιακής Ατζέντας της Ντόχα θεωρείται ότι το άνοιγμα πολιτικής της ΕΕ προς την
ενταξιακή πορεία των Λιγότερο Αναπτυγμένων Χωρών θα προσδώσει λύση στην επίτευξη αποτελέσματος,
δηλαδή να βελτιωθούν οι διαδικασίες εισαγωγών/προστιθέμενης αξίας/επανεξαγωγών διότι συνεισφέρουν
σημαντικά στην ανάπτυξη των εθνικών οικονομιών.

ü

Στο πεδίο των πλειονομερών σχέσεων η Αυστραλιανή Κυβέρνηση τάσσεται υπέρ της απελευθέρωσης των
εμπορικών και επενδυτικών ροών έχοντας ήδη συνάψει Συμφωνίες Ελευθέρων Συναλλαγών με τους κύριους
εμπορικούς εταίρους όπως οι ΗΠΑ, Νέα Ζηλανδία, Ταϋλάνδη, Χιλή, Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Ιαπωνία, Ν.Κορέα,
ΛΔ Κίνας ενώ με άλλες χώρες (Χώρες Συμβουλίου του Κόλπου, Ινδία, Ινδονησία και με τη Συνεργασία των Χωρών
του Ειρηνικού) είναι υπό διαπραγμάτευση. Υπό το ανωτέρω πρίσμα, η Συμφωνία AUSFTA (Australia-US FTA)
έχει ανοίξει το δρόμο για τις ΗΠΑ στους τομείς των εξειδικευμένων μεταποιητικών προϊόντων (ιατρικό
εξοπλισμό) ενώ η ANZCERTA (Australia-New Zealand FTA) προσφέρει ελεύθερο πεδίο για τις εξαγωγές
φαρμακευτικών προϊόντων προς τη Νέα Ζηλανδία. Γενικά οι Συμφωνίες Ελευθέρων Συναλλαγών βελτιώνουν
την πρόσβαση αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των εμπλεκομένων χωρών, εξαλείφοντας τα τυχόν δασμολογικά
και μη εμπόδια, ενώ προωθούν στενά τις διμερείς επενδυτικές ροές, ενισχύουν την προστασία των
διακαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και παρέχουν διευκολύνσεις στην πρόσβαση στην ανάληψη
διαγωνισμών για κρατικές προμήθειες, τομέα ιδιαίτερα σημαντικού από επενδυτικής άποψης.

ü

Η παροχή διευκολύνσεων στην υλοποίηση άμεσων ξένων επενδύσεων με βάση όμως την προτεραιοποίηση
εθνικών κριτηρίων αξιολόγησης.

ü

Σε ζητήματα νομισματικής πολιτικής και επίδρασης στο εμπόριο και στις επενδύσεις, η θέση της αυστραλιανής
κυβέρνησης είναι ότι η ισοτιμία είναι κυμαινόμενη με βάση τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και ότι δεν
σκοπεύουν να επαναλάβουν τα λάθη του 1983 όταν ακόμη υπήρχαν συναλλαγματικοί έλεγχοι και ηχηρές
παρεμβάσεις από την Κεντρική Αποθεματική Τράπεζα πριν την «υποχρεωτική» διακύμανση της ισοτιμίας του
νομίσματος από τις διεθνείς αγορές. Επισημαίνεται η ανάγκη διαφοροποίησης των αιτιών και του χρονικού
διαστήματος υποδοχής κεφαλαίων (πχ λόγω της μακροχρόνιας υπερβάλλουσας ανάπτυξης του κλάδου των
πρώτων υλών ή βραχυχρόνιων παραγόντων που πιθανόν να θεωρούν την Αυστραλία ως ασφαλή προορισμό
δεδομένης της οικονομικής γειτνίασης με τη ΛΔ Κίνας).

Β.2 Βασικά Οικονομικά Στοιχεία (στοιχεία DFAT)

ΑΕΠ

ΑΕΠ ανά Τομέα Οικονομίας
ΑΕΠ (ρυθμός ανάπτυξης)
ΑΕΠ (ανά κεφαλή) (PPP)
Εργατικό Δυναμικό

US$1,256.6 δις (2016) πρόβλεψη IMF
US$1,219.6 δισ (2015)
US$1,443.4 δις (2014)
US$1,497.3 δισ (2013)
Πρωτογενής:
3.6 %
Δευτερογενής: 28.2 %
Τριτογενής:
68.2 %
2.4% (2015), 2.6% (2014), 2.0% (2013), 3.6% (2012), 2.4% (2011)
$48,806 (2016), $47,644 (2015), $46,648 (2014), $45,257 (2013)
[Σύνολο: 12.63 εκ.)
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Πρωτογενής:
3.6%
Δευτερογενής: 21.1%
Τριτογενής:
75.3%
5.7% (2016), 5.5% (2015), 5.9% (2014), 5.7% (2013)
1.3% (2016), 1.7% (2015), 1.7% (2014), 2.7% (2013)
Σιτάρι, Κριθάρι, Ζαχαροκάλαμο, Εσπεριδοειδή - Φρούτα, Βοοειδή,
Αμνοερίφια, Πτηνοτροφία
Ορυχεία, Εξοπλισμός Βιομηχανικός και Μεταφορών, Επεξεργασία
Τροφίμων, Χημικά, Χαλυβουργία
Σιδηρομετάλλευμα, Άνθρακας, Χρυσός, Φυσικό Αέριο, Βόειο Κρέας,
Μαλλί, Σιτάρι, Εξοπλισμός Μηχανολογικός και Συγκοινωνιακός
Εξοπλισμός Μηχανολογικός/ Συγκοινωνιακός/ Ηλεκτρονικός/
Τηλεπικοινωνιακός, Προϊόντα Διϋλισης Πετρελαίου, Φαρμακευτικά

Ανεργία
Πληθωρισμός
Αγροτική Παραγωγή
Βιομηχανική Πραγωγή
Εξαγώγιμα Αγαθά
Εισαγώγιμα Αγαθά
Ακαθάριστες Επενδύσεις
Παγίου Κεφαλαίου
Αποθέματα Συναλλάγματος

23.3% ΑΕΠ
$54.3 δις (Δεκ.2016), $49.27 δισ (Δεκ.2015), $65.1 δις (Δεκ.2014)
Έσοδα: $405.4 δισ / Δαπάνες: $434.5 δισ
Ελλειμματικός: -2.4% ΑΕΠ
33.5% ΑΕΠ (2016), 34.3% ΑΕΠ (2015), 33.3% AEΠ (2014), 33.2% ΑΕΠ
(2013)
46.1% ΑΕΠ (2015),
44.2% ΑΕΠ (2015),
40.9% ΑΕΠ (2013)

Προϋπολογισμός 2015/2016
Φόροι
Χρέος Ευρύτερου Δημοσίου
Τομέα
Διατραπεζικό Επιτόκιο
Αποθεματικής Τράπεζας
Μέσο Επιτόκιο Δανείων
Εμπορ. Τραπεζών

1.5% (Δεκ.2016), 2.0% (Δεκ.2015), 2.5% (Δεκ.2014)
5.1% (2016), 5.6% (2015), 5.8% (2014), 6.2% (2012-13)
$1,187.0 δισ (31.12.2015)
$1,285.0 δισ (31.12.2014)
$1,361.0 δισ (31.12.2013)
Απόθεμα Ξένων Επενδύσεων στην Αυστραλία: $3,024 δισ.
(31.12.2015)
Απόθεμα Αυστραλιανών Επενδύσεων στο Εξωτερικό: $2,080 δισ.
(31.12.2015)

Αποτίμηση Μετοχών
Χρηματιστηρίου
Ξένες Επενδύσεις στην
Αυστραλία
Αυστραλιανές Επενδύσεις στο
Εξωτερικό

Β.3 Εξέλιξη και Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών
Μεταξύ των ετών 2011-2016, το αυστραλιανό ΑΕΠ αποτιμώμενο σε $ΗΠΑ παρουσίασε μείωση κατά 17% λόγω
της αποδυνάμωσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας του αυστραλιανού νομίσματος, σε όρους αποτίμησης όμως
μονάδων αγοραστικής ισοτιμίας κατέγραψε αύξηση κατά 23.3%. Οι πληθωριστικές τάσεις παρουσίασαν μείωση ενώ
η ανεργία στην επικράτεια κυμάνθηκε κοντά στα επίπεδα του 6%, με τέσσερις Πολιτείες να τα έχουν υπερβεί. Το
ομοσπονδιακό ΑΕΠ, αποτιμώμενο στο εθνικό νόμισμα, ανήλθε το οικ. έτος 2015/16, στα Α$1,6818,430.
ΚΥΡΙΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Μονάδα
Μέτρησης
ΑΕΠ σε τρχ. τιμές

(US$δισ.)

ΑΕΠ ανά Κεφαλή
ΑΕΠ (Μονάδς Αγοραστικής
Ισοτιμίας)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1,517.40

1,566.70

1,497.30

1,443.40

1,219.60

1,256.60

(US$)

67,380

68,351

64,302

61,104

50,943

51,430

(Int'l$δισ.)

964.1

1,016.7

1,053.9

1,101.6

1,140.6

1,188.8
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ΑΕΠ ανά Κεφαλή (Μονάδες
Αγοραστικής Ισοτιμίας)

(Intnl$)

42,808

44,358

45,258

46,648

47,644

48,806

(%)

2.6%

3.7%

2.0%

2.7%

2.8%

2.8%

Ισοζύγιο Τρεχουσών
Συναλλαγών

(US$δισ.)

-44.5

-64.5

-47.8

-42.1

-58.4

-43.9

Ισοζύγιο Τρεχουσών
Συναλλαγών

(%ΑΕΠ)

-2.9%

-4.1%

-3.2%

-2.9%

-4.8%

-3.5%

Πληθωρισμός

(%)

3.0%

2.2%

2.7%

1.7%

1.7%

1.3%

Ανεργία

(%)

5.0%

5.2%

5.7%

5.9%

5.5%

5.7%

Πραγματική Αύξηση ΑΕΠ

Πηγή: DFAT/ABS/Treasury

Από τoν κατωτέρω Πίνακα συγκρατούμε τη σημαντική μείωση του ρυθμού εξαγωγών της Πολιτείας της Δυτικής
Αυστραλίας παρά το γεγονός ότι αυτή κατέχει τα πρωτεία στη συμμετοχή στις αυστραλιανές εξαγωγές (35.2%), την
πρωτοκαθεδρία στη συμμετοχή της Νέας Νοτίου Ουαλίας στο ομοσπονδιακό ΑΕΠ (32.5%) με έντονα όμως αρνητικό
εμπορικό ισοζύγιο που ανήλθε στα -Α$68.5δις. με τις εισαγωγές να είναι διπλάσιες σχεδόν των εξαγωγών και την
έξαρση της ανεργίας στην Πολιτεία της Νοτίου Αυστραλίας λόγω των σημαντικών μεταρρυθμιστικών αλλαγών που
έχουν επέλθει από τη σταδιακή διακοπή των εργασιών των εργοστασίων κατασκευής οχημάτων (Mitsubishi, Ford,
GM/Holden, Toyota).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Οικ. Έτος 2015-16

WA

SA

NT

QLD

NSW

ACT

VIC

TAS

2,617,172

1,708,183

244,880

4,844,473

7,725,884

396,141

6,068,042

519,128

Ρυθμός Αύξησης ΑΕΠ

1.90%

1.90%

2.70%

2.00%

3.50%

3.40%

3.30%

1.30%

Ρυθμός Αύξησης
ΑΕΠ/Κεφαλή

0.70%

1.20%

2.30%

0.70%

2.00%

2.00%

1.40%

0.90%

$239,706

$100,331

$23,040

$316,208

$538,513

$36.5

$374,435

$26,161

14.50%

6.10%

1.40%

19.10%

32.50%

2.20%

22.60%

1.60%

6.0%

7.2%

4.2%

6.2%

5.4%

4.5%

5.9%

6.5%

$103,341

$11,884

$5,147

$51,602

$42,542

$27

$21,139

$3,232

$36,187

$9,218

$2,117

$39,379

$108,609

$185

$74,674

$994

$6,606

$2,504

$706

$11,042

$28,546

$1,678

$16,657

$584

$11,098

$2,769

$652

$10,989

$31,014

$1,971

$18,634

$420

$157,232

$26,375

$8,622

$113,012

$210,711

$3,861

$136,104

$5,230

Συμμετοχή Πολιτειακών
Εξαγωγών στο Σύνολο

35.20%

4.60%

1.90%

20.10%

22.80%

0.50%

13.70%

1.20%

Συμμετοχή Πολιτειακών
Εισαγωγών στο Σύνολο

13.60%

3.40%

0.80%

14.40%

40.00%

0.60%

26.70%

0.40%

Μέσος Ρυθμός Εξαγωγών
(πενταετίας)

-1.10%

1.70%

-3.80%

0.70%

2.60%

9.30%

5.30%

0.90%

Πληθυσμός

Πολιτειακό ΑΕΠ ($Αεκ.)
Συμμετοχή στο
Αυστραλιανό ΑΕΠ
Ανεργία
Εξαγωγές Προϊόντων
($Αεκ.)
Εισαγωγές Προϊόντων
($Αεκ.)
Εξαγωγές Υπηρεσιών
($Αεκ.)
Εισαγωγές Υπηρεσιών
($Αεκ.)
Όγκος Εμπορίου
[Πρ+Υπηρ] ($Αεκ.)

Πηγή: DFAT

Β.4 Εξωτερικό Εμπόριο Αυστραλίας (στοιχεία DFAT)
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Παγκόσμιες Εμπορικές Ροές Προϊόντων και Υπηρεσιών
2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Εξαγωγές

317,293

301,617

330,976

318,298

312,312

Εισαγωγές

318,859

318,933

335,247

341,683

349,139

Όγκος Εμπορίου

636,152

620,550

666,223

659,981

661,451

-1,566

-17,316

-4,271

-23,385

-36,827

Εμπ. Ισοζύγιο
Πηγή: DFAT

Ποσά: Α$ εκ.

Από τον ανωτέρω Πίνακα διαφαίνεται η τάση του μεγάλου ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίουτο οποίο
αποδίδεται στη ραγδαία πτώση των τιμών των πρώτων υλών, με τις τελευταίες να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο
στις αυστραλιανές εξαγωγές.
Κύριοι Αυστραλιανοί Προορισμοί Εξαγωγών
Προϊόντων
Λ.Δ.Κίνας (30.8%)

Κύριες Αυστραλιανές Πηγές
Εισαγωγών Προϊόντων
Λ.Δ.Κίνας (22.6%)

Ιαπωνία (14.7%)

ΗΠΑ (12.0%)

Νότιος Κορέα (7.3%)

Ιαπωνία (7.1%)

ΗΠΑ (5.6%)

Ταϋλάνδη (5.4%)

Ινδία (3.9%)

Γερμανία (4.9%)

Πηγή: DFAT

Στο χρονικό διάστημα 2015-2016, καταγράφηκε αύξηση των εξαγωγών από τα Α$249.6 δισ. στα Α$255.2 δισ.
(+2.2%), ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν από Α$249.6 δισ. σε Α$255.2 δισ. (-4.8%). Το εμπορικό ισοζύγιο από
ελλειμματικό (-Α$17.5 δισ.) όχι μόνον εκμηδενίστηκε τουναντίον κατέγραψε οριακό πλεόνασμα (+Α$0.9 δισ.).

AHECC - Ahecc2
Australia's total merchandise exports to the World
26 Ores, slag and ash
27 Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; Bituminous
substances; Mineral waxes
71 Natural or cultured pearls, precious and semi-precious stones, precious metals,
metals clad with precious metal and articles thereof; Imitation jewellery; Coin
02 Meat and edible meat offal
10 Cereals
84 Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; Parts thereof
28 Inorganic chemicals; Inorganic or organic compounds of precious metals,; Of
rare earth metals, of radioactive elements or of isotopes
99 Combined confidential items and miscellaneous items
76 Aluminium and articles thereof
90 Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision,
medical or surgical instruments and apparatus; Parts and accessories thereof
85 Electrical machinery and equipment and parts thereof; Sound recorders and
reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts
and accessories of such articles
74 Copper and articles thereof
30 Pharmaceutical products
87 Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories
thereof
51 Wool, fine or coarse animal hair; Horsehair yarn and woven fabric
22 Beverages, spirits and vinegar
04 Dairy produce; Birds' eggs; Natural honey; Edible products of animal origin, not
elsewhere specified or included

Jan - Dec
2015
A$000
249,613,558
63,759,652

Jan - Dec
2016
A$000
255,200,688
65,992,402

62,248,542

65,070,867

16,838,735

21,225,055

13,036,447
8,546,496
6,855,620

10,985,275
6,833,835
6,496,979

7,288,840

6,156,578

5,964,206
4,506,802

6,104,518
3,870,626

3,655,461

3,846,076

3,464,098

3,583,267

3,735,419
2,317,160

3,331,241
3,171,728

3,426,810

3,117,056

2,917,814
2,479,789

3,036,960
2,678,168

2,411,624

2,232,338
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07 Edible vegetables and certain roots and tubers
12 Oil seeds and oleaginous fruits; Miscellaneous grains, seeds and fruit;
Industrial or medicinal plants; Straw and fodder
88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof
44 Wood & articles of wood; Wood charcoal
01 Live animals
08 Edible fruit and nuts; Peel of citrus fruit or melons
21 Miscellaneous edible preparations
52 Cotton
98 Special transactions not classified according to kind
03 Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates

HTISC - Htisc2
Australia's total merchandise imports from the World
84 Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; Parts thereof
87 Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories
thereof
85 Electrical machinery and equipment and parts thereof; Sound recorders and
reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and
accessories of such articles
27 Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous
substances; mineral waxes
90 Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision,
medical or surgical instruments and apparatus; Parts and accessories thereof
30 Pharmaceutical products
71 Natural or cultured pearls, precious and semi-precious stones, precious metals,
metals clad with precious metal and articles thereof; Imitation jewellery; Coin
39 Plastics and articles thereof
94 Furniture; Bedding, cushions and similar stuffed furnishings; Lamps and lighting
fittings, not elsewhere specified or included; Illuminated signs, illuminated nameplates and the like; Prefabricated buildings
73 Articles of iron or steel
61 Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted
62 Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted
40 Rubber and articles thereof
29 Organic chemicals
95 Toys, games and sports requisites; Parts and accessories thereof
88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof
48 Paper and paperboard; Articles of paper pulp, of paper or of paperboard
21 Miscellaneous edible preparations
99 Combined confidential items and miscellaneous items
38 Miscellaneous chemical products
22 Beverages, spirits and vinegar
64 Footwear, gaiters and the like; Parts of such articles
33 Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations
44 Wood and articles of wood; wood charcoal
76 Aluminium and articles thereof

1,919,424

2,219,705

2,378,191

2,067,959

1,803,792
1,654,974
1,896,034
1,809,419
1,238,807
1,090,550
1,302,080
1,338,639

1,998,183
1,879,915
1,875,226
1,764,835
1,637,971
1,628,899
1,565,672
1,330,365

Jan - Dec
2015
A$000
267,092,434
42,591,746

Jan - Dec
2016
A$000
254,293,220
36,664,396

33,206,555

35,222,678

27,391,488

27,091,250

28,853,020

23,513,782

10,267,114

10,483,230

9,634,220

10,431,614

7,101,209

10,238,499

7,232,397

7,214,255

5,843,898

5,752,623

9,164,856
4,069,902
4,082,431
3,735,831
3,286,187
3,059,849
937,046
2,878,646
2,444,021
6,915,251
2,308,142
2,272,394
2,219,551
2,146,907
2,103,982
1,965,836

5,548,375
3,986,036
3,977,630
3,653,413
3,114,808
3,047,292
2,929,312
2,765,950
2,515,271
2,444,407
2,416,556
2,273,474
2,201,679
2,199,540
2,092,432
1,948,357

B.5 Κρατικός Κοινοπολιτειακός Προϋπολογισμός 2016/17 – Eξαμηνιαία Έκθεση (Δεκ.2016)
Με την Έκθεση MYEFO/Mid-Year Economic & Fiscal Outlook η Κυβέρνηση Malcolm Turnbull επιβεβαίωσε
όπως και στην Έκθεση PEFO/Pre-Election Ecocnomic & Fiscal Outlook, την πρόθεσή της να ισοσκελίσει τον
προϋπολογισμό το αργότερο το οικονομικό έτος 2020/21, έχοντας ήδη λάβει εντός του τ.ε. δημοσιονομικά μέτρα της
τάξης των Α$20δισ. (Omnibus Bill). Και μόνον το μήνυμα του Προϋπολογισμού, δια στόματος Θησαυροφύλακα, Scott
Morrison “Ensuring that the Government lives within its means: Balancing the budget and reducing the burden of
long term debt” ήταν ικανό να αναχαιτίσει τις τρεις διεθνείς εταιρείες πιστοληπτικής αξιολόγησης (Moody’s, S&P,
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Fitch) να προβούν σε υποβάθμιση της αυστραλιανής οικονομίας από την υψηλότατη βαθμίδα, διατηρώντας όμως
αρνητικές τις προοπτικές όσον αφορά στη διαχείριση του προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι η εν λόγω αξιολόγηση
είχε κατακυρωθεί στην αυστραλιανή οικονομία το 1975, εξέλιπε στα τέλη της δεκαετίας ’80 και επανήλθε το 2003.
αυστραλιανή οικονομία κατά το οικονομικό έτος 2016/17 συνεχίζει τη μεταβατική της φάση, περνώντας από
την εποχή των επενδύσεων στην εποχή της παραγωγής στον εξορυκτικό τομέα, με την κτηματαγορά να έχει μεν
μετριάσει την πτώση της αύξησης του ΑΕΠ, με τίμημα όμως την υπερπροσφορά ακινήτων η οποία αναμένεται να
οδηγήσει τον κατασκευαστικό κλάδο σε σχετική στασιμότητα. Ως κύριοι παράγοντες διατήρησης της, επί 25ετία,
αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας λογίζονται οι επενδύσεις σε έργα υποδομών και η εξοικονόμηση πόρων για
αναπτυξιακά έργα.
Σε αυτήν την κατεύθυνση μιας broader-based growth, συνεπικουρούν τα χαμηλά επιτόκια της Αποθεματικής
Τράπεζας και η σχετικά χαμηλή ισοτιμία του νομίσματος η οποία «κρατάει» τις εξαγωγές (πτώση 3.4% στο 10μηνο
2016 -στα Α$202δισ.- και με το αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο την ίδια περίοδο να έχει μειωθεί στα -$Α9.3δισ.). Όσον
αφορά στα επί μέρους μακροοικονομικά δεδομένα, το ταμειακό έλλειμμα αναμένεται να μειωθεί από Α$36.5δισ. το
2016/17 σε Α$10.0δισ. το 2019/20. Παράλληλα, οι δημοσιονομικές εισπράξεις αν και αυξάνουν οριακά έχουν ήδη
αρχίσει να επηρεάζονται αρνητικά από το χαμηλό πληθωρισμό και τη μείωση των επιπέδων των πραγματικών
μισθών. Οι σχετικές αυξήσεις των τιμών των πρώτων υλών πρόκειται να αποδώσουν θετικά στη διαμόρφωση των
στοιχείων του προϋπολογισμού πλην όμως από το 2017/18 και μετά, διότι είναι ακόμα νωπές οι αρνητικές επιδράσεις
των χαμηλών επιπέδων τιμών.
Όσον αφορά στις κύριες οικονομικές παραμέτρους της κυβερνητικής πολιτικής, το πραγματικό ΑΕΠ
αναμένεται να αυξηθεί κατά 2% εντός του οικονομικού έτους 2016/17, αντανακλώντας μερικώς τη συρρίκνωση του
ΑΕΠ κατά το τρίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2016 (-0.51%). Προαναφερθείς αναπτυξιακός ρυθμός
αναμένεται να αυξηθεί στο 2.75% κατά το οικ. έτος 2017/18 καθώς η μείωση των επενδύσεων στον εξορυκτικό κλάδο
αποκλιμακώνεται ενώ τα θεμελιώδη της αυστραλιανής οικονομίας παραμένουν ισχυρά με το ποσοστό της ανεργίας
να είναι της τάξεως του 5.5%, ο δείκτης τιμών καταναλωτή να κυμαίνεται στο 2%, και η τιμαριθμική αναπροσαρμογή
των μισθών να διατηρείται σε σχετικά πληθωριστικά επίπεδα σε σχέση με την προ τριετίας περίοδο.
Το κεντρικό μήνυμα της κυβερνητικής πολιτικής είναι η επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και η αύξηση των
θέσεων εργασίας μέσω ενός Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας,
στην καινοτομία και στην ανταγωνιστικότητα. Σημειώνεται ότι το εξαγγελθέν από την προηγούμενη διακυβέρνηση
Tony Abbott, Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Περιουσιακών Στοιχείων των Πολιτειών (ARF/Asset Recycling Fund) δεν
πρόκειται να συνεχιστεί επί της παρούσης διακυβέρνησης ενώ πρόκειται να διακοπεί η λειτουργία των
Προγραμμάτων BAF/Building Australia Fund και EIF/Education Investment Fund. Τα εν λόγω προγράμματα με αιχμή
του δόρατος το ARF, αναμένεται να εξοικονομήσουν περί τα Α$10δισ. μέχρι το 2019/20. Παράλληλα, από τον
Ιανουάριο 2017, η κυβέρνηση πρόκειται να εξοβελίσει το υπάρχον πρόγραμμα παροχής δανείων σε σπουδαστές
επαγγελματικής εκπαίδευσης (VET/Vocational Education and Training) που ακούει στο όνομα VET-FEE-HELP, το οποίο
εκτίναξε το συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο από τα Α$30εκ. (2009) στα Α$3δισ. (2015). Αναμένεται ο
εξορθολογισμός του με διασύνδεση σπουδών – αναγκών βιομηχανίας.
Σε επίπεδο συνολικών μεγεθών της πορείας του Προϋπολογισμού, το τρέχον οικονομικό έτος, η κυβέρνηση
αναμένει εισπράξεις Α$407.4δισ. (23.3% ΑΕΠ) και πληρωμές Α$441.1δισ. (25.2% ΑΕΠ), με πρόβλεψη ότι τα καθαρά
κέρδη από τη διαχείριση του Ομοσπονδιακού Επενδυτικού Ταμείου (τα οποία καταγράφονται στο παθητικό, ως
πληρωμές) θα ανέλθουν στα Α$2.8δισ. Τα δεδομένα αυτά δημιουργούν τις συνθήκες για τη διαμόρφωση του
ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης στα Α$36.5δισ. (-2.1% του ΑΕΠ). Οι αντίστοιχες προβλέψεις για το οικ.έτος
2019/20 είναι ότι οι εισπράξεις θα ανέλθουν στα Α$490.0δισ. (24.8% ΑΕΠ) ενώ οι πληρωμές στα Α$496.2δισ. (25.2%
ΑΕΠ), με τα αντίστοιχα κέρδη του επενδυτικού ταμείου να διαμορφώνονται στα Α$3.9δισ., δημιουργώντας τις
συνθήκες ενός ελλειμματικού ισοζυγίου της τάξης των Α$10.0δισ. (-0.50% ΑΕΠ).
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Όσον αφορά στην αποτίμηση του καθαρού δημοσίου χρέους, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα
δημοσίου τομέα, αυτό επ’ ουδενί δεν υπερβαίνει το 20% ενώ αναμένεται να μειωθεί στο 10% μέχρι το οικ. έτος
2026/27. Αναλογικά, το μεικτό δημόσιο χρέος δεν υπερβαίνει το 30% του ΑΕΠ μέχρι το 2019/20 και αναμένεται να
μειωθεί στο 22.5% μέχρι το 2026/27.
Πρωταρχικός στόχος της Κοινοπολιτειακής Κυβέρνησης είναι οι πρόσθετες δαπάνες να εξισορροπηθούν από
μειώσεις δαπανών σε έτερους κωδικούς και όχι από αυξήσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων ή
στον
κύκλο
εργασιών
των
επιχειρήσεων.
Παράλληλα
αξιολογούνται και προωθούνται
μικρές
μεταρρυθμιστικές
παρεμβάσεις στη λειτουργία του
δημόσιου τομέα (όπως η αποφυγή
επικαλύψεων αρμοδιοτήτων) ώστε
να αυξηθεί έτι περαιτέρω η
παραγωγικότητά του.
Η
Αξιωματική
Αντιπολίτευση άσκησε κριτική στην
Κυβέρνηση ότι δεν έχει καταρτίσει
ένα δομημένο προϋπολογιστικό
πρόγραμμα που να εξασφαλίζει
πλεόνασμα. Ειδικότερα, πρότεινε
ριζοσπαστικές λύσεις μέσω της μείωσης των επιπέδων μη επιβολής φόρου στις λογιστικές πράξεις υποβολής των
κερδών από τις πωλήσεις ακινήτων (capital gains tax) και αποσβέσεων των επισκευών ακινήτων και μεταφοράς των
στο συνολικό εισόδημα (negative gearing).
Οι επί μέρους κινήσεις του Προϋπολογισμού έχουν ως εξής:
Πολιτική Αύξησης Δαπανών:
H
επιπρόσθετη
χρηματοδότηση κατά Α$42εκ. για
75 έργα υποδομών εθνικής
εμβέλειας
με
βάση
το
Infrastructure
Investment
Programme, το έτος 2016/17, το
οποίο έχει ήδη εξασφαλίσει
Α$813εκ. για την ερχόμενη
τετραετία.
Η
επιπρόσθετη
χρηματοδότηση έργων υποδομής
σε
επίπεδο
τοπικής
αυτοδιοίκησης κατά Α$62εκ. το
έτος 2016/17, έχοντας ήδη
εξασφαλίσει Α$541εκ. σε βάθος
τετραετίας
μέσω
του
Προγράμματος ”Community Development Grants Programme”.
Η ίδρυση του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης “Building Better Regions Fund”, το οποίο αναμένεται να
αυξήσει τις πληρωμές σε βάθος τριετίας, κατά Α$298εκ.
Η συνέχιση της χρηματοδότησης με Α$398εκ. της διαχείρισης υδάτινων πόρων, σε βάθος τριετίας.
Η αποκατάσταση της χρηματοδότησης A$553εκ. για τον οργανισμό ARENA/Australian Renewable Energy
Agency σε βάθος τριετίας (Α$800εκ. σε βάθος πενταετίας) κυρίως σε προγράμματα αξιοποίησης της ηλιακής
ενέργειας.
Η χρηματοδότηση με Α$198εκ. του προγράμματος Medicare Benefits Schedule (έναρξη τον Ιούλιο 2017).
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Η αύξηση της χρηματοδότησης του Προγράμματος PBS/Pharmaceutical benefits Scheme, κατά Α4972εκ. στο
τ.ε. εξαιτίας της αυξημένης παροχής φαρμάκων αντιμετώπισης της ηπατίτιδας Γ.
Πληρωμές στις επί μέρους Πολιτείες μέσω του προγράμματος Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών
(Natural Disaster Relief) ύψους Α$544εκ. στο τ.ε.
Η εξασφάλιση Α$877εκ. για έργα υποδομών στην Πολιτεία της Βικτώρια και βεβαιωμένων πληρωμών στο
Πρόγραμμα Asset Recycling Initiative με Α$279εκ. στην τετραετία.
Πολιτική Μείωσης Δαπανών:
Αναδιάρθρωση της χρηματοδότησης πόρων για έργα υποδομών που δεν έχουν εισέτι εκκινήσει
εξοικονομώντας Α$864 εντός τ.ε. και Α$2.2δισ. στην τετραετία (προεκλογική δέσμευση).
Επέκταση της δυναμικότητος του Υπουργείου Ανθρωπίνων Πόρων να έχει ως αρμοδιότητες την
καταπολέμηση της διαφθοράς και την είσπραξη χρεών, εξασφαλίζοντας έσοδα Α$2.1δισ. σε ορίζοντα
τετραετίας (προεκλογική δέσμευση).
H μη συνέχιση του Προγράμματος Ανακύκλωσης Πολιτειακών Περιουσιακών Στοιχείων, η οποία αναμένεται
να μειώσει τα τοκοχρεολύσια κατά Α$701εκ. σε βάθος τριετίας, με πολλαπλά οφέλη σε σχέση με την
υλοποίηση του Προγράμματος.
Η αναδιάρθρωση των Οικογενειακών Παροχών (FTB/Family Tax Benefit) για τις οικογένειες με ετήσιο
εισόδημα άνω των Α$80,000, εξοικονομώντας Α4644εκ. Σε βάθος τετραετίας. Το όλο πρόγραμμα θα κοστίσει
στην τετραετία 2016-2020, περίπου Α$40δισ.
Η δημιουργία πλαφόν στο μέτρο επιδότησης μισθού για όσους είναι άνω των 25 ετών, που θα εξοικονομήσει
Α$329εκ. στην τετραετία.
Η μείωση της χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα “Income Support for Seniors” κατά Α$656 το τ.ε. και
Α$2.7δισ. στην τετραετία, λόγω της επιβράδυνσης του ρυθμού αύξησης των αποδεκτών των συντάξεων
γήρατος (Age Pensions) αλλά και των σταδιακά χαμηλότερων επιπέδων συντάξεων.
Η μείωση της χρηματοδότησης κατά Α$151εκ. το τ.ε. και Α$580εκ. στην τετραετία προς το ”Research and
Development Tax Incentive”, αντανακλώντας τη μικρότερη συμμετοχή στο Πρόγραμμα που όμως δηλώνει
και την “digital divide” που επικρατεί στην οικονομία.
Η μη συνέχιση του Προγράμματος “Green Army Programme”, που είχε στόχο την προστασία του τοπικού
περιβάλλοντος και της διατήρησης της πολιτισμικής κληρονομιάς, εξοικονομώντας Α$224εκ. εντός
τετραετίας.
Πολιτική Αύξησης Εσόδων:
Εξορθολογισμός του χρηματασφαλιστικού συστήματος “superannuation” που από την εποχή της
Κυβέρνησης Φιλελευθέρων (2006/07) υπό τον Π/Θ John Howard και με Θησαυροφύλακα τον Peter Costello,
νυν δ/ντα σύμβουλο του Ομοσπονδιακού Επενδυτικού Ταμείου “Sovereign Wealth Fund”, με την εμπορική
επωνυμία Future Fund, είχε πλήρως εξαιρεθεί της φορολόγησης. Η σημερινή Κυβέρνηση, έθεσε πλαφόν στο
επενδυτικό ποσό που ένας εργαζόμενος δύναται να έχει αποταμιεύσει χωρίς την αναγκαιότητα καταβολής
φόρου, το οποίο ανέρχεται στο ύψος του Α$1.6 εκ. με παράλληλη μείωση του κατωφλίου φορολόγησης, με
συντελεστή 15%, της ετήσιας συνεισφοράς στο συνολικό αποταμιευτικό ποσό, στο 30% του προστιθέμενου
ποσού. Τοιουτοτρόπως, η Κυβέρνηση αρχίζει να συλλέγει άμεσα έσοδα, έλκοντας τα θετικότατα σχόλια του
οργανισμού ”COTA/Caring for Older Australians” που λειτουργεί σε Ομοσπονδιακό και Πολιτειακό επίπεδο,
συμβουλεύοντας τις αντίστοιχες κυβερνήσεις σε ζωτικά ζητήματα που αφορούν τα άτομα της τρίτης ηλικίας
(είτε ως πολίτες είτε ως καταναλωτές).
Ως μέτρα αναπτυξιακού χαρακτήρα στην υλοποίηση του Προϋπολογισμού αποτυπώνονται τα εξής:
ü
ü

ü

ü

Η διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα (εξαιρουμένου του προσωπικού των Ενόπλων
Δυνάμεων) στα επίπεδα του οικ. έτους 2006/07 (περίπου 168,000).
Η παύση των αποζημιώσεων του φόρου του άνθρακα σε νέους αποδέκτες, κατευθύνοντας τους πόρους αυτούς
(Α$2.1δισ.) στο Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Ατόμων ΑΜΕΑ (NDIS/National Disability Insurance Scheme) μέσω
του νεο-ιδρυθέντος συναφούς αποταμιευτικού Ταμείου (NDIS Savings Fund).
Η δημιουργία του Προγράμματος ”Child and Adult Public Dental Scheme”, διασφαλίζοντας ότι η οδοντιατρική
κάλυψη αποκτά προτεραιότητα στην υγιεινή του ατόμου και δεν εντάσσεται σε γενικότερα συστήματα κρατικής
ασφάλισης όπου δεσμεύονται αντιπαραγωγικοί πόροι.
Η κατεύθυνση προς τις Πολιτειακές Κυβερνήσεις πρόσθετων πόρων ύψους Α$2.9δισ. και Α$1.2δισ., για μια
τριετία, αρχής γενομένης από τον Ιούλιο 2017, για να καλύψουν τις επενδυτικές τους ανάγκες στα δημόσια
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ü

ü

ü

ü

ü

ü

νοσοκομεία και σχολεία αντιστοίχως, όπως συμφωνήθηκε τον Απρίλιο τ.ε. κατά τη Συνάντηση των Πολιτειακών
Π/Θ και Θησαυροφυλάκων (COAG/Council of Australian Governments). Το κονδύλι αυτό είναι υπεράνω των ήδη
ετησίως προϋπολογισθέντων Α$18δισ. με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, σε
έκαστο εκ των δύο κρίσιμων τομέων. Επιπρόσθετα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα παράσχει άνω των Α$20δισ.
στο πρόγραμμα “Health Care Homes” με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στους πολίτες με χρόνιες
παθήσεις.
Η δημιουργία του “Try, Test and Learn” Ταμείου το οποίο με πόρους Α$96.1εκ. πρόκειται να χρηματοδοτήσει
καινοτόμες πολιτικές προς την κατεύθυνση εντοπισμού ατόμων υψηλού κινδύνου όσον αφορά στη μακρόχρονη
εξάρτησή τους από το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, παρέχοντάς τους αρωγή στην αναζήτηση εργασίας που
θα τους προσδώσει οικονομική απεξάρτηση.
Η επανεπένδυση Α$250εκ. προς τα Κέντρα Φροντίδας Υπερηλίκων στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές
για να καλύψουν τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν στα κέντρα κόστους λόγω του μικρού τους μεγέθους και της
γεωγραφικής απόστασης από τις αστικές περιοχές. Παράλληλη δημιουργία του Σημείου Επαφής “My Aged Care
Contact Centre” για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών για επί του θέματος πληρέστερη πληροφόρηση.
Η εισαγωγή του Συστήματος Μετατόπισης Φόρων επί των Κερδών “Diverted Profits Tax” που θα συμπληρώσει
και ισχυροποιήσει το νομικό πλαίσιο καταπολέμησης αποφυγής καταβολής φορολογίας των πολυεθνικών
επιχειρήσεων (MAAL/Multinational Anti-Avoidance Law) το οποίο κυρώθηκε στο ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο το
Δεκέμβριο 2015. Το εν λόγω Σύστημα πρόκειται να αυξήσει τα ετήσια έσοδα της κυβέρνησης κατά Α$100εκ.
αρχής γενομένης από το οικ. έτος 2018/19.
Η δημιουργία της Ομάδας Αντιμετώπισης της Φοροδιαφυγής ”Tax Avoidance Taskforce” η οποία με συνολική
«προίκα» Α$679εκ. και 1,000 εξειδικευμένα στελέχη θα στοχεύσει πολυεθνικές επιχειρήσεις και φυσικά
πρόσωπα ιδιαίτερα αυξημένου πλούτου. Η εν λόγω Ομάδα προσδοκά να αποφέρει έσοδα τουλάχιστον
Α$3.7δισ. μέσα στην επόμενη τετραετία.
Η εμπέδωση της “Digital Transformation Agenda” έχοντας εξασφαλίσει επενδυτικούς πόρους Α$254.7εκ. από
το οικ. έτος 2015/16 ώστε να θέσει ανθρώπους και επιχειρήσεις πρώτους τη τάξει στη λήψη ψηφιακών
κυβερνητικών υπηρεσιών που εκτείνονται από την πρόνοια μέχρι την περίθαλψη και τη φορολόγηση.
Η επιβολή μεταρρυθμίσεων στο χρηματοοικονομικό τομέα της οικονομίας οι οποίες μέσω ενός προγράμματος
κόστους Α$127εκ. πρόκειται να ενδυναμώσουν την Επιτροπή Αποταμιευτικών και Επενδυτικών Τίτλων
(ASIC/Australian Securities and Investments Commission) ώστε να καταπολεμήσει ατασθαλίες στην παροχή
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ισχυροποιώντας την καταναλωτική εμπιστοσύνη στον κλάδο.

Β.6 Οικονομικό-Επιχειρηματικό Περιβάλλον
Σύμφωνα με το Συγκριτικό Οδηγό Επιχειρείν
της Παγκόσμιας Τράπεζας 2017, η Αυστραλία
DB 2017
DB 2016
Topics
Rank
Rank
συνολικά στην αποτίμηση των δεικτών κατετάγη
Overall
15
13 στη 15η θέση της παγκόσμιας κατάταξης (δύο
Starting a Business
7
8
θέσεις πιο κάτω από το 2016). Ειδικότερα
Dealing with Construction
βελτιώθηκε στην ευκολία έναρξης επιχείρησης, στο
2
2
Permits
κτηματολόγιο, στην είσπραξη των φόρων, ενώ δεν
Getting Electricity
41
40
μπόρεσε να
Registering Property
45
47
κρατήσει την ανταγωνιστικότητά της στην
Getting Credit
5
5
ηλεκτροδότηση,
στην
προστασία
των
Protecting Minority Investors
63
62
μειοψηφούντων
μετόχων,
στο
σιασυνοριακό
Paying Taxes
25
27
εμπόριο και στην επίλυση της αφερεγγυότητας
Trading across Borders
91
90
μιας επιχείρησης. Όσον αφορά στην ευκολία λήψης
Enforcing Contracts
3
3
τραπεζικών
πιστωτικών
διευκολύνσεων
η
Resolving Insolvency
21
20
η
Αυστραλία κατετάγη στην 5 θέση ενώ στη
διαχείριση κατασκευαστικών αδειών, στη 2η θέση. Οι χώρες που ανεδείχθησαν στις πρώτες θέσεις για το 2017 είναι
οι εξής: Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη, Δανία, Χονγκ Κονγκ, Νότιος Κορέα, Νορβηγία, Η.Β., ΗΠΑ, Σουηδία. Σύμφωνα με
την Παγκόσμια Τράπεζα ο κύριος δείκτης μέτρησης του κλίματος ίδρυσης επιχείρησης είναι η προώθηση
διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές. Οι πολιτικές αυτές θεωρούνται
καθοριστικές για την εδραίωση ευνοϊκού επιχειρηματικού κλίματος ενώ συνιστούν ικανή και αναγκαία συνθήκη για
ταχεία ανάπτυξη της απασχόλησης και δημιουργία νέων επιχειρηματικών δομών.
DOING BUSINESS INDEX - AUSTRALIA
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Η φορολογία στην Αυστραλιανή οικονομία επιβάλλεται σε τρία επίπεδα. Στο Ομοσπονδιακό επίπεδο συλλέγονται οι
φόροι φυσικών προσώπων, οι δασμολογικοί και ο ΦΠΑ-GST/Goods & Services Tax. Στο Πολιτειακό επίπεδο
συλλέγονται οι φόροι χρήσης γης για οικιστικούς και επαγγελματικούς λόγους και αγοραπωλησίας, μισθωτών
υπηρεσιών και τυχερών παγνίων. Στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συλλέγονται οι φόροι που εξυπηρετούν
σκοπούς συντήρησης και αναβάθμισης υποδομών περιοχών, παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και διαχείρισης
δημοτικών αθλητικών κέντρων, γηροκομείων, παιδικών σταθμών κλπ. Άξιο αναφοράς είναι το σύστημα
συνταξιοδοτικής ασφάλισης όπου τόσο οι κρατικοί όσο και οι ιδιωτικοί οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να
συνεισφέρουν στο επίπεδο του 9% των αποδιδόμενων αμοιβών, με τους συνταξιοδοτούμενους να λαμβάνουν τα
μαθηματικά αποθέματα των εισφορών αυτών. Η κοινώς νοούμενη σύνταξη σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα δεν
υφίσταται στην Αυστραλία, ιδιαίτερα όταν η συνταξιοδοτηθείσα κατέχει περιουσιακά στοιχεία που δύνανται να
δικαιολογήσουν μιας μορφής εισόδημα. Το ποσοστό φορολόγησης για τις επιχειρήσεις ανέρχεται στο 30% με
εξαίρεση τις μικρές επιχειρήσεις όπου το ποσοστό φορολόγησης μειώθηκε στο 28.5%.
Για τα τα φυσικά πρόσωπα έχει ως εξής:

Εισόδημα

Ποσοστό
Φόρου

Φόρος Εισοδήματος

0 – $18,200

Μηδέν

0%

$18,201 – $37,000

19c for each $1 over $18,200

0 – 9.7%

$37,001 – $87,000

$3,572 plus 32.5c for each $1 over $37,000

9.7 – 21.9%

$87,001 –
$180,000

$17,547 plus 37c for each $1 over $80,000

21.9 – 30.3%

$180,001 and over

$54,547 plus 45c for each $1 over $180,000

30.3 – 44.9%

Κύρια Μη Δασμολογικά Εμπόδια
Australia
Barrier Fiche
Australia
SPS Issues

Φυτο Υγειονομικά
Πιστοποιητικά

http://madb.europa.eu/madb/barriers_result.htm?isSps=false&countries=AU
http://madb.europa.eu/madb/sps_barriers_result.htm?isSps=true&countries=AU
Περιορισμοί Εισαγωγής στα Τυροκομικά: Σοβαροί περιοριστικοί έλεγχοι,
σύμφωνα με τον Κώδικα Πιστοποίησης Τροφίμων του οργανισμού FSANZ,
διενεργούνται στα μαλακά τυριά, τα αοποία χρήζουν και συγκεκριμένων μεθόδων
παστερίωσης. Επίσης και για το εισαγόμενο γάλα. Οι Αυστραλιανές Αρχές
επικαλούνται δεδομένα επιδημιολογίας και διάφορα μικροβιολογικά κριτήρια
ελέγχου των γαλακτοκομικών προϊόντων. Το θέμα το παρακολουθεί η ΕΕ και έχει
προτείνει στην Αυστραλιανή πλευρά να πραγματοποιήσει ταξίδια
πραγματογνωμοσύνης σε Κράτη Μέλη για να διαπιστώσει ποιες μέθοδοι
παραγωγής και έλεγχοι υλοποιούνται.
Περιορισμοί Εισαγωγής στο Βόειο Κρέας: Αναιτιολόγητοι εισαγωγικοί
περιορισμοί σε ένα μεγάλο αριθμό ζωϊκών προϊόντων, με βάση το κριτήριο
σπογγγώδους εγκεφαλοπάθειας (BSE/Bovine Spongiform Encephalopathy). Η
Αυστραλία έχει αυστηρό καθεστώς ελέγχων για τα ζώντα βοοειδή, το βόειο κρέας
αλλά και συναφή παράγωγα προϊόντα. Οι περιορισμοί αυτοί είναι αυστηρότεροι
από τους παγκοσμίως αποδεκτούς του οργανισμού World Organization for Animal
Health. Τελευταία η Ολλανδία κατόρθωσε με συνεχείς ελέγχους και
πραγματογνωμοσύνες να εξαιρεθεί από τον κατάλογο των «επικίνδυνων χωρών».
Πιθανολογείται ότι μι ατέτοια κίνηση θα οδηγήσει σύντομα στην άρση της
απαγόρευσης εισαγωγών από όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ, που έχουν υιοθετήσει
τους ίδιους κώδικες ελέγχων.
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Περιορισμοί Εισαγωγής στο Χοίρειο Κρέας: Η Αυστραλία έχει αυστηρό καθεστώς
εισαγωγικών ελέγχων του χοίρειου κρέατος και των παραγώγων του (διαδικασίες
θέρμανσης και απομάκρυνσης του κόκκαλου) λόγω των μετρων που λαμβάνονται
για την αντιμετώπιση των ασθενειών PRRS/Porcine Reproductive Respiratory
Syndrome και PMWS/Post-weaning Multi-systemic Wasting syndrome. Όσον
αφορά σε χώρες-μέλη, μόνον η Δανία έχει λάβει άδεια εξαγωγής, έχοντας πρότερα
εναρμονίσει τις τεχνικές επεξεργασίας κρέατος σύμφωνα με την Αυστραλιανή
νομοθεσία. Το οξύμωρο είναι ότι καίτοι οι Αυστραλιανές Αρχές έχουν επί της
ουσίας αποδεχθεί τις παραγωγικές μεθόδους, ιδίως στην Ιταλία και Ισπανία, για
την απρόσκοπτη εισαγωγή των προϊόντων Parma & Serrano Hams, εν τούτοις
στους εδώ διενεργούμενους ελέγχους (IRA/Import Risk Assessments) πάντα
προβλήματα παρουσιάζονται. Commission and Australian authorities.
Περιορισμοί Εισαγωγής στα Πουλερικά: Aναιτιολόγητοι εισαγωγικο΄ί
περιορισμοί παρατηρούνται επίσης στην εισαγωγή πουλερικών, σχετικά με την
ασθένεια Bursal Disease IBD (Gumboro Disease). Το σχετικό έλεγχοι (IRA/Import
Risk Assessment) έχει δημοσιευθεί από το 2006, με αναθεωρηθείσα έκδοση το
2008. Τα στοιχεία που έδωσε η ΕΕ, η οποία θεωρεί ότι οι Αυστραλιανές απαιτήσεις
είναι υπερβολικές, δεν έχουν ληφθεί υπ’όψη.
Γεωγραφικές
Ενδείξεις /
Παραπλανητικά
Προϊόντα

Εσωτερική
Φορολόγηση
Εισαγόμενων
Οίνων

Καταστρατήγηση
Ανταγωνισμού

Κρατικές
Προμήθειες

Η προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων στα Τρόφιμα υπόκειται σε πολλές
ατέλειες, αποτρέποντας τους ευρωπαίους εξαγωγείς να έχουν πρόσβαση, με
υψηλές απαιτήσεις, στην Αυστραλιανή αγορά. Το ίδιο συμβαίνει και με τις
ετικέττες προϊόντων που είναι ψευδεπίγραφα και παρπλανητικά (όχι μόνον του
κλάδου τροφίμων), συμπεριλαμβανομένων πολλών αγαθών που εισάγονται από
την Αν.Ασία.
Φόρος Οίνου Ισοδυνάμου Αποτελέσματος: Η Αυστραλία υιοθετεί ένα φόρο
ύψους 29% επί της αξίας του καταναλισκόμενου οίνου (WET/Wine Equalisation
Tax), παράλληλα όμως δίνει επιστροφή φόρου (rebate) σχεδόν σε όλους τους
εγχώριους παραγωγούς οίνου, ώστε να συναγωνίζονται με άνεση τους εισαγωγείς,
ενισχύοντας πολλαπλά την εγχώρια βιομηχανία. Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτός ο
επιβαλλόμενος φόρος αφορά όλων των ειδών τις συναλλαγές (χονδρική, λιανική
και ιδιόχρηση) και όλων των ειδών τις ποικιλίες/κατηγορίες οίνων [grape wine
(including sparkling wine and fortified wine), grape wine products such as marsala,
vermouth, wine cocktails and creams, other fruit wines and vegetable wines
(including fortified fruit wines and vegetable wines), cider and Perry, and mead and
sake (including fortified mead)]. Η μεθοδολογία εφαρμογής του είναι ως εξής: 29%
is applied on the customs value, the customs duties (excise tax + 5%), and the
transport/insurance costs (GST of 10% is then applied on the total including WET),
ενώ τον καταβάλλουν οι παραγωγοί, οι χονδρέμποροι και οι λιανέμποροι.
Η Αυστραλία καταστρατηγεί τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών παραγωγής
αγροτικών πρωταρχικών προϊόντων μέσω μιας απλής ενημέρωσης του ΠΟΕ, από
το 2006, περί των απόλυτων ελέγχων σε 6 επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τον
αγροτικό πλούτο της χώρας. Για παράδειγμα η «AWB International Ltd» (πρώην
Australian Wheat Board) και η «ABB Grains Ltd» (πρώην Australian Barley Board).
Πάμπολλες πολιτικές διακριτικής μεταχείρισης υιοθετεί η Αυστραλιανή Κυβέρνηση
για να διαχειριστεί τον όγκο των Κρατικών Προμηθειών που με διαφάνεια
ανακοινώνει στη σχετική ιστοσελίδα: https://www.tenders.gov.au/ Το πρόβλημα
έγκειται στην περαιτέρω επεξεργασία των φακέλλων υποψηφιοτήτων (δηλαδή
στην ουσιαστική πρόσβαση στην αγορά) και λαμβάνει σοβαρότερες διαστάσεις
όταν οι διαγωνισμοί διενεργούνται από πλευράς Πολιτειών, όπου η μη διακριτική
μεταχείριση δεν έχει θεσπιστεί, όπως για παράδειγμα η διαφοροποιημένη
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τιμολογιακή πολιτική που μπορούν να υιοθετεί η Κυβέρνηση της ΝΝΟ για αγαθά
(προϊόντα/υπηρεσίες) που δέχεται από εταιρείες της Ωκεανίας.

Τελωνειακές
Διατυπώσεις

Πρόβλημα παρατηρείται κατά την εισαγωγή χημικών προϊόντων στην Αυστραλία
(σχετικός Νόμος: Industrial Chemicals (Notification and Assessment) Act 1989) με
αρμόδιο εποπτεύοντα οργανισμό το National Industrial Chemicals Notification and
Assessment Scheme (NICNAS). Από το 2004, Ευρωπαϊκές εταιρείες οφείλουν να
έχουν θυγατρική στην Αυστραλία ώστε να προβαίνουν σε εξαγωγές για εμπορικούς
σκοπούς και μόνον οι χημικές ουσίες δασμολογούνται. Το κόστος του NICNAS
ποικίλει από Α$400 – Α$9,000 ανάλογα με το τιμολόγιο εισαγωγής (<Α$500χιλ >Α$5εκ.).
Κλάδος Φαρμακευτικών Προϊόντων: Μέχρι το 1999 ήταν σε ισχύ το πρόγραμμα
"Factor f" στην Australian Pharmaceutical Industry Development Program (PIDP), το
οποίο εμπεριείχε επιδοτήσεις. Το 1999 αντικαταστάθηκε από το Pharmaceutical
Industry Investment Program (PIIP). Το 2004 τέθηκε σε ισχύ το Pharmaceuticals
Partnerships Program (P3), με σύνολο $A150 million. Το πρόγραμμα λειτουργεί στη
βάση ενίσχυσης Α$0.30 για κάθε δολλάριο δαπανηθέν σε R&D στην Αυστραλία. Οι
εξαγωγές φαρμακευτικών ξεπέρασαν τα Α$5 δις το 2012.

Εξαγωγικές
Επιδοτήσεις

Κλάδος Ένδυσης-Υπόδησης: Το Νοέμβριο 2003, η Αυστραλιανή Κυβέρνηση
ανακοίνωσε ένα εξαγωγικό πακέτο της τάξης των Α$800εκ. για την ενίσχυση του
κλάδου TCF/Textile, Clothing and Footwear. To επόμενο στρατηγικό πρόγραμμα
τέθηκε σε λειτουργία το 2005 και έχει ορίζοντα δράσης μέχρι το 2015, όπότε
αναμένεται να τερματιστεί. Έχει τη μορφή επιδοτήσεων αλλά και αμυντικής
δασμολογικής πολιτικής για επενδύσεις σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό και
καινοτομίες, ως ποσοστού επί της δαπάνης και συμπληρώνει τα εξής
Προγράμματα: TCF Structural Adjustment Programme, TCF Product Diversification
Scheme, Expanded Overseas Assembly Provisions Scheme, TCF Small Business
Program και TCF Supply Chain Program.

Β.7 Τραπεζικός Τομέας
Ο τραπεζικός τομέας στην Αυστραλία είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος και τούτο λόγω της συνεχούς ανάπτυξης της
χώρας την τελευταία 20ετία αλλά και της γεωγραφικής προσέγγισης με την Αν. Ασία. Σημαντική θεωρείται η υποδομή
των συνταξιοδοτικών αμοιβαίων κεφαλαίων των οποίων το ύψος υπερβαίνει τα Α$2.5 τρισ. με πολλαπλασιαστικές
επιδράσεις στη διαχείριση επενδύσεων είτε στην εγχώρια αγορά είτε στο εξωτερικό (κυρίως ΗΠΑ, Γερμανία, ΗΒ,
ΛΔΚίνας – μικρό όμως μέρος αυτών). To ποσοστό δανειοδοτήσεων που αφορούν την κατοικία ανέρχεται στο 40% των
συνολικών (περίπου 900,000) εκ των οποίων το 64% αφορούσε τους ιδιοκτήτες δανειολήπτες και το 33% τους
δανειστές. Το συνολικό ύψος ανήλθε στα Α$1.47 τρισ. Το 2016, το συνολικό εισόδημα των εμπορικών τραπεζών
προσέγγισε τα Α$100 δισ. ενώ οι καταβληθέντες φόροι προσέγγισαν τα Α$13 δισ. Η συνολική αποτίμηση των
δανειοδοτήσεων ανήλθε στα Α$392 δισ.
Β.8 Χρηματιστήριο Αξιών Σύδνεϋ
Θεωρείται εύρωστο σε όλη την περιφέρεια της Ανατολικής Ασίας αλλά και από διεθνείς χρηματιστηριακούς
κύκλους της Δύσης. Εισηγμένες είναι πολυεθνικές και εγχώριες επιχειρήσεις με διεθνή κύκλο εργασιών από τους
τομείς των τραπεζών, ασφαλειών, πρώτων υλών, λιανικής πώλησης, μεταφορών και βιοτεχνολογίας. Το 2016 η αγορά
υπέστη πλήγμα τόσο από τα υφεσιακά μακροοικονομικά μεγέθη της Κίνας όσο και από τις αποεπενδύσεις στον κλάδο
του ορυκτού πλούτου, με το γενικό δείκτη να είχε μειωθεί από τις 5,800 μονάδες στις 5,000. Το 2016, η γενική
χρηματιστηριακή αγορά ανέκαμψε σχεδόν όλο το χαμένο έδαφος πλην όμως οι εξορυκτικές επιχειρήσεις και οι
τράπεζες δεν έχουν πλήρως επανέλθει στα πρότερα επίπεδα.
Β.9 Μεταφορές
Ο τομέας των μεταφορών είναι απελευθερωμένος. Εντούτοις μεγάλες αλυσίδες εταιρειών logistics ελέγχουν το
μεγαλύτερο ποσοστό της εγχώριας αγοράς (Toll, Linfox). Κατά το έτος 2014, το οδικό μεταφορικό δίκτυο της
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Αυστραλίας υπολογίστηκε σε 195,619 εκ. τοννο-χλμ με κατανομή ανά Πολιτεία-πηγή ως εξής: NSW 25.9%, QLD 22.8%,
Victoria 20.2%, WA 18.2%. Το φορτίο που διακινήθηκε ανήλθε σε 2,132 εκ. τόννους, με τις ίδιες περίπου αναλογίες.
Β.10 Κανονιστική Συμμόρφωση
Το θεσμικό εμπορικό και επενδυτικό πλαίσιο της Αυστραλίας διέπεται από τους εξής Νόμους και τους
καθοριστικούς, στην άσκηση πολιτικής, Φορείς: Foreign Acquisitions and Takeover Act 1975 – FIRB/Foreign
Investment Review Board, ASIC/Australian Securities & Investments Commission. Το επί μέρους καθεστώς ίδρυσης και
ανάπτυξης επιχείρησης υπόκειται στα Πολιτειακά όργανα (πχ NSW Trade & invest), αρμόδια για εμπορικά θέματα. Σε
θέματα ανταγωνισμού αρμόδια είναι η Επιτροπή ACCC/Australian Competition Consumer Commission η οποία
επιβλέπει τις συνθήκες στρέβλωσης της αγοράς και επέμβασης προστασίας του καταναλωτή και στο
χρηματοπιστωτικό τομέα είναι η APRA/Australia Prudential Regulation Authority η οποία εμμένει στη θωράκιση των
εμπορικών τραπεζών ώστε αυτές να αποφύγουν ένα πλήγμα σε περιπτώσεις διεθνών οικονομικών κρίσεων.
Β.11 Συναλλαγματική Ισοτιμία (στοιχεία Reserve Bank of Australia)
Η ισοτιμία του Αυστραλιανού νομίσματος σε σχέση με το Αμερικανικό νόμισμα κυμάνθηκε στα επίπεδα
AUD/USD=0.70-0.77 κατά το έτος 2016. Αιτία η επιδ΄ίωξη της Αυστραλιανής Κυβέρνησης να διατηρήσει το εθνικό
νόμισμα υποτιμημένο, στην προσπάθειά της να καταστήσει την εθνική οικονομία παραγωγική και ανταγωνιστική,
εστιάζοντας στη βελτίωση των όρων εμπορίου. Εντούτοις, τα εν λόγω επίπεδα θεωρούνται σχετικά ευξημένα σε σχέση
με την προ διετίας περίοδο.
B.12 Διαχείριση Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης
Είναι χαρακτηριστική η δημοσιονομική πολιτική (ενίσχυση κοινωνικών και επενδυτικών δαπανών) που άσκησε ο
Θησαυροφύλακας (επί Κυβέρνησης Εργατικών) Wayne Swan, την περίοδο 2008-2010, στοιχείο που εξαίρεσε την
Αυστραλία από τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης με ταυτόχρονη άνοδο της του κατά κεφαλή
εισοδήματος και τόνωσης της καταναλωτικής ζήτησης. Πρόκληση τώρα είναι η διαχείριση της μετάβασης της
οικονομίας από εκείνην των υψηλών επενδύσεων στον κλάδο των ορυκτών σε εκείνην των κατασκευών, η οποία και
επετεύχθη σε βαθμό υπερβάλλουσας αύξησης των τιμών των ακινήτων αλλά και των εφαρμογών της νέας
τεχνολογίας στη βιομηχανία, ώστε να διατηρηθεί ο επί 25ετία θετικός ρυθμός ανάπτυξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Όσον αφορά στις προβλέψεις μεγεθών για την επόμενη τριετία, στο δημοσιονομικό τομέα θα παρατηρηθεί
σοβαρή επιδείνωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού κατά περίπου 10% λόγω της αδυναμίας είσπραξης
προϋπολογισθέντων φόρων πρώτων υλών από την Κυβέρνηση, τη μη δραστική μείωση κρατικών δαπανών και τη μη
δυνατότητα άμεσης αύξησης της παραγωγικότητας. Το διατραπεζικό επιτόκιο αναμένεται να διατηρηθεί
βραχυχρόνια στα επίπεδα του 1.5% με τάση οριακά αυξητική ενώ το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να διατηρηθεί
σε επίπεδα κάτω του 6% λόγω της έντονης δραστηριότητας στον κατασκευαστικό τομέα που αντισταθμίζει τις
σταδιακές αποαπενδύσεις στον τομέα των ορυκτών. Η οικονομία αναμένεται να τονωθεί από τις υπογραφείσες
Συμφωνίες Ελευθέρων Συναλλαγών με τις χώρες της Αν. Ασίας (Ιαπωνία, Κορέα, ΛΔ Κίνας).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ/ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Δ.1 Διμερές Συμβατικό Πλαίσιο (οικονομικού περιεχομένου)
Σημαντικό σημείο αναφοράς στη διαμόρφωση του θεσμικού μας πλαισίου είναι η έναρξη διαπραγματεύσεων
των δύο Συμφωνιών που, στη μετά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας εποχή, δυνάμεθα να υπογράψουμε με τρίτη χώρα:
α) της Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (η αυστραλιανή πλευρά εμμένει στην απλή ανταλλαγή φορολογικής
πληροφόρησης) και β) της Συμφωνίας Επιστημονικής/Τεχνολογικής Συνεργασίας (σημαντικές οι προοπτικές
ενδυνάμωσης των διμερών μας σχέσεων μεταξύ επιστημονικών φορέων αλλά και οργανισμών του ιδιωτικού τομέα,
όπως οι νεοφυείς επιχειρήσεις).
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ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ / ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΕ ΙΣΧΥ

Διμερής Συμφωνία
Κοινωνικής Ασφάλισης

Διμερής Αεροπορική
Συμφωνία

Υπεγράφη 23.5.2007. Έναρξη ισχύος 1.10.2008. Δεν συμπεριλαμβάνονται
οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι ναυτικοί. Η Αυστραλία έχει από τις 26 Ιουνίου
2014 προτείνει την τροποποίησή της θέτοντας ως προϋπόθεση για την
πλήρη καταβολή συντάξεως την 35ετή παραμονή στην Αυστραλία.
Αυστραλιανή πλευρά αναμένει απάντηση προκειμένου τροποποιηθεί η
συμφωνία
Υπεγράφη στις 10.6.1971, συμπληρώθηκε με Μνημόνιο Συνεργασίας, το
1997, το οποίο αναφερόταν σε θέματα code sharing, του οποίου οι
διατάξεις, για τον ορισμό ιδιωτικών αεροπορικών εταιρειών που πρόκειται
να εκμεταλλευτούν την σύνδεση μεταξύ των δύο χωρών, τροποποιήθηκαν
το 2012.

Διμερής Συμφωνία περί
Αποφυγής Διπλής
φορολογίας του
Εισοδήματος εκ Διεθνών
Αεροπορικών Μεταφορών

Υπεγράφη στην Καμπέρρα στις 5.5.1977. Ετέθη σε ισχύ για να
εξυπηρετήσει τις αεροπορικές μεταφορές Ελλάδος-Αυστραλίας μέσω της
αεροπορικής γραμμής της Ο.Α.

Μνημόνιο Κατανόησης για
την Κινητικότητα των Νέων
[ΜΟU on a Work and
Holiday Visa]

Υπεγράφη στις 14.5.2014 στην Καμπέρρα και αφορά έως 500 νέους
ετησίως, 18-30 ετών, κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
βεβαίωσης διετούς προπτυχιακής φοίτησης, με επαρκή γνώση αγγλικής,
οι οποίοι θα συνδυάζουν διακοπές με εργασία στον ιδιωτικό τομέα.
Κυρώθηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Μέλλει να καθορισθεί ποια
ελληνική Υπηρεσία θα είναι αρμόδια για την απαραίτητη συνοδευτική
συστατική επιστολή. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται κύρωση από
αυστραλιανής πλευράς.
ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Διμερής Συμφωνία περί
Αποφυγής Διπλής
Φορολογίας του
Εισοδήματος και των
Ναυτιλιακών Κερδών

Συμφωνία
Επιστημονικής/Τεχνολογικής
Συνεργασίας

Δύναται να διευκολύνει την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και την
εγκατάσταση επιχειρήσεων. Η αυστραλιανή πλευρά αντιπροτείνει την
σύναψη Συμφωνίας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα
(τέτοιες όμως Συμφωνίες συνάπτονται, σύμφωνα με σχετική σύσταση του
ΟΟΣΑ, με μη συμβαλλόμενα κράτη). Στη ναυτιλιακή παράγραφο, η
αυστραλιανή πλευρά δεν αποδέχεται το κριτήριο νηολόγησης ως βάση
φορολόγησης των ναυτιλιακών κερδών ελληνόκτητων πλοίων: [κέρδη που
αποκτά μία επιχείρηση ενός Συμβαλλόμενου Κράτους από την
εκμετάλλευση πλοίων σε διεθνείς μεταφορές φορολογούνται μόνο σ' αυτό
το Συμβαλλόμενο Κράτος / Κέρδη που προέρχονται από την εκμετάλλευση
πλοίων σε διεθνείς μεταφορές, φορολογούνται μόνο στο Κράτος στο οποίο
έχουν νηολογηθεί ή από το οποίο έχουν εφοδιασθεί με προσωρινά
ναυτιλιακά έγγραφα. Εν λόγω διατάξεις αφορούν όχι μόνον μεμονωμένες
επιχειρήσεις αλλά και συμμετοχή σε "Shipping Ρool" κοινοπρακτικής
μορφής ή σε πρακτορείο που λειτουργεί σε διεθνές επίπεδο].
Το αρμόδιο αυστραλιανό Υπουργείο Βιομηχανίας δεν έχει δείξει, μέχρι
στιγμής, σημεία ανταπόκρισης. Υπήρξε πρότερη κρούση της Πρεσβείας
κατά το έτος 2014.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ-ΜΝΗΜΟΝΙΑ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΧΕΙ ΠΛΕΙΣΤΑΚΙΣ ΠΡΟΤΑΘΕΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ.
ΑΝΤ’ΑΥΤΟΥ, Η ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ
ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ – ΟΟΣΑ, ΓΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΠΑΡΟΝ
ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ.
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(ΑΥΤΟΜΑΤΗ, ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ
ΑΙΤΗΣΗΣ) ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. (ΣΧΕΤΙΚΗ
ΚΥΡΩΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΛΛ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ).
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕ
ΔΙΑΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ
ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΕΠΙ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΙΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΕΝ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΕΚ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΥΤΗΣ

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΙΣΧΥ (ΤΟ 2015) Η ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑ
(ΑΠΟ ΤΟ 2014) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΟΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ
ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ.
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 23/07/1888
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Β.Δ.
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 21/07/1888
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ : 188
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 01/01/1888
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ :
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 23/07/1888
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Β.Δ.
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 21/07/1888
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ : 188
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 01/01/1888
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ :
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΚΑΜΠΕΡΑ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 07/03/1940
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Α.Ν 2382
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 04/06/1940
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ : 181
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 17/06/1940
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ : 17/06/1940
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΚΑΜΠΕΡΑ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 16/06/1948
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Ν.Δ. 1116
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 23/09/1949
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ : 238
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 04/10/1949
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ :
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 10/06/1971
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Ν.Δ. 153
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 15/09/1973
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ : 243
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 27/09/1973
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ : 10/06/1971
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΚΑΜΠΕΡΑ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 04/11/1972
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Ν.Δ. 423
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 01/01/1974
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ : 170/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 20/06/1974
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ :
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΚΑΜΠΕΡΑ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 05/05/1977
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Ν1101
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 01/01/1980
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ : 296
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 29/12/1980
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ : 07/04/1981
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 02/07/1993
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : ΥΠ.ΑΠΟΦ.
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 20/07/1995
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ : 164
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 09/08/1995
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ :
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΚΑΜΠΕΡΑ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 23/05/2007
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Ν 3677
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 08/07/2008
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ : 140 Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 11/07/2008
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ : 01/10/2008

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟΧ ΩΡΕΣ
ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΕΧΡΙ 12 ΜΗΝΕΣ
ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
[Ν. ΠΚΑ/1881 ΦΕΚ 192/1888,
ΣΥΛΛ. ΣΥΜΒ. 579/1912,
ΕΛΛΕΙΠΟΥΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ
N.R.G. 3 SERIE V. 690 ΜΕΧΡΙ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜ.
ΚΑΤΑΓΓ. 1 ΕΤΟΣ.]
[ΕΠΕΞΕΤΑΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΜΕΓ.
ΒΡΕΤΑΝΝΙΑΣ ΥΠ. ΑΝΑΚ.
26934/Γ/1-15.11.1938 ΦΕΚ
445/Α/26.11.1938]

[ΦΕΚ 193/21.6.1940,
ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΣΥΤΡΑΛΙΑ 22.9.66 ΡΗΤΡΑ
Μ.Ε.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΣΙΩΠΗΡΩΣ
ΑΝΑΚ. ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ]
(ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ)

[ΣΥΛΛ. ΣΥΜΒ. 11/1949,
U.N.T.S. VOL. 18:211]

ΑΘΗΝΑ 155.79/19.5.79,
ΤΡΟΠΟΙΗΣΙΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.

(ΔΙ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ)
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ΣΥΝΘΗΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ
ΠΟΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΑ
ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ
ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ- ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 5421
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ ΜΕ: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 04/07/2002
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Ν3277
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 01/01/2004
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ : 200/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 25/10/2004
[ΑΝΑΚ. ΦΕΚ 116/Α/19.6.05]
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ : 16/01/2005
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 6454
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ ΜΕ: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 01/07/2011
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ :
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ :
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ :
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ :
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 4509
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ ΜΕ: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 18/07/1995
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Ν2616
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 01/01/1998
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ : 126
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 01/01/1998
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ :
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΣΙΔΝΕΥ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 24/09/2000

Δ.2 Διμερές Εμπόριο Ελλάδος-Αυστραλίας

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Εξαγωγές (X)

68.96

91.11

101.90

120.76

121.29

131.38

137.83

128.43

Εισαγωγές (M)

40.49

22.75

25.73

11.96

8.05

9.73

8.81

9.25

109.45

116.84

127.63

132.72

129.34

141.11

146.64

137.68

63.0%

78.0%

79.8%

91.0%

93.7%

93.1%

93.99%

93.28%

28.47

68.36

76.17

108.80

113.24

121.65

129.02

119.18

Όγκος Εμπορίου
(X+M)
% Εξαγωγών επί
Όγκου Εμπορίου
Εμπ.Ισοζύγιο (X-M)
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Ποσά: εκ. Ευρώ

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έτους 2016, το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδος-Αυστραλίας
διαμορφώθηκε ως εξής: Οι εξαγωγές μας ανήλθαν στα 128.43 εκ. ευρώ (μειωμένες κατά 8.1% σε σχέση με το 2015)
και οι εισαγωγές μας ανήλθαν στα 9.25 εκ. ευρώ (αυξημένες κατά 4.99% σε σχέση με το 2015). Ο όγκος του διμερούς
μας εμπορίου μειώθηκε στα 137.68 εκ. ευρώ (μείωση της τάξης του 6%). Αξιοσημείωτο είναι ότι, διαχρονικά, οι
ελληνικές εξαγωγές προς την αυστραλιανή αγορά έχουν καταγράψει ανοδική τάση εντός της περιόδου 2009-16
(+86%). Την ίδια χρονική περίοδο οι ελληνικές εισαγωγές από την Αυστραλία μειώθηκαν αισθητά (-77%), στοιχείο
που αποδίδεται κυρίως στη μείωση της μέσης αγοραστικής δύναμης των ελληνικών νοικοκυριών και της ζήτησης
εισαγόμενων αγαθών. Το στοιχείο αυτό έχει συμβάλει στην πολλαπλή βελτίωση του εμπορικού μας ισοζυγίου με την
Αυστραλία (υπερτετραπλασιασμός μεταξύ των ετών 2009-16, ήτοι από τα +28.47 εκ.ευρώ στα +119.18 εκ.ευρώ). Τα
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ανωτέρω στοιχεία διαμορφώνουν μια τάση ενδυνάμωσης των εξαγωγών μας επί του όγκου εμπορίου, η οποία από
66% που είχε διαμορφωθεί το 2008, υπερέβη το 93% το 2016.
Οι κύριοι πέντε εξαγωγικοί μας κωδικοί προς την Αυστραλία (ανά 4ψήφιο κωδικό συνδυασμένης εναρμονισμένης
ονοματολογίας και ποσοστό μεταβολής σε όρους αξίας σε σχέση με το προηγούμενο έτος) ήσαν οι εξής:
2005: Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι (+16%),
0406: Τυροκομικά (+1%),
3004: Φαρμακευτικά σκευάσματα (-36.28%),
1509: Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του (+49%),
7606: Ελάσματα και ταινίες από αργίλιο με πάχος > 0.2χιλ. (-17%).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΞΙΑ (ευρώ)

CN4
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (2016)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(κιλά)

128,433,639

46,853,579

25,236,509

9,767,232

14,728,806

2,128,029

8,861,112

130,896

6,829,995

1,656,105

6,650,009

2,369,241

5,514,325

1,016,717

5,275,092

894,790

4,323,950

1,821,925

3,608,520

8,607,477

3,370,870

233,886

3,161,286

5,177,063

Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα (εκτός
2005'

από τα διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός από ντομάτες, μανιτάρια και
τρούφες)

0406'

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί
Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που

3004'

αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα,
παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που
παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα
Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, που λαμβάνονται αποκλειστικά από ελιές με

1509'

τη χρήση μηχανικών ή φυσικών μέσων υπό συνθήκες που δεν προκαλούν
αλλοίωση του ελαίου, έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη
μετασχηματισμένα

7606'

Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm (εκτός από
ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες)
Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση ή τη

8428'

μετακίνηση, π.χ. ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες, ιμάντες συνεχούς
μεταφοράς και εναέριοι σιδηρόδρομοι (εκτός από πολύσπαστα, βαρούλκα και
εργάτες, γρύλους, γερανούς

3917'

2001'

Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους συνδέσεις, γωνίες, αρμοί, από
πλαστικές ύλες
Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών,
παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ
Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, που έχουν απλώς

7214'

σφυρηλατηθεί, ελαθεί, εφελκυσθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς
και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση
Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και

2101'

παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάϊ ή το
ματέ. Ρίζες κιχωρίου φρυγμένες και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ
και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα

6802'

Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, φυσικές, άλλες από
σχιστόλιθο, επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από αυτές. Κύβοι, ψηφίδες
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και παρόμοια είδη για μωσαϊκά από φυσικές πέτρες (ό. συμπ. ο σχιστόλιθος),
έστω και πάνω σε υπόθεμα.

99SS'

λοιπά προίόντα

2,255,072

196,439

2106'

Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α.

2,242,323

503,647

0806'

Σταφύλια, νωπά ή ξερά

1,779,512

965,625

1,667,859

430,653

1,604,933

548,380

1,230,821

278,586

1,207,394

212,705

Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη
3920'

κυψελώδεις, μη ενισχυμένα ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε όμοια
συνδυασμένα με άλλες ύλες, χωρίς υπόθεμα, μη κατεργασμένα ή
κατεργασμένα μόνο στην επιφάνεια ή κομμένα μόνο σε σχήμα
Εκχυλίσματα βύνης, καθώς και παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια,

1901'

σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν
σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία < 40% κατά βάρος υπολογιζόμενο με
βάση την πλήρη απολίπανση, π.δ.κ.α.
Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή

3208'

τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη
υδατώδες μέσο. Διαλύματα μέσα σε οργανικούς πτητικούς διαλύτες,
προϊόντων που αναφέρονται στις κλάσεις 3901 έως 3913, με αναλο

3923'

Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, καπάκια,
καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος, από πλαστικές ύλες

Οι κύριοι πέντε εισαγωγικοί μας κωδικοί από την Αυστραλία (ανά 4ψήφιο κωδικό συνδυασμένης
εναρμονισμένης ονοματολογίας και ποσοστό μεταβολής σε όρους ποσότητας σε σχέση με το προηγούμενο έτος) ήσαν
οι εξής:
0802: Καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί (+4%),
8433: Μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή ή τον αλωνισμό γεωργικών προϊόντων (+100%),
8474: Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το διαχωρισμό κλπ χώματος, μεταλλευμάτων, λίθων (+278%),
3304: Προϊόντα ομορφιάς για τη φροντίδα του δέρματος (+84%),
3506: Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά (+450%).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
CN4
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΌ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (2016)

ΑΞΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(ευρώ)

(κιλά)

9,251,128

3,315,659

1,474,405

249,648

1,097,300

43,825

593,306

15,856

Καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους
0802'

(εκτός από καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια
ανακαρδιοειδών)
Μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή ή τον αλωνισμό γεωργικών προϊόντων, ό.

8433'

συμπ. οι μηχανές για το μπαλάρισμα αχύρου ή σανού. Κουρευτικές μηχανές
χόρτου και άλλες θεριστικές μηχανές. Μηχανές για τον καθαρισμό ή τη διαλογή
αυγών, φρούτων και άλλων
Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό, το πλύσιμο,

8474'

τη σύνθλιψη, την άλεση, την ανάμειξη ή τη μάλαξη χώματος, μεταλλευμάτων,
λίθων ή άλλων στερεών (έστω και υπό μορφή σκόνης ή πολτού) ορυκτών υλών.
Μηχανές για τη συμπίεση
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Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και
3304'

παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος (εκτός από τα
φάρμακα), στα οποία περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά παρασκευάσματα και τα

556,048

8,630

553,705

134,156

316,426

357,321

296,967

420,958

235,885

286

226,587

7,038

192,636

275,191

179,004

29,534

175,789

81,836

156,935

226,800

131,496

1,618

130,259

24,613

129,957

236,346

128,577

308

115,582

680

παρασκευάσματα για το μαύρισμα. Παρασ
Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, π.δ.κ.α. Προϊόντα κάθε είδους
3506'

που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά,
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, καθαρού βάρους <= 1 kg

0713'

Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα
Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιμοποιούνται

4802'

για το γράψιμο, την εκτύπωση ή για άλλους γραφικούς σκοπούς, και χαρτί και
χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για διάτρηση, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα
με τη σημείωση 7α)
Συσκευές ηλεκτρικές, για το κλείσιμο, τη διακοπή, την προστασία ή τη σύνδεση

8536'

ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, ηλεκτρονόμοι, ασφάλειες, αντιστάσεις
στα κύματα ηλεκτρισμού, φις και πρίζες, υποδοχές λαμπτήρων ντουί και κουτιά
σύνδεσης), για τάση <
Πλαίσια χυτηρίου. Πλάκες υποστήριξης για καλούπια. Μοντέλα χυτηρίου.

8480'

Καλούπια για μέταλλα (άλλα από εκείνα για τη χύτευση χελωνών, πλινθωμάτων ή
παρομοίων μορφών), μεταλλικά καρβίδια, γυαλί, ορυκτές ύλες, καουτσούκ ή
πλαστικές ύλες (εκτός εκείνων που
Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία αυτοαντιγραφής και άλλα

4809'

χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή μεταφορά κειμένων στα οποία
περιλαμβάνονται και τα χαρτιά με επίχριση, επάλειψη ή που είναι εμποτισμένα
για μηχανές πολυγράφων

3923'

Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, καπάκια, καψούλια
και άλλες διατάξεις κλεισίματος, από πλαστικές ύλες
Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊόντα

3824'

και παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών, στα οποία
περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων,
π.δ.κ.α.

2704'

Οπτάνθρακας (κοκ) και ημιοπτάνθρακας από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη, έστω
και συσσωματωμένοι. Ανθρακας αποστακτικού κέρατος
Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματα αυτών (εκτός των ασυρμάτων με

8518'

ενσωματωμένο πομπό). Μεγάφωνα, έστω και σε προστατευτικό περίβλημα.
Ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο (εκτός από τηλεφωνικές
συσκευές, συσκευές διευκόλυνσης της ακοής των βαρυκόων
Παρασκευάσματα για την υγιεινή του στόματος και των δοντιών, στα οποία

3306'

περιλαμβάνονται και οι σκόνες και κρέμες για τη διευκόλυνση της στερέωσης των
οδοντοστοιχιών. Νήματα που χρησιμοποιούνται για καθαρισμό μεσοδοντίων
διαστημάτων

2002'

Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ
Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την ενσύρματη τηλεγραφία,

8517'

όπου συμπεριλαμβάνονται οι συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας με ασυρματικές
χειροσυσκευές (ακουστικά) και οι συσκευές τηλεπικοινωνίας για συστήματα με
φερόμενη ηλεκτρ.ενέργεια
Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση,

9018'

ό. συμπ. οι σπινθηρογράφοι και άλλες συσκευές ηλεκτροθεραπείας, καθώς και
συσκευές για τον έλεγχο της οξύτητας της όρασης, π.δ.κ.α.
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Δ2.1. Εντοπισμός Ελληνικών Προϊόντων με Εξαγωγικές Προοπτικές
Τα προϊόντα που μπορούν να τύχουν περαιτέρω προοπτικών είναι:
Οπωρικά (πορτοκάλια, λεμόνια, κίτρα, ακτινίδια). Το Αυστραλιανό Υπουργείο Γεωργίας θέτει ιδιαίτερα
αυστηρούς όρους για την υλοποίηση εξαγωγών νωπών αγροτικών προϊόντων,
Αλλαντικά (μη κονσερβοποιημένα),
Αγροτικά συσκευασμένα, καινοτόμα, υψηλής αισθητικής, προϊόντα συμπεριλαμβανομένου του
εμφιαλωμένου οίνου και των αλκοολούχων ποτών,
Δομικά προϊόντα (προφίλ αλουμινίου, μάρμαρα, γρανίτες),
Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας (για χρήση στις τηλεπικοινωνίες).
Δ.2.2 Προτάσεις Περαιτέρω Ανάπτυξης των Ελληνικών Εξαγωγών
Ενίσχυση της εθνικής μας συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις (Τροφίμων/Ποτών, Δομικών Υλικών) και υλοποίηση
στοχευμένων επιχειρηματικών αποστολών. Το στοιχείο της απόστασης δεν αποτελεί αναγκαστικά αποτρεπτικό
παράγοντα για την ανάδειξη των διμερών μας εμπορικών σχέσεων. Ειδικότερα:
§
§
§

§

§
§
§

Προβολή ελληνικού τουρισμού/πολιτισμού, κάτι το οποίο από την έναρξη της οικονομικής κρίσης δεν έχει
υποστηριχθή εξ Ελλάδος. Αξιοποίηση διεθνούς κύρους ομογενών αθλητών και παραγόντων του αθλητισμού.
Προσπάθεια ένταξης της χώρας μας στο Field Trip κορυφαίων Αυστραλών Επιχειρηματιών (Ιούνιο 2016), που
διοργανώνει ετησίως το ”Εuropean Australian Business Council” (EABC).
Επιδίωξη υλοποίησης της Αυστραλιανής συμμετοχής στη ΔΕΘ, ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης
εμπορικών/επενδυτικών ροών παρά την σχετική, προς το παρόν, έλλειψη αυστραλιανού ενδιαφέροντος. Να
επιδιωχθή ομοίως η πρόσκληση της «Αυστραλίας» ως τιμώμενης χώρας στην ετήσια Διεθνή Έκθεση Βιβλίου
της Θεσσαλονίκης.
Συνέχεια της αδιάλειπτης συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στην ετήσια διεθνή εμπορική Έκθεση “Fine Food
Australia” και αποκατάσταση της ελληνικής συμμετοχής στην Έκθεση Δομικών Υλικών και Σχεδιασμού
Κατασκευών “Design Build Australia”.
Ενθάρρυνση πρωτοβουλιών της Εθνικής Διεπαγγελματικής Ένωσης Αμπέλου και Οίνων (ΕΔΟΑΔΟ) για την
προβολή των ελληνικών οίνων, ιδίως των γηγενών ποικιλιών.
Υλοποίηση τη πρόθεσης του Ελληνο-Αυστραλιανού Επιχειρηματικού Συμβουλίου (HABC, Athens) να
διοργανώσει πολυκλαδική επιχειρηματική αποστολή στην Αυστραλία.
Αξιοποίηση της 80ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης και της Ελλαδικής Εκστρατείας.

Δ.3 Επενδύσεις Ελλάδος-Αυστραλίας

ΙΝTRALOT Group

Ελληνικές Επενδύσεις στην Αυστραλία
Η 100% θυγατρική της “Intralot Australia Pty Ltd” εισήλθε στην Αυστραλιανή αγορά έχοντας
ανταποκριθεί σε ανοιχτό διαγωνισμό Αδειών Τυχερών Παιγνίων της Πολιτείας της Βικτώριας.
Η εταιρεία απασχολεούσε 65 άτομα και έχει επενδύσει άνω των 50 εκ. ευρώ από το έτος
ίδρυσής της, το 2005. Μέχρι πρόσφατα διαχειριζόταν ένα ποσοστό τυχερών παιγνίων επί
χάρτου (λοταρία και στιγμιαίο λαχείο), όπου στην Αυστραλιανή αγορά θεωρείτο εξαιρετική
επιτυχία δεδομένων των υπαρχουσών ανταγωνιστριών Αυστραλιανών εταιρειών (Tattersalls
και TNB). Τελευταία όμως, αναγκάστηκε να μεταβιβάσει τις άδειες τυχερών παιγνίων, που
κατείχε από το 2008, προς την, κύρια ανταγωνίστριά της, Αυστραλιανών συμφερόντων “TATTS
Group” εισπράτοντας περίπου Α$20εκ (αρχικό τίμημα, τρέχουσες πληρωμές και συναφής
εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών). Οι λόγοι που επέβαλαν τη συναλλαγή αυτή (αντιστοιχεί
περίπου στο 2% του εξαμηνιαίου παγκόσμιου τζίρου της επιχείρησης) ήταν η σιωπηλή διακριτή
μεταχείριση από το καθ’ύλην αρμόδιο Υπουργείο Παιγνίων της Πολιτείας της Βικτώριας και
παρά τις συστάσεις της οικείας Ανεξάρτητης Αρχής περί πλημμελειών στη διαγωνιστική
διαδικασία αδειοδότησης. Η Ελληνική εταιρεία συνεχίζει τη δικαστική διαμάχη διεκδικώντας
διαφυγόντα κέρδη και τη σχετική απώλεια της εταιρικής της εικόνας. Σημειώνω ότι η ανωτέρω
συναλλαγή ουδόλως σηματοδοτεί την αποχώρηση της εταιρείας από την εν γένει Αυστραλιανή
αγορά λόγω της δραστηριοποίησής της στον τομέα της συναφούς, με τη λειτουργία τυχερών
παιγνίων, τεχνολογίας πληροφορικής και ειδικότερα στην ηλεκτρονική διαχείριση των περίπου
27,000 παιχνιδομηχανών πόκερ (VLTs/Video Lottery Terminals) που είναι εγκατεστημένες
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στους χώρους ψυχαγωγίας της Πολιτείας της Βικτώριας. Eπιπρόσθετα η εταιρεία ανέλαβε το
καινοτομικό έργο της λειτουργίας του προγράμματος εθελοντικού ελέγχου του εν λόγω
ηλεκτρονικού παιχνιδιού για δώδεκα χρόνια, έως τον Αύγουστο 2027 (το σύστημα πρόκειται
η
να τεθεί σε λειτουργία την 1 Δεκεμβρίου 2015). Σε επίπεδο χώρας, η εταιρεία
δραστηριοποιείται εκτός από την Πολιτεία της Βικτώριας, σε εκείνην της Δυτικής Αυστραλίας
(ως τεχνολογικός πάροχος της εταιρείας LotteryWest) και της Τασμανίας (αφορά τυχερά
παιχνίδια λοταρίας, στιγμιαία λαχεία και διαχείριση παιχνιδομηχανών). Παράλληλα, στο
πλαίσιο διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία έχει εκδηλώσει το έντονο ενδιαφέρον
της να επαναλάβει και στην Πολιτεία της Νέας Νοτίου Ουαλίας (NSW Minister for Hospitality,
Gaming & Racing / Office for Liquor, Gaming & Racing) το εγχείρημα της Πολιτείας της
Βικτώριας, δηλαδή να μειοδοτήσει και στα δύο έργα (δεν έχουν ακόμα δημοπρατηθεί) που
αφορούν τα συστήματα παρακολούθησης και εποπτείας εθελοντικού ελέγχου των περίπου
90,000 παιχνιδομηχανών που είναι εγκατεστημένες στην εδώ Πολιτεία.
Στα πρότυπα της παγκοσμίως κατοχυρωμένης πατέντας «Εν Ελλάδι» και με στόχο να
διεισδύσει αποτελεσματικά στην Αυστραλιανή αγορά, υπέγραψε στρατηγική συμμαχία
(icencing agreement) με τη δυναμική εταιρεία αλλαντικών Primo Meats (μερίδιο αγοράς άνω
του 50%). H συμφωνία αφορά την πενταετή αδειοδότηση χρήσης των δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας της Creta Farms που αφορούν την αντικατάσταση του μεγαλύτερου
τμήματος ζωϊκού λίπους των προϊόντων με ελαιόλαδο. Με βάση ομογενειακό δημοσίευμα, τα
έσοδα της κρητικής επιχείρησης Creta Farms, στη διάρκεια της πενταετούς συμφωνίας
παραχώρησης της πατέντας αναμένεται να ανέλθουν στα 7.5 εκ. ευρώ επί συνολικού κύκλου
εργασιών περίπου 250εκ. ευρώ. Το μοντέλο εξωστρέφειας της Creta Farms, που εγκαταλείπει
σταδιακά τις άμεσες εξαγωγές, προσβλέπει σε πρώτη φάση στη δημιουργία άνω των 30 και
πλέον κωδικών αλλαντικών για τα ράφια των μεγαλύτερων αλυσίδων σούπερ μάρκετ της
Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, τα οποία θα φέρουν το σήμα ”Oliving by Hans”.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ομίλου Εστίασης Vivartia, το πρώτο ταχυ-εστιατόριο Goody's
Burger House, πρόκειται να ανοίξει στη Μελβούρνη, στο νεόδμητο κτίριο της Ελληνικής
Κοινότητας Μελβούρνης, μέχρι τέλος του 2015, σε συνεργασία με τη Mediterranean Fast
Casual Restaurants Ltd, συμφερόντων του έχοντος πείρα στο χώρο της εστίασης, ομογενούς
Κώστα Ταγκαλάκη. Σύντομα πρόκειται να ακολουθήσει και δεύτερο εστιατόριο στο
ομογενειακό προάστιο (καρδιά του Ελληνισμού) της Μελβούρνης, Oakleigh, ενώ περί τα τέλη
2016, θα ακολουθήσει και τρίτο, στο Σύδνεϋ. Η Goody's, είναι αυτήν την στιγμή η μεγαλύτερη
ελληνική αλυσίδα με περισσότερα από 150 εστιατόρια σε Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία, FYROM και
Λευκορωσία και δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 1975. Η Αυστραλιανή αγορά
είναι μια καινούργια αγορά για την εξωστρεφή Ελληνική επιχείρηση.
Η ελληνικής εταιρία ηλεκτρονικών «Θέων Αισθητήρες», ιδρυθείσα to 1997, που προμηθεύει
περισκόπια για οχήματα μεταφοράς πεζικού στις ένοπλες δυνάμεις της Αυστραλίας, σκοπεύει
τώρα να εγκαταστήσει και μονάδα παραγωγής στην Αυστραλία και ειδικότερα στη Βικτώρια,
διατηρώντας μάλιστα την ελπίδα πως κι άλλες ελληνικές εταιρίες υψηλής τεχνολογίας θα
ακολουθήσουν. Η THEON Sensors είναι διεθνής προμηθευτής προϊόντων τεχνολογίας
νυχτερινής οράσεως. Όντας ο κύριος προμηθευτής εξοπλισμού νυχτερινής οράσεως για τον
Ελληνικό στρατό, η εταιρία έχει αναπτύξει παράλληλα και ένα διεθνές δίκτυο πελατών και
συνεργατών. Συγκεκριμένα, εξοπλίζει με τα συστήματά της τις ένοπλες και αστυνομικές
δυνάμεις σε 12 χώρες-μέλη ΝΑΤΟ ανά τον κόσμο. Διαθέτουν δύο είδη αισθητήρων. Το ένα
είναι για την νυχτερινή όραση, το οποίο προορίζεται κυρίως για την άμυνα και χρησιμοποιείται
από δυνάμεις ασφαλείας και αμυντικές δυνάμεις κατά τη διεξαγωγή νυχτερινών επιχειρήσεων,
το άλλο σχετίζεται με αισθητήρες μικρομηχανικής που εφαρμόζονται στο χώρο της ιατρικής,
της αεροπορίας και σε πολλούς άλλους τομείς. Η THEON Sensors έχει υπογράψει συμβόλαια
με τη Σουηδία, εξάγει εξοπλισμούς στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο και τη Χιλή, αλλά η
δραστηριότητά της επεκτείνεται και σε χώρες της Μέσης Ανατολής, την Αίγυπτο, τη Σαουδική
Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και στην Αυστραλία και την Ινδονησία. Η THEON
Sensors βρίσκεται στην πρώτη τριάδα εταιριών για τη νυχτερινή όραση παγκοσμίως, με
γραφεία στη Σιγκαπούρη και το Άμπου Ντάμπι. Η νέα βιομηχανική μονάδα που σκοπεύουν να
εγκαταστήσουν στην Πολιτεία Βικτώρια θα δώσει τη δυνατότητα στην εταιρία να πωλεί εκεί
που παράγει. Στα σχέδιά τους είναι να ολοκληρώσουν την εγκατάσταση μέσα στους επομένους
4 με 6 μήνες, ώστε να μπορούν πλέον να καλύψουν την εδώ περιοχή αλλά και την Ανατολική
Ασία.
Η ιδρυθείσα το 1969 φαρμακευτική εταιρεία, συμφερόντων της οικογένειας Ν.Κάτσου,
η
κατετάγη, το 2013 στην 46 θέση μεταξύ 4,577 Ευρωπαϊκών φαρμακευτικώνν επιχειρήσεων
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και στην 435 θέση από πλευράς έρευνας και ανάπτυξης Ευρωπαϊκών προϊόντων. Έχει ανοίξει
Γραφείο Αντιπροσωπείας στη Μελβούρνη από όπου ελέγχει τις πωλήσεις στην Ωκεανία και ΝΑ
Ασία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των γενόσημων φαρμάκων καθώς και
παραφαρμακευτικών προϊόντων. Η εταιρεία βασίζει την ανάπτυξή της στη συνεχή έρευνα και
καινοτομία, στην ισχυρή εμπορική ονομασία και στη τιμολογιακή της ανταγωνιστικότητα. Οι
εξαγωγές της επιχείρησης υπερβαίνουν το 80% του κύκλου εργασιών της (το 2013 ανήλθε στα
170 εκ. ευρώ). Εξάγει σε 85 χώρες και συνεργάζεται με περισσότερες από 200 φαρμακευτικές
εταιρείες έχοντας εξασφαλίσει πάνω από 60 διεθνείς πατέντες.

Glory Resources

Αυστραλιανές Επενδύσεις στην Ελλάδα
Eίχε εκδηλώσει επενδυτικό ενδιαφέρον η δυτικο-αυστραλιανή εταιρεία στον κλάδο εξόρυξης
χρυσού (ορυχείο Σάπες Θράκης) με σκοπό να επένδυε σε εξοπλισμό, διοίκηση ανθρώπινων
πόρων και επαναφορά περιβάλλοντος περίπου Α$100 εκ. για το χρονικό διάστημα ζωής του
ορυχείου (επτά έτη). Η εταιρεία όμως προέβη σχετικά πρόσφατα σε πώληση των
δικαιωμάτων εξόρυξης που κατείχε προς την Καναδική εταιρεία “Eldorado Gold”, η οποία
συνεργάζεται στην Ελλάδα με την «European Goldfields». Τα μεταλλεία της εν λόγω εταιρείας
ευρίσκονται στη Χαλκιδική και ειδκότερα στις περιοχές Σκουριές, Ολυμπιάδα και Στρατώνη.
Η εταιρεία ευρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση για τη συνέχιση του
επενδυτικού της προγράμματος.

Δ.4 Τουρισμός
Η μεγάλη πλειοψηφία του τουριστικού ρεύματος από την Αυστραλία προς την Ελλάδα απαρτίζεται από
ομογενείς). Γενικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το 2015, οι αφίξεις μη μονίμων κατοίκων από την
Ωκεανία προσέγγισαν τις 211,970 (183,165 από την Αυστραλία και 28,806 από τις λοιπές χώρες της Ωκεανίας). Σε
σχέση με το 2014, η αύξηση των τουριστών από την Αυστραλία ανήλθε στο πενιχρό ποσοστό +1.5% ανώ από τις λοιπές
χώρες της Ωκεανίας στο 25.5%. Σε συνολικό ποσοστό τουριστών από την Ωκεανία, αυτοί δεν υπερέβησαν το 1% επί
του συνόλου των τουριστών που δέχθηκε η χώρα μας (ήτοι 211.970 επί συνόλου 23,599,455 αφίξεων). Ο αριθμός
τουριστών από την Αυστραλία που έχει επισκεφθεί την Ελλάδα μεταξύ των ετών 2005-15 έχει υποστεί διακυμάνσεις
με υψηλό τους 183,165 τουρίστες το 2015 και χαμηλό τους 118,090 το 2010. Οι κάτοικοι λοιπών χωρών της Ωκεανίας
που επισκέφθηκαν τη χώρα μας, παρουσίασαν ιστορικό υψηλό το έτος 2015, ανερχόμενοι στους 28,806 ενώ οι
λιγότερες αφίξεις καταγράφηκαν το έτος 2013, που ανήλθαν στις 13,530. Για το πρώτο εξάμηνο 2016 η τάση δείχνει
σημεία κόπωσης όσον αφορά τον αριθμό των ξένων επισκεπτών.
ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
(Ιαν-Δεκ)

(Ιαν-Δεκ)

(Ιαν-Ιουν)

(Ιαν-Ιουν)

Μεταβολή

Αναλογία

2014

2015

2015

2016

2014/2015

2015

19,477,049

20,715,664

6,516,275

6,438,976

6.36%

87.78%

1,411,665

1,515,386

539,528

486,273

7.35%

6.42%

ΑΦΡΙΚΗ

49,043

61,685

21,883

27,289

25.78%

0.26%

ΑΜΕΡΙΚΗ

890,318

1,094,750

428,647

433,105

22.96%

4.64%

ΩΚΕΑΝΙΑ

205,387

211,970

59,364

58,578

3.21%

0.90%

183,080

183,165

48,809

51,626

0.05%

0.78%

22,307

28,806

10,556

6,952

29.13%

0.12%

22,033,462

23,599,455

7,565,697

7,444,221

7.11%

100.00%

22,033,462

23,599,455

7,565,697

7,444,221

7.11%

100.00%

Χώρα Προέλευσης
ΕΥΡΩΠΗ
ΑΣΙΑ

Αυστραλία
Λοιπά Κράτη
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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Πηγή: Έρευνα Συνόρων Τράπεζας της Ελλάδος

Όσον αφορά στο μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιούν οι τουρίστες για να εισέλθουν στη χώρα μας, σε ποσοστό
σχεδόν 95% εισέρχονται από τους αερολιμένες. Οι αυστραλοί (ομογενείς και μη) τουρίστες, που επισκέπτονται τη
χώρα μας, συγκαταλέγονται στις πρώτες θέσεις από πλευράς τουριστικής δαπάνης (Πηγή: ΤτΕ/Στατιστικά
Στοιχεία/Εξωτερικός Τομέας/Ισοζύγιο Πληρωμών/Τουριστικές Υπηρεσίες).
Με βάση τις τουριστικές εισπράξεις ανά χώρα προέλευσης, μεταξύ των ετών 2013-2015, οι εισπράξεις από
αυστραλούς μη-μονίμους κατοίκους Ελλάδος κατέγραψαν στατιστικά υψηλό το 2014. Αναλύοντας τις εισπράξεις των
τριών πρώτων τριμήνων, παρατηρούμε ότι μεταξύ των ετών 2014-2016, οι εισπράξεις από την Αυστραλία βαίνουν
φθίνουσες.
2013: 176.8 εκ. ευρώ / 2014: 238.9 εκ. ευρώ / 2015: 237.2 εκ. ευρώ
2014 (Ιαν-Σεπ): 217.6 εκ. ευρώ / 2015 (Ιαν-Σεπ): 209.5 εκ. ευρώ / 2016 (Ιαν-Σεπ): 158.1 εκ. ευρώ
Όσον αφορά στην τουριστική δαπάνη ανά ταξίδι, οι αυστραλοί (ομογενείς και μη) που επισκέφθηκαν τη χώρα
μας δαπάνησαν τα εξής, με τη δαπάνη να ακολουθεί φθίνουσα πορεία μεταξύ των ετών 2014-2016. Από πλευράς
κατάταξης χώρας-πηγής της δαπάνης εκάστου ταξιδιού, το 2015, πρώτη κατετάγη η Αυστραλία (1,295 ευρώ), δεύτερη
οι ΗΠΑ (1,257 ευρώ) και τρίτος ο Καναδάς (1,221 ευρώ). Τα αποτελέσματα ποικίλουν ανά τρίμηνο, όπου το πλέον
δυνατό διάστημα από πλευράς δαπάνης για τους αυστραλούς θεωρείται το β’ τρίμηνο.
2013: 1,370 ευρώ / 2014: 1,305 ευρώ / 2015: 1,295 ευρώ
2014 (β’τριμ): 1,694 ευρώ / 2015 (β’τριμ): 1,647 ευρώ / 2016 (β’τριμ): 1,340 ευρώ
Την ανωτέρω τάση ακολούθησε και η μέση διάρκεια παραμονής ανά ταξίδι (σε διανυκτερεύσεις) όπου για το 2015,
η της Αυστραλίας υπολειπόταν εκείνης του Καναδά (13) και προπορεύετο των ΗΠΑ (11.4), της Γερμανίας (11.2) και
της Ρωσίας (10.7).
2013: 12.8 / 2014: 12.7 / 2015: 11.2
2014 (β’τριμ): 16.1 / 2015 (β’τριμ): 12.7 / 2016 (β’τριμ): 13.8
Δ4.1. Προτάσεις Ενίσχυσης Τουριστικών Ροών προς την Ελλάδα
Σύμφωνα με κλαδική μελέτη της ΤτΕ με τίτλο ”Ελληνικός τουρισμός και κλιματική αλλαγή: πολιτικές προσαρμογής
και νέα στρατηγική ανάπτυξης”, από το 1965 μέχρι το 2012 έχει καταγραφεί, στη χώρα μας, μέση ετήσια ονομαστική
αύξηση της τουριστικής προσόδου της τάξης του 6% και 11% των αφίξεων διεθνών τουριστών. Ειδικότερα, το 1965 οι
διεθνείς τουριστικές αφίξεις ήταν λίγο περισσότερες από 815 χιλιάδες, ενώ η ονομαστική τουριστική πρόσοδος
ανερχόταν σε US$108 εκ. Από την άλλη πλευρά, το 2012 οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις ήταν περίπου 15,5
εκατομμύρια, ενώ η ονομαστική τουριστική πρόσοδος ανήλθε περίπου σε US$12,9 δισ. Όσον αφορά στα Αυστραλιανά
δεδομένα και σύμφωνα με στοιχεία του οργανισμού “Tourism Australia” για το 2013, η Αυστραλιανή τουριστική
αγορά για περίπου 9εκ. διεθνείς τουριστικές αφίξεις (όλων των κατηγοριών) και 212,000 διανυκτερεύσεις, εισέπραξε
Α$20δισ. ενώ η εν γένει συνεισφορά όλου του τουριστικού κλάδου στο Ασυτραλιανό ΑΕΠ προσεγγίζει τα Α$100δισ.
Συνεπώς ιδιαίτερη σημασία έχει η προσέλκυση υψηλού εισοδήματος τουριστών μέσω εξειδικευμένων
προγραμμάτων θεματικού τουρισμού (θρησκευτικού, ιστορικού, συνεδριακού, καλλιτεχνικού) με στοχευμένο
μάρκετινγκ από τον ΕΟΤ.
Δ.5 Ναυτιλία
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ποσοστό άνω του 30% των Αυστραλιανών εξαγωγών (σύμφωνα με στελέχη
του DFAT), και δη ορυκτών, μεταφέρεται μέσω της ποντοπόρου ελληνόκτητης ναυτιλίας. Η αναζήτηση επακριβών
στοιχείων μέσω των Οργανισμών Λιμένων της Αυστραλίας, Νηογνομώνων και τουριστικών πρακτόρων είναι σχετικά
δύσκολη διότι δεν παρέχονται άμα τη προσεγγίσει εκάστου πλοίου. Η ΕΝΑ/Έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου Πέρθης,
που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο 2015, λόγω αρμοδιότητας, δύναται να ενημερώνεται μερικώς μέσω ναυτιλιακών βάσεων
δεδομένων περί των προσεγγίσεων Ελληνόκτητων εμπορικών πλοίων σε Αυστραλιανούς λιμένες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, οικ. έτους 2014/2015, του οργανισμού ”Ports Australia”, σημαντικό προβάδισμα στη
συνολική διακίνηση φορτίων έχει η Πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας (διακινεί το ήμισυ σχεδόν των συνολικών
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φορτίων της χώρας, τα οποία ανήλθαν την ίδια περίοδο στους 1.33 δισ. τόνους) και αυτό οφείλεται α) στις εξαγωγές
σιδηρομεταλλεύματος (διακίνηση του 97% της χώρας) μέσω των λιμένων Hedland, Dampier, Esperance, Geraldton,
Fremantle, β) εξαγωγές φυσικού αερίου (διακίνηση του 50% της χώρας) μέσω των λιμένων Dampier, Fremantle και γ)
εξαγωγές σιτηρών (διακίνηση του 40% της χώρας) μέσω των λιμένων Fremantle, Albany, Geraldton, Esperance. Η
Πολιτεία της Νέας Νοτίου Ουαλίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις διεθενείς ναυτιλιακές μεταφορές της
Αυστραλίας διότι α) διακινεί το 20% του συνολικού τοννάζ φορτίων της χώρας, β) το 20% του εισαγωγικού τοννάζ
υδρογονανθράκων, γ) το 70% του εξαγωγικού τοννάζ προϊόντων χάλυβα και δ) το 40% του εξαγωγικού τοννάζ
άνθρακα.
Aπό πλευράς ελλιμενισμού εμπορικών πλοίων στους αυστραλιανούς λιμένες, αυτοί ανήλθαν στους 31,168. Η
κατάταξη ελλιμενισμών ανά Πολιτεία έχει ως εξής: Δυτική Αυστραλία (11,427), Κουησλάνδη (9,063), Νέα Νότιος
Ουαλία (4,686), Νότιος Αυστραλία (1,774), Τασμανία (1,633) και Βόρειος Περιοχή (1,565), Βικτώρια (1,020).
Total Throughput (Mass Tonnes)
State
NSW

2014/2015
Imports

Exports

Total

% Share

27,031,640

185,745,583

212,777,223

15.97%

1,514,997

1,908,683

3,423,680

0.26%

62,247,744

282,562,259

344,810,003

25.89%

South Australia

7,791,154

21,115,271

28,906,425

2.17%

Tasmania

5,092,427

7,595,126

12,687,553

0.95%

Vivtoria

9,776,856

10,376,011

20,152,867

1.51%

21,940,538

687,256,345

709,196,883

53.24%

135,395,356

1,196,559,278

1,331,954,634

100.00%

Northern Territory
Queensland

Western Australia
Totals
Πηγή: Ports Australia

Δ6. Έργα / Προκηρύξεις
Η Αυστραλία εφαρμόζει επακριβώς τις διατάξεις του ΠΟΕ περί πλήρους ανάρτησης των διαδικασιών μειοδοτικών
διαγωνισμών πλην όμως πολλοί διαγωνισμοί κατακερματίζονται και παράλληλα διαρκούν μεγάλο χρονικό διάστημα,
με αποτέλεσμα έμφαση να δίδεται στις εγχώριες επιχειρήσεις. Θεωρείται εν τοις πράγμασι αδύνατον να αναληφθούν
δημόσια έργα χωρίς τη συμμετοχή επιτόπιων επιχειρήσεων. Ο γενικός ιστότοπος είναι: http://tenders.gov.au.
Σημαντικό έργο παράγεται ανά επί μέρους Πολιτεία σε συνεργασία με τα αρμόδια παραγωγικά Υπουργεία (Depts of
Business Development & Infrastructure).
Δ7. Διεθνείς Εκθέσεις
Σημαντική παράμετρο για την ενίσχυση των διμερών μας εμπορικών/επενδυτικών ροών συνιστά η
εκατέρωθεν συμμετοχή σε Εκθέσεις διεθνούς χαρακτήρα τόσο στην Αυστραλία όσο και στην Ελλάδα.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

FINE FOOD

Σημαντική θεωρείται η συμμετοχή Ελληνικών επιχειρήσεων στις εν λόγω κύριες
Αυστραλιανές διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, στους κλάδους τροφίμων και δομικών υλικών
αντιστοίχως, οι οποίες διεξάγονται ετησίως εναλλάξ μεταξύ Μελβούρνης και Σύδνεϋ. Τα
τελευταία τρία χρόνια 2012, 2013, 2014 η ελληνική συμμετοχή στη Fine Food (ΟΠΕ,
Enterprise Greece) είχε κυμαινόμενο αριθμό συμμετοχών (6-12 επιχειρήσεις). Το 2015, δεν
πραγματοποιήθηκε εθνική μας συμμετοχή ενώ το 2016, συμμετείχαν μεμονωμένα η
Παναιγιάλειος Κορινθιακή Σταφίδα και η εταιρεία ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ.
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DESIGN BUILD
GOOD FOOD &
WINE SHOW

Η ¨Εκθεση λαμβάνει χώρα ετησίως εναλλάξ μεταξύ Σύδνεϋ και Μελβούρνης. Η χώρα μας
συμμετείχε με εθνικό περίπτερο παλαιότερα. Τα τελευταία χρόνια δεν λαμβάνουμε μέρος.
Συμμετοχή του ΟΠΕ με εθνικό περίπτερο γευσιγνωσίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
ΚΕΡΑΣΜΑ (Ιούνιος 2007), στο Σύδνεϋ.

Δυνατότητες ανάδειξης της Αυστραλιανής συμμετοχής σε κλαδικές εκθέσεις στη χώρα μας υπάρχουν αλλά οι
Αυστραλιανοί Φορείς δεν έχουν μέχρι στιγμής επιδείξει έντονο ενδιαφέρον.
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΘ/HELEXPO

FOOD FORUM

Πρωτιά συμμετοχής με εθνικό περίπτερο είχε η Αυστραλία στη ΔΕΘ, το Σεπτέμβριο 2013.
Tης προσπάθειας ηγήθηκε το Αυστραλο-Ελληνικό Επιμελητήριο Μελβούρνης από κοινού
με δύο επιχειρήσεις από την Πολιτεία της Βικτώριας (τον ομογενειακό σταθμό 3ΧΥ και την
εταιρεία ιατρικού εξοπλισμού Cochlear). Εφέτος, πάντα υπό την αιγίδα του εν λόγω
Επιμελητηρίου, καινοτομία υπήρξε η συμμετοχή της ομογενειακής εταιρείας χρηστικών
αυτοκινήτων θερέτρων “Mini Moke” (συμφερόντων ομογενούς Jim Marcos) η οποία
διερευνά τη δυνατότητα επένδυσης (λειτουργία γραμμής συναρνολόγησης) στην Ελλάδα,
σε συνεργασία με γνωστούς επιχειρηματικούς ομίλους (Κιολεΐδη ή NAMCO) - η εταιρεία
συνεργάζεται για την παραγωγή με την Κινεζική Chery.
Πρόσκληση προς το Δήμαρχο Μελβούρνης από το Δήμαρχο Θεσαλονίκης, Ι.Μπουτάρη, το
Νοέμβριο 2014, για συμμετοχή σε ΔΕΘ ως τιμώμενη πόλη (συνοδεία επιχειρηματιών) δεν
καρποφόρησε.
Διοργανώνεται από τον ιδιωτικό τομέα. Το Μάρτιο 2015, προγραμματίστηκε και έλαβε
χώρα στον εκθεσιακό χώρο ”Mediterranean Expo” (πλησίον του αεροδρομίου
Ελ.Βενιζέλος) η επίσκεψη 12 εταιρειών (ομογενειακών και μη) στο κλάδο τροφίμων/ποτών.
Τα έξοδα μετάβασης και διαμονής καλύφθηκαν από τον προϋπολογισμό της Έκθεσης. Τα
αποτελέσματα ήσαν ενθαρρυντικά καθ’ όσον οι επιχειρηματίες εκκίνησαν εμπορικές
συνεργασίες σε κωδικούς gourmet προϊόντων.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (Ελληνικού Ενδιαφέροντος) ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ
FOOD &
BEVERAGES
APPAREL &
FASHION

COSMETICS

JEWELLERY

BUILDING
MATERIALS
RENEWABLES

ENERGY

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΚΘΕΣΗΣ
“FINE FOOD
AUSTRALIA”
“FASHION
EXPOSED”
“SALON
MELBOURNE”
“SYDNEY
INTNL SPA &
BEAUTY EXPO”
“INTNL
JEWELLERY
FAIR”
“INTNL
JEWELLERY
FAIR”
“DESIGN
BUILD”
“THE
AUSTRALIAN
PV SOLAR
ENERGY EXPO”
“AUSTRALIAN
GAS
TECHNOLOGY
EXPO”
“QUENNSLAND
GAS EXPO”

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
http://www.finefoodaustralia.com.au/
http://www.fashionexposed.com/
http://www.salonmelbourne.com.au/
http://www.internationalbeautyexpo.com.au/

http://www.jewelleryfair.com.au/

http://internationaljewelleryfair.com.au/wp/
http://www.designbuildexpo.com.au/

http://www.aupvsee.com.au/

http://www.australiangastechnology.com.au/

http://www.queenslandgasconference.com.au/
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ENVIRONMENT

“WASTE EXPO”

http://www.wasteexpo.com.au/index.html

“CISCO LIVE”

http://www.cisco.com/web/ANZ/ciscolive/index.html

ICT

MARINE

HOSPITALITY

“CEBIT
AUSTRALIA”
“INTNL BOAT
SHOW”
“HOLIDAY &
TRAVEL
SHOW”
“HOLIDAY &
TRAVEL
SHOW”

http://www.cebit.com.au/
http://www.sydneyboatshow.com.au/futuredates.html
http://travelxpo.com.au/Sydney/

http://travelxpo.com.au/Melbourne/

Δ.8. Επιχειρηματικές Αποστολές
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

2016, Ιούνιος
2015, Ιούνιος

Οινικές κλαδικές αποστολές της ΕΔΟΑΟ/Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης
Αμπέλου και Οίνου στην Αυστραλία (http://www.newwinesofgreece.com) με
παρουσίαση των τεσσάρων κύριων ποικιλιών αμπέλου, οι οποίες παράλληλα
συνιστούν τον κορμό της αμπελοκαλλιέργειας την Ελλάδα (Ασσύρτικο,
Μοσχοφίλερο, Αγιοργίτικο, Ξυνόμαυρο) και έτερων οινοποιήσιμων γηγενών
ποικιλιών αυτόνομων ή που σε συνδυασμό με έτερες διεθνείς, έχουν πλήρως
ενσωματωθεί στα εδαφικά χαρακτηριστικά της χώρας μας. Οι περίπου 200
συμμετέχοντες από την αυστραλιανή οινική βιομηχανία (εστιάτορες, σομελιέ, σεφ,
στελέχη διαχείρισης ετικεττών οίνων σε εστιατόρια πολυτελών ξενοδοχείων) στα 12
Masterclasses (6 Μελβούρνη, 6 Σύδνεϋ) μπόρεσαν να γευτούν μονοποικιλιακά και
πολυποικιλιακά κρασιά κατηγορίας ΠΟΠ ή ΠΓΕ που δεν είχαν ποτέ φανταστεί,
εξαιρουμένων των πολλαπλών δείπνων οινογνωσίας σε πρότυπα πολυπολιτισμικά
εστιατόρια (Press Club, SpiceMaster στη Μελβούρνη / Apollo, Alpha στο Σύδνεϋ). Οι
δύο οινοεκπαιδευτές (Γ.Μιχαήλος, Ι. Καρακάσης) δεν παρέλειψαν να παρουσιάσουν
τις γηγενείς ελληνικές ποικιλίες και σε πολυπολιτισμικό εστιατόριο στην Αδελαΐδα,
πρωτεύουσα της Πολιτείας της Νοτίου Αυστραλίας, αναδεικνύοντας τη ζεύξη (food
pairing) εξωτικών εδεσμάτων και ποικιλιών αμπέλου της χώρας μας. Όλες οι
εκδηλώσεις οινογνωσίας τελέστηκαν υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας ενώ
το Γραφείο ΟΕΥ σε συνεργασία με τα Γενικά Προξενεία Μελβούρνης και Σύδνεϋ
διοργάνωσε δύο εκδηλώσεις όπου προσκλήθηκαν επιφανείς ομογενείς των δύο
αστικών περιοχών, ως διαμορφωτές γνώμης για το ποιοτικό Ελληνικό κρασί, το
οποίο ουδόλως υστερεί από πλευράς σώματος, μεταλλικότητας, οξύτητας,
αρωμάτων φρούτων και δημητριακών, παλαιότητας, ενυδάτωσης, καταλλήλου
αριθμού ταννινών και επίγευσης σε σύγκριση με ανεγνωρισμένα κρασιά διεθνών
ετικεττών. Η εν λόγω συλλογική προσπάθεια (συμμετείχαν 25 οινοποιεία) ήταν η
πρώτη που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην Ωκεανία, καθιστώντας και μόνον την
προσέγγιση αυτή καθεαυτή καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα (μέχρι πρότινος
οι τυχόν παρουσιάσεις πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο μεμονωμένων οινοποιών).
Σημειωτέον ότι ήδη τέθηκε στο τραπέζι η ιδέα ίδρυσης Γραφείου Ελληνικού Οίνου
(κατ’ αναλογίαν με τις ΗΠΑ). Γραφείο μας, σε συνεννόηση με την Αυστραλιανή
Τελωνειακή Υπηρεσία, μερίμνησε για τον, πλήρους ατέλειας, εκτελωνισμό περίπου
2,000 φιαλών οίνου. Σε εμπορικούς όρους, από τα 25 οινοποιεία, τα 10 δεν είχαν
εδώ αντιπρόσωπο. Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής, μόνον τρία οινοποιεία
δεν έχουν ορίσει ακόμα εισαγωγέα, ευρίσκονται όμως σε διαπραγματεύσεις. Από
τους περίπου δέκα εισαγωγείς, οι τέσσερις είναι καθαρά αγγλοσάξωνες, οι
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υπόλοιποι έξη είναι ομογενειακής καταγωγής. Ευκταίο είναι ο εμπλουτισμός των
καταλόγων ετικεττών των εισαγωγικών επιχειρήσεων με ελληνικούς οίνους, οι
οποίοι συνιστούν πρότυπα αγροτικά προϊόντα πολυπολιτισμικής επικοινωνίας και
εξωστρέφειας. Άξιον καταγραφής είναθ η βελτίωση της ποιότητας του εξαγόμενου
οίνου από τη χώρα μας, κατά την τελευταία πενταετία.

Δ.9. Διμερή Επιμελητήρια (Ελλάδος-Αυστραλίας)
Σημαντικό στοιχείο στην ανάπτυξη των διεμρών μας οικονομικών σχέσεων συνιστά η συνεργασία με τα
διμερούς χαρακτήρα Επιμελητήρια που δραστηριοποιούνται και στις δύο χώρες. Και οι δύο εν λόγω Φορείς έχουν ως
στόχο την ενδυνάμωση των εμπορικών/επενδυτικών ροών εκατέρωθεν. Πρόσφατα, παρόμοια κίνηση ίδρυσης
Επιμελητηρίου έχει διατυπωθεί από την παροικιακή επιχειρηματική κοινότητα του Ντάργουϊν (πρωτεύουσα της
Πολιτείας της Βόρειας Επικράτειας) με πρόσθετο στόχο την παρουσίαση ευκαιριών εργασίας προς ανέργους
(εποχικούς και μη) της Περιφέρειας Δωδεκανήσων (ιδιαίτερα στους τομείς των κατασκευών και του τουρισμού).

HABC
(Hellenic Australian
Business Council)
http://www.habc.gr

HACCI Victoria
(Hellenic Australian
Chamber of Commerce &
Industry)
http://www.hacci.com.au

Στην Αθήνα, μετά τη διακοπή εργασιών του Γραφείου “AUSTRADE”,
ιδρύθηκε, το 2012, το Ελληνο-Αυστραλιανό Επιχειρηματικό Συμβούλιο.
Διεθέτει βάση μελών που υπερβαίνουν τις 100 επιχειρήσεις, δεν έχει όμως
μέχρι στιγμής προβεί σε κάποιας μορφής επιχειρηματική αποστολή στην
Αυστραλία. Γραφείο ΟΕΥ έχει συχνή τηλεφωνική επαφή και έχει πολλάκις
ανταποκριθεί σε αιτήματα προγραμματισμού αποστολών αλλά και
μεμονωμένα εξαγωγικά.
Δραστηριοποιείται στη Μελβούρνη εδώ και μια 20ετία το ΑυστραλοΕλληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Διαθέτει κατάλογο επιφανών μελών, οι
δράσεις του καλύπτουν ευρύταο φάσμα δραστηριοτήτων δεν
υπεισέρχονται όμως στην ουσία συστηματικής ανάδειξης διμερών
συνεργασιών. Δύνανται να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας
επιχειρηματικής παοστολής από Ελλάδα. Το αντίστροφο δεν έχει μέχρι
στιγμής αποδώσει σημαντικούς καρπούς.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των επιμέρους Αυστραλο-Ελληνικών Επιμελητηρίων (HACCIs/Hellenic-Australian
Chambers of Commerce & Industry) ανά Πολιτεία είναι ως εξής:
CANBERRA PROPERTY OWNERS’ ASSOCIATION
GPO Box 76, CANBERRA ACT 2601
PIC: Dinos NIKIAS
Email: dino.nikias@nikiasdiamond.com.au
HACCI (WEST AUSTRALIA)
PO Box 350, Francis Str., NORTHBRIDGE WA 6865 www.hacci.org.au
PIC: George GEORGIOU
Email: georgegeorgiou@vglaw.com.au
PIC: Michael Michael
Email: mmichael@ageus.com.au
HACCI (SOUTH AUSTRALIA)
ADELAIDE S.A. 5000
PIC: Peter PANAS
Email: panasp@banksa.com.au
HACCI (VICTORIA)
Former Royal Mint Building, 280 William Street
Melbourne, Victoria 3000
PIC: Mr. Arthur BAOUSTANOS
Web: www.hacci.com.au
Email: trade@hacci.com.au
HACCI (QUEENSLAND)
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Level 19, 480 Queen Street, Brisbane

PIC: Michael ANASTAS
Email: manastas@hwle.com.au
PHILELLHENES ASSOCIATION OF SYDNEY (NEW SOUTH WALES)
219-223 Castlereagh Street, Sydney NSW 2000
PIC: Terry GAVRIILIDES
Email: tg@marsindustries.com.au
Δ.10. Επιχειρηματική Διάσταση Ομογένειας
Μεγάλο κομμάτι των Ελληνικών εξαγωγών (ιδιαίτερα του κλάδου τροφίμων-ποτών) καταναλώνεται από την
ομογένεια, η οποία είναι πλήρως ενταγμένη κοινωνικά και οικονομικά στα αυστραλιανά δρώμενα και με τη διάδοχη
γενεά να έχει οικοδομήσει ένα σύγχρονο και εξωστρεφές προφίλ. Oι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιείται η
επιχειρηματική ομογένεια καταλαμβάνουν μεγάλο εύρος από τον πρωτογενή τομέα έως τον τομέα των υπηρεσιών.
Ειδικότερα, έχουμε επιχειρηματίες ή και υψηλόβαθμα στελέχη στους τομείς της παραγωγής, εισαγωγής και διανομής
αγροτικών προϊόντων, της μεταποίησης (αλουμινοκατασκευές, κατασκευαστικός τομέας) και των υπηρεσιών
(ελεγκτικά λογιστικά γραφεία, δικηγορικά γραφεία, τραπεζικοί και ασφαλιστικοί οργανισμοί). Σημαντική παρουσία
έχουν οι εξής μεγάλου διαμετρήματος, ομογενειακές επιχειρήσεις (τις παραθέτω ανά κλάδο δραστηριοτήτων και
κύρια έδρα):
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Τρόφιμα (Αλιεία)

Poulos Bros (Σύδνεϋ), A.Raptis & Sons (Μπρισμπέϊν), MG Kailis (Φρεμάντλ
Δ.Αυστραλίας).

Κατασκευές

Paspaley Property Group (Ντάργουϊν), John Halikos Group (Ντάργουϊν), Cerbis
Pty Ltd. (Ντάργουϊν) συμφερόντων George Tsirbas, Doric Group (Πέρθη)
συμφερόντων Harry Xydas, Georgiou Group (Πέρθη), Makris Group (Αδελαΐδα),
Maras Construction Group (Αδελαΐδα), Stamoulis Property Group (Μελβούρνη),
Coundouris Group (Καμπέρρα), Nikias Property Group (Καμπέρρα), Geocon
Group (Καμπέρρα) συμφερόντων Nick Georgalis.

Αυτοκίνητα Πολυτελείας

James Lane Motors (Μελβούρνη) συμφερόντων George Nakas.

Τουριστικές Υπηρεσίες

Consolidated Travel (Μελβούρνη), συμφερόντων Spyros Alysandratos.

Εστίαση

The Coffee Club (Μπρισμπέϊν), συμφερόντων Emmanuel Drivas, Emmanuel
Kokoris, John Lazarou.

Διαμονή

Quest Services Apartments (Μελβούρνη) συμφερόντων Paul Constantinou.

Αργυροχρυσοχοΐα

Paspaley Pearls (Ντάργουϊν), MG Kailis (Φρεμάντλ Δ.Αυστραλίας).

Καλλυντικά

Aesop (Μελβούρνη), Νapoleon Perdis (Σίδνεϋ).

Aπό τα ανωτέρω μέλη της ομογενειακής επιχειρηματικής κοινότητας, οι εξής περιελήφθησαν στον κατάλογο των
500 μεγαλύτερων Αυστραλιανών ιδιωτικών επιχειρήσεων, ανά κύκλο εργασιών 2014/15:
• #028, VIC, Consolidated Travel,
• #079, WA, Georgiou Group,
• #081, WA, Kailis Bros,
• #303, WA, Doric Group,
• #370, QLD, A.Raptis & Sons,
• #452, NSW, Poulos Bros,
• #458, VIC, Bardot,
• #465, WA, MG Kailis.
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Δ.11. Βαθμός Αναγνωρισιμότητας Ελληνικών Προϊόντων
Η δημοσιονομική κρίση στη χώρα μας έχει επηρεάσει το εν γένει μάρκετινγκ των ελληνικών προϊόντων στην
αυστραλιανή αγορά, εντούτοις το ομογενειακό στοιχείο θεωρείται στρατηγικό πλεονέκτημα για την ενδυνάμωση της
εξαγωγικής μας τάσης όπως επίσης και η συνεχής αναφορά στα στρατηγικά μας πλεονεκτήματα
(συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγικών προοπτικών των προϊόντων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της
οικονομίας μας) από τους επικεφαλής των εδώ Αρχών μας. Δυστυχώς δεν εισάγονται εδώ όλα τα προϊόντα
(τρόφιμα/ποτά) συσκευασμένα με αποτέλεσμα τη χαμηλή αναγνωρισιμότητά τους. Αιτία ήταν η μακροχρόνια
επιλογή πωλήσεων δια μέσου των παραδοσιακών μπακάλικων (groceries/stockists). Τα ελληνικά ντελικατέσσεν
τελευταία έχουν αρχίσει να εμφανίζονται, ερίσκονται όμως ακόμα σε πρώϊμο αναπτυξιακό στάδιο.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Αλκοολούχα

Κτήματα ΑΛΦΑ, ΣΙΓΑΛΑ, Ν. Και Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ, ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ, ΚΑΤΩΓΙ ΑΒΕΡΩΦ
STROFILIA, ΖΥΘΟΠΟΪΑ ΦΙΞ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΪΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, ΖΥΘΟΠΟΪΑ ΒΕΡΓΙΝΑ,
ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΠΙΛΑΒΑ, ΠΟΤΟΠΟΪΑ ΚΑΛΙΚΟΥΝΗ.

Μη Αλκοολούχα

ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ, ΖΑΓΟΡΙ, ΙΟΛΗ, ΣΟΥΡΩΤΗ.

Τρόφιμα

ΜΕΒΓΑΛ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΕΛΑΪΣ, ΜΙΝΕΡΒΑ, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ, ΖΕΝΙΘ, ΑΓΡ.ΣΥΝ.
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΓΡ.ΣΥΝ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΡΟΥΣΣΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ, ΔΩΔΩΝΗ.

Δομικά Υλικά

ΙΟΝΙΑΝ MARBLE, COSPICO AEBE, ΕΛΒΑΛ, ΑΛΟΥΜΥΛ, ΕUROLINE.

Φαρμακευτικά

DEMO ΑΕ, LAVIPHARΜ ΑΕ, PHARMATHEN ΑΕ.

Υψηλή Τεχνολογία

ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ.

Δ12. Κύριες Δράσεις Οικονομικής Διπλωματίας
Kατά το έτος 2016, υλοποιήθηκε η δεύτερη, κατά ετήσια σειρά, οινική κλαδική αποστολή από την ΕΔΟΑΟ/Εθνική
Διεπαγγελματική Ένωση Αμπέλου και Οίνου στο Σύδνεϋ, στη Μελβούρνη και στην Αδελαϊδα. Από τους 25 οινοποιούς
που συμμετείχαν το 2015, πέντε δεν εκπροσωπούνται στην εδώ αγορά. Τελικά, τρεις επιχειρήσεις εντόπισαν
εισαγωγέα και προχώρησαν σε συνεργασία. Κύριο χαρακτηριστικό της όλης διοργάνωσης ήταν η διενέργεια των
MasterClasses, ως καθοριστικού εργαλείου μάρκετινγκ και αύξησης των πωλήσεων.
Δ13. Προτάσεις Ανάληψης Εξειδικευμένων Δράσεων προς Ενίσχυση της Εξωστρέφειας
Υλοποίηση στοχευμένης επιχειρηματικής αποστολής υπό το ENTERPRISE GREECE στον τομέα προσέλκυσης
επένδύσεων με στόχο την ενημέρωση της αυστραλιανής επιχειρηματικής κοινότητας (ομογενειακής και μη)
επί των διενεργούμενων διαρθρωτικών αλλαγών της εθνικής μας οικονομίας. Συνατήσεις με θεσμικούς
επενδυτές, διαχειρστές αμοιβαίων κεφαλαίων και συνταξιοδοτικών ταμείων.
Αξιοποίηση Φορέων Εξωστρέφειας της χώρας μας (ΔΕΘ, ΕΒΕΑ, ΕΒΕΘ, ΣΕΒΕ, ΣΕΒ) και ευαισθητοποίησή τους
σχετικά με συμμετοχές σε Διεθνείς Εκθέσεις στην Αυστραλία όπως επίσης και υλοποίηση επιχειρηματικών
αποστολών στοχευμένου χαρακτήρα, με παράλληλη χρονική προετοιμασία επαφών και συναντήσεων.
Πραγματοποίηση Επενδυτικού Φόρουμ στην Ελλάδα, με συμμετοχή του Ευρω-Αυστραλιανού Επιμελητηρίου
(EABC/European Australian Business Council) στο οποίο συμμετέχουν ως μέλη του όλες οι πολυεθνικές
Αυστραλιανές επιχειρήσεις καθώς και νευραλγικοί παραγωγικοί Φορείς όπως το “Business Council of
Australia”, «Australian Chamber of Commerce & Industry», που συμβουλεύoυν την αυστραλιανή κυβέρνηση
σε θέματα παραγωγικότητας και καινοτομιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ü

Όσον αφορά στο Διμερές Συμβατικό Πλαίσιο, απαιτείται ενεργοποίηση (έναρξη των διαπραγματεύσεων και
προώθηση των διαδικασιών) των ακόλουθων τριών Συμφωνιών (η επενδυτική υπόκειται στις διαδικασίες της
ΕΕ):
1. Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου (απαραίτητη για την απρόσκοπτη
υλοποίηση εκατέρωθεν επενδύσεων αποφεύγοντας τη διπλή φορολογική επιβάρυνση),
2. Συμφωνία Οικονομικής, Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (με στόχο την υλοποίηση ΜΔΕ και
Επιχειρηματικών Αποστολών),
3. Συμφωνία Τουριστική.
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ü

Από πλευράς προώθησης του διμερούς μας εμπορίου (απαιτείται τουλάχιστον προσέγγιση των εξαγωγών μας
στο ύψος των 200 εκ. ευρώ, τώρα κυμαίνονται κάτω των 150εκ. ευρώ).

ü

Το καθεστώς υγειονομικών απαιτήσεων της Αυστραλίας δεν επιτρέπει την απρόσκοπτη εισαγωγή οπωρικών και
αλλαντικών. Έχει ήδη εκκινήσει ο φυτο-υγειονομικός διάλογος εξαγωγής ακτινιδίων.

ü

Απαιτείται στροφή, στο διμερές μας εμπόριο, στον τομέα των υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, καινοτομικών
εφαρμογών και διακλαδικών συνεργασιών θερμοκοιτίδων για την εκατέρωθεν ανάδειξη συνεργασιών νεοφυών
επιχειρήσεων.

ü

Προστασία Γεωγραφικών Ενδείξεων: Η Συμφωνία Αυστραλίας-Ε.Ε. για τον Οίνο, του 2008, διαφυλάσσει το
καθεστώς σήμανσης των οίνων της Ε.Ε., παρέχοντας προστασία και στις γεωγραφικές ενδείξεις για τους
ελληνικούς οίνους. Πλην των οίνων όμως η αυστραλιανή νομοθεσία δεν προβλέπει ουδεμία άλλη προστασία
(ΠΟΠ/ΠΓΕ). Επί παραδείγματι αναφέρουμε την ευρεία χρήση αυστραλιανών απομιμήσεων της ελληνικής φέτας
(ΠΟΠ) που σφετερίζονται το όρο «Ελληνική» με το προσωνύμιο «στυλ». Επί θέματος η Αρχή Τροφίμων της
Πολιτείας της Νέας Νοτίου Ουαλίας (NSW Food Authority) μας έχει απαντήσει ότι δεν θεωρεί ότι σε αυτές τις
περιπτώσεις τίθεται ζήτημα παραπλάνησης των καταναλωτών.

ü

Η ανάδειξη των τουριστικών δυνατοτήτων της χώρας μας, στην Αυστραλία θεωρείται σημαντικό στοιχείο λόγω
του μικρού αριθμού αφίξεων, σχετικά με τις επισκέψεις αυστραλών τουριστών στο εξωτερικό και το υψηλό μέσο
αυστραλιανό εισόδημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ü

Από ελληνικής πλευράς, σημαντικά οχήματα θεωρούνται οι κλαδικοί παραγωγικοί μας φορείς (Επιμελητήρια,
Σύνδεσμοι Βιομηχανιών) με προεξάρχοντα το ρόλο του Enterprise Greece.

ü

Από αυστραλιανής πλευράς, τα Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια είναι ΝΠΙΔ (συμπεριλαμβανομένου του
Hellenic-Australian Chamber of Commerce & Industry), προσφέρουν υπηρεσίες έναντι αμοιβής και σαφώς
απαιτούν πρότερη προετοιμασία (τουλάχιστον τριμήνου) όλων των επιχειρηματικών αποστολών. Οι ελληνικοί
Φορείς θα πρέπει να υιοθετήσουν αυτό το χρονοδιάγραμμα εάν θέλουμε να έχουμε σαφή αποτελέσματα
επιχειρηματικών επαφών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Α/Α

Πηγή Πληροφόρησης Ενημέρωσης

1

Στατιστική Υπηρεσία
Αυστραλίας - Australian
Bureau of Statistics

2

Υπουργείο Εξωτερικής
Πολιτικής και Εμπορίου Department of Foreign
Affairs and Trade

3

Υπηρεσία Τελωνείων και
Προστασίας των Συνόρων Australian Customs and
Border Protection Service

Διαδικτυακός Τόπος

Πληροφορίες που μπορεί
να αντληθούν - Σχόλια

http://www.abs.gov.au/

Η εθνική στατιστική
υπηρεσία παρέχει
εξειδικευμένες αναλυτικές
πληροφορίες μόνον έναντι
αμοιβής.

http://www.dfat.gov.au/

Η βάση δεδομένων
περιέχει στοιχεία για το
εξωτερικό εμπόριο της
Αυστραλίας και τις
διεθνείς οικονομικές
σχέσεις.

http://www.customs.gov.au/

Δύνανται να αναζητηθούν
πληφορορίες αναφορκά με
δασμούς, διαδικασίες
εισαγωγής και σχετικοί
περιορισμοί.
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4

5

6

Υπουργείο Γεωργίας και
Υδάτινων Πόρων Australian Dept. of
Agriculture and Water
Resources
Υπουργείο Γεωργίας και
Υδάτινων Πόρων (Υπηρεσία
Καραντίνας και
Επιθεώρησης) - Australian
Dept. of Agriculture and
Water Resources
(Quarantine and Inspection
Service)
Ένωση Επιστημονικής και
βιομηχανικής έρευνας της
κοινοπολιτείας της
Αυστραλίας - The
Commonwealth Scientific
and Industrial Research
Organisation ...

http://www.agriculture.gov.au

Καταγράφονται όλες οι
υπηρεσίες σχετικά με την
εισαγωγή και εξαγωγή
αγροτικών προϊόντων
καθώς και ο μηχανισμός
ελέγχου που διέπει τα
σχετιζόμενα προϊόντα
(μεταποιημένα και μη).

http://www.agriculture.gov.au/import/onlineservices/bicon

Πληροφορίες αναφορικά
με τις διαδικασίες
εισαγωγής κυρίως σχετικά
με φυτοϋγειονομικά
μέτρα.

http://www.csiro.au/

Πληροφορίες σχετικά με
έρευνα και καινοτομία σε
τομείς όπως ενέργεια,
περιβάλλον, κλιματική
αλλαγή, μεταφορές
υποδομή κλπ.

7

Κρατική Τράπεζα
Αυστραλίας (Αποθεματική)
- Reserve Bank of Australia

http://www.rba.gov.au/

Δημοσιεύεται η έκθεση
του Διοικητή αλλά και
άλλες μελέτες και
οικονομικές εκτιμήσεις.

8

Πολιτειακό Υπουργείο
Καινοτομίας Βιομηχανίας
και Περιφερειακής
Ανάπτυξης - Department of
Innovation, Industry and
Regional Development

http://www.diird.vic.gov.au/

Πληροφορίες σχετικά με
τηνο ικονομία της
Πολιτείας της Βικτώρια
(Μελβούρνη)

9

Υπουργείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης Nέας Nότια
Oυαλίας - Department of
State and Regional
Development (NSW)

10

Εκθέσεις και Συνέδρια
Αυστραλίας - Exhibition and
Event Association of
Australia

11

Υπηρεσία Εξωτερικού
Εμπορίου Αυστραλίας Austrade (Australian Trade
Commission)

http://www.austrade.gov.au/

12

Αυστραλιανή Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς - ASIC
Australian Securities and
Investments Commission

http://www.asic.gov.au/asic/asic.nsf

13

Υπουργείο Οικονομίας The Treasury

http://www.treasury.gov.au/

http://www.business.nsw.gov.au/

Πληροφορίες σχετικά με
την οικονομία τηε
Πολιτείας της Νέας Νότίου
Ουαλίας (Σύδνεϋ).

http://www.eeaa.com.au/

Ο κατάλογος δεν περιέχει
τις εταιρείες διοργάνωσης
εκθέσεων που δεν
ανήκουν στην Ένωση.
Πληροφορίες για το
εξωτερικό εμπόριο της
Αυστραλίας από τον
αρμόδιο φορέα
προ'ωθησης του
εξαγωγικού εμπορίου
Η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς εκτός των
άλλων δημοσιεύει
κατάλογο εταιρείων
(information brokers) που
προσφέρουν υπηρεσίες
χρηματοπιστωτικων
πληροφοριών επί
πληρωμή (ισολογισμούς
εταιρειών, δανειοληπτική
ικανότητα κ.α.).
Δύνανται να αναζητηθούν
πληφορορίες αναφορικά
με το ρυθμιστικό πλαίσιο
για τις χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες, την πολιτική
επενδύσεων, τον
προϋπολογισμό την
εμπορική πολιτική κλπ.
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Η συγκεκριμένη Υπηρεσία
είναι μη-κυβερνητική αλλά
αναγνωρίζεται πό την
κυβέρνηση ως ο φορέας
προτύπων και
τυποποίησης. Δύναται να
αναζητηθούν πληροφορίες
για την τυποποίηση και το
καθετώς των προτύπων
στην Αυστραλία
Δύναται να αναζητηθούν
πληφορορίες σχετικά με το
ρυθμιστικό καθεστώς στον
τραπεζικό τομέα, τον
αριθμό των τραπεζών και
το μέγεθος του
ενεργητικού των.

14

Υπηρεσία Προτύπων και
Τυποποίησης - Standards
Australia

http://www.standards.org.au

15

Ένωση Αυστραλιανών
Τραπεζών - Australian
Bankers Association

http://www.bankers.asn.au

16

Εθνικό Σύστημα Κρατικών
Προμηθειών Australian
Government Tender System

https://www.tenders.gov.au/

Αναρτώνται οι δημόσιοι
διαγωνισμοί που
προκηρύσσονται στην
αυστραλιανή επικράτεια.

17

Οργανισμός Διανοητικής
Ιδιοκτησίας - Intellectual
Property Australia

http://www.ipaustralia.gov.au

Επεξηγείται η μεθοδολογία
αν΄ρτησης προϊόντων και
υπηρεσιών διανοητικής
ιδιοκτησίας.

18

Ρυθμιστική Αρχή
Προληπτικής Διαχείρισης
ΧρηματοΟικονομικού
Συστήματος - Australia
Prudential Regulation
Authority

http://www.apra.gov.au/Pages/default.aspx

19

Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Βικτώριας
(Μελβούρνη) - VECCI
Victorian Employers'
Chamber of Commerce and
Industry

http://www.vecci.org.au

20

Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Νέας Νοτίου
Ουαλίας (Σύδνεϋ) - NSW
Chamber of Commerce and
Industry

https://www.nswbusinesschamber.com.au

21

Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Δυτικής
Αυστραλίας (Πέρθη) Western Australia Chamber
of Commerce and Industry

http://cciwa.com

Ρυθμιστική Αρχή
Χρηματοοικονομικού
Τομέα (τραπεζών,
ασφαλιστικών εταιρειών,
πιστωτικών ιδρυμάτων).
Το Επιμελητήριο της
Βικτώρια είναι ισχυρός
επεχειρηματικός φορέας.
Υπόκειται στο ιδιωτικό
δίκαιο και παρέχει
πληροφόρες έναντι
αμοιβής. Η ιστοσελίδα
είναι ενημερωτική για
πιθανές συνεργασίες στην
περιοχή της Βικτώρια.
Το Επιμελητήριο της Νέας
Νοτίου Ουαλίας είναι
ισχυρός επεχειρηματικός
φορέας. Υπόκειται στο
ιδιωτικό δίκαιο και
παρέχει πληροφορίες
έναντι αμοιβής. Η
ιστοσελίδα είναι
ενημερωτική για πιθανές
συνεργασίες στην
ευρύτερη περιοχή των
ανατολικών Πολιτειών.
Το Επιμελητήριο της
Πολιτείας της Δυτικής
Αυστραλίας είναι ισχυρός
επεχειρηματικός φορέας.
Υπόκειται στο ιδιωτικό
δίκαιο και παρέχει
πληροφορίες έναντι
αμοιβής. Η ιστοσελίδα
είναι ενημερωτική για
πιθανές συνεργασίες στην
ευρύτερη περιοχή της
δυτικής Αυστραλίας.
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Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Νότιας
Αυστραλίας (Αδελαϊδα) South Australia Chamber of
Commerce and Industry

https://business-sa.com
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Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Κουησλάνδης
(Βρισβάνη) - Queensland
Chamber of Commerce and
Industry

https://www.cciq.com.au

Το Επιμελητήριο της
Πολιτείας της Νοτίου
Αυστραλίας είναι ισχυρός
επεχειρηματικός φορέας.
Υπόκειται στο ιδιωτικό
δίκαιο και παρέχει
πληροφορίες έναντι
αμοιβής. Η ιστοσελίδα
είναι ενημερωτική για
πιθανές συνεργασίες στην
ευρύτερη περιοχή της
νότιας Αυστραλίας.
Το Επιμελητήριο της
Πολιτείας της
Κουησλάνδης είναι
ισχυρός επεχειρηματικός
φορέας. Υπόκειται στο
ιδιωτικό δίκαιο και
παρέχει πληροφορίες
έναντι αμοιβής. Η
ιστοσελίδα είναι
ενημερωτική για πιθανές
συνεργασίες στην
ευρύτερη περιοχή της
βοριεοανατολικής
Αυστραλίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Π.1 Κατάταξη Ελλάδος στο διμερές εμπόριο ΚΜΕΕ-Αυστραλίας/Αν.Μεσογείου
Σύμφωνα με τα στοιχεία του DFAT (Dept. of Foreign Affairs & Τrade), η Ελλάδα κατέλαβε την 20η θέση από
πλευράς ύψους εξαγωγών μεταξύ των 30 χωρών (28 ΚΜΕΕ + 2 χώρες Αν.Μεσογείου).
ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (AΥΣΤΡΑΛΙΑΣ / ΚΜΕΕ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ - ΙΣΡΑΗΛ)
Εξαγωγές Αυστραλίας
2012/13

2013/14

2014/15

Εισαγωγές Αυστραλίας
2015/16

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Ε.Ε.

15,043

13,002

12,380

16,236

41,729

42,443

45,598

48,937

Γερμανία

1,982

1,819

1,618

2,194

10,929

12,289

11,958

13,238

Η.Β.

5,520

3,686

3,686

7,158

6,367

6,248

6,333

7,584

715

686

715

727

5,514

5,971

5,983

6,010

Ιταλία

Κύρια Εισαγώγιμα
Προϊόντα Αυστραλίας
από ΚΜΕΕ
Φαρμακευτικά,
επιβατηγά οχήματα,
δομικά υλικά,
κτιριακός μηχ/κός
εξοπλισμός.
Επιβατηγά οχήματα,
φαρμακευτικά,
κτιριακός και
εξειδικευμένος
μηχ/κός εξοπλισμός.
Φαρμακευτικά,
επιβατηγά οχήματα,
πολύτιμα μέταλλα,
εκτυπωμένη ύλη.
Φαρμακευτικά,
προϊόντα οργανικής
και ανόργανης
χημείας, οικιακός
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εξοπλισμός, μηχ.
εξοπλισμός ψύξ/θερ.

Γαλλία

1,193

1,186

1,090

1,128

3,900

4,843

4,601

4,703

Ισπανία

465

465

573

516

2,930

3,349

3,087

2,148

Σουηδία

260

290

260

271

2,297

2,132

1,924

2,099

Ολλανδία

2,483

2,180

2,362

2,185

1,805

1,903

2,044

2,178

Βέλγιο

1,436

1,195

1,119

1,033

1,594

1,743

1,749

1,632

Ιρλανδία

74

62

55

71

1,503

1,535

1,823

2,384

Δανία

192

101

116

122

890

1,203

1,091

1,223

Φινλανδία

159

55

46

33

860

785

763

763

Αυστρία

89

85

77

76

829

1,053

1,063

1,196

Πολωνία

111

251

300

276

552

640

765

838

Τσεχία

98

118

139

143

521

622

665

837

Ουγγαρία

16

17

24

26

296

408

491

596

Σλοβακία

2

3

3

21

251

394

398

428

Φαρμακευτικά,
αλκοολούχα ποτά,
καλλυντικά, κτιριακός
μηχ/κός εξοπλισμός.
Φαρμακευτικά,
οχήματα, ελαστικά,
ιμάντες καουτσούκ.
Φαρμακευτικά,
κτιριακός εξοπλισμός,
ανταλλακτικά
οχημάτων, τηλ/κός
εξοπλισμός.
Φαρμακευτικά,
αντλίες (πλην υγρών),
καφές και παράγωγα,
φαρμακευτικά,
μηχ.εξοπλισμός.
Επιβατηγά οχήματα,
φαρμακευτικά,
κτιριακός μηχ/κός
εξοπλισμός.
Φαρμακευτικά,
ορθοπεδικός
εξοπλισμός, οργανικάανόργανα υλικά.
Ηλεκτρικός
εξοπλισμός, κρέας
(πλην βόειου),
φαρμακευτικά,
παιχνίδια.
Κτιριακός μηχ/κός
εξοπλισμός, είδη
χάρτου,
εξειδικευμένος
μηχ/κός εξοπλισμός.
Φαρμακευτικά, μη
αλκοολούχα ποτά,
μοτοσυκλέττες,
ποδήλατα.
Ασήμι-πλατίνα,
φαρμακευτικά,
τηλ/κός εξοπλισμός,
έπιπλα-στρώματα,
διάφορα οχήματα.
Επιβατηγά οχήματα,
επεξεργασμένη
ξυλεία, ηλεκτρικός
εξοπλισμός, παχνίδια,
είδη άθλησης.
Τηλ/κός εξοπλισμός,
επιβατηγά οχήματα,
ηλεκτρονικά
κυκλώματα,
υπολογιστές, μηχανές
γραφείου.
Επιβατηγά οχήματα,
έπιπλα-στρώματα,
τεχνουργήματα
υαλουργίας,
υποδήματα.
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Ελλάδα

10

12

13

15

168

191

204

201

Πορτογαλία

12

21

17

15

138

150

163

201

Ρουμανία

21

48

58

40

75

106

114

248

Σλοβενία

13

43

12

48

69

100

117

130

Ληθουανία

5

5

8

8

58

34

38

45

Εσθονία

12

7

5

12

48

32

46

73

Βουλγαρία

154

100

151

90

43

47

55

62

Λουξεμβούργο

2

2

7

6

31

39

20

25

Kροατία

1

2

3

11

25

23

25

29

Κύπρος

6

3

2

4

15

19

23

24

Μάλτα

6

4

5

3

14

21

26

21

Λεττονία

9

12

8

6

9

16

17

21

Τουρκία

806

921

474

490

558

644

821

995

Τρόφιμα-ποτά,
τυροκομικά,
φαρμακευτικά,
δομικά υλικά
αλουμινίου, ιμάντες
καουτσούκ.
Τεχνουργήματα
φελλού, έπιπλαστρώματα,
υποδήματα,
υφάσματα.
Ρουχισμός,
φαρμακευτικά,
ελαστικά,
ηλεκτρον.εξοπλισμός,
οικιακός εξοπλισμός.
Οικιακός εξοπλισμός,
ηλεκτρονικά
κυκλώματα,
φαρμακευτικά,
ηλεκτρικός
εξοπλισμός.
Ελαστικά οχημάτων,
ιμάντες, λιπάσματα,
έπιπλα-στρώματα,
κατειργασμένη ξυλεία,
ηλ.εξοπλισμός.
Ξυλεία
κατειργασμένη,
τηλ/κός εξοπλισμός,
όργανα μέτρησης,
χρώματα-βερνίκια.
Τυροκομικά,
ρουχισμός,
μηχανολογικός και
κτιριακός εξοπλισμός.
Ελαστικά οχημάτων,
ιμάντες, πλαστικές
ύλες, προϊόντα
χάλυβα, βαλβίδες.
Ηλεκτρολογικός
εξοπλισμός, πλαστικά,
παρασκευάσματα
διατροφής, φάρμακα.
Τυροκομικά,
φαρμακευτικά,
εξοπλισμός
εργαστηρίου, οργανα
μέτρησης.
Φαρμακευτικός
εξοπλισμός,
φαρμακευτικά,
καλούπια χάλυβα.
Τηλ/κός εξοπλισμός,
έπιπλα-στρώματα,
αλκοολούχα ποτά,
μεταλλικά κοντέϊνερ,
μηχ.εξοπλισμός.
Φρούτα, ξηροί καρποί,
οικιακός εξοπλισμός,
δομικά υλικά,
διατηρημένα
λαχανικά, πλοιάρια
(hovercrafts).
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Ισραήλ

226

243

238

306

673

710

790

Πέρλες και πολύτιμοι
λίθοι, ορυκτά
προϊόντα, τηλ/κός
εξοπλισμός,
λιπάσματα, πλαστικές
ύλες.

802

Πηγή: DFAT/ABS

Ποσά: $Α εκ.

Π.1 Κατάταξη Ελλάδος στις διμερείς επενδυτικές ροές ΚΜΕΕ-Αυστραλίας/Αν.Μεσογείου
Σύμφωνα με τα στοιχεία του DFAT, η Ελλάδα κατέλαβε την 22η θέση μεταξύ των 30 χωρών (28 ΚΜΕΕ + 2
χώρες Αν.Μεσογείου).
ΔΙΜΕΡΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ / ΚΜΕΕ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ - ΙΣΡΑΗΛ)
Αυστραλιανές Επενδύσεις σε ΚΜΕΕ

Επενδύσεις ΚΜΕΕ σε Αυστραλία

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Ε.Ε.

455,752

529,153

589,467

716,032

958,971

990,857

Γερμανία

56,518

65,427

66,914

24,176

40,013

41,228

Η.Β.

255,672

304,541

353,204

562,881

484,157

499,930

Ιταλία

4,991

5,067

4,558

2,272

2,835

2,758

Γαλλία

33,931

40,572

45,616

15,752

21,758

22,055

Ισπανία

4,626

5,502

6,492

40

δκ

912

Σουηδία

6,259

7,012

7,623

4,701

6,521

6,804

Ολλανδία

33,461

35,666

37,702

36,965

56,574

62,995

Βέλγιο

2,396

2,784

3,343

8,277

226,084

238,544

Ιρλανδία

5,920

8,828

10,053

4,832

16,281

18,431

Δανία

2,215

2,770

3,081

935

1,719

2,403

Φινλανδία

2,706

3,598

3,267

231

347

252

Αυστρία

3,758

944

1,228

1,594

4,863

5,951
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Πολωνία

1,460

1,488

843

11

δκ

δκ

Τσεχία

256

291

193

30

42

47

Ουγγαρία

353

350

457

19

26

25

Σλοβακία

11

24

25

0

δκ

dk

Ελλάδα

183

287

240

151

263

284

Πορτογαλία

357

317

392

57

60

77

Ρουμανία

51

41

56

1

1

1

Σλοβενία

100

303

347

1

δκ

δκ

Ληθουανία

0

13

δκ

0

δκ

δκ

Εσθονία

δκ

δκ

δκ

δκ

δκ

δκ

Βουλγαρία

δκ

26

δκ

δκ

1

δκ

16,860

17,733

17,885

15,564

58,839

58,322

Kροατία

5

9

35

25

33

40

Κύπρος

119

30

20

δκ

δκ

δκ

Μάλτα

41

31

23

δκ

370

426

Λεττονία

δκ

δκ

δκ

δκ

δκ

δκ

Τουρκία

1,028

1,169

753

33

48

83

Ισραήλ

618

804

663

131

234

262

Λουξεμβούργο

Πηγή: DFAT/ABS

Ποσά: $Α εκ.

---
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