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ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΣΥΔΝΕΫ 

 

Ρεκόρ εμπορικού πλεονάσματος Αυστραλίας κατά το οικονομικό έτος 2018/2019 

 

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε εχθές η Στατιστική Υπηρεσία της Αυστραλίας, η 
χώρα κατέγραψε κατά το οικονομικό έτος 2018/2019 το υψηλότερο μηνιαίο και ετήσιο 
εμπορικό πλεόνασμα της ιστορίας της. 

Συγκεκριμένα, το εμπορικό πλεόνασμα κατά το οικονομικό έτος 2018/2019 ανήλθε σε 49,9 
δισ. AUD, ενώ κατά τον μήνα Ιούνιο του 2019 το πλεόνασμα ανήλθε στην τιμή ρεκόρ των 
8,0 δισ. AUD (με διόρθωση των εποχιακών διακυμάνσεων).  

Συνολικά, η Αυστραλία εξήγαγε κατά το οικονομικό έτος 2018/2019 αγαθά και υπηρεσίες 
συνολικής αξίας 470 δισ. AUD, σημειώνοντας αύξηση κατά 66 δισ. AUD έναντι του 
2017/2018. Εξ αυτών, οι εξαγωγές αγαθών σημείωσαν αύξηση 18% και οι εξαγωγές 
υπηρεσιών αύξηση 9,9% έναντι του προηγούμενου οικονομικού έτους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έξι υψηλότερα μηνιαία εμπορικά πλεονάσματα που έχουν 
καταγραφεί ιστορικά στην Αυστραλία αντιστοιχούν στους έξι πρώτους μήνες του 2019, για 
τους οποίους έχουμε στοιχεία έως αυτή τη στιγμή. Επιπλέον, συνυπολογίζοντας τα 
στοιχεία του Ιουνίου 2019, η Αυστραλία διένυσε τον 18ο συνεχόμενο μήνα εμπορικού 
πλεονάσματος, επίδοση η οποία σημειώθηκε για τελευταία φορά κατά το οικονομικό έτος 
1972/1973. 

Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εμπορίου, Τουρισμού και Επενδύσεων της Αυστραλίας, 
κ.Simon Birmingham, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα μετά την δημοσίευση των στοιχείων 
διεθνούς εμπορίου του οικονομικού έτους 2018/2019, σημείωσε ότι το εξωτερικό εμπόριο 
της χώρας παρουσίασε αξιοσημείωτη ανάπτυξη σε αντίξοες συνθήκες διεθνών εμπορικών 
εντάσεων και επιβεβαίωσε την πρόθεση της κυβέρνησης να εξασφαλίσει τα συμφέροντα 
των Αυστραλών παραγωγών, διασφαλίζοντας καλύτερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. 
Προς αυτή την κατεύθυνση, οι προτεραιότητες που επισήμανε ο Υπουργός είναι η 
διαπραγμάτευση Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την Περιφερειακή Περιεκτική Οικονομική 
Συνεργασία έως το τέλος του έτους (με τις χώρες ASEAN και τις χώρες με Συμφωνία 
Ελευθέρου Εμπορίου με τον ASEAN), καθώς και η έναρξη διαπραγμάτευσης για εμπορική 
συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο αμέσως μόλις αυτό καταστεί δυνατόν. 


