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1 Οικονομία Αυστραλίας 

1.1 Επισκόπηση της οικονομίας της Αυστραλίας 

1.1.1 Η δομή της οικονομίας 

Η Αυστραλία είναι η 6η μεγαλύτερη σε έκταση χώρα στον κόσμο. Σύμφωνα με στοιχεία του 

Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών και Εμπορίου, η Αυστραλία είναι η 14η πλουσιότερη χώρα 

με βάση το ΑΕΠ, το οποίο κατά το 2019 προσέγγισε τα 2,0 τρισ. δολάρια Αυστραλίας (περίπου 1,4 

τρισ. USD), ποσό που αντιστοιχεί στο 1,6% της παγκόσμιας οικονομίας, τη στιγμή που ο πληθυσμός 

της αντιστοιχεί μόλις στο 0,3% του παγκόσμιου πληθυσμού. Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία της 

Παγκόσμιας Τράπεζας, η Αυστραλία είναι η 12η πλουσιότερη χώρα με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 

Πρόκειται για μια διαφοροποιημένη οικονομία με μεγάλη και συνεχώς αυξανόμενη έμφαση στις 

υπηρεσίες. Κατά το 2019, ο τομέας των υπηρεσιών συνέβαλε κατά 82% στην πραγματική 

ακαθάριστη προστιθέμενη αξία που παρήχθη στην χώρα και ο τομέας των αγαθών κατά 18% (2,2% 

ο αγροτικός τομέας της οικονομίας και 15,8% ο βιομηχανικός τομέας). 

Η ιδιαίτερη δυναμική του τομέα των υπηρεσιών αποτυπώνεται στον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης του 

τομέα που κυμαίνεται στο 3,4% κατά μέσο όρο από το 1991 και έπειτα, ενώ ο τομέας της παραγωγής 

αγαθών σημειώνει αύξηση της τάξης του 2,4% κατά το ίδιο διάστημα. Αιχμή του δόρατος στον τομέα 

των υπηρεσιών αποτελούν η πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες με μέσο ρυθμό ανάπτυξης 5,1%  

και ακολουθούν οι επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες με 4,9% και οι υπηρεσίες υγείας με 4,5%. 

Όσον αφορά στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η Αυστραλία διαχειρίζεται συνολικά επενδυτικά 

κεφάλαια (investment funds under management) ύψους  3,9 τρισ. USD, που την κατατάσσουν στην 

5η θέση παγκοσμίως μεταξύ των πηγών επενδυτικών κεφαλαίων. Το Χρηματιστήριο Αξιών 

Αυστραλίας είναι το 9ο μεγαλύτερο χρηματιστήριο παγκοσμίως με όρους κεφαλαιοποίησης στην 

εσωτερική αγορά. Παράλληλα, λόγω του συστήματος υποχρεωτικής ιδιωτικής συνταξιοδοτικής 

ασφάλισης που ισχύει στην Αυστραλία (superannuation system), ο χρηματοοικονομικός τομέας της 

χώρας διαχειρίζεται πολύ υψηλά συνταξιοδοτικά αποθέματα, τα οποία ανήλθαν κατά το 2019 στα 

3,0 τρισ. AUD ήτοι 2,0 τρισ. USD. 

Επιπλέον η Αυστραλία είναι ένας σημαντικός διεθνής τουριστικός προορισμός καθώς κατά το 2019 

κατέλαβε τη 8η θέση στην παγκόσμια κατάταξη με όρους διεθνούς τουριστικής δαπάνης και μερίδιο 

3,1% των παγκοσμίων τουριστικών εισπράξεων. Επίσης η χώρα κατέχει την 3η θέση παγκοσμίως 

ως προς τον αριθμό αλλοδαπών σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μετά τις ΗΠΑ και το ΗΒ, 

και την 3η θέση παγκοσμίως μεταξύ των χωρών με τον μεγαλύτερο αριθμό των πανεπιστημίων που 

συγκαταλέγονται στο 100 καλύτερα του κόσμου. 

Στους τομείς των πρώτων υλών και ενέργειας, η Αυστραλία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας 

σιδηρομεταλλευμάτων, βωξίτη και λιθίου και ο δεύτερος σημαντικότερος εξαγωγέας χρυσού, 

μολύβδου και σπανίων γαιών. Είναι επίσης η χώρα με τα υψηλότερα γνωστά αποθέματα σιδήρου, 

χρυσού, μολύβδου, ουρανίου, ψευδαργύρου και η χώρα με τα δεύτερα υψηλότερα αποθέματα 

βωξίτη, λιθίου, κοβαλτίου, λιγνίτη, χαλκού και νικελίου. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, η Αυστραλία 

βρίσκεται στην 14η θέση με βάση τα αποθέματα και στην 7η θέση με βάση τις εξαγωγές. Λόγω της 

γεωγραφικής εγγύτητας της χώρας με τις αγορές της Ασίας, οι οποίες παρουσιάζουν αυξημένη 

ζήτηση για πρώτες ύλες και ενέργεια, οι συνολικές εξαγωγές πρώτων υλών και ενέργειας έχουν 

πενταπλασιαστεί στο διάστημα από το 2001 έως το 2019 (κατά το οικονομικό έτος 2018/2019 

ανήλθαν στα 280 δισ. AUD). 
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Στους τομείς των προϊόντων τροφίμων, η Αυστραλία είναι ο 14ος σημαντικότερος προμηθευτής 

παγκοσμίως (εξαγωγές συνολικού ύψους 49,7 δισ. AUD κατά το 2019) με το 3/4 των εξαγωγών να 

κατευθύνονται στις αγορές της Ασίας. Η χώρα κατέχει την 2η θέση παγκοσμίως μεταξύ των 

εξαγωγέων βοδινού, την 4η θέση στη ζάχαρη, την 5η θέση στον οίνο και τη 10η θέση στα λαχανικά 

και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.  

Ο δείκτης παραγωγικότητας των αυστραλιανών επιχειρήσεων ξεπερνά κατά 20% τον παγκόσμιο 

μέσο όρο στους τομείς των υδρογονανθράκων, της εκπαίδευσης, του τουρισμού και της υγείας και 

κατά 40% στις εξορύξεις και τον αγροδιατροφικό τομέα.  

Το οικονομικό έτος στην Αυστραλία αρχίζει την 1η Ιουλίου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους 

και λήγει στις 30 Ιουνίου του έτους που αναφέρεται. 

1.1.2 Βασικά οικονομικά μεγέθη 

Πίνακας 1: Βασικά οικονομικά μεγέθη Αυστραλίας 

Οικονομικός δείκτης / 
ημερολογιακό έτος 2015 2016 2017 2018 2019 

Ονομαστικό ΑΕΠ 
(εκ. δολ. Αυστρ., τρέχουσες τιμές) 

1.621.404 1.659.604 1.754.724 1.899.460 1.994.588 

Μεταβολή ΑΕΠ 
2,7 2,4 2,4 2,2 2,3 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
(δολ. Αυστρ., τρέχουσες τιμές) 

68.501 69.121 71.971 75.846 77.200 

Ανεργία 
5,7 5,8 5,6 5,3 5,2 

Πληθωρισμός 
1,7 1,5 2,0 1,9 1,6 

Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης 
(% ΑΕΠ) -2,8 -2,7 -2,2 -1,0 -0,7 

Καθαρό Χρέος Γεν. Κυβέρνησης 
(% ΑΕΠ) 

17,8 19,5 20,0 19,1 19,8 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
(% ΑΕΠ) 

-4,6 -3,3 -2,6 -2,1 0,4 

Συναλλαγματική ισοτιμία 
AUD/EUR 

0,6682 0,6872 0,653 0,6328 0,621 

Βασικό επιτόκιο 
2,5 – 2,0 2,0 – 1,5 1,5 1,5 1,5 – 0,75 

Συναλλαγματικά διαθέσιμα 
(εκ. δολ. Αυστραλίας, τέλος έτους) 

62.582 74.036 85.350 76.331 83.844 

Πηγές: Australian Bureau of Statistics, Reserve Bank of Australia, IMF, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ 

Κατά το 2019, το ΑΕΠ της Αυστραλίας ανήλθε στα 2,0 τρισ. AUD (περίπου 1,4 τρισ. USD), ποσό 

που αντιστοιχεί στο 1,8% της παγκόσμιας οικονομίας, τη στιγμή που ο πληθυσμός της αντιστοιχεί 

στο 0,3% του παγκόσμιου πληθυσμού.  

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας ανήλθε κατά το 2019 στο 2,3%. Αξίζει να τονιστεί ότι με τη 

λήξη του πρώτου τριμήνου του 2017 η Αυστραλία σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ επιτυγχάνοντας την 

μακρότερη διάρκεια συνεχούς θετικού ρυθμού ανάπτυξης που έχει καταγραφεί ποτέ σε αναπτυγμένη 

χώρα, διανύοντας 26 χρόνια (104 τρίμηνα) χωρίς να αντιμετωπίσει τεχνική ύφεση (δύο συνεχόμενα 

τρίμηνα αρνητικού ρυθμού ανάπτυξης). Η θετική πορεία ανάπτυξης συνεχίστηκε έως και το τέλος 
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του 2019. Ωστόσο, το πρώτο τρίμηνο του 2020 η οικονομία της Αυστραλίας συρρικνώθηκε κατά 

0,3%, λόγω των περιορισμών κίνησης που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 

κορωνοϊού και την συνακόλουθη πτώση της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ κατά το δεύτερο 

τρίμηνο του 2020 η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 7,0% (τιμή που καταγράφηκε για πρώτη φορά 

στην οικονομική ιστορία της χώρας), θέτοντας τέλος στην συνεχόμενη πορεία ανάπτυξης της μετά 

από 28 έτη. Ως αποτέλεσμα, το οικονομικό έτος 2019/2020 έκλεισε με ύφεση 6,3%. 

 

Πηγή: Παγκόσμιος Τράπεζα, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ 

Η ανεργία έως και το τέλος του ημερολογιακού έτους 2019 παραμένει σε διαχειρίσιμα όρια (5,2% 

κατά το 2019). Ωστόσο, τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας 

του κορωνοϊού είχαν σημαντικές επιπτώσεις στην απασχόληση, με αποτέλεσμα το ομοσπονδιακό 

Υπουργείο Οικονομίας της Αυστραλίας να εκτιμά ότι ο δείκτης ανεργίας ενδέχεται να εκτιναχθεί έως 

το 15% του εργατικού δυναμικού, εάν δεν ληφθούν έκτακτα μέτρα στήριξης. Πράγματι, η 

Αυστραλιανή Κυβέρνηση εξήγγειλε σειρά μέτρων για την στήριξης της απασχόλησης με υψηλό 

κόστος για τα δημόσια οικονομικά (έκτακτα επιδόματα JobKeeper, JobSeeker, JobTrainer, 

JobMaker). Κατά τον μήνα Αύγουστο 2020, ο δείκτης ανεργίας ανήλθε στο 6,8%, αλλά αναμένεται 

ότι θα αυξηθεί περαιτέρω λόγω των νέων περιορισμών κυκλοφορίας που εφαρμόστηκαν στην 

Μελβούρνη. Με βάση τις πλέον πρόσφατες προβλέψεις, η ανεργία αναμένεται να κορυφωθεί στο 

8% και να υποχωρήσει κάτω από το 6% σε βάθος τετραετίας. 

Ο πληθωρισμός σταθεροποιήθηκε μετά από το 1991 γύρω από το 2,5% με κάποιες μικρές 

διακυμάνσεις (1,6% κατά το 2019). 

Το καθαρό χρέος της γενικής κυβέρνησης ανήλθε κατά το 2019 στο 19,8% του ΑΕΠ και, σύμφωνα 

με τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό της Κυβέρνησης πριν την εκδήλωση της πανδημίας, ο 

ομοσπονδιακός προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2020/2021 επρόκειτο να είναι 

ισοσκελισμένος, ενώ, κατά τα επόμενα έτη, θα παρουσίαζε πλεόνασμα με σκοπό την περαιτέρω 

ελάττωση και εν τέλει εξάλειψη του δημοσίου χρέους. Ωστόσο, οι έκτακτες δαπάνες στήριξης της 

οικονομίας θα απαιτήσουν δανεισμό ύψους 470 δισ. AUD και αναμένεται ότι θα αυξήσουν το καθαρό 

δημόσιο χρέος στο 44% του ΑΕΠ έως το 2023/2024. 
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Η εύρωστη εικόνα της οικονομίας της Αυστραλίας που προκύπτει τόσο από τον έως πρότινος 

σταθερά υψηλό ρυθμό ανάπτυξης και τον δείκτη παραγωγικότητας όσο και από το χαμηλό επίπεδο 

του δημοσίου χρέους, αποτυπώνεται στις αξιολογήσεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης (Moody's, 

S&P, Fitch).  Η Αυστραλία είναι μία από τις λίγες χώρες παγκοσμίως με δείκτη πιστοληπτικής 

ικανότητας ΑΑΑ από τους μεγάλους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ήτοι πιστοληπτική ικανότητα 

ανώτερη από αυτή των ΗΠΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αυστραλία διατήρησε αυτή την υψηλή 

βαθμολογία ακόμη και μετά την ραγδαία αύξηση του δημόσιου δανεισμού για την χρηματοδότηση 

μέτρων οικονομικής στήριξης τα οποία θα υπερδιπλασιάσουν το καθαρό χρέος της χώρας σε βραχύ 

χρονικό διάστημα. Μάλιστα, ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s, ο οποίος αναθεώρησε 

(08.04.2020) τον δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας  από «ΑΑΑ outlook stable» σε «ΑΑΑ 

outlook negative» (08.04.2020), επισήμανε στην αιτιολογική έκθεσή του ότι, ενώ τα οικονομικά μέτρα 

της κυβέρνησης θα επιβαρύνουν σημαντικά τα δημόσια οικονομικά στο βραχυπρόθεσμο μέλλον, δεν 

προβλέπεται ότι θα αποδυναμώσουν δομικά την δημοσιονομική θέση της χώρας. 

 

1.1.3 Εξωτερικό εμπόριο 

Κατά το ημερολογιακό έτος 2019, η Αυστραλία κατέγραψε το υψηλότερο ετήσιο εμπορικό 

πλεόνασμα, καθώς και τους υψηλότερους ετήσιους όγκους εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών της 

ιστορίας της. 

Συγκεκριμένα, το εμπορικό πλεόνασμα κατά το έτος 2019 ανήλθε σε 67,3 δισ. AUD. Οι εξαγωγές 

αγαθών ανήλθαν στα 389,9 δισ. AUD, σημειώνοντας αύξηση 12,9% έναντι του προηγούμενου έτους, 

και οι εξαγωγές υπηρεσιών ανήλθαν στα 102,7 δισ. AUD, σημειώνοντας αύξηση 10,7% έναντι του 

προηγούμενου έτους.  

Κατά το ίδιο διάστημα, οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 307,6 δισ. AUD, υποχωρώντας κατά 3,0% 

έναντι του προηγούμενου έτους και οι εισαγωγές υπηρεσιών ανήλθαν σε 117,7 δισ. AUD, 

παρουσιάζοντας αύξηση 20,4% έναντι του προηγούμενου έτους. 

Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 2019, η Αυστραλία διένυσε τον 24ο συνεχόμενο μήνα εμπορικού 

πλεονάσματος, επίδοση η οποία επιτεύχθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας. 

Ο κυριότερος εμπορικός εταίρος της Αυστραλίας ήταν η Κίνα με όγκο εμπορίου αγαθών και 

υπηρεσιών ύψους 252,0 δισ. AUD και μερίδιο 27,4% επί του συνολικού όγκου. Δεύτερος εμπορικός 

εταίρος ήταν η Ιαπωνία με όγκο εμπορίου 87,0 δισ. AUD και μερίδιο 9,5% και τρίτος η ΕΕ με όγκο 

εμπορίου 84,6 δισ. AUD και μερίδιο 9,2%.  

Οι 5 κυριότερες κατηγορίες εσόδων της χώρας, κατά το 2019, αφορούν στις εξαγωγές 

μεταλλευμάτων (96,2 δισ. AUD και μερίδιο 19,5% επί των συνολικών εξαγωγών), τις εξαγωγές 

άνθρακα (63,9 δισ. AUD και μερίδιο 13,0%), τις εξαγωγές φυσικού αερίου (48,7 δισ. AUD και μερίδιο 

9,9%) την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την εκπαίδευση, όπου 

συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα των ξένων φοιτητών για δίδακτρα και διαβίωση (40,3 δισ. AUD και 

μερίδιο 8,2%) και τις εξαγωγές χρυσού (23,4 δισ. AUD και μερίδιο 4,7%).  

Οι 5 κυριότερες κατηγορίες εξόδων της χώρας, κατά το ίδιο διάστημα, αφορούν στην κατανάλωση 

ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο εξωτερικό (46,3 δισ. AUD και μερίδιο επί των εξόδων 11,0%), την 

εισαγωγή προϊόντων διυλίσεως πετρελαίου (25,1 δισ. AUD και μερίδιο 6,0%), την εισαγωγή 

επιβατικών οχημάτων (21,6 δισ. AUD και μερίδιο 5,1%), εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών (14,6 δισ. 

AUD και μερίδιο 3,5%) και ακατέργαστου πετρελαίου (13,4 δισ. AUD και μερίδιο 3,2%).  
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Πίνακας 2: Εξωτερικό εμπόριο Αυστραλίας 

  

2015 2016 2017 2018 2019 
Μεταβολή 
2019/2018 

 (αξία σε 
εκ.AUD) 

 (αξία σε 
εκ.AUD) 

 (αξία σε 
εκ.AUD) 

 (αξία σε 
εκ.AUD) 

 (αξία σε 
εκ.AUD) 

Αγαθά 

Εξαγωγές  250.246 259.069 301.981 345.342 389.902 12,9% 

Εισαγωγές  275.885 267.035 288.218 317.208 307.586 -3,0% 

Υπηρεσίες 

Εξαγωγές  73.045 78.065 84.978 92.785 102.674 10,7% 

Εισαγωγές  84.797 83.965 89.273 97.783 117.724 20,4% 

Σύνολο Εξαγωγών 323.291 337.134 386.959 438.127 492.576 12,4% 

Σύνολο Εισαγωγών 360.682 351.000 377.491 414.991 425.310 2,5% 

Όγκος εμπορίου 683.973 688.134 764.450 853.118 917.886 7,6% 

Ισοζύγιο αγαθών -25.639 -7.966 13.763 28.134 82.316 192,6% 

Ισοζύγιο υπηρεσιών -11.752 -5.900 -4.295 -4.998 -15.050 201,1% 

Ισοζύγιο εμπορίου 
αγαθών και υπηρεσιών 

-37.391 -13.866 9.468 23.136 67.266 190,7% 

Πηγή: DFAT Composition of Trade Australia 2019 (based on ABS catalogues 5302.0, 5368.0), Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ 

 

1.1.3.1 Εμπόριο αγαθών 

Όσον αφορά στο εμπόριο αγαθών, οι κύριες κατηγορίες εξαγωγών της Αυστραλίας με βάση τους 

διψήφιους κωδικούς συνδυασμένης ονοματολογίας ήταν, κατά το 2019, τα ορυκτά καύσιμα και λάδια, 

τα μεταλλεύματα, τα μαργαριτάρια, τα κρέατα και τα ανόργανα χημικά προϊόντα. 

Οι βασικές κατηγορίες εισαγωγών της Αυστραλίας με βάση τους διψήφιους κωδικούς συνδυασμένης 

ονοματολογίας ήταν, κατά το 2019, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα υγρά καύσιμα, τα οχήματα, ο 

τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και τα φαρμακευτικά προϊόντα. Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες.  

Επισημαίνουμε ότι η απόκλιση που παρατηρείται στις καταγεγραμμένες συνολικές αξίες εισαγωγών 

και εξαγωγών έτους 2019 μεταξύ του Πίνακα 2 και των αναλυτικών Πινάκων 3-6, οφείλεται σε 

αναθεώρηση των συνολικών στοιχείων του έτους από την αυστραλιανή στατιστική αρχή μετά από 

την κοινοποίηση των αναλυτικών στοιχείων για το διμερές εμπόριο στις ξένες αντιπροσωπείες.  

Η Ελλάδα κατέλαβε την 55η θέση μεταξύ των διεθνών προμηθευτών της χώρας κατά το 2019, καθώς 

προμήθευσε την Αυστραλία με αγαθά συνολικού ύψους 300 εκατ. AUD, και την 87η θέση μεταξύ των 

διεθνών προορισμών των αυστραλιανών εξαγωγών, καθώς εισήγαγε από την Αυστραλία αγαθά 

συνολικού ύψους 35 εκατ. AUD. 
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Πίνακας 2: Εξαγωγές αγαθών Αυστραλίας –Κύριες κατηγορίες προϊόντων 

Παγκόσμιες Εξαγωγές Αγαθών της Αυστραλίας ανά διψήφιο κωδικό HS κατά την διετία 2018-2019 

20 κυριότερες κατηγορίες 

# 
Προϊόν κατά 2ψήφιο κεφάλαιο 
συνδυασμένης ονοματολογίας 

2018 
(χιλ. AUD) 

μερίδιο 

2018 
2019 

(χιλ. AUD) 

μερίδιο 

2019 
μεταβολή 

2019/2018 

1 
27 Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και 

προϊόντα απόσταξης αυτών. Ασφαλτώδεις 
ύλες. Κεριά ορυκτά 

122.270.190 35,5% 127.202.919 32,5% 4,0% 

2 26 Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες 80.900.838 23,5% 115.412.217 29,5% 42,7% 

3 

71 Μαργαριτάρια, πολύτιμες ημιπολύτιμες 

πέτρες, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα 
επιστρωμένα με πολύτιμα. Κοσμήματα. 
Απομιμήσεις κοσμημάτων. Νομίσματα 

21.475.765 6,2% 25.947.843 6,6% 20,8% 

4 
02 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, 

βρώσιμα 
13.485.229 3,9% 16.368.449 4,2% 21,4% 

5 

28 Ανόργανα χημικά προϊόντα. Ενώσεις 

ανόργανες ή οργανικές των πολυτίμων 
μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, 
μετάλλων σπάνιων γαιών ή ισοτόπων 

10.970.041 3,2% 9.009.161 2,3% -17,9% 

6 
84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, 

μηχανές, συσκευές και μηχανικές 
επινοήσεις. Μέρη αυτών 

6.375.502 1,9% 6.858.794 1,8% 7,6% 

7 30 Φαρμακευτικά προϊόντα 3.982.745 1,2% 5.440.902 1,4% 36,6% 

8 
99 Ειδικοί κωδικοί της συνδυασμένης 

ονοματολογίας 
4.652.410 1,4% 5.286.461 1,3% 13,6% 

9 

85 Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά 

και τα μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή 
αναπαραγωγής  ήχου, εικόνων και μέρη και 
εξαρτήματα αυτών 

4.277.008 1,2% 5.010.130 1,3% 17,1% 

10 10 Δημητριακά 6.443.103 1,9% 4.891.871 1,2% -24,1% 

11 

90 Όργανα και συσκευές οπτικής, 

φωτογραφίας,κινηματογραφίας, μέτρησης, 
ελέγχου ή ακριβείας, ιατροχειρουργικής. 
Μέρη και εξαρτήματα αυτών 

4.230.814 1,2% 4.747.242 1,2% 12,2% 

12 76 Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο 5.076.130 1,5% 4.648.409 1,2% -8,4% 

13 74 Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό 3.761.000 1,1% 4.382.632 1,1% 16,5% 

14 22 Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι 3.354.620 1,0% 3.596.330 0,9% 7,2% 

15 
51 Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή 

χοντροειδείς. Νήματα και υφάσματα από 
χοντρότριχες 

3.942.126 1,1% 3.198.178 0,8% -18,9% 

16 88 Αεροπλοΐα ή διαστημοπλοΐα 2.215.091 0,6% 2.658.804 0,7% 20,0% 

17 
08 Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες 

εσπεριδοειδών ή πεπονιών 
2.077.481 0,6% 2.626.691 0,7% 26,4% 

18 
04 Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά. 

Μέλι φυσικό. Προϊόντα βρώσιμα ζωικής 
προέλευσης 

2.492.484 0,7% 2.513.408 0,6% 0,8% 

19 
44 Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και 

τεχνουργήματα από ξύλο 
2.315.825 0,7% 2.341.789 0,6% 1,1% 

20 01 Ζώντα ζώα 1.823.236 0,5% 2.122.142 0,5% 16,4% 

Σύνολο 20 κυριότερων κατηγοριών 306.121.638 88,8% 354.264.372 90,4% 15,7% 

  
Γενικό σύνολο έτους 344.617.674 100,0% 391.781.217 100,0% 13,7% 

Πηγή: Australian Bureau of Statistics (ABS catalogue 5368.0, Table 12a), επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ 
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Πίνακας 3: Εισαγωγές αγαθών Αυστραλίας – Κύριες κατηγορίες προϊόντων 

Παγκόσμιες Εισαγωγές Αγαθών της Αυστραλίας ανά διψήφιο κωδικό HS κατά την διετία 2018-2019 

20 κυριότερες κατηγορίες 

# 
Προϊόν κατά 2ψήφιο κεφάλαιο 
συνδυασμένης ονοματολογίας 

2018 
(χιλ. AUD) 

μερίδιο 

2018 
2019 

(χιλ. AUD) 

μερίδιο 

2019 
μεταβολή 

2019/2018 

1 
84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, 

μηχανές, συσκευές και μηχανικές 
επινοήσεις. Μέρη αυτών. 

42.663.736 13,4% 44.017.317 14,3% 3,2% 

2 
27 Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και 

προϊόντα απόσταξης αυτών. Ασφαλτώδεις 
ύλες. Κεριά ορυκτά 

40.513.422 12,8% 38.880.453 12,6% -4,0% 

3 
87 Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, 

ποδήλατα και άλλα οχήματα για χερσαίες 
μεταφορές. Μέρη και εξαρτήματά τους 

40.150.462 12,7% 38.367.474 12,5% -4,4% 

4 

85 Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά. 

Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του 
ήχου, εικόνων και μέρη και εξαρτήματα των 
συσκευών αυτών 

34.365.811 10,8% 35.208.535 11,4% 2,5% 

5 30 Φαρμακευτικά προϊόντα 10.925.803 3,4% 12.046.943 3,9% 10,3% 

6 

90 Όργανα και συσκευές οπτικής, 

φωτογραφίας, κινηματογραφίας, μέτρησης, 
ελέγχου ή ακριβείας, ιατροχειρουργικής. 
Μέρη και εξαρτήματα αυτών  

11.143.756 3,5% 11.678.783 3,8% 4,8% 

7 

71 Μαργαριτάρια φυσικά ή καλλιέργεια, 

πολύτιμες/ημιπολύτιμες πέτρες, πολύτιμα 
μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα 
μέταλλα.Τεχνουργήματα από τις ύλες 
αυτές. Απομιμήσεις κοσμημάτων. 
Νομίσματα 

8.161.484 2,6% 8.808.493 2,9% 7,9% 

8 
39 Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από 

αυτές τις ύλες 
8.553.315 2,7% 8.405.398 2,7% -1,7% 

9 

94 Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά. Είδη 

κλινοστρωμνής. Συσκευές φωτισμού που 
δεν περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-
ρεκλάμες. Προκατασκευές 

6.444.772 2,0% 6.555.756 2,1% 1,7% 

10 
73 Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο 

ή χάλυβα 
6.753.350 2,1% 6.474.191 2,1% -4,1% 

11 
62 Ενδύματα και συμπληρώματα του 

ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά 
4.472.005 1,4% 4.848.273 1,6% 8,4% 

12 
61 Ενδύματα και συμπληρώματα του 

ενδύματος, πλεκτά 
4.296.752 1,4% 4.642.645 1,5% 8,1% 

13 
40 Καουτσούκ και τεχνουργήματα από 

καουτσούκ 
4.307.822 1,4% 4.564.636 1,5% 6,0% 

14 
99 Ειδικοί κωδικοί της συνδυασμένης 

ονοματολογίας 
5.726.741 1,8% 4.476.505 1,5% -21,8% 

15 
95 Παιχνίδια, είδη διασκέδασης ή 

αθλητισμού. Μέρη και εξαρτήματά τους 
3.389.659 1,1% 3.453.273 1,1% 1,9% 

16 88 Αεροπλοΐα ή διαστημοπλοΐα 2.294.096 0,7% 3.259.177 1,1% 42,1% 

17 29 Οργανικά χημικά προϊόντα 3.249.993 1,0% 3.144.946 1,0% -3,2% 

18 22 Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι 2.520.224 0,8% 2.754.976 0,9% 9,3% 

19 
64 Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη. 

Μέρη των ειδών αυτών 
2.281.499 0,7% 2.509.530 0,8% 10,0% 

20 72 Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας 2.276.292 0,7% 1.801.060 0,6% -20,9% 

Σύνολο 20 κυριότερων κατηγοριών 244.490.994 77,1% 245.898.364 79,9% 0,6% 

Γενικό σύνολο έτους 
  

317.207.979  
100,0%   07.694.128  100,0% -3,0% 

Πηγή: Australian Bureau of Statistics (ABS catalogue 5368.0, Table 13a), επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ 

 



10 

 

Πίνακας 4: 10 Σημαντικότεροι προορισμοί εξαγωγών Αυστραλίας και θέση Ελλάδας  

Α/Α Χώρα 
2017 

(αξία σε 
εκατ. AUD) 

2018 
(αξία σε 

εκατ. AUD) 

2019 
(αξία σε 

εκατ. AUD) 

Μερίδιο 

2019 
Μεταβολή 

2019/2018 

1 Κίνα 99.563 117.815 148.374 38,1% 25,9% 

2 Ιαπωνία 44.093 55.414 56.727 14,6% 2,4% 

(3) Σύνολο κ-μ ΕΕ 17.060 17.190 27.443 7,0% 59,6% 

4 Νότια Κορέα 20.314 23.741 25.306 6,5% 6,6% 

5 ΗΒ 6.014 4.840 15.211 3,9% 214,3% 

6 ΗΠΑ 11.731 12.999 14.773 3,8% 13,6% 

7 Ινδία 15.734 16.628 14.052 3,6% -15,5% 

8 Ταϊβάν 8.631 10.533 12.771 3,3% 21,2% 

9 Σιγκαπούρη 6.629 9.836 11.935 3,1% 21,3% 

10 Νέα Ζηλανδία 8.962 9.610 10.171 2,6% 5,8% 

11 Μαλαισία 5.695 7.382 8.905 2,3% 20,6% 

87 Ελλάδα 19 31 35 0,0% 12,9% 

 
Σύνολο 10 σημαντικότερων χωρών* 
προορισμών 
(*σύνολο κ-μ ΕΕ δεν έχει περιληφθεί στο 
άθροισμα) 

227.366 268.798 318.225 81,6% 18,4% 

 Σύνολο εξαγωγών έτους 301.226 344.510 389.828 100,0% 13,2% 

Πηγή: Australian Bureau of Statistics (ABS catalogue 5368.0, Table 14a), επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ 
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Πίνακας 5: 10 Σημαντικότεροι προμηθευτές Αυστραλίας και θέση Ελλάδας  

Α/Α Χώρα 
2017 

(αξία σε 
εκατ. AUD) 

2018 
(αξία σε 

εκατ. AUD) 

2019 
(αξία σε 

εκατ. AUD) 

Μερίδιο 

2019 
Μεταβολή 

2019/2018 

1 Κίνα 63.978 74.518 79.253 25,8% 6,4% 

(2) σύνολο κ-μ ΕΕ 49.740 55.451 55.875 18,2% 0,8% 

3 ΗΠΑ 29.715 31.240 36.011 11,7% 15,3% 

4 Ιαπωνία 20.974 22.523 21.483 7,0% -4,6% 

5 Ταϊλάνδη 14.346 14.920 14.865 4,8% -0,4% 

6 Γερμανία 13.678 15.017 14.630 4,8% -2,6% 

7 Νότιος Κορέα 20.852 13.188 12.046 3,9% -8,7% 

8 Μαλαισία 11.088 12.928 10.980 3,6% -15,1% 

9 Σιγκαπούρη 8.196 11.443 10.350 3,4% -9,6% 

10 Νέα Ζηλανδία 7.678 7.844 7.779 2,5% -0,8% 

11 ΗΒ 6.844 7.213 7.215 2,3% 0,0% 

55 Ελλάδα 229 265 300 0,1% 13,2% 

 

Σύνολο 10 σημαντικότερων 
προμηθευτριών χωρών*  
(*σύνολο κ-μ ΕΕ δεν έχει περιληφθεί στο 
άθροισμα) 

197.349 210.834 214.612 69,8% 1,8% 

 Σύνολο εισαγωγών έτους 288.215 303.964 307.453 100,0% 1,1% 

Πηγή: Australian Bureau of Statistics (ABS catalogue 5368.0, Table 14b), επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ 
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1.1.3.2 Εμπόριο υπηρεσιών 

Το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών της Αυστραλίας αυξήθηκε κατά 7,5% το 2019 και ανήλθε στα 205,7 

δισ. AUD, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή της ιστορίας της χώρας.  

Το εμπόριο υπηρεσιών κατέλαβε μερίδιο 22,3% επί του συνολικού εμπορίου (αγαθών και 

υπηρεσιών) της χώρας.  

Το ισοζύγιο του εμπορίου υπηρεσιών κατέγραψε έλλειμα 1,6 δισ. AUD εντός του 2019, 

παρουσιάζοντας, ωστόσο, αισθητή βελτίωση έναντι του προηγούμενου έτους κατά το οποίο το 

έλλειμα ήταν της τάξης των 5,7 δισ. AUD. 

Η αύξηση της αξίας του εμπορίου υπηρεσιών οφείλεται ουσιαστικά στην άνοδο των εξαγωγών της 

χώρας κατά 9,9%, οι οποίες το 2019 πραγματοποίησαν την υψηλότερη επίδοσή τους, αγγίζοντας τα 

102,0 δισ. AUD και καλύπτοντας το 5,0% του ΑΕΠ της χώρας. 

Μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών, οι υψηλότερες επιδόσεις καταγράφηκαν στην εκπαίδευση, με 

αύξηση 14,5% έναντι του προηγούμενου έτους, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, με αύξηση 

10,2%, και στις τηλεπικοινωνίες με αύξηση της τάξης του 17,6% έναντι του προηγούμενου έτους. 

Ο κυριότερος αποδέκτης αυστραλιανών υπηρεσιών είναι η Κίνα, η οποία κατανάλωσε κατά το 2019 

υπηρεσίες αξίας 18,5  δισ. AUD (μερίδιο 19,0% επί του συνόλου εξαγωγών του έτους). 

Οι εισαγωγές υπηρεσιών σημείωσαν αύξηση 5,3% κατά το 2019 και ανήλθαν στα 103,7 δισ. AUD, 

αυξάνοντας το μερίδιο τους ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 5,2%. Αύξηση παρουσίασαν οι μη 

συνδεόμενες με εκπαίδευση ταξιδιωτικές υπηρεσίες (3,7%), καθώς και οι χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες (16,6%).  

Σημαντικότερος προμηθευτής υπηρεσιών στην Αυστραλία, κατά το 2019, ήταν η ΕΕ με υπηρεσίες 

αξίας 24,6 δισ. δολ. Αυστραλίας και μερίδιο αγοράς 24,2% επί του συνόλου των εισαγωγών της 

Αυστραλίας. 

Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες. 
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Πίνακας 6: Εμπόριο υπηρεσιών – Εισπράξεις Αυστραλίας 

κατηγορίες υπηρεσιών 
2018 

(αξία σε 
εκ.AUD) 

Μερίδιο 

2018 

2019 
(αξία σε 
εκ.AUD) 

Μερίδιο 

2019 

Μεταβολή 

2019/2018 

Μεταφορές 
(εκ των οποίων:) 

7.546 8,1% 7.934 7,78% 5,14% 

επιβατικές 2.977 3,2% 3.197 3,13% 7,39% 

εμπορευματικές 291 0,3% 265 0,26% -8,93% 

άλλες 2.830 3,0% 2.944 2,89% 4,03% 

ταχυδρομικές 1.448 1,6% 1.528 1,50% 5,52% 

Ταξιδιωτικές 
(εκ των οποίων:) 

60.276 64,9% 65.752 64,43% 9,08% 

επαγγελματικές 2.802 3,0% 2.836 2,78% 1,21% 

προσωπικές 57.474 61,9% 62.916 61,66% 9,47% 

εκπαιδευτικής φύσης 35.234 38,0% 40.336 39,53% 14,48% 

άλλες προσωπικές 22.240 24,0% 22.580 22,13% 1,53% 

Άλλες υπηρεσίες 
(εκ των οποίων:) 

     

ασφαλιστικές 599 0,6% 656 0,64% 9,52% 

χρηματοοικονομικές 4.796 5,2% 5.289 5,18% 10,28% 

Τηλεπικοινωνίες 4.408 4,7% 5.173 5,07% 17,35% 

κυβερνητικές 1.178 1,3% 1.200 1,18% 1,87% 

άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες 10.434 11,2% 12.156 11,91% 16,50% 

ΣΥΝΟΛΟ 92.832 100,0% 102.044 100,00% 9,92% 

Πηγή: Australian Bureau of Statistics (ABS catalogue 5368.0, Table 11a), επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ 
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Πίνακας 7: Εμπόριο υπηρεσιών – Πληρωμές Αυστραλίας 

κατηγορίες υπηρεσιών 
2018  

(αξία σε 
εκ.AUD) 

Μερίδιο 
2018 

2019  
(αξία σε 
εκ.AUD) 

Μερίδιο 
2019 

Μεταβολή 
2019/2018 

Υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής 968 1,0% 1171 1,1% 20,97% 

Μεταφορές  

(εκ των οποίων:) 
18.473 18,8% 18.753 18,1% 1,52% 

επιβατικές 7.339 7,5% 7.737 7,5% 5,42% 

εμπορευματικές 10.111 10,3% 9.973 9,6% -1,36% 

άλλες 886 0,9% 935 0,9% 5,53% 

ταχυδρομικές 137 0,1% 108 0,1% -21,17% 

Ταξιδιωτικές 

(εκ των οποίων:) 
49.514 50,3% 51.770 49,9% 4,56% 

επαγγελματικές 4.119 4,2% 4.711 4,5% 14,37% 

προσωπικές 45.395 46,1% 47.059 45,4% 3,67% 

εκπαιδευτικής φύσης 403 0,4% 503 0,5% 24,81% 

άλλες προσωπικές 44.992 45,7% 46.556 44,9% 3,48% 

Άλλες υπηρεσίες  

(εκ των οποίων:) 
          

ασφαλιστικές 1013 1,0% 1043 1,0% 2,96% 

χρηματοοικονομικές 2.628 2,7% 3.064 3,0% 16,59% 

κυβερνητικές 1.542 1,6% 1.734 1,7% 12,45% 

άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες 12.874 13,1% 13.867 13,4% 7,71% 

ΣΥΝΟΛΟ 98.507 100,0% 103.690 100,0% 5,26% 

 

Πηγή: Australian Bureau of Statistics (ABS catalogue 5368.0, Table 11b), επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ 
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Πίνακας 8: 10 Σημαντικότεροι αγοραστές υπηρεσιών Αυστραλίας και θέση Ελλάδας 

Α/Α Χώρα 
2018 

(αξία σε 
εκ.AUD) 

Μερίδιο 

2018 

2019 

(αξία σε 
εκ.AUD) 

Μερίδιο 

2019 

Μεταβολή 
2019/2018 

1 Κίνα     17.086  18,4% 18.481 19,0% 8,2% 

(2) ΕΕ (σύνολο κ-μ) 11.616  12,5% 12.894 13,3% 11,0% 

3 ΗΠΑ 9.133 9,8% 10.021 10,3% 9,7% 

4 Ινδία 4.802 5,2% 6.629 6,8% 38,0% 

5 Νέα Ζηλανδία 4.977  5,4% 6.023 6,2% 21,0% 

6 ΗΒ 5.298  5,7% 5.606 5,8% 5,8% 

7 Σιγκαπούρη 5.183  5,6% 5.385 5,5% 3,9% 

8 Χονγκ Κονγκ 3.066 3,3% 3.033 3,1% -1,1% 

9 Νεπάλ 1.703  1,8% 2.703 2,8% 58,7% 

10 Ιαπωνία 2.302  2,5% 2.619 2,7% 13,8% 

11 Μαλαισία 2.608  2,8% 2.609  2,7% 0,0% 

62 Ελλάδα 94 0,1% 91 0,1% -2,2% 

 

 
Σύνολο 10 σημαντικότερων 
χωρών προορισμών* 
 
(*σύνολο κ-μ ΕΕ δεν έχει 
συνυπολογιστεί στο άθροισμα) 

 

56.158 60,5% 63.109 61,8% 12,4% 

  Σύνολο εξαγωγών έτους      92.832  100,0% 102.044 100,0% 8,8% 

 

Πηγή: DFAT Trade in Services (based on ABS catalogue 5368.0.55.003), DFAT Country Fact Sheets, Επεξεργασία: 

Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ 
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Πίνακας 9: 10 Σημαντικότεροι προμηθευτές υπηρεσιών στην Αυστραλία και θέση Ελλάδας 

Α/Α Χώρα 
2018 

(αξία σε 
εκ.AUD) 

Μερίδιο 

2018 

2019 

(αξία σε 
εκ.AUD) 

Μερίδιο 

2019 

Μεταβολή 
2019/2018 

(1) ΕΕ (σύνολο κ-μ) 22.535  24,2% 24.586  24,2% 9,1% 

2 ΗΠΑ 16.803  18,0% 17.647 17,4% 5,0% 

3 Ηνωμένο Βασίλειο 8.699  9,3% 9.623 9,5% 10,6% 

4 Νέα Ζηλανδία 6.018  6,5% 6.729 6,6% 11,8% 

5 Σιγκαπούρη 5.370 5,8% 5.865 5,8% 9,2% 

6 Ιαπωνία 3.919  4,2% 4.529 4,5% 15,6% 

7 Ινδονησία 3.778  4,1% 4.413 4,3% 16,8% 

8 Γερμανία 3.509  3,8% 3.805 3,7% 8,4% 

9 Χονγκ Κονγκ 3.171 3,4% 3.648 3,6% 15,0% 

10 Κίνα 3.264 3,5% 3.491 3,4% 7,0% 

11 ΗΑΕ       2.770  3,0% 2.880 2,8% 4,0% 

27 Ελλάδα 707 0,8% 687  0,7% -4,1% 

  

 
Σύνολο 10 σημαντικότερων 
προμηθευτριών χωρών* 
 
(*σύνολο κ-μ ΕΕ δεν έχει συνυπολογιστεί 
στο άθροισμα) 
 
 

     57.301  61,6% 62.230 61,6% 8,8% 

 Σύνολο εισαγωγών έτους      98.507  100,0% 103.690 100,0% 8,8% 

Πηγή: DFAT Trade in Services (based on ABS catalogue 5368.0.55.003), DFAT Country Fact Sheets, Επεξεργασία: 

Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ 
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1.1.4 Επενδύσεις 

Πίνακας 10α: Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) από και προς την Αυστραλία 

 
2015 

(αξία σε 
εκ. AUD) 

2016 

(αξία σε 
εκ. AUD) 

2017 

(αξία σε 
εκ. AUD) 

2018 

(αξία σε 
εκ. AUD) 

2019 

(αξία σε εκ. 
AUD) 

Μεταβολ
ή 

2019/201
8 (%) 

Απόθεμα ΑΞΕ στην Αυστραλία 
(τέλος έτους) 

775.282 844.448 896.885 994.323 1.019.483 2,5% 

Ροές ΑΞΕ στην Αυστραλία 39.373 64.966 59.112 91.076 52.011 -42,9% 

Απόθεμα ΑΞΕ Αυστραλίας στο 
εξωτερικό (τέλος έτους) 

570.208 602.230 645.158 704.181 826.804 17,4% 

Ροές ΑΞΕ Αυστραλίας στο 
εξωτερικό 

-12.430 3.048 7.741 8.516 7.764 -8,8% 

Πηγή: DFAT International Investment Australia 2019 (based on ABS catalogue 5302.0), Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ 

Σύδνεϋ 

Κατά το 2019, οι καθαρές εισροές ΑΞΕ στην Αυστραλία ανήλθαν στα 52,0 δισ. δολ. Αυστραλίας.  

Κύριες πηγές νέων ροών ΑΞΕ στην Αυστραλία κατά το 2019 ήταν η ΕΕ με ροές ΑΞΕ ύψους 37,1 

δισ. AUD (εκ των οποίων 28,5 δισ. AUD αφορούσαν ροές από το ΗΒ), οι ΗΠΑ, με ροές ύψους 15,4 

δισ. AUD, και η Ιαπωνία με ροές ύψους 12,4 δισ. AUD. 

Το απόθεμα ΑΞΕ στην Αυστραλία στο τέλος του 2019 ανήλθε στα 1.019,5 δισ. AUD, 

καταγράφοντας αύξηση 25,2 δισ. AUD, ήτοι 2,5%, έναντι του προηγούμενου έτους.  

Οι σημαντικότεροι ξένοι επενδυτές στην Αυστραλία κατά το 2019 ήταν η ΕΕ (πρωτίστως το ΗΒ, το 

Βέλγιο, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο), με απόθεμα ύψους 1.370,0 δισ. AUD και συνολικό μερίδιο 

35,6% (αύξηση 11,5% έναντι του προηγούμενου έτους), οι ΗΠΑ με απόθεμα ύψους 983,7 δισ. AUD 

και μερίδιο 25,6%,  η Ιαπωνία, με απόθεμα 241,1 δισ. AUD και το Χονγκ Κονγκ, με απόθεμα 140,7 

δισ. AUD. 

Οι τομείς της οικονομίας που είχαν προσελκύσει τις περισσότερες ΑΞΕ έως το τέλος του 2019 ήταν 

ο τομέας των εξορύξεων με απόθεμα ύψους 360,1 δισ. AUD (μερίδιο 35,3% επί του συνολικού 

αποθέματος ΑΞΕ), ο τομέας της μεταποίησης με απόθεμα 131,4 δισ. AUD (μερίδιο 12,9%), οι 

χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες με 113,2 δισ. AUD (μερίδιο 11,1%), οι μεσιτικές δραστηριότητες 

με απόθεμα 110,9 δισ. AUD (μερίδιο 10,9%) και το εμπόριο με 60,3 δισ. AUD (μερίδιο 5,9%). 

Οι καθαρές εκροές ΑΞΕ της Αυστραλίας στο εξωτερικό κατά το 2019 ανήλθαν στα 7,8 δισ. AUD και 

το απόθεμα ΑΞΕ της Αυστραλίας στο εξωτερικό ανήλθε στα 826,8 δισ. AUD, καταγράφοντας 

αύξηση της τάξης του 17,4% έναντι του προηγούμενου έτους.  

Οι κύριοι προορισμοί των αυστραλιανών επενδύσεων είναι οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, 

καταλαμβάνοντας αθροιστικά μερίδιο 45,6% επί του συνολικού αποθέματος ΑΞΕ της Αυστραλίας 

στο εξωτερικό.  

Οι βασικότεροι τομείς τις οικονομίας στους οποίους κατευθύνονται οι ΑΞΕ της Αυστραλίας διεθνώς 

είναι ο τομέας της μεταποίησης με αποθέματα ύψους 197,4 δισ. AUD και μερίδιο 23,9% του 

συνολικού αποθέματος ΑΞΕ της χώρας στο εξωτερικό κατά το 2019 και ακολουθεί ο 

χρηματοπιστωτικός τομέας με αποθέματα ύψους 192,9 δισ. AUD και μερίδιο 23,3% και ο τομέας 

των εξορύξεων με 173,6 δισ. AUD και μερίδιο 21,0%. 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της UNCTAD, κατά το 2019, η Αυστραλία κατέλαβε την 14η θέση μεταξύ 

των διεθνών προορισμών ΑΞΕ παγκοσμίως και την 16η θέση μεταξύ των μεγαλύτερων διεθνών 

επενδυτών. 

Ως ποσοστό επί του ΑΕΠ της χώρας κατά το 2019, το απόθεμα ΑΞΕ στην Αυστραλία αντιστοιχούσε 

στο 51,5% και το απόθεμα αυστραλιανών ΑΞΕ στο εξωτερικό αντιστοιχούσε στο 41,8% του ΑΕΠ της 

χώρας. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η συνολική εικόνα των διεθνών επενδύσεων στην Αυστραλία και των 

επενδύσεων της Αυστραλίας παγκοσμίως περιλαμβάνει ένα πολύ υψηλό ποσοστό επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου, δηλαδή επενδύσεων που αφορούν στην απόκτηση μεριδίου μικρότερου του 10% 

μιας επιχείρησης (δεν αποσκοπούν στην απόκτηση κάποιας μορφής διοικητικού ελέγχου στη λήψη 

αποφάσεων της επιχείρησης). Κατά το 2019, το ύψος του αποθέματος επενδύσεων χαρτοφυλακίου 

της Αυστραλίας στο εξωτερικό (1,3 τρισ. δολ. AUD) ήταν περισσότερο από 60% υψηλότερο του 

αποθέματος ΑΞΕ (0,8  τρισ. AUD). 

Αυτό το ενδιαφέρον οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη δομή του συνταξιοδοτικού συστήματος της 

Αυστραλίας, το οποίο βασίζεται σε ένα εύρωστο σύστημα ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ταμείων 

(superannuation funds) που αθροιστικώς διαχειρίζονται κεφάλαια ύψους 2,9 τρισ. AUD (3/4 των 

συνολικών επενδυτικών κεφαλαίων της χώρας) και τα επενδύουν τόσο εντός της χώρας, όσο και σε 

διεθνείς προορισμούς, κυρίως σε επενδύσεις χαρτοφυλακίου, ομόλογα και ακίνητα.  

Ακολουθεί πίνακας καταγραφής των Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου σε σχέση με τις Άμεσες Ξένες 

Επενδύσεις της ίδιας χρονιάς για τα έτη 2018 και 2019.  

Παρατηρούμε ότι, κατά το 2019, όσον αφορά στο απόθεμα στην Αυστραλία, το ύψος του 

αποθέματος επενδύσεων χαρτοφυλακίου (2,0 τρισ. δολ. AUD) είναι διπλάσιο του ύψους του 

αποθέματος ΑΞΕ (1,0 τρισ. AUD).  

Αντιστοίχως, το ύψος του αποθέματος επενδύσεων χαρτοφυλακίου της Αυστραλίας στο εξωτερικό 

(1,3 τρισ. AUD) κατά το ίδιο έτος είναι σημαντικά υψηλότερο του αποθέματος ΑΞΕ (0,8 τρισ. AUD). 

Πίνακας 10β: Επενδύσεις (χαρτοφυλακίου και ΑΞΕ) από και προς την Αυστραλία 

  

2018 2019 Μεταβολή 
2019/2018 

(%) 
(αξία σε εκ. 

AUD) 
(αξία σε εκ. 

AUD) 

Απόθεμα ΑΞΕ στην Αυστραλία (τέλος έτους) 994.323 1.019.483 2,5% 

Απόθεμα επενδύσεων χαρτοφυλακίου στην Αυστραλία (τέλος 
έτους) 

1.852.099 1.996.442 7,8% 

Ροές ΑΞΕ στην Αυστραλία 91.076 52.001 -42,9% 

Ροές επενδύσεων χαρτοφυλακίου στην Αυστραλία 65.133 32.429 -50,2% 

Απόθεμα ΑΞΕ Αυστραλίας στο εξωτερικό (τέλος έτους) 704.181 826.804 17,4% 

Απόθεμα επενδύσεων χαρτοφυλακίου Αυστραλίας στο 
εξωτερικό (τέλος έτους) 

1.123.218 1.314.816 17,1% 

Ροές ΑΞΕ Αυστραλίας στο εξωτερικό 8.516 7.764 -8,8% 

Ροές επενδύσεων χαρτοφυλακίου Αυστραλίας στο εξωτερικό 81.810 81.777 0,0% 

Πηγή: DFAT International Investment Australia 2019 (based on ABS catalogue 5302.0), Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ 
Σύδνεϋ 
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1.2 Ομοσπονδιακός Προϋπολογισμός 2020/2021 

Στις 6 Οκτωβρίου κατατέθηκε ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός της Αυστραλίας για το Οικονομικό 

Έτος 2020/2021 από τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Οικονομίας κ. Josh Frydenberg. Ο 

Προϋπολογισμός, ο οποίος αφορά την οικονομική περίοδο από 1η Ιουλίου 2020 έως και 30 Ιουνίου 

2021, προβλεπόταν να κατατεθεί την δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου τ.ε., αλλά αποφασίστηκε η 

αναβολή του, προκειμένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της πανδημίας του κορωνοϊού στην 

αυστραλιανή οικονομία και να μελετηθούν τα κατάλληλα μέτρα στήριξης της οικονομίας. 

Τα βασικότερα μέτρα στήριξης της οικονομικής ανάκαμψης που περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός 

του οικονομικού έτους 2020/2021 είναι τα ακόλουθα: 

Εφαρμογή φοροελαφρύνσεων σε φυσικά πρόσωπα. Οι φοροελαφρύνσεις, οι οποίες είχαν 

εξαγγελθεί προεκλογικά και προβλεπόταν να τεθούν σε ισχύ στα μέσα του 2022, επισπεύδονται και 

θα εφαρμοστούν αναδρομικά από την 1η Ιουλίου τ.ε. Με βάση αυτό το μέτρο, τα όρια εισοδήματος 

για την πρώτη φορολογική κλίμακα (19%), την δεύτερη φορολογική κλίμακα (32,5%) και την τρίτη 

φορολογική κλίμακα (37%) αυξάνονται. Το αφορολόγητο όριο, καθώς και το όριο εισοδήματος πάνω 

από το οποίο εφαρμόζεται η τέταρτη και υψηλότερη φορολογική κλίμακα (45%), παραμένουν 

αμετάβλητα. Το μέτρο προβλέπεται να προκαλέσει απώλεια δημοσίων εσόδων ύψους 12 δισ. AUD. 

Παροχή φορολογικών κινήτρων για την επενδυτική ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Το μέτρο 

απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως και 5 δισ. AUD πλην των 

τραπεζών και αφορά σε πλήρη φοροαπαλλαγή για δαπάνες προμήθειας επιλέξιμου εξοπλισμού. 

Παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους στον βιομηχανικό τομέα. Το συνολικό ύψος της 

χρηματοδότησης που θα διατεθεί για την στήριξη της βιομηχανίας είναι 1,5 δισ. AUD και θα 

κατευθυνθεί στους τομείς των πρώτων υλών, των τροφίμων και ποτών, των ιατρικών προϊόντων, 

της καθαρής ενέργειας, της άμυνας και του διαστήματος 

Παροχή φοροελαφρύνσεων σε μικρές επιχειρήσεις. Το μέτρο απευθύνεται σε μικρές 

επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών από 10 εκατ. AUD έως 50 εκατ. AUD, καθώς και νεοφυείς 

επιχειρήσεις και αναμένεται ότι θα κοστίσει 105 εκατ. AUD. 

Ενίσχυση προγράμματος επαγγελματικής επιμόρφωσης. Το πρόγραμμα, με τον τίτλο 

JobTrainer, θα επιχορηγεί επιχειρήσεις με το 50% του μισθού των ανειδίκευτων υπαλλήλων που 

προσλαμβάνουν και εκπαιδεύουν. Το πρόγραμμα αναμένεται ότι θα στηρίξει 100.000 θέσεις 

εκπαιδευομένων και θα κοστίσει στην Κυβέρνηση 1,2 δισ. AUD (επιπλέον του 1 δισ. AUD που είχε 

διοχετευθεί ήδη σε αυτή την δράση πριν την κατάθεση του προϋπολογισμού). 

Πρόγραμμα στήριξης της απασχόλησης νέων. Το πρόγραμμα, με τον τίτλο JobMaker, προβλέπει 

την επιχορήγηση της μισθοδοσίας των επιχειρήσεων που προσλαμβάνουν άτομα έως 30 ετών με 

ποσό 200 εβδομαδιαίως και άτομα 30-35 ετών με 100 εβδομαδιαίως. Το μέτρο θα κοστίσει 1,2 δισ. 

AUD και θα στηρίξει 450.000 θέσεις εργασίας νέων. 

Ολοκλήρωση προγράμματος στήριξης μισθοδοσίας JobKeeper. Το πρόγραμμα JobKeeper, το 

οποίο αποσκοπούσε στην στήριξη της μισθοδοσίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που ο κύκλος 

εργασιών τους είχε συρρικνωθεί λόγω της πανδημίας (βλ. β΄ και γ΄ σχετ.), θα λήξει στις 28 Μαρτίου 

2021. 

Δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών. Προγραμματίζεται η υλοποίηση 

συμπληρωματικών δημοσίων έργων συνολικής αξίας 14 δισ. AUD, εκ των οποίων 7,5 δισ. AUD 

κατευθύνονται σε υποδομές μεταφορών και 2 δισ. AUD σε έργα οδικής ασφάλειας 
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Χρηματοδότηση δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος. Προβλέπονται δαπάνες ύψους 1,9 

δισ. AUD για την έρευνα και εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας, καθώς και 1,8 δισ. AUD 

για μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. 

Ενίσχυση τομέα υγείας. Παρέχονται συμπληρωματικοί πόροι ύψους 1,1 δισ. AUD στα νοσοκομεία 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας, 750 εκατ. AUD για την πραγματοποίηση διαγνωστικών τεστ 

και 1,7 δισ. AUD για την ανάπτυξη και προμήθεια εμβολίου για τον κορωνοϊό. Επιπλέον ενισχύεται 

η τηλεϊατρική και οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό της Κυβέρνησης πριν την 

εκδήλωση της πανδημίας, ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2020/2021 επρόκειτο να είναι 

ισοσκελισμένος, ενώ, κατά τα επόμενα έτη, θα παρουσίαζε πλεόνασμα με σκοπό την περαιτέρω 

ελάττωση και εν τέλει εξάλειψη του δημοσίου χρέους. Ωστόσο ο προϋπολογισμός 2020/2021 που 

τελικώς κατατέθηκε είναι ελλειμματικός κατά 213,7 δισ. AUD.  

Σε βάθος τετραετίας, οι δαπάνες στήριξης της οικονομίας θα απαιτήσουν δανεισμό ύψους 470 δισ. 

AUD και θα αυξήσουν το καθαρό δημόσιο χρέος από το 19% του ΑΕΠ κατά το 2018/2019 στο 44% 

του ΑΕΠ έως το 2023/2024. 

Επισημαίνεται ότι οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν λόγω της πανδημίας από το 24,5% του ΑΕΠ κατά 

το οικονομικό έτος 2018/2019 στο 27,7% κατά το 2019/2020, ενώ κατά το οικονομικό έτος 2020/2021 

προβλέπεται να ανέλθουν στο 35% του ΑΕΠ. Συγκριτικά αναφέρουμε ότι οι υψηλότερες δημόσιες 

δαπάνες της ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Αυστραλίας που είχαν καταγραφεί διαχρονικά πριν 

την τρέχουσα κρίση, πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 1984/1985 και αντιστοιχούσαν 

στο 27,6% του ΑΕΠ. 

Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομίας δήλωσε ότι η Κυβέρνηση δεν θα ασκήσει πολιτικές 

περιορισμού του δημοσίου ελλείματος μέχρι να εξασφαλιστεί ότι ο δείκτης ανεργίας υποχωρεί κάτω 

από το 6% του εργατικού δυναμικού. Κατά τον μήνα Αύγουστο, ο δείκτης ανεργίας ανήλθε στο 6,8%, 

αλλά αναμένεται ότι θα αυξηθεί περαιτέρω λόγω των περιορισμών κυκλοφορίας που εφαρμόστηκαν 

στην Μελβούρνη και, με βάση τις πλέον πρόσφατες προβλέψεις, αναμένεται να κορυφωθεί στο 8%. 

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας εκτιμά ότι η ανεργία θα ήταν κατά 4,5 μονάδες υψηλότερη 

εάν δεν είχαν εφαρμοστεί έκτακτα μέτρα στήριξης της απασχόλησης (έκτακτα επιδόματα JobKeeper 

και JobSeeker). 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κυβέρνησης, η οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 1,5% το 2020/2021, 

ενώ κατά το 2021/2022 αναμένεται ταχεία ανάκαμψη με θετικό ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 

4,75%. Πρόκειται για έναν φιλόδοξο σχεδιασμό, καθώς η οικονομία δεν έχει πραγματοποιήσει 

αντίστοιχο ρυθμό ανάπτυξης ούτε κατά την έξοδο από την οικονομική κρίση του 1990, ούτε κατά την 

εποχή της ακμής του εξορυκτικού τομέα της οικονομίας (2003-2013). 

Επιπλέον, η εκτίμηση περί της πορείας του ρυθμού ανάπτυξης της αυστραλιανής οικονομίας 

αποκλίνει από την αντίστοιχη εκτίμηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σύμφωνα με το οποίο 

η οικονομία της Αυστραλίας αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 4,2% το τρέχον έτος και να αναπτυχθεί  

κατά 3% το επόμενο έτος. Επισημαίνεται βεβαίως ότι η πρόβλεψη του ΔΝΤ αφορά μελέτη που 

ολοκληρώθηκε πριν την κατάθεση του προϋπολογισμού.  
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1.3 Στοιχεία της οικονομίας των πολιτειών της Αυστραλίας 

Η Αυστραλία αποτελείται από έξι Πολιτείες και δύο Περιοχές (με πιο περιορισμένο δικαίωμα 

αυτοδιακυβέρνησης). Οι έξι Πολιτείες είναι η Νέα Νότιος Ουαλία (NSW) με πρωτεύουσα το Σύδνεϋ, 

η Κουινσλάνδη (QLD) με πρωτεύουσα τη Βρισβάνη, η Νότιος Αυστραλία (WA) με πρωτεύουσα την 

Αδελαΐδα, η Τασμανία (TAS) με πρωτεύουσα το Χόμπαρτ, η Βικτώρια (VIC) με πρωτεύουσα τη 

Μελβούρνη και η Δυτική Αυστραλία (WA) με πρωτεύουσα την Πέρθη. Οι δύο Περιοχές είναι η 

Περιοχή της Αυστραλιανής Πρωτεύουσας (ACT) ήτοι η Καμπέρρα και η Βόρειος Περιοχή (NT) με 

πρωτεύουσα το Ντάργουιν. 

Η συμμετοχή των οικονομιών των ανωτέρω διοικητικών διαμερισμάτων στη συνολική οικονομία της 

χώρας είναι άνιση. Η Νέα Νότιος Ουαλία (NSW) παράγει περίπου το 1/3 του ΑΕΠ της χώρας, η 

Βικτώρια (VIC) περίπου το 1/4 του ΑΕΠ, η Κουινσλάνδη (QLD) το 1/5 του ΑΕΠ, η Δυτική Αυστραλία 

(WA) το 1/7 του ΑΕΠ, ενώ οι άλλες τέσσερις Πολιτείες και Περιοχές έχουν πολύ πιο περιορισμένη 

συμμετοχή. 

Μεγάλη απόκλιση παρουσιάζουν οι επιμέρους Πολιτείες και Περιοχές και ως προς το Ακαθάριστο 

Κατά Κεφαλήν Εισόδημα του πληθυσμού τους. Συγκεκριμένα, η Δυτική Αυστραλία (WA) με 

ακαθάριστο κατά κεφαλήν εισόδημα 110,6 χιλ. AUD και η Βόρειος Περιοχή (ΝΤ) με 101,1 χιλ. AUD 

κινούνται σαφώς υψηλότερα του εθνικού μέσου όρου, ο οποίος είναι 77,6 χιλ. AUD. Αντιθέτως, η 

Τασμανία, με 60,2 χιλ. AUD και η  Νότιος Αυστραλία με 63,0 χιλ. AUD, υπολείπονται του εθνικού 

μέσου όρου. 

Επιπλέον, οι οικονομίες των επιμέρους Πολιτειών και Περιοχών διαφοροποιούνται έντονα ως προς 

τους κυρίαρχους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Η Νέα Νότιος Ουαλία είναι ισχυρή στις 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τις τηλεπικοινωνίες, τις κατασκευές, την υγεία, την εκπαίδευση και 

τον τουρισμό. Η Βικτώρια στηρίζεται πρωτίστως στην εκπαίδευση, τον τουρισμό, τη γεωργία, και τη 

βιομηχανία. Η Κουηνσλάνδη εστιάζει την οικονομική της δραστηριότητα στην ενέργεια, τις εξορύξεις, 

τη γεωργία και τον τουρισμό. Η Δυτική Αυστραλία είναι ισχυρή στον εξορυκτικό τομέα και τη γεωργία, 

καθώς και η Νότιος Αυστραλία (εξορυκτικός τομέας, ενέργεια, γεωργία), η Τασμανία (εξορυκτικός 

τομέας, γεωργία, αλιεία) και η Βόρειος Περιοχή (εξορυκτικός τομέας, κατασκευές). Η Περιοχή της 

Αυστραλιανής Πρωτεύουσας εστιάζει την οικονομική της δραστηριότητα στις κατασκευές και τις 

δημόσιες υπηρεσίες. 

Κατά το οικονομικό έτος 2019, όλες οι πολιτείες της Αυστραλίας κατέγραψαν θετικό ρυθμό 

ανάπτυξης με την εξαίρεση της Βορείου Περιοχής (NT). Εξ αυτών, η Πολιτεία της Τασμανίας (TAS) 

σημείωσε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης με επίδοση 3,6% και ακολούθησαν η Περιοχή της 

Αυστραλιανής Πρωτεύουσας (ACT) με 3,0% και η Βικτώρια (VIC) με ανάπτυξη 3,0%. Και οι τρεις 

ανωτέρω επιδόσεις ήταν σαφώς υψηλότερες του ομοσπονδιακού μέσου όρου για το οικονομικό έτος 

2019. 

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτες ήταν και οι εξαγωγικές επιδόσεις των Πολιτειών κατά την τελευταία πενταετία 

(2015-2019). Κατά το ίδιο διάστημα, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σημείωσαν 

ιδιαίτερα θετική πορεία και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, επιτυγχάνοντας ετήσιο ρυθμό αύξησης 7,6% 

κατά  μέσον όρο. Πάνω από τον μέσο όρο της επικράτειας κινήθηκαν οι εξαγωγές της Κουηνσλάνδης 

(QLD) με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 13,3%, η Περιοχή της Αυστραλιανής Πρωτεύουσας (ACT) με 

10,4% και η Νέα Νότιος Ουαλία (NSW) με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των εξαγωγών 8,6%. 

Ακολουθεί συγκριτικός πίνακας των βασικών οικονομικών μεγεθών των Πολιτειών και Περιοχών της 

Αυστραλίας: 
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Πίνακας 11: οικονομικά μεγέθη Αυστραλιανών Πολιτειών 

Οικονομικό Έτος 
2019 

NSW* VIC* QLD* SA* WA* TAS* NT* ACT* AUS* 

Πληθυσμός 8.071.071 6.566.170 5.076.512 1.748.630 2.615.794 533.308 245.562 425.706 25.415.000 

ΑΕΠ 
(εκ.δολ. Αυστραλίας, 
τρέχουσες τιμές) 

625.405 454.590 369.578 110.403 285.563 32.555 27.512 41.641 1.994.588 

Ρυθμός 
Αύξησης ΑΕΠ 

1,9% 3,0% 1,4% 1,4% 1,0% 3,6% -1,5% 3,0% 2,3% 

Κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ 
(δολ. Αυστραλίας, 
τρέχουσες τιμές) 

78.267 70.647 72.756 63.003 110.607 60.154 101.057 94.408 77.587 

Συμμετοχή 
Πολιτείας σε 
εθνικό ΑΕΠ 

32,1% 23,3% 19% 5,7% 14,7% 1,7% 1,4% 2,1% 100% 

Ανεργία 4,4% 4,6% 6,1% 5,8% 6,1% 6,3% 4,5% 3,6% 5,2% 

Εξαγωγές 
αγαθών 
(εκ.δολ. Αυστραλίας) 

60.481 31.104 90.530 11.955 164.742 4.187 10.090 16 373.105 

Εισαγωγές 
αγαθών 
(εκ.δολ. Αυστραλίας) 

126.167 89.723 52.678 10.954 34.858 1.698 2.856 281 319.215 

Εξαγωγές 
υπηρεσιών 
(εκ.δολ. Αυστραλίας) 

41.444 26.241 14.635 3.593 6.684 1.146 747 2.297 96.787 

Εισαγωγές 
υπηρεσιών 
(εκ.δολ. Αυστραλίας) 

41.881 25.089 14.794 3.695 11.059 672 625 2.702 100.517 

Όγκος 
Εμπορίου 
αγαθών-
υπηρεσιών  
(εκ.δολ. Αυστραλίας) 

269.973 172.157 172.637 30.197 217.343 7.703 14.318 5.296 889.624 

Συμμετοχή 
πολιτειακών 
εξαγωγών σε 
σύνολο 

21,7% 12,2% 22,4% 3,3% 36,5% 1,1% 2,3% 0,5% 100% 

Συμμετοχή 
πολιτειακών 
εισαγωγών σε 
σύνολο 

40,0% 27,4% 16,1% 3,5% 10,9% 0,6% 0,8% 0,7% 100% 

Μέση ετήσια 
ανάπτυξη 
εξαγωγών 
πενταετίας 
(αγαθά+υπηρεσίες) 

8,6% 7,0% 13,3% 1,3% 4,7% 8,4% 1,6% 10,4% 7,6% 

Πηγές: DFAT, Australian Bureau of Statistics, Population Australia, Department of Jobs and Small Businesses, 

Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ 

* NSW: Νέα Νότιος Ουαλία, VIC: Βικτώρια, QLD: Κουινσλάνδη, SA: Νότιος Αυστραλία, WA: Δυτική Αυστραλία, TAS: 

Τασμανία, NT: Βόρειος Περιοχή, ACT: Περιοχή Αυστραλιανής Πρωτεύουσας, AUS: Αυστραλία (επικράτεια) 
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1.4 Οικονομικές προβλέψεις 

Η Αυστραλία είναι μια μεγάλη σε έκταση χώρα με συγκριτικά μικρό πληθυσμό και η αξιοποίηση των 

παραγωγικών πηγών της δεν είναι πλήρης. Τα ζητήματα που απασχολούν τη μακροχρόνια ατζέντα 

άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής είναι η γήρανση του πληθυσμού, η δημιουργία και συντήρηση των 

υποδομών και τα περιβαλλοντικά ζητήματα.  

Ειδικά όσον αφορά στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, η χώρα παρουσιάζει 

αμφίθυμη στάση. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργική παραγωγή είναι ορατές, 

καθώς παρατηρούνται με αυξανόμενη συχνότητα και ένταση πλημμύρες και ξηρασίες οι οποίες 

καταστρέφουν την παραγωγή. Εξίσου ορατές είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και στην 

επιβίωση οικοσυστημάτων με σημαντική συμμετοχή στα τουριστικά έσοδα, όπως ο Μεγάλος 

Κοραλλιογενής Ύφαλος. Αλλά η εξάρτηση της οικονομίας από δραστηριότητες με υψηλές εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα είναι μεγάλη, καθώς το 60% της ενέργειας παράγεται από τον άνθρακα και 

η χώρα είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας άνθρακα παγκοσμίως. Επιπλέον σημαντική είναι και η 

συμβολή της κτηνοτροφίας στις υψηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η Αυστραλία ανήκει 

στις χώρες με τις υψηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως και, σε αντίθεση με τις 

περισσότερες αναπτυγμένες χώρες, οι εκπομπές CO2 διατηρούν ανοδική πορεία. 

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση της γήρανσης του πληθυσμού, η πολιτική της χώρας 

προσανατολίζεται στην ελεγχόμενη αύξηση του πληθυσμού μέσω της υποδοχής μεταναστών με 

οικονομικό προφίλ και δεξιότητες που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη. Είναι αξιοσημείωτο 

το γεγονός ότι το 28% του πληθυσμού της Αυστραλίας έχει γεννηθεί σε άλλη χώρα. Μάλιστα, εάν 

διευρύνουμε τον ορισμό ώστε να καλύπτει και παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Αυστραλία από γονείς 

που γεννήθηκαν σε άλλη χώρα, τότε το ποσοστό ανέρχεται στο 50% του πληθυσμού. 

Ωστόσο, η αύξηση του πληθυσμού σε συνδυασμό με τα χαμηλά επιτόκια έχουν πυροδοτήσει έκρηξη 

στη ζήτηση στέγης και στον δανεισμό των νοικοκυριών. Ο δανεισμός των νοικοκυριών ανήλθε στο 

120% του ΑΕΠ κατά το 2019 (ή το 210% του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών) οδηγώντας 

τη χώρα στην 5η υψηλότερη θέση μεταξύ των χωρών μελών του ΟΟΣΑ.  

Επιπλέον, η Αυστραλία είναι μια χώρα πολύ πλούσια σε πρώτες ύλες. Η αύξηση της ζήτησης σε 

σιδηρομεταλλεύματα και ενεργειακά προϊόντα, ιδίως από τις αγορές της Ασίας, και η αύξηση των 

τιμών τους στις αρχές του 21ου αιώνα προκάλεσε άνθηση του τομέα εξόρυξης στην Αυστραλία, 

δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ωθώντας προς τα πάνω τους μισθούς.  Εκτιμάται ότι αυτή η 

ζήτηση συνέβαλε στην αύξηση των εισοδημάτων κατά 13% έως το 2013.  

Όταν η ζήτηση μειώθηκε, οι πολιτείες των οποίων η οικονομία στηρίζεται στον εξορυκτικό τομέα, 

όπως η Κουινσλάνδη και η Δυτική Αυστραλία, οδηγήθηκαν σε ύφεση, αλλά η εύρωστη κατάσταση 

της οικονομίας και η διαφοροποιημένη βάση της παραγωγής επέτρεψαν στην Αυστραλία να 

ανακάμψει αλώβητη και από αυτή τη δυνητική κρίση. Η Κεντρική Τράπεζα αντιμετώπισε την 

κατάσταση με επαναληπτικές μειώσεις του βασικού επιτοκίου (από 4,75% τον Οκτώβριο του 2011 

σε 0,75% τον Οκτώβριο του 2019). Η πολιτική αυτή επέτρεψε σε πολιτείες με πιο διαφοροποιημένες 

οικονομίες, όπως η Βικτώρια και η Νέα Νότιος Ουαλία, να αναλάβουν τα ηνία της οικονομικής 

ανάπτυξης, διότι η συνακόλουθη υποχώρηση της αξίας του νομίσματος είχε σαν αποτέλεσμα την 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών εξαγωγών και την προσέλκυση μεγάλου αριθμού 

τουριστών και σπουδαστών. 

Καθοριστική στιγμή για τη μετέπειτα σταθερά θετική πορεία της οικονομίας της Αυστραλίας 

αποτέλεσε η ύφεση του 1991 (“η ύφεση που έπρεπε να έχουμε” σύμφωνα με τον τότε Υπουργό 

Οικονομικών και μετέπειτα Πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Paul Keating), καθώς αξιοποιήθηκε από 

τις τότε κυβερνήσεις ως ευκαιρία για διαρθρωτικές αλλαγές που ισχυροποίησαν την οικονομία και 
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της προσέφεραν τα εφόδια να διαχειριστεί με επιτυχία τις προκλήσεις που ακολούθησαν όπως η 

ασιατική οικονομική κρίση του 1997 και η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008. 

Για την αντιμετώπιση της ύφεσης του 1991 εφαρμόστηκαν γενναίες μεταρρυθμίσεις όπως η 

απελευθέρωση της νομισματικής ισοτιμίας,  η άρση των συναλλαγματικών ελέγχων, η άρση των 

περιορισμών στο εμπόριο, η μείωση των δασμών, η απορρύθμιση του χρηματοοικονομικού τομέα, 

η ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων, η φορολογική μεταρρύθμιση και η εγκατάλειψη των 

συλλογικών συμβάσεων εργασίας προς όφελος των τομεακών συμβάσεων. Ταυτόχρονα επήλθε 

εκσυγχρονισμός του συστήματος υγείας και του συνταξιοδοτικού συστήματος με μετατόπιση του 

βάρους χρηματοδότησης στους χρήστες μέσω της θέσπισης υποχρεωτικού ιδιωτικού 

προγράμματος ασφάλισης. Ως αποτέλεσμα, το κράτος δαπανά πλέον 4% του ΑΕΠ για τη 

χρηματοδότηση συντάξεων, ήτοι το ήμισυ του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ, και 6% του ΑΕΠ 

για υγειονομική περίθαλψη, διασφαλίζοντας ένα μίνιμουμ σύνταξης και αξιοπρεπούς περίθαλψης 

στο σύνολο των πολιτών ανεξαρτήτως εισοδήματος. Επιπλέον, η θέσπιση υποχρεωτικού ιδιωτικού 

προγράμματος ασφάλισης οδήγησε στην ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης συνταξιοδοτικών 

κεφαλαίων (ύψους 3,0 τρισ. AUD κατά το 2019) με περαιτέρω θετικές συνέπειες για την ανάπτυξη 

του χρηματοοικονομικού τομέα της χώρας  

Ως συνέπεια των ανωτέρω μεταρρυθμίσεων, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της Αυστραλίας 

από το 1992 έως το 2019 ήταν σχεδόν τριπλάσιος από αυτόν της Γερμανίας για το ίδιο διάστημα και 

το μέσο εισόδημα αυξήθηκε με πενταπλάσιο ρυθμό από αυτό των ΗΠΑ. Ο πληθωρισμός 

σταθεροποιήθηκε γύρω από το 2,5% με κάποιες μικρές διακυμάνσεις, τα κρατικά έσοδα 

βελτιώθηκαν και το καθαρό χρέος της Αυστραλίας εξαλείφθηκε. 

Αντίστοιχα, και στην πρόσφατη σύντομη οικονομική ύφεση του πρώτου εξαμήνου του 2020, η 

Κυβέρνηση της Αυστραλίας εξήγγειλε σειρά μέτρων για τον επαναπροσανατολισμό της 

αυστραλιανής οικονομίας, με έμφαση στην ενίσχυση του βιομηχανικού τομέα, της έρευνας και των 

νέων τεχνολογιών, μέσω μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων και επιμόρφωσης του εργατικού 

δυναμικού. Επιπλέον η Κεντρική Τράπεζα μείωσε ακόμη περαιτέρω το βασικό επιτόκιο, από 0,75% 

στις αρχές του 2020 σε 0,10% τον Νοέμβριο του 2020, προκειμένου να στηρίξει την επιχειρηματική 

δραστηριότητα. 

Αν και η οικονομία της Αυστραλίας κατέγραψε αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης κατά το ημερολογιακό 

έτος 2020, λόγω της δραστικής ύφεσης του β΄ τριμήνου 2020, η χώρα έχει πλέον επανέλθει σε θετικό 

ρυθμό ανάπτυξης από το γ΄ τρίμηνο του 2020. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διοικητή της 

Κεντρικής Τράπεζας, η θετική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και η οικονομία αναμένεται ότι θα 

επιστρέψει στο επίπεδο του τέλους του 2019, στο τέλος του 2021.  

Ακολουθεί πίνακας που αποτυπώνει τις προβλέψεις του Κυβερνήτη της Κεντρικής Τράπεζας τον 

Νοέμβριο του 2020 για την εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών έως τον Δεκέμβριο του 2022, 

σύμφωνα με το βασικό σενάριο. 

Πίνακας 12: Προβλέψεις Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας  

 Ιούνιος  

2020 

Δεκέμβριος 
2020 

Ιούνιος  

2021 

Δεκέμβριος 
2021 

Ιούνιος  

2022 

Δεκέμβριος 

2022 

Ρυθμός ανάπτυξης ΑΕΠ -6,3% -4,0% 6,0% 5,0% 4,0% 4,0% 

Ανεργία 7.0% 8,0% 7,5% 6,5% 6,5% 6,0% 

Πληθωρισμός 1,2% 1,0% 1,25% 1,0% 1,25% 1,5% 

Οι τεχνικές υποθέσεις περιλαμβάνουν: ισοτιμία 1 AUD: 0,70 USD, τιμή βαρελιού Brent: 42 USD 
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Η εύρωστη εικόνα της οικονομίας της Αυστραλίας που προκύπτει τόσο από τον έως πρότινος 

σταθερά υψηλό ρυθμό ανάπτυξης και τον δείκτη παραγωγικότητας όσο και από το χαμηλό επίπεδο 

του δημοσίου χρέους, αποτυπώνεται στις αξιολογήσεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης (Moody's, 

S&P, Fitch). Η Αυστραλία είναι μία από τις λίγες χώρες παγκοσμίως με δείκτη πιστοληπτικής 

ικανότητας ΑΑΑ από τους μεγάλους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ήτοι πιστοληπτική ικανότητα 

ανώτερη από αυτή των ΗΠΑ.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αυστραλία διατήρησε αυτή την υψηλή βαθμολογία ακόμη και μετά την 

ραγδαία αύξηση του δημόσιου δανεισμού για την χρηματοδότηση των πρόσφατων μέτρων 

οικονομικής στήριξης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού, τα οποία 

θα υπερδιπλασιάσουν το καθαρό χρέος της χώρας σε βραχύ χρονικό διάστημα. Μάλιστα, ο οίκος 

αξιολόγησης Standard & Poor’s, ο οποίος αναθεώρησε (08.04.2020) τον δείκτη πιστοληπτικής 

ικανότητας της χώρας  από «ΑΑΑ outlook stable» σε «ΑΑΑ outlook negative» (08.04.2020), 

επισήμανε στην αιτιολογική έκθεσή του ότι, ενώ τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης θα 

επιβαρύνουν σημαντικά τα δημόσια οικονομικά στο βραχυπρόθεσμο μέλλον, δεν προβλέπεται ότι 

θα αποδυναμώσουν δομικά την δημοσιονομική θέση της χώρας. 
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1.5 Οικονομικές σχέσεις Αυστραλίας 

1.5.1 Αυστραλία –  ΠΟΕ 

Η Αυστραλία είναι μέλος της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) από τις 11 

Οκτωβρίου 1967, μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ -  WTO) από την 1η 

Ιανουαρίου του 1995, μέλος της Συμφωνίας Διευκόλυνσης Εμπορίου του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου από τις 8 Ιουνίου 2015 (World Trade Organization Agreement on Trade Facilitation – TFA) 

και μέλος της Συμφωνίας Κρατικών Προμηθειών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (GPA) από 

την 5η Μαΐου 2019. 

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη τρεις υποθέσεις με την Αυστραλία ως ενάγουσα πλευρά στο 

πλαίσιο της διαδικασίας επίλυσης διμερών εμπορικών διαφορών του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου. Πρόκειται για: 

 προσφυγή εναντίον της Κίνας σχετικά με τους αντισταθμιστικούς δασμούς που έχει επιβάλει 
η τελευταία στις εισαγωγές κριθαριού από την Αυστραλία (εκκίνηση διαδικασίας στις 16 
Δεκεμβρίου 2020) 

 προσφυγή, από κοινού με την Βραζιλία και την Γουατεμάλα, εναντίον της Ινδίας σχετικά με 
τα προστατευτικά μέτρα που προσφέρει η Ινδία στους εγχώριους παραγωγούς 
ζαχαροκάλαμου και ζάχαρης (εκκίνηση διαδικασίας στις 28 Φεβρουαρίου 2019) 

 προσφυγή εναντίον του Καναδά σχετικά με τους περιορισμούς που επιβάλει ο Καναδάς στη 
διακίνηση και την πώληση εισαγόμενου οίνου στα καναδικά καταστήματα (εκκίνηση 
διαδικασίας στις 12 Ιανουαρίου 2018). Η υπόθεση εναντίον του Καναδά βρίσκεται στο στάδιο 
του μερικού συμβιβασμού. 

Επιπλέον, κατά το παρελθόν, η Αυστραλία είχε εκκινήσει διαδικασία επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο 

του ΠΟΕ και εναντίον της ΕΕ. Πρόκειται για προσφυγή της Αυστραλίας εναντίον του ευρωπαϊκού 

θεσμικού πλαισίου προστασίας Γεωγραφικών Ενδείξεων η οποία είχε εκκινηθεί τον Απρίλιο του 

2003. Σύμφωνα με το σκεπτικό της τότε προσφυγής, τα μέτρα της ΕΕ δεν απέδιδαν ίσο βαθμό 

προστασίας σε προϊόντα άλλων χωρών μελών του ΠΟΕ, εκτός της ΕΕ, μειώνοντας τη νομική 

προστασία που παρείχαν ήδη τα εμπορικά σήματα (trademarks). Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών 

του ΠΟΕ υπέβαλε έκθεση συστάσεων προς την ΕΕ, η οποία κατόπιν ενημέρωσε ότι οι συστάσεις 

ενσωματώθηκαν σε νέο Κανονισμό  τον Απρίλιο του 2006. 

1.5.2 Αυστραλία – Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η ΕΕ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Αυστραλίας (μετά την Κίνα) με όγκο 

εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών ο οποίος ξεπέρασε τα 114 δισ. δολάρια Αυστραλίας κατά το 

οικονομικό έτος 2018/2019. Παρά τις ιδιαίτερα αναπτυγμένες διμερείς σχέσεις Αυστραλίας και 

Ηνωμένου Βασιλείου, η ΕΕ αναμένεται να διατηρήσει τη θέση της μεταξύ των διεθνών εταίρων της 

Αυστραλίας ακόμη και στις επόμενες καταγραφές ροών, όπου πλέον θα έχει αφαιρεθεί από τα 

συνολικά ποσά η αξία του όγκου εμπορίου της Αυστραλίας με το ΗΒ, μετά την έξοδο του τελευταίου 

από την ΕΕ. 

Κατά το 2018/2019, η ΕΕ ήταν ο δεύτερος σημαντικότερος προμηθευτής αγαθών της αυστραλιανής 

αγοράς με μερίδιο 17,6% επί του συνόλου των εισαγωγών της χώρας, μετά την Κίνα (μερίδιο 24,5%) 

και με σημαντική απόσταση από τον τρίτο σημαντικότερο προμηθευτή (ΗΠΑ με μερίδιο 10,6% επί 

του συνόλου) και τον τέταρτο (Ιαπωνία με μερίδιο 7,0%). 

Κατά την ίδια περίοδο, η ΕΕ ήταν ο  τέταρτος σημαντικότερος διεθνής προορισμός των 

αυστραλιανών προϊόντων, με μερίδιο 5,5% επί των συνολικών εξαγωγών της Αυστραλίας, μετά την 

Κίνα (μερίδιο 36,1%), την Ιαπωνία (μερίδιο 15,8%) και την Νότιο Κορέα (μερίδιο 6,9%).  
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Κατά το ημερολογιακό έτος 2019, η Αυστραλία ήταν ο 14ος εξαγωγικός προορισμός της ΕΕ και ο 36ος 

διεθνής προμηθευτής της. Κατά το ίδιο διάστημα, ο όγκος εμπορίου ΕΕ-Αυστραλίας αντιπροσώπευε 

το 1,4% του συνολικού όγκου εμπορίου της ΕΕ με τρίτες χώρες. Ο βασικότερες κατηγορίες 

προϊόντων που προμηθεύεται η Αυστραλία από την ΕΕ είναι οχήματα (επιβατικά και 

εμπορευματικά), φάρμακα και παραφαρμακευτικά προϊόντα, μηχανολογικός εξοπλισμός και 

ηλεκτρικές συσκευές. Οι κυριότερες κατηγορίες αυστραλιανών εξαγωγών στην ΕΕ είναι ο άνθρακας, 

τα ορυκτά, ο χρυσός, οι ελαιούχοι καρποί και τα αλκοολούχα ποτά. 

Κατά το οικονομικό έτος 2018/2019, η ΕΕ ήταν ο σημαντικότερος προμηθευτής υπηρεσιών στην 

Αυστραλία με μερίδιο 24,2% επί του συνόλου των διεθνών υπηρεσιών που αγόρασε η χώρα και ο 

δεύτερος σημαντικότερος αγοραστής αυστραλιανών υπηρεσιών, με μερίδιο 13,3% επί του συνόλου 

των παρεχόμενων υπηρεσιών της χώρας διεθνώς, μετά την Κίνα (μερίδιο 19,0%). Οι κυριότερες 

κατηγορίες υπηρεσιών που παρέχει η ΕΕ στην Αυστραλία είναι ταξίδια αναψυχής, μεταφορές και 

συμβουλευτική επιχειρήσεων. Οι κυριότερες κατηγορίες αυστραλιανών υπηρεσιών που καταναλώνει 

η ΕΕ είναι ταξίδια αναψυχής και ταξίδια εκπαιδευτικής φύσης. 

Η ΕΕ είναι η μεγαλύτερη πηγή ξένων επενδύσεων στην Αυστραλία με συνολικό απόθεμα ύψους 

περίπου 1,37 τρισ. AUD και μερίδιο 35,6% επί του συνόλου κατά το ημερολογιακό έτος 2019. Εξ 

αυτών, το ύψος των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων ανήλθε στα 238,1 δισ. AUD. Οι ευρωπαϊκές 

επενδύσεις στην Αυστραλία κατευθύνονται πρωτίστως στους τομείς της ενέργειας, της αγροτικής 

ανάπτυξης, των υποδομών, της υψηλής μεταποίησης, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της 

τεχνολογίας επικοινωνιών (ICT).  

Η ΕΕ είναι ο δεύτερος σημαντικότερος προορισμός των αυστραλιανών επενδύσεων παγκοσμίως με 

συνολικό απόθεμα επενδύσεων ύψους 834,9 δισ. AUD (μερίδιο 28,3%) κατά το 2019 και πολύ μικρή 

απόσταση από τον πρώτο προορισμό (ΗΠΑ μερίδιο 28,4%). Εκ των αυστραλιανών επενδύσεων 

στην ΕΕ, οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις αντιστοιχούν σε 203,5 δισ. AUD. 

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ και Αυστραλίας για τη σύναψη 

συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου. Η επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων έγινε στις 18 Ιουνίου 

2018. Έως το τέλος του 2020 είχαν πραγματοποιηθεί εννέα γύροι διαπραγματεύσεων.  

Πίνακας 13: Διμερές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ Αυστραλίας και ΕΕ 

    

2017/2018 2018/2019   

(2017/2018 

(αξία σε εκ. AUD) 

2018/2019 

(αξία σε εκ. AUD) 

Μερίδιο ΕΕ 
2018/2019 

(%) 

    EE Κόσμος ΕΕ Κόσμος   

Αγαθά 
Εξαγωγές Αυστραλίας 18.156 315.257 20.535 373.053 5,50% 

Εισαγωγές Αυστραλίας 53.849 302.404 56.259 319.805 17,59% 

Υπηρεσίες 
Εξαγωγές Αυστραλίας 11.616 88.103 12.894 97.117 13,28% 

Εισαγωγές Αυστραλίας 22.535 93.241 24.586 101.589 24,20% 

  Σύνολο Εξαγωγών 29.772 403.360 33.429 470.170 7,11% 

  Σύνολο Εισαγωγών 76.384 395.645 80.845 421.394 19,19% 

  Όγκος εμπορίου 106.156 799.005 114.274 891.564 12,82% 

  Ισοζύγιο αγαθών -35.693 12.853 -35.724 53.248   

  Ισοζύγιο υπηρεσιών -10.919 -5.138 -11.692 -4.472   

Ισοζύγιο εμπορίου αγαθών/υπηρεσιών -46.612 7.715 -47.416 48.776   

Πηγή: DFAT Composition of Trade Australia 2018/2019, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ 
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΕΕ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 

EU-AUSTRALIA FREE 

TRADE AGREEMENT 

Η έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη Συμφωνίας Ελευθέρου 

Εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Αυστραλίας έγινε στις 18 Ιουνίου 2018.  

Έως το τέλος του 2020 είχαν πραγματοποιηθεί εννέα γύροι 

διαπραγματεύσεων. 

Σημαντικές κεφάλαια αποτελούν η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων 

ΠΟΠ/ΠΓΕ, τα μη δασμολογικά εμπόδια στο εμπόριο και η απρόσκοπτη 

πρόσβαση σε δημόσιους μειοδοτικούς διαγωνισμούς προμηθειών. 

EU-AUSTRALIA 

FRAMEWORK 

AGREEMENT 

Υπογράφηκε στις 7 Αυγούστου 2017 στη Μανίλα και αφορά στη στρατηγική 

συνεργασία ΕΕ – Αυστραλίας για την αντιμετώπιση ζητημάτων εξωτερικής 

πολιτικής και πολιτικής άμυνας, βιώσιμης ανάπτυξης, κλιματικής αλλαγής, 

καθώς και οικονομικών εμπορικών υποθέσεων.  

Έως το τέλος του 2020, η Συμφωνία δεν είχε ακόμη κυρωθεί από την 

Ελλάδα. 

EU-AUSTRALIA MUTUAL 

RECOGNITION 

AGREEMENT (MRA) 

Tέθηκε σε ισχύ την 01.01.1999. Με βάση τη Συνθήκη Αμοιβαίας 

Αναγνώρισης γίνονται αποδεκτές οι βεβαιώσεις πιστότητας που έχουν 

εκδοθεί από τους εξουσιοδοτημένους φορείς αξιολόγησης (εργαστήρια, 

υπηρεσίες) της ΕΕ στην Αυστραλία και της Αυστραλίας στην ΕΕ. 

Οι τομείς που καλύπτει η συμφωνία είναι: προϊόντα αυτοκίνησης (Automotive 

products), ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC), εξοπλισμός χαμηλού 

βολτάζ (Low Voltage Equipment), μηχανήματα (Machinery), ιατρικές 

συσκευές (Medical Devices), συσκευές πίεσης (Pressure Equipment), 

τελικός εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών (TTE), φαρμακευτικά προϊόντα 

(pharmaceuticals - Good Manufacturing Practice - GMP) 

ΕU-AUSTRALIA WINE 

TRADE AGREEMENT 

Τέθηκε σε ισχύ την 01.10.2010 σε αντικατάσταση συμφωνίας του 1994. 

Καλύπτει ζητήματα γεωγραφικών ενδείξεων, ονομασιών προέλευσης και 

δασμολογικού καθεστώτος. 

1.5.3 Συμμετοχή Αυστραλίας σε διεθνή φόρα και ομάδες χωρών 

Η Αυστραλία είναι μέλος των G20, ομάδας είκοσι χωρών που αντιστοιχεί στο 80% της παγκόσμιας 

οικονομίας, το 75% του παγκοσμίου εμπορίου και το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού. Το 2014 είχε 

την Προεδρία των G20 η οποία ολοκληρώθηκε με τη Σύνοδο Κορυφής στην Βρισβάνη τον Νοέμβριο 

του 2014. 

Επίσης, είναι μέλος του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ - 

OECD) από το 1971 και διατηρεί Μόνιμη Αντιπροσωπεία, που αποτελείται από εκπρόσωπους 

διαφόρων κυβερνητικών υπηρεσιών, στην έδρα του Οργανισμού. 

Είναι ιδρυτικό μέλος του οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (Asia-Pacific 

Economic Cooperation - APEC) από το 1989. Πρόκειται για ένα διεθνές φόρουμ στο οποίο 

συμμετέχουν οι ακόλουθες 21 χώρες της περιοχής της Ασίας και του Ειρηνικού: Αυστραλία, Βιετνάμ, 

ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ινδονησία, Καναδάς, Κίνα, Μαλαισία, Μεξικό, Μπρουνέι, Νέα Ζηλανδία, Νότιος 

Κορέα, Παπούα Νέα Γουινέα, Περού, Ρωσική Ομοσπονδία, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Ταϊπέι, 

Φιλιππίνες, Χιλή, Χονγκ Κονγκ. Οι χώρες APEC έχουν συνολικό πληθυσμό 2,7 εκατ. ατόμων και 

παράγουν περισσότερο από το 50% του παγκοσμίου ΑΕΠ. Επιπλέον, το 70% του όγκου εμπορίου 

αγαθών και υπηρεσιών της Αυστραλίας πραγματοποιείται με τους εταίρους της στον APEC. Στόχος 

του APEC είναι να ενθαρρύνει την οικονομική και εμπορική συνεργασία μεταξύ των μελών του 
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εξαλείφοντας διοικητικά και οικονομικά εμπόδια. Οι αποφάσεις στο πλαίσιο του APEC λαμβάνονται 

συναινετικά και οι δεσμεύσεις γίνονται σε εθελοντική βάση. 

1.5.4 Διμερείς και πολυμερείς Συμφωνίες Ελευθέρου Εμπορίου 

Η Αυστραλία έχει συνάψει ήδη 15 Συμφωνίες Ελευθέρου Εμπορίου, τόσο με μεμονωμένες χώρες 

όσο και με ομάδες χωρών, ενώ αριθμός συμφωνιών έχει υπογραφεί και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ 

(όπως π.χ. η Συμφωνία Περιφερειακής Συνολικής Οικονομικής Συνεργασίας – RCEP) ή βρίσκεται 

σε φάση διαπραγμάτευσης (όπως π.χ. η Συμφωνία με την ΕΕ και το ΗΒ). 

Συμφωνίες εν ισχύ 

Συμφωνία Ημερομηνία θέσεως σε ισχύ 

Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Αυστραλίας – Νέας Ζηλανδίας 
(ANZCERTA ή CER) 

01.01.1983 

Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Αυστραλίας – Σιγκαπούρης  
(SAFTA) 

28.07.2003 

Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Αυστραλίας – ΗΠΑ (AUSFTA) 01.01.2005 

Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Αυστραλίας – Ταϊλάνδης (TAFTA) 01.01.2005 

Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Αυστραλίας – Χιλής (ACl-FTA) 06.03.2009 

Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου ASEAN, Αυστραλίας, Νέας 
Ζηλανδίας (AANZFTA) 

01.01.2010 (για Αυστραλία, Νέα 
Ζηλανδία, Μπρουνέι, Μπούρμα, 
Μαλαισία, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, 
Βιετνάμ) 

(12.03.2010 για Ταϊλάνδη)  

(01.01.2011 για Λάος) 

(04.01.2011 για Καμπότζη) 

(10.01.2012 για Ινδονησία) 

Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Αυστραλίας – Μαλαισίας 
(MAFTA) 

01.01.2013 

Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Αυστραλίας – Κορέας (KAFTA) 12.12.2014 

Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Αυστραλίας – Ιαπωνίας (JAEPA) 15.01.2015 

Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Αυστραλίας – Κίνας (ChAFTA) 20.12.2015 

Συνολική και Προοδευτική Συμφωνία Συνεργασίας Ειρηνικού 
(CPTPP) 

30.12.2018 

Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Αυστραλίας – Χονγκ Κονγκ (A-
HKFTA)  

17.01.2020 

Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Αυστραλίας – Περού (PAFTA) 11.01.2020 

Συμφωνία Συνολικής Οικονομικής Συνεργασίας Αυστραλίας – 
Ινδονησίας (IA-CEPA)  

05.07.2020 

Συμφωνία Στενότερων Οικονομικών Σχέσεων (PACER) Plus  13.12.2020 

Συμφωνίες που έχουν ολοκληρωθεί αλλά δεν έχουν τεθεί σε ισχύ 

Συμφωνία Στάδιο ολοκλήρωσης 

Συμφωνία Περιφερειακής Συνολικής Οικονομικής Συνεργασίας 
(RCEP) 

Υπογραφή Συμφωνίας από Υπουργούς 
15 χωρών στις 15.11.2020 
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Συμφωνίες υπό διαπραγμάτευση 

Συμφωνία Σχόλια 

Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Αυστραλίας – ΕΕ 
 

Έναρξη διαπραγμάτευσης 18.08.2018.  

Έως τέλη 2020 είχαν πραγματοποιηθεί εννέα 
γύροι διαπραγματεύσεων. 

 

Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Αυστραλίας – Συμβουλίου 
Συνεργασίας Κόλπου (GCC) 

Έναρξη διαπραγμάτευσης τον Ιούλιο του 
2007.  

Έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις γύροι 
διαπραγματεύσεων με τον πιο πρόσφατο τον 
Ιούνιο του 2009. 

Συμφωνία Περιεκτικής Οικονομικής Συνεργασίας Αυστραλίας – 
Ινδίας 

Έναρξη διαπραγμάτευσης τον Μάιο του 
2011.  

Έχουν πραγματοποιηθεί εννέα γύροι 
διαπραγματεύσεων με τον πιο πρόσφατο τον 
Σεπτέμβριο του 2015. 

Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Αυστραλίας – ΗΒ Έναρξη διαπραγμάτευσης 17.06.2020. 

Συμφωνία Περιβαλλοντικών Αγαθών (Environmental Goods 
Agreement) στο πλαίσιο του ΠΟΕ 

Η συμφωνία θα προσδιορίζει τα αγαθά που 
ωφελούν το περιβάλλον προκειμένου να 
προωθηθεί η μείωση των δασμών τους.  

Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Ειρηνικής Συμμαχίας (Pacific 
Alliance Free Trade Agreement) 

Έναρξη διαπραγμάτευσης 30.06.2017 

Συμφωνία Εμπορίου Υπηρεσιών (Trade in Services Agreement 
– TiSA)  
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2 Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Αυστραλίας 

2.1 Διμερές εμπόριο 

2.1.1 Εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών Ελλάδας – Αυστραλίας 

Η Ελλάδα έχει εκτεταμένη εμπορική συνεργασία με την Αυστραλία, τόσο στον τομέα της εξαγωγής 

αγαθών όσο και στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονα θετική 

δυναμική κατά τα τελευταία έτη.  

Ο όγκος εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών έχει τριπλασιαστεί κατά την τελευταία επταετία και το 

ισοζύγιο παραμένει σταθερά θετικό υπέρ της χώρας μας. Κατά το έτος 2019, το πλεόνασμα του 

ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών ανήλθε στα 1,13 δισ. ευρώ.  

Η συμμετοχή του τομέα των υπηρεσιών στον συνολικό όγκο εμπορίου είναι σημαντική, καθώς η 

αναλογία αγαθών προς υπηρεσίες είναι περίπου 1:5, αλλά η θετική δυναμική και το έντονα 

πλεονασματικό ισοζύγιο χαρακτηρίζουν και τους δύο τομείς.  

Ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας των τάσεων στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ 

Ελλάδας και Αυστραλίας κατά τα τελευταία επτά έτη και έπονται αναλυτικοί πίνακες για τις εξελίξεις 

στις επιμέρους κατηγορίες.   

Πίνακας 14: Ισοζύγιο εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών Ελλάδας – Αυστραλίας 

 
Εμπόριο Αγαθών και Υπηρεσιών Ελλάδας – Αυστραλίας κατά τα έτη 2013-2019 

(αξία σε εκατ. ευρώ) 
 

 
ροή/έτος 

2013 
(εκατ. 
ευρώ) 

2014 
(εκατ. 
ευρώ) 

2015 
(εκατ. 
ευρώ) 

2016 
(εκατ. 
ευρώ) 

2017 
(εκατ. 
ευρώ) 

2018 
(εκατ. 
ευρώ) 

2019 
(εκατ. 
ευρώ) 

Μεταβολή 

2019/2018 

Εξαγωγές 
Ελλάδας  

αγαθά 120,4 130,7 138,7 128,5 151,0 158,4 188,4 18,9% 

υπηρεσίες 229,0 296,8 672,4 572,1 990,9 1.061,0 1.000,6 -5,7% 

Εισαγωγές 
Ελλάδας 

 

 
αγαθά 8,0 9,7 8,8 9,3 14,4 16,8 18,6 10,7% 

 
υπηρεσίες 42,8 49,3 43,4 35,6 43,4 51,9 45 -12,7% 

 
Σύνολο εξαγωγών 
αγαθών/υπηρεσιών 

349,4 427,5 811,1 700,6 1.141,9 1.219,4 1.189,0 -2,5% 

 
Σύνολο εισαγωγών 
αγαθών/υπηρεσιών 

50,8 59,0 52,2 44,9 57,8 68,7 63,9 -7,0% 

 
Όγκος Εμπορίου 
αγαθών/υπηρεσιών 

400,2 486,5 863,3 745,5 1.199,7 1.288,1 1.252,9 -2,7% 

 
Εμπορικό Ισοζύγιο 
αγαθών/υπηρεσιών 

298,6 368,5 758,9 655,7 1.084,1 1.150,7 1.125,1 -2,2% 

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ 
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2.1.2 Εμπόριο αγαθών Ελλάδας – Αυστραλίας 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας μας με 

τη Αυστραλία παρουσιάζει σταθερά ανοδική τάση κατά την τελευταία πενταετία, με την παρένθεση 

του έτους 2016, κατά το οποίο σημείωσε ελαφρά οπισθοχώρηση για να ανακάμψει ξανά την επόμενη 

χρονιά. 

Κατά το 2019, οι ελληνικές εξαγωγές προς την Αυστραλία κατέγραψαν την υψηλότερη επίδοση 

σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 19,0% έναντι του 2018. Επισημαίνεται ότι οι ελληνικές εξαγωγές 

προς την Αυστραλία ξεπέρασαν το κατώφλι των 100 εκατ. ευρώ ανά έτος μόλις το 2010 και 

επιδεικνύουν ανοδική τάση έκτοτε. 

Οι εξαγωγές της Αυστραλίας προς την Ελλάδα παραμένουν παραδοσιακά χαμηλές, εξασφαλίζοντας  

σταθερά θετικό εμπορικό ισοζύγιο για τη χώρα μας. Μάλιστα, από το 2012 έως το 2016 οι 

αυστραλιανές εξαγωγές συρρικνώνονται ακόμη περισσότερο και κινούνται πλέον γύρω από το όριο 

των 10 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ από το 2017 και έπειτα τείνουν σταδιακά προς το κατώφλι των 20 

εκατ. ευρώ ετησίως.  

Πίνακας 15: Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας – Αυστραλίας 

ροή/έτος 2015 2016 2017 2018 2019 
Μεταβολή 
2019/2018 

Εισαγωγές 
Ελλάδας 8.811.843 9.253.288 14.374.420 16.818.146 18.494.597 10,0% 
(αξία σε ευρώ) 

Εξαγωγές Ελλάδας 
(αξία σε ευρώ) 137.824.834 128.473.858 150.962.503 158.352.946 188.436.680 

19,0%  

Όγκος Εμπορίου 
(αξία σε ευρώ) 146.636.677 137.727.146 165.336.923 175.171.092 206.931.277 

18,1%  

Εμπορικό 
Ισοζύγιο 129.012.991 119.220.570 136.588.083 141.534.800 169.942.083 20,1% 
(αξία σε ευρώ) 

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ 

Στον Πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι γενικές κατηγορίες προϊόντων που συνθέτουν τις 

ελληνικές εξαγωγές προς την Αυστραλία κατά τα δύο τελευταία έτη, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 
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Πίνακας 16: Ελληνικές εξαγωγές στην Αυστραλία – μεγάλες κατηγορίες 

Α/Α 
διψήφιος δασμολογικός κωδικός 
(CN2) και περιγραφή προϊόντος 

2018 
(αξία σε ευρώ) 

2019 
(αξία σε ευρώ) 

Μερίδιο 
2019 

Μεταβολή 
2019/2018 

1 30 Φαρμακευτικά προϊόντα 7.527.541 29.451.906 15,6% 291,3% 

2 
20 Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και 

φρούτων ή άλλων μερών φυτών 
33.294.010 28.905.567 15,3% -13,2% 

3 
39 Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από 

αυτές τις ύλες 
13.437.750 15.293.222 8,1% 13,8% 

4 21 Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής 16.990.183 13.865.437 7,4% -18,4% 

5 
04 Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά 

πτηνών. Μέλι.  
14.772.060 13.588.691 7,2% -8,0% 

6 
84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, 

μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις 
10.853.556 12.993.893 6,9% 19,7% 

7 89 Θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοΐα 1.030.005 10.914.499 5,8% 959,7% 

8 
73 Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή 

χάλυβα 
2.508.003 10.455.395 5,5% 316,9% 

9 76 Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο 7.347.197 5.932.945 3,1% -19,2% 

10 
68 Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, 

τσιμέντο, αμίαντο, μαρμαρυγία, ανάλογες ύλες 
4.481.461 5.342.847 2,8% 19,2% 

  Σύνολο 10 κυριότερων κατηγοριών 112.241.766 146.744.402 77,9% 30,7% 

  Σύνολο λοιπών κατηγοριών 46.111.502 41.692.591 22,1% -9,6% 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 158.353.268 188.436.993 100,0% 19,0% 
Πηγή: Eurostat, επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ 
 

Η ευρεία κατηγορία των τροφίμων και ποτών κάλυψε το 40,2% του συνόλου των ελληνικών 

εξαγωγών στην Αυστραλία κατά το 2019. Σημαντικότερες υποκατηγορίες αυτών ήταν τα 

παρασκευασμένα λαχανικά (ελιές) (2005) οι εξαγωγές των οποίων ανήλθαν σε 24,8 εκ. ευρώ κατά 

το 2019 και έλαβαν μερίδιο της τάξης του 13,2% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών στη 

χώρα, τα τυριά (0406) με μερίδιο 7,1%, τα παρασκευάσματα διατροφής (σιρόπια, άμυλα) με μερίδιο 

6,5%, %, οι σταφίδες με μερίδιο 2,2%, %, το ελαιόλαδο με μερίδιο 1,8%, τα τουρσιά με μερίδιο 1,5%, 

τα παρασκευάσματα διατροφής με βάση το αλεύρι με μερίδιο 1,1%, τα τσάγια και ροφήματα με 

μερίδιο 0,8%, τα προϊόντα αρτοποιίας με μερίδιο 0,8% και το κρασί με 0,5%. 

Άλλη ευρεία κατηγορία των ελληνικών εξαγωγών ήταν τα υλικά του κατασκευαστικού τομέα που 

κάλυψαν το 21,0% του συνόλου ελληνικών εξαγωγών στην Αυστραλία κατά το 2019. Μεταξύ αυτών, 

σημαντική ήταν η παρουσία των πλαστικών σωλήνων (3917) με μερίδιο 5,5% επί του συνόλου των 

ελληνικών εξαγωγών, των ανελκυστήρων (8428) με μερίδιο 4,4%, των κατασκευών από σίδηρο και 

χάλυβα (7308) με μερίδιο 4,1%, των μαρμάρων και πλακών (6802) με 2,6%, των προφίλ αλουμινίου 

(7606) με 2,3% και  των συρματόσχοινων από σίδηρο (7312) με μερίδιο 1,3%. 

Επίσης η ευρύτερη κατηγορία των προϊόντων υγείας (φαρμακευτικά, καλλυντικά) παρουσίασε 

έντονη δυναμική κατά το 2019, υπερτριπλασιάζοντας τις εξαγωγές έναντι του προηγούμενου έτους 

και καταλαμβάνοντας μερίδιο 16,9% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. Συγκεκριμένα, η 

κατηγορία των φαρμάκων (3004) κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των εμπορευμάτων, με μερίδιο 

15,6% επί των συνολικών ελληνικών εξαγωγών στην Αυστραλία, εκτοπίζοντας τα παρασκευασμένα 

λαχανικά (2005) τα οποία διατηρούσαν σταθερά το προβάδισμα κατά τα τελευταία έτη. 

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας ανά 4-ψήφιο δασμολογικό κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας για 

τις 25 κυριότερες κατηγορίες προϊόντων που συνέθεσαν τις ελληνικές εξαγωγές στην Αυστραλία 

κατά το 2019.  
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Πίνακας 17: Ελληνικές εξαγωγές στην Αυστραλία – κυριότερα προϊόντα 

Α/Α 
δασμολογικός κωδικός (CN4) και 

περιγραφή προϊόντος 

2016 

(αξία σε 
ευρώ) 

2017 

(αξία σε 
ευρώ) 

2018 

(αξία σε 
ευρώ) 

2019 

(αξία σε 
ευρώ) 

Μερίδιο 
2019 

Μεταβολή 
2019/2018 

1 3004 Φάρμακα 8.861.112 9.063.836 7.525.984 29.429.687 15,6% 291,0% 

2 
2005 λαχανικά παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα όχι με ξίδι, όχι κατεψυγμένα 

25.236.509 27.336.170 29.430.249 24.892.794 13,2% -15,4% 

3 0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 14.728.806 14.419.621 14.645.942 13.423.786 7,1% -8,3% 

4 
2106 Παρασκευάσματα διατροφής που 
δεν κατονομάζονται αλλού 

2.242.323 9.367.077 15.199.523 12.184.640 6,5% -19,8% 

5 
8903 Θαλαμηγοί και άλλα πλοία και 
πλοιάρια αναψυχής ή αθλητισμού 

600.413 1.716.175 1.030.005 10.914.499 5,8% 959,7% 

6 
3917 Σωλήνες από πλαστικές ύλες και 
τα εξαρτήματά τους  

5.275.092 7.510.212 9.225.433 10.430.263 5,5% 13,1% 

7 
8428 μηχανές για ανύψωση, φόρτωση, 
εκφόρτωση, μετακίνηση 

5.514.325 6.195.860 7.155.201 8.262.682 4,4% 15,5% 

8 
7308 Κατασκευές και μέρη κατασκευών, 
λαμαρίνες, ράβδοι, σωλήνες κ.α. από 
χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 

50.497 902.468 596.865 7.781.249 4,1% 1203,7% 

9 
6802 Πέτρες για λάξευση ή οικοδομική 
και τεχνουργήματα 

3.161.286 3.645.761 4.247.423 4.978.149 2,6% 17,2% 

10 
7606 Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από 
αργίλιο, πάχους άνω των 0,2 mm 

6.650.009 8.536.967 5.770.024 4.298.492 2,3% -25,5% 

11 0806 Σταφύλια, νωπά ή ξερά 1.779.512 1.178.788 973.412 4.110.298 2,2% 322,3% 

12 1509 Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του 6.870.517 5.773.234 6.049.892 3.475.713 1,8% -42,5% 

13 
2001 Λαχανικά, καρποί και φρούτα 
διατηρημένα με ξίδι  

4.323.950 3.625.248 3.172.440 2.870.138 1,5% -9,5% 

14 
7312 Συρματόσχοινα, καλώδια κ.α. από 
σίδηρο ή χάλυβα, μη μονωμένα 

0 739.500 1.682.055 2.374.054 1,3% 41,1% 

15 
99SS Εμπιστευτικά στοιχεία μη 
κατονομαζόμενα αλλού 2.255.072 2.165.552 5.373.572 2.313.355 1,2% -56,9% 

16 
1901 Εκχυλίσματα βύνης. 
Παρασκευάσματα διατροφής από 
αλεύρια και γαλακτοκομικά (0401-0404) 

1.604.933 2.069.514 1.796.862 2.114.312 1,1% 17,7% 

17 
3909 Ρητίνες αμινικές, ρητίνες 
φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε 
αρχικές μορφές 

889.883 1.170.054 1.773.004 1.901.984 1,0% 7,3% 

18 3304 Καλλυντικά, μακιγιάζ, αντιηλιακά  602.690 881.996 1.607.184 1.856.719 1,0% 15,5% 

19 
2523 Τσιμέντα υδραυλικά έστω και 
χρωματισμένα 

0 1.257.190 1.824.094 1.754.693 0,9% -3,8% 

20 
3920 πλάκες, μεμβράνες, ταινίες από 
πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις 

1.667.859 1.160.963 1.567.146 1.734.640 0,9% 10,7% 

21 
5608 Δίχτυα για αλιεία και άλλα δίχτυα 
από υφαντικές ύλες 

1.144.596 1.352.856 1.184.348 1.663.185 0,9% 40,4% 

22 
2101 Εκχυλίσματα, καφέ, τσαγιού και 
παρασκευάσματα 

3.370.870 3.650.567 1.624.734 1.505.211 0,8% -7,4% 

23 
8409 Μέρη για κινητήρες  εσωτερικής 
καύσης των κλάσεων 8407 ή 8408 

383.350 573.065 847.779 1.504.224 0,8% 77,4% 

24 
1905 Προϊόντα αρτοποιίας, 
ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας 

873.152 947.504 1.379.280 1.457.487 0,8% 5,7% 

25 
3208 Χρώματα επίχρισης και βερνίκια. 
Διαλύματα 

1.230.821 1.325.215 1.196.524 1.215.744 0,6% 1,6% 

  Λοιπές κατηγορίες προϊόντων 29.156.281 34.397.110 31.474.293 29.988.995 15,9% -4,7% 

  Σύνολο 25 πρώτων κατηγοριών 99.317.577 116.565.393 126.878.975 158.447.998 84,1% 24,9% 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 128.473.858 150.962.503 158.353.268 188.436.993 100,0% 19,0% 

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ 
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Στον Πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι γενικές κατηγορίες προϊόντων που συνθέτουν τις 

ελληνικές εισαγωγές από την Αυστραλία κατά τα δύο τελευταία έτη, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 

Πίνακας 18: Ελληνικές εισαγωγές από την Αυστραλία – μεγάλες κατηγορίες 

Α/Α 
δασμολογικός κωδικός (CN2) και 

περιγραφή προϊόντος 
2018 

(αξία σε ευρώ) 
2019 

(αξία σε ευρώ) 
Μερίδιο 

2019 
Μεταβολή 
2019/2018 

1 74 Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό 610.746 5.174.485 27,8% 747,2% 

2 
84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, 

μηχανές, συσκευές και μέρη αυτών 
1.665.471 1.663.879 8,9% -0,1% 

3 76 Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο 1.619.535 1.447.240 7,8% -10,6% 

4 
35 Λευκωματώδεις ύλες, προϊόντα με βάση τα 

τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους. Κόλλες.  
738.887 1.200.370 6,4% 62,5% 

5 
90 Συσκευές φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, 

μέτρησης, ελέγχου ή ακριβείας 
491.868 1.153.258 6,2% 134,5% 

6 
08 Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες 

εσπεριδοειδών ή πεπονιών 
858.101 1.143.518 6,1% 33,3% 

7 72 Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας 180.384 970.381 5,2% 438,0% 

8 
85 Μηχανές, συσκευές και μέρη τους. 

Συσκευές αναπαραγωγής ήχου και εικόνων  
512.101 746.683 4,0% 45,8% 

9 
94 Έπιπλα. Είδη κλινοστρωμνής κ.α. Συσκευές 

φωτισμού  
382.522 580.775 3,1% 51,8% 

10 33 Αιθέρια έλαια, καλλυντικά παρασκευάσματα 532.979 562.441 3,0% 5,5% 

  Σύνολο κύριων κατηγοριών 7.592.594 14.643.030 78,6% 92,9% 

  
Σύνολο λοιπών κατηγοριών  
προϊόντων 

9.225.552 3.975.024 21,4% -56,9% 

  ΣΥΝΟΛΟ 16.818.146 18.618.054 100,0% 10,7% 

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ 

Παρατηρούμε ότι υπάρχουν σημαντικές αυξομειώσεις των όγκου συναλλαγών ανά έτος σε 

επιμέρους κωδικούς. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του δασμολογικού κωδικού 74 (χαλκός 

και τεχνουργήματα από χαλκό) η αξία του οποίου οκταπλασιάζεται εντός του 2019 έναντι του 

προηγούμενου έτους και του κωδικού 72 (χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας) η αξία του οποίου 

σχεδόν πενταπλασιάζεται. Το γεγονός αυτό συνήθως αντικατοπτρίζει ευκαιριακές πωλήσεις που δεν 

έχουν εξελιχθεί σε τακτική συνεργασία μεταξύ των εισαγωγέων και των διεθνών προμηθευτών τους. 

Τέτοια εικόνα των συναλλαγών απαντάται πολύ συχνά σε περιπτώσεις όπου το διμερές εμπόριο 

αφορά σε όγκους συναλλαγών χαμηλής αξίας. 

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας ανά 4-ψήφιο δασμολογικό κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας για 

τις 20 κυριότερες κατηγορίες προϊόντων που συνέθεσαν τις ελληνικές εισαγωγές από την Αυστραλία 

κατά το 2019. 
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Πίνακας 19: Ελληνικές εισαγωγές από την Αυστραλία – κυριότερα προϊόντα 

Α/Α 
δασμολογικός κωδικός (CN4) 

και περιγραφή προϊόντος 

2016 
(αξία σε 
ευρώ) 

2017 
(αξία σε 
ευρώ) 

2018 
(αξία σε 
ευρώ) 

2019 
(αξία σε 
ευρώ) 

Μερίδιο 
2019 

Μεταβολή 
2019/2018 

1 
7404 Απορρίμματα και θραύσματα 

χαλκού 
0 0 605.458 5.171.748 28,0% 754,2% 

2 
7602 Απορρίμματα και θραύσματα 

αργιλίου 
108.335 225.132 1.611.557 1.419.521 7,7% -11,9% 

3 
0802 Άλλοι καρποί με κέλυφος, 

νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το 
κέλυφος ή τη φλούδα τους 

1.474.405 1.217.241 858.101 1.143.518 6,2% 33,3% 

4 
7210 Πλατέα προϊόντα έλασης, από 

σίδηρο ή χάλυβες άνω των 600 mm, 
επιστρωμένα με άλλο μέταλλο  

0 229.547 180.384 970.381 5,2% 438,0% 

5 
3504 Πεπτόνες και τα παράγωγά 

τους. Άλλες πρωτεϊνικές ύλες και τα 
παράγωγά τους. Σκόνη δέρματος 

0 77.374 0 883.081 4,8%   

6 
9406 Προκατασκευές από ξύλο 

σίδηρο ή χάλυβα 
459 0 252.107 527.870 2,9% 109,4% 

7 
8480 Πλαίσια χυτηρίου. Βάσεις για 

μήτρες. Μοντέλα για μήτρες. Μήτρες 
για μέταλλα 

226.587 55.837 234.579 494.897 2,7% 111,0% 

8 
7801 Μόλυβδος σε ακατέργαστη 

μορφή 
0 0 0 388.548 2,1%   

9 
3304 Προϊόντα ομορφιάς, μακιγιάζ, 

αντιηλιακά 
556.048 335.864 339.459 349.048 1,9% 2,8% 

10 

8474 Μηχανές και συσκευές για 

διαχωρισμό, πλύσιμο, τεμαχισμό, 
ανάμειξη χωμάτων, λίθων, 
μεταλλευμάτων ή άλλων στερεών 
ορυκτών υλών 

593.306 80.848 242.708 348.790 1,9% 43,7% 

11 
3506 Κόλλες και συγκολλητικά για 

λιανική πώληση 
553.705 762.240 738.887 317.289 1,7% -57,1% 

12 
0713 Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, 

έστω και ξεφλουδισμένα ή 
σπασμένα 

316.426 243.452 243.425 310.083 1,7% 27,4% 

13 
9026 Όργανα και συσκευές 

μέτρησης μεταβλητών 
χαρακτηριστικών  υγρών ή αερίων 

24.448 41.864 29.182 305.668 1,7% 947,5% 

14 3105 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά 65.361 98.472 223.632 281.441 1,5% 25,9% 

15 
7326 Άλλα τεχνουργήματα από 

σίδηρο ή χάλυβα 
9.069 7.340 11.601 247.506 1,3% 2033,5% 

16 
9031 Όργανα, συσκευές, 

μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου. 
Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ) 

64 15.476 86.588 227.930 1,2% 163,2% 

17 
9018 Όργανα και συσκευές για την 

ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή 
κτηνιατρική 

115.582 78.324 173.858 219.458 1,2% 26,2% 

18 
3824 Συνδετικά παρασκευασμένα 

για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. 
Χημικά προϊόντα  

175.789 114.471 50.962 206.899 1,1% 306,0% 

19 
3306 Παρασκευάσματα για την 

υγιεινή του στόματος ή των δοντιών 
130.259 201.655 183.476 186.625 1,0% 1,7% 

20 4802 Χαρτί και χαρτόνια 296.967 103.214 58.816 186.289 1,0% 216,7% 

  Σύνολο λοιπών κατηγοριών 4.606.478 10.486.069 10.693.366 4.431.464 23,3% -59,7% 

  
Σύνολο 20 κυριότερων 
κατηγοριών 

4.646.810 3.888.351 6.124.780 14.186.590 76,7% 131,6% 

  ΣΥΝΟΛΟ 9.253.288 14.374.420 16.818.146 18.618.054 100,0% 10,7% 

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ 
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2.1.3 Εμπόριο υπηρεσιών Ελλάδας – Αυστραλίας 

Το ισοζύγιο υπηρεσιών της Ελλάδας με την Αυστραλία παραμένει παραδοσιακά θετικό υπέρ της 

χώρας μας, με σημαντικότερες πηγές εισπράξεων τον τουρισμό και τη ναυτιλία.   

Πίνακας 20: Ισοζύγιο υπηρεσιών Ελλάδας – Αυστραλίας 

  2015 2016 2017 2018 2019 
Μεταβολή 
2019/2018 

Εισπράξεις (εκ. ευρώ) 672,4 572,1 990,9 1.061,0 1.000,6 -5,7% 

Πληρωμές (εκ. ευρώ) 43,4 35,6 43,4 51,9 45,3 -12,7% 

Όγκος Εμπορίου υπηρεσιών 
(εκ. ευρώ) 715,8 607,7 1.034,3 1.112,9 1.045,9 -6,0% 

Ισοζύγιο υπηρεσιών  
(εκ. ευρώ) 

629,0 536,5 947,5 1.009,1 955,3 -5,3% 

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ 
 

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, οι εισπράξεις της Ελλάδας από την 

Αυστραλία κατά την πενταετία 2015-2019 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 21: Εισπράξεις της Ελλάδας από την Αυστραλία  

Κατηγορία υπηρεσιών 
(κωδικοποίηση BPM6 και 

περιγραφή) 
2015 2016 2017 2018 2019 

Μερίδιο 
2019 

Μεταβολή 
2019/2018 

SC - Μεταφορές  407,5    367,6    549,5     646,9      583,5  58,3% -9,8% 

εκ των οποίων:               

SC11 - Θαλάσσιες μεταφορές, 
Επιβατικές 

     9,1        8,0        9,4         9,6       10,1  1,0% 5,2% 

SC12 - Θαλάσσιες μεταφορές, 
Εμπορεύματα 

397,3    358,4   536,7    620,3  548,7  54,8% -11,5% 

SC21 - Αεροπορικές 
μεταφορές, Επιβατικές 

         -            -         0,1      11,8       16,3  1,6% 38,1% 

SD - Ταξίδια  257,8    191,2    418,5    394,8     402,3  40,2% 1,9% 

εκ των οποίων:               

SDA - Ταξίδια επαγγελματικά      3,4        5,0        7,4        4,5         0,9  0,1% -80,0% 

SDB2 - Ταξίδια προσωπικά 
εκπαιδευτικής φύσεως 

     1,0        1,9        3,9        0,3         1,8  0,2% 500,0% 

SDB3 - Ταξίδια προσωπικά  
εκτός εκπαιδ. & ιατρικών 

 253,0    183,2    407,1     389,9     399,6  39,9% 2,5% 

SI - Τηλεπικοινωνίες Η/Υ και 
πληροφορική 

     0,4        5,4      10,6         4,6         5,8  0,6% 26,1% 

Άθροισμα κυριότερων 
κατηγοριών 

 665,7    564,2    978,6  1.046,3     991,6  99,1% -5,2% 

Άθροισμα λοιπών 
κατηγοριών 

     6,7        7,9      12,3       14,7         9,0  0,9% -38,8% 

S - σύνολο εισπράξεων  672,4    572,1    990,9  1.061,0   1.000,6  100,0% -5,7% 

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ 

Η σημαντικότερη συνεισφορά στις εισπράξεις προέρχεται από τις μεταφορές, οι οποίες κατά το 2019 

κατέλαβαν μερίδιο 58,3% επί του συνόλου των εισπράξεων από την Αυστραλία και δημιούργησαν 

έσοδα ύψους 583,5 εκατ. ευρώ. Οι μεταφορικές υπηρεσίες αφορούν στην πλειονότητά τους τις 

θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές, με μερίδιο 54,8% επί του συνόλου των παρεχόμενων 

υπηρεσιών από την Ελλάδα στην Αυστραλία.  

Άλλη σημαντική κατηγορία είναι ο τουρισμός ο οποίος παρήγαγε κατά το 2019 έσοδα ύψους 402,3 

εκατ. ευρώ και κατέλαβε μερίδιο 40,2% του συνόλου.  
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Ακολουθεί πίνακας καταγραφής των ετησίων αφίξεων Αυστραλών τουριστών στην Ελλάδα κατά την 

οκταετία 2012-2019, από τον οποίο προκύπτει μια εντόνως ανοδική τάση της τουριστικής ροής από 

την Αυστραλία. 

Πίνακας 22: Τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα από την Αυστραλία  

  
2012 

(σε χιλ.) 
2013 

(σε χιλ.) 
2014 

(σε χιλ.) 
2015 

(σε χιλ.) 
2016 

(σε χιλ.) 
2017 

(σε χιλ.) 
2018 

(σε χιλ.) 
2019 

(σε χιλ.) 
Μεταβολή 
2019/2018 

Σύνολο αφίξεων 16.947 20.111 24.272 26.114 28.071 30.161 33.072 34.005 2,8% 

Αυστραλία 117,9 129,1 183,1 183,2 169,2 324,1 322,5 338,6 5,0% 

Μερίδιο έτους 0,7% 0,6% 0,8% 0,7% 0,6% 1,1% 1,0% 1,0%   

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

Βέβαια, ο εισερχόμενος τουρισμός από την Αυστραλία στην χώρα μας υπέστη, στην συνέχεια, 

ραγδαία πτώση, καθώς, κατά το έτος 2020, η κυβέρνηση της Αυστραλίας επέβαλε αυστηρούς 

περιορισμούς στις διεθνείς μετακινήσεις, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, με 

αποτέλεσμα να διακοπεί σχεδόν πλήρως το τουριστικό ρεύμα από την Αυστραλία. Ωστόσο, η 

Ελλάδα παραμένει πολύ δημοφιλής ταξιδιωτικός προορισμός και θα πρέπει να αναμένεται αυξημένη 

ροή προς της χώρα μας μόλις αρθούν οι περιορισμοί.  

Επιπλέον, όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί, οι Αυστραλοί τουρίστες καταγράφουν 

καθ’όλο το εξεταζόμενο διάστημα (2012-2019) σταθερά υψηλή μέση κατά κεφαλήν δαπάνη, 

διπλάσια αυτής του μέσου όρου των ξένων επισκεπτών στην Ελλάδα, γεγονός που καθιστά 

σημαντική την διατήρηση και επέκταση της συγκεκριμένης αγοράς.  

Πίνακας 23: Μέση τουριστική δαπάνη στην Ελλάδα ανά χώρα προέλευσης 

Χώρα προέλευσης 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

(σε ευρώ) (σε ευρώ) (σε ευρώ) (σε ευρώ) (σε ευρώ) (σε ευρώ) (σε ευρώ) (σε ευρώ) 

Χώρες Ευρωζώνης 735 762 731 734 625 638 621 698 

Αυστρία 823 898 861 919 700 649 698 792 

Βέλγιο  795 822 762 773 680 648 681 771 

Γαλλία 782 786 772 785 677 700 626 707 

Γερμανία 784 838 811 799 678 689 676 735 

Ισπανία 714 756 570 710 636 535 545 718 

Ιταλία 640 623 630 614 521 523 563 649 

Κύπρος  658 618 570 530 476 528 517 581 

Ολλανδία 653 706 661 687 624 676 606 653 

Χώρες ΕΕ εκτός 
Ευρωζώνης  

409 419 335 313 292 264 281 267 

Δανία 637 575 610 598 549 525 554 620 

Ρουμανία 416 435 346 331 381 326 324 350 

Σουηδία 596 615 594 628 536 551 547 626 

Τσεχία 514 532 452 462 439 390 440 464 

Λοιπές Χώρες  639 637 581 571 534 551 564 621 

Αλβανία 314 331 293 299 236 229 240 225 

Αυστραλία 1.327 1.370 1.305 1.295 1.076 1.218 1.124 1.095 

Ελβετία 991 961 896 958 768 760 767 856 

Ηνωμένο Βασίλειο 739 734 743 842 672 688 658 733 

ΗΠΑ 1.139 1.219 1.107 1.257 935 941 948 1.008 

Καναδάς 1.281 1.388 1.125 1.222 925 903 1.054 1.068 

Ρωσία 1.079 989 925 822 732 710 655 744 

Σύνολο  616 604 552 541 470 485 486 535 
Πηγή: Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδας, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ 
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Όσον αφορά στις πληρωμές της Ελλάδας στην Αυστραλία για την προμήθεια υπηρεσιών, η σχέση 

μεταβάλλεται σταθερά υπέρ της Ελλάδας κατά την τελευταία πενταετία (2015-2019). Χαρακτηριστικά 

αναφέρουμε ότι η σχέση αυστραλιανών εισπράξεων προς ελληνικές εισπράξεις βρίσκεται στο 1:15 

κατά το 2015 και καταλήγει στο 1:22 το 2019.  

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, οι πληρωμές της Ελλάδας στη 

Αυστραλία ανήλθαν στα 45,3 εκατ. ευρώ το 2019, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 12,7% 

έναντι του προηγούμενου έτους. Η βασικότερη κατηγορία υπηρεσιών που κατανάλωσε η Ελλάδα 

ήταν ναυτιλιακές υπηρεσίες εκτός εμπορευματικών και επιβατικών και επόμενη κατηγορία ήταν τα 

ταξίδια.  

Οι πληρωμές της Ελλάδας στην Αυστραλία κατά τη πενταετία 2015-2019 για την προμήθεια 

υπηρεσιών παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 24: Πληρωμές της Ελλάδας στην Αυστραλία  

Κατηγορία υπηρεσιών 
(κωδικοποίηση BPM6 και 

περιγραφή) 

2015 
(εκ. ευρώ) 

2016 
(εκ. ευρώ) 

2017 
(εκ. ευρώ) 

2018 
(εκ. ευρώ) 

2019 
(εκ. ευρώ) 

Μερίδιο 

2019 

Μεταβολή 
2019/2018 

SC - Μεταφορές 24,4 15,0 19,3 19,0 19,3 42,6% 1,6% 

εκ των οποίων:               

SC13 - ναυτιλία (εκτός 
εμπορευματικών και 
επιβατικών υπηρεσιών) 

16,0 13,5 18,2 16,7 16,3 36,0% -2,4% 

SC21 - αερομεταφορές 
επιβατικές 

6,6 0,5 0,0 1,0 1,4 3,1% 40,0% 

SD - Ταξίδια 9,0 10,5 10,7 10,2 13,8 30,5% 35,3% 

εκ των οποίων:               

SDA - ταξίδια 
επιχειρηματικά 

2,0 3,7 4,7 3,6 7,3 16,1% 102,8% 

SDB - ταξίδια προσωπικά 7,0 6,8 6,0 6,6 6,6 14,6% 0,0% 

Άθροισμα κυριότερων 
κατηγοριών 

33,4 25,5 30,0 29,2 33,1 73,1% 13,4% 

Άθροισμα λοιπών 
κατηγοριών 

10,0 10,1 13,4 22,7 12,2 26,9% -46,3% 

S - Σύνολο εισπράξεων 43,4 35,6 43,4 51,9 45,3 100,0% -12,7% 

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ 
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2.2 Διμερείς επενδύσεις 

Το ενδιαφέρον για ανάληψη εκατέρωθεν επενδυτικής δραστηριότητας μεταξύ Ελλάδας και 

Αυστραλίας έχει υπάρξει παραδοσιακώς πολύ περιορισμένο. Ως αποτέλεσμα, οι ετήσιες αξίες είναι 

αρκετά χαμηλές και ομαδοποιούνται στις καταγραφές διεθνών επενδυτικών ροών των 

περισσότερων οργανισμών, στη γενικότερη κατηγορία «άλλες χώρες», γεγονός το οποίο δεν 

επιτρέπει την επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων.  

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Υπουργείου Εξωτερικών και Εμπορίου της Αυστραλίας, οι 

συνολικές επενδύσεις της μίας χώρας στην άλλη δεν ξεπέρασαν ποτέ το κατώφλι των 500 εκατ. 

δολαρίων AUD κατά την πενταετία 2015-2019 (βλέπε πιο κάτω, Πίνακας 25). Επισημαίνουμε ότι τα 

συγκεκριμένα στοιχεία αποτυπώνουν το σύνολο των διμερών επενδύσεων, τουτέστιν 

περιλαμβάνουν τόσο τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ), οι οποίες αποσκοπούν στην απόκτηση 

ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης σε ποσοστό που επιτρέπει τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 

(συνήθως μερίδιο μετοχών άνω του 10%), όσο και τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, που στοχεύουν 

στην απόκτηση μικρότερων μεριδίων μια επιχείρησης, χωρίς να επιδιώκεται η επιρροή στη λήψη 

αποφάσεων. Κατά την ίδια πενταετία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εξωτερικών και 

Εμπορίου της Αυστραλίας πάντα, η υποκατηγορία που αφορά στις διμερείς ΑΞΕ είτε καταγράφει 

μηδενικές τιμές, είτε αναφέρεται σε «μη δημοσιοποιημένα στοιχεία». 

Πίνακας 25: Διμερείς επενδύσεις Ελλάδας – Αυστραλίας  

 
2015 

(σε εκ. δολ. 
AUD) 

2016 

(σε εκ. δολ. 
AUD) 

2017 

(σε εκ. δολ. 
AUD) 

2018 

(σε εκ. δολ. 
AUD) 

2019 

(σε εκ. δολ. 
AUD) 

Επενδύσεις Αυστραλίας στην Ελλάδα 240 256 
μη 

δημοσιοπ. 
271 481 

Επενδύσεις Ελλάδας στην Αυστραλία 284 286 242 206 192 

Πηγή: Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου Αυστραλίας 
 

    

Ως σημείο αναφοράς ή στοιχειώδους αποτίμησης των μεγεθών που αποτυπώνει το Αυστραλιανό 

Υπουργείο, παραθέτουμε πιο κάτω στοιχεία σχετικά με το συνολικό απόθεμα ΑΞΕ στην Ελλάδα και 

της Ελλάδας στο εξωτερικό κατά την περίοδο 2015-2019 (βλέπε Πίνακα 26). Θα πρέπει ωστόσο να 

γίνει η έντονη επισήμανση ότι τα στοιχεία αυτά δεν είναι συγκρίσιμα, επειδή καταγράφουν 

διαφορετικά σύνολα (συνολικές ξένες επενδύσεις στη μία περίπτωση, απόθεμα ΑΞΕ στην άλλη), 

χρησιμοποιούν άλλο νόμισμα (δολάρια Αυστραλίας στην πρώτη περίπτωση και ευρώ στη δεύτερη) 

και έχουν συλλεχθεί με βάση τη μεθοδολογία δύο διαφορετικών αρχών (Υπουργείο Εξωτερικών και 

Εμπορίου Αυστραλίας στη μία περίπτωση, Τράπεζα της Ελλάδος στην άλλη). 

Πίνακας 26: Απόθεμα ΑΞΕ στην Ελλάδα και ελληνικών ΑΞΕ στο εξωτερικό  

 
2015 

(σε εκ. 
ευρώ) 

2016 

(σε εκ. 
ευρώ) 

2017 

(σε εκ. 
ευρώ) 

2018 

(σε εκ. 
ευρώ) 

2019 

(σε εκ. 
ευρώ) 

απόθεμα ΑΞΕ στην Ελλάδα (τέλος έτους) 22.119,3 23.352,1 27.852,3 31.212,4 40.193,6 

απόθεμα ελληνικών ΑΞΕ στο εξωτερικό 
(τέλος έτους) 

22.428,8 17.082,2 16.762,9 17.029,4 17.122,9 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι οι ΑΞΕ, που καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος, είναι 

υποσύνολο των συνολικών επενδύσεων, που καταγράφει η Αυστραλία στον συγκεκριμένο πίνακα, 

προκύπτει ένα προσωρινό συμπέρασμα ότι η ροή επενδυτικών κεφαλαίων από την Αυστραλία στην 

Ελλάδα και από την Ελλάδα στην Αυστραλία κατά την εξεταζόμενη περίοδο (2015-2019) είναι 

αμελητέα. 
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Ωστόσο, κατά το πρόσφατο διάστημα, καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον Αυστραλών επενδυτών 

για ελληνικά πρότζεκτ, το οποίο ενδεχομένως θα αποτυπωθεί σε μελλοντικές καταγραφές των 

διμερών επενδυτικών ροών. Συγκεκριμένα, το αυστραλιανό επενδυτικό ταμείο First Sentier 

Investors και ο όμιλος Macquarie Group έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση μεριδίου 

49% του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), ενώ το 

επενδυτικό ταμείο First Sentier Investors (First State Investments) έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και για 

την απόκτηση μεριδίου 30% του Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Επιπλέον, κατά το τρέχον 

διάστημα, βρίσκεται σε εξέλιξη αυστραλιανή επένδυση για την κατασκευή τουριστικού 

συγκροτήματος πολυτελείας σε νησιωτική περιοχή.  

2.2.1 Επενδύσεις της Ελλάδας στην Αυστραλία 

Όσον αφορά το ελληνικό επενδυτικό ενδιαφέρον στην Αυστραλία, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τομέας 

Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) του ομίλου MYTILINEOS S.A. επέκτεινε 

την παρουσία του στην ενεργειακή αγορά της Αυστραλίας, κατά το 2020, μέσω της εξαγοράς 

φωτοβολταϊκών έργων στην Νέα Νότιο Ουαλία και το Κουίνσλαντ.  

Πρόκειται για επτά συνολικά φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 400 MW, τρία εκ των οποίων 

(συνολικής ισχύος 120 MW) βρίσκονται υπό κατασκευή. 

Η παραγωγή ενέργειας που προκύπτει από τα φωτοβολταϊκά πάρκα θα διοχετεύεται μέσω 

μακροχρόνιων συμβάσεων πώλησης ενέργειας σε παρόχους όπως η QEnergy.  

Επιπλέον η MYTILINEOS S.A. έχει συνάψει, μέσω της θυγατρικής του, METKA EGN, σύμβαση 

παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 10ετούς διάρκειας με την αλυσίδα σουπερμάρκετ Coles. Η σύμβαση, 

αξίας 91 εκατ. AUD, προβλέπει την κάλυψη του 10% των συνολικών ενεργειακών αναγκών της 

αλυσίδας Coles. 

Θυμίζουμε επιπλέον ότι η Intralot Australia Pty Ltd, 100% θυγατρική της Intralot S.A., εισήλθε στην 

αυστραλιανή αγορά το 2005, έχοντας ανταποκριθεί σε ανοιχτό διαγωνισμό αδειών τυχερών παιγνίων 

της Πολιτείας της Βικτώριας. Μέχρι το 2016, η εταιρεία διαχειριζόταν τυχερά παίγνια επί χάρτου 

(λοταρία και στιγμιαίο λαχείο) με μεγάλη επιτυχία δίπλα στις υπάρχουσες ανταγωνίστριες 

αυστραλιανές εταιρείες (Tattersalls και TNB) και είχε επενδύσει περισσότερα από 50 εκ. ευρώ. 

Τo 2016, η Intralot Australia αναγκάστηκε να μεταβιβάσει τις άδειες τυχερών παιγνίων που κατείχε 

από το 2008, προς την κύρια ανταγωνίστριά της αυστραλιανών συμφερόντων TATTS Group, 

εισπράττοντας περίπου 20 εκ. AUD. Οι λόγοι που επέβαλαν τη συναλλαγή αυτή ήταν η διακριτική 

μεταχείριση από το καθ’ύλην αρμόδιο Υπουργείο Παιγνίων της Πολιτείας της Βικτώριας, παρά τις 

συστάσεις της οικείας Ανεξάρτητης Αρχής περί πλημμελειών στη διαγωνιστική διαδικασία 

αδειοδότησης. 

Η Intralot Australia διατηρεί έως σήμερα την παρουσία της στην αυστραλιανή αγορά μέσω της 

ηλεκτρονικής διαχείρισης των μηχανών τυχερών παιχνιδιών της Πολιτείας της Βικτώριας, με 

αντικείμενο την επεξεργασία δεδομένων σχετικά με τον χρόνο και της δαπάνη των χρηστών για 

ερευνητικούς ρυθμιστικούς και φορολογικούς σκοπούς. Η συνεργασία αυτή ξεκίνησε το 2012 και έχει 

15ετή διάρκεια. Επιπλέον, η Intralot Australia έχει συνάψει συμφωνία με την Επιτροπή Τυχερών 

Παιχνιδιών της Δυτικής Αυστραλίας για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης παιχνιδιών λοτταρίας 

εκεί. 
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2.3 Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας – Αυστραλίας 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ / ΜΝΗΜΟΝΙΑ  ΣΕ  ΙΣΧΥ 

Διμερής Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλισης 

Υπεγράφη στις 23.5.2007. Έναρξη ισχύος στις 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 

Διμερής Αεροπορική Συμφωνία 

Υπεγράφη στις 10.6.1971. Αναθεωρήθηκε με Μνημόνιο 

Κατανόησης το οποίο υπεγράφη από τις δύο πλευρές στις 13 

Ιουνίου 2017 και τέθηκε σε ισχύ άμεσα, αντικαθιστώντας 

προηγούμενο Μνημόνιο Συνεργασίας του 1997. 

Διμερής Συμφωνία περί Αποφυγής Διπλής 

φορολογίας του Εισοδήματος εκ Διεθνών 

Αεροπορικών Μεταφορών 

Υπεγράφη στην Καμπέρα 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 [Work and Holiday Visa] 

Υπεγράφη στις 14.5.2014 στην Καμπέρα 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. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται κύρωση από 

αυστραλιανής πλευράς.  
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2.4 Απολογισμός δράσεων οικονομικής διπλωματίας 2020 

2.4.1 Δράσεις για την προσέλκυση επενδύσεων 

1) Διοργάνωση, σε συνεργασία με το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αυστραλίας και το 
Enterprise Greece, διαδικτυακού σεμιναρίου για κορυφαίους Αυστραλούς επιχειρηματίες με 
αντικείμενο τις επενδυτικές ευκαιρίες στους τομείς του τουρισμού και της αγοράς ακινήτων στην 
Ελλάδα. Ομιλητές στο σεμινάριο ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Enterprise Greece, κ. Γιώργος 
Φιλιόπουλος, ο Διευθυντής Προσέλκυσης Επενδύσεων του Enterprise Greece, κ. Ηλίας Ηλιάδης, η 
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Προσέλκυσης Επενδύσεων του Enterprise Greece, κα Χίλντα 
Αλισανδράτου και η υπογράφουσα. Επιπλέον, στο σεμινάριο παρουσίασαν την εμπειρία τους στην 
Ελλάδα δύο εκπρόσωποι μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών που έχουν ήδη επενδύσει στην χώρα 
μας και συγκεκριμένα ο Διευθυντής Διαχείρισης Περιουσίας της εταιρείας Hotel Investment Partners 
του διεθνούς επενδυτικού ταμείου Blackstone, κ. Oriol Peña, και ο Αντιπρόεδρος για ζητήματα 
ανάπτυξης του ομίλου Radisson Hotel Group, κ. Elie Milky. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 43 κορυφαίοι 
Αυστραλοί και Ελληνοαυστραλοί επιχειρηματίες. Οι συμμετέχοντες ήταν ιδιοκτήτες ή διευθύνοντα 
στελέχη σε μεγάλες αυστραλιανές εταιρείες στους τομείς των κατασκευών, του τουρισμού και των 
ακινήτων, καθώς και διευθύνοντα στελέχη επενδυτικών ταμείων, τραπεζών και εταιρειών παροχής 
χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών με εκτενή εμπειρία στην διαχείριση διεθνών 
επενδύσεων. Επισημαίνεται ότι η διοργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης δεν είχε 
δημοσιοποιηθεί προκαταρκτικά στον τύπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ο μέγιστος βαθμός συνεκτικότητας του ακροατηρίου ως προς τους τομείς 
δραστηριοποίησης και τις επενδυτικές δυνατότητες των συμμετεχόντων. Η επιλογή των 
προσκεκλημένων ήταν αποτέλεσμα στενής συνεργασίας του Γραφείου ΟΕΥ με υψηλόβαθμα 
τραπεζικά στελέχη στην Αυστραλία τα οποία μας προσέφεραν συμβουλές σχετικά με τους 
κατάλληλους αποδέκτες των προσκλήσεων, καθώς και πληροφορίες για το προφίλ της κάθε 
αυστραλιανής εταιρείας-στόχου. Μετά το πέρας της εκδήλωσης γίναμε αποδέκτες ιδιαίτερα θετικών 
σχολίων σχετικά με την αρτιότητα της διοργάνωσης, η οποία θεωρήθηκε ότι αποτελεί μαρτυρία για 
το σύγχρονο πρόσωπο της Ελλάδας και επιβεβαιώνει την αυξανόμενη ελκυστικότητα της χώρας ως 
αξιόπιστου και προσοδοφόρου επενδυτικού προορισμού. 

2) Διοργάνωση, σε συνεργασία με το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αυστραλίας, 
διαδικτυακής διάσκεψης για Αυστραλούς επιχειρηματίες με αντικείμενο τις επενδυτικές ευκαιρίες 
στον τομέα της καινοτομίας και της τεχνολογίας στην Ελλάδα. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης 
ήταν ο Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δρ 
Χρίστος Δήμας. Στην διάσκεψη συμμετείχαν 92 Αυστραλοί και Ελληνοαυστραλοί επιχειρηματίες. 
Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν εκπρόσωποι των τεσσάρων πολιτειακών Ελληνοαυστραλιανών 
Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (HACCI), ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 
Μελβούρνης, κ. Bill Papastergiadis, καθώς και εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης Ελληνικός 
Κήρυκας, Νέος Κόσμος, Antenna και Greek City Times. Από πλευράς επιχειρήσεων στον χώρο της 
τεχνολογίας, επισημαίνουμε την παρουσία εκπροσώπων της εταιρείας που εγκαθιστά το ευρυζωνικό 
δίκτυο στην Αυστραλία NBN Co, της εταιρείας ανάπτυξης και επένδυσης στην βιοτεχνολογία IQ 
Group Global, καθώς και του Οργανισμού Επιστημονικής και Βιομηχανικής Έρευνας της Αυστραλίας 
CSIRO. Επιπλέον, στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν στελέχη του Χρηματιστηρίου Αξιών, τραπεζών, 
συμβουλευτικών εταιρειών και επενδυτικών ταμείων.  Η εκδήλωση έλαβε ιδιαίτερα εκτεταμένη 
δημοσιότητα και αποτέλεσε αντικείμενο πληθώρας άρθρων στον ελληνόφωνο και αγγλόφωνο 
ομογενειακό τύπο, τόσο πριν όσο και μετά την υλοποίηση της. Επιπλέον, ιδιαίτερα μεγάλη 
αναγνωσιμότητα παρουσίασαν οι σχετικές αναρτήσεις μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
(LinkedIn, Facebook). 

3) Διοργάνωση, σε συνεργασία με το Enterprise Greece και το Εμπορικό & Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Αυστραλίας, διαδικτυακής διάσκεψης με αντικείμενο τις εμπορικές και επενδυτικές 
ευκαιρίες στην Ελλάδα. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος του 
Enterprise Greece, κ. Γιώργος Φιλιόπουλος. Στην διάσκεψη συμμετείχαν 167 Αυστραλοί και 
Ελληνοαυστραλοί επιχειρηματίες, εκπρόσωποι τραπεζών και συμβουλευτικών εταιρειών και 
εξέχοντα μέλη της ομογένειας. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν οι Πρόεδροι των τεσσάρων 
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πολιτειακών Ελληνοαυστραλιανών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, κα Fotini Kypraios 
(Βικτώρια), κ. George Mavrakis (Νέα Νότιος Ουαλία), κα Amanda Kailis (Δυτική Αυστραλία), κα 
Angela Tomazos (Βόρειος Περιοχή), ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, κ. Bill 
Papastergiadis, καθώς και εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης Ελληνικός Κήρυκας, Νέος Κόσμος, 
SBS Radio και Greek City Times. Η εκδήλωση έλαβε ιδιαίτερα εκτεταμένη δημοσιότητα και 
αποτέλεσε αντικείμενο πληθώρας άρθρων στον ελληνόφωνο και αγγλόφωνο ομογενειακό τύπο, 
τόσο πριν όσο και μετά την υλοποίηση της. Επιπλέον, ιδιαίτερα μεγάλη αναγνωσιμότητα 
παρουσίασαν οι σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Γραφείου ΟΕΥ Σύδνεϋ, 
του Γενικού Προξενείου Σύδνεϋ και της Πρεσβείας Καμπέρας (LinkedIn, Facebook). 

4) Σειρά συναντήσεων και τηλεδιασκέψεων με τον Διευθυντή του Επιχειρηματικού Συμβουλίου 
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αυστραλίας (Australian Chamber of Commerce and 
Industry – ACCI), για τον προσδιορισμό κοινών δράσεων προώθησης του τουρισμού και των 
επενδύσεων στην Ελλάδα και την προετοιμασία των επιλεχθεισών δράσεων. 

5) Σειρά τηλεδιασκέψεων με στελέχη της Διεύθυνσης Προσέλκυσης & Υποστήριξης 
Επενδύσεων του Enterprise Greece με αντικείμενο τον προσδιορισμό και την διοργάνωση δράσεων 
ενημέρωσης των Αυστραλών επενδυτών για τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα μας 
μέσω του προγραμματισμού διαδικτυακών εκδηλώσεων (investment webinars). 

6) Εκτεταμένη συνεργασία με Εκτελεστικό Διευθυντή Κυβερνητικών Σχέσεων της 
Commonwealth Bank με αντικείμενο την συλλογή πληροφοριών για δυνητικούς επενδυτές και την 
κατάρτιση καταλόγου κατάλληλων προσκεκλημένων για τις εκδηλώσεις προσέλκυσης επενδύσεων 
που διοργάνωσε το Γραφείο ΟΕΥ κατά την διάρκεια του έτους. 

7) Εκτεταμένη συνεργασία με Εκτελεστικό Διευθυντή (CEO) της Bank of Sydney με αντικείμενο 
την συλλογή πληροφοριών για δυνητικούς επενδυτές και την κατάρτιση καταλόγου κατάλληλων 
προσκεκλημένων για τις εκδηλώσεις προσέλκυσης επενδύσεων που διοργάνωσε το Γραφείο ΟΕΥ 
κατά την διάρκεια του έτους. 

8) Συνεργασία με το Ελληνοαυστραλιανό Εμπορικό Επιμελητήριο Βορείου Περιοχής Hellenic 
Australian Chamber of Commerce and Industry Northern Territory – HACCI NT) για την προσέγγιση 
δυνητικών επενδυτών με έδρα την Βόρειο Περιοχή στο πλαίσιο των εκδηλώσεων προσέλκυσης 
επενδύσεων που διοργανώνει το Γραφείο ΟΕΥ. 

9) Δράσεις ενημέρωσης αρμόδιων κλαδικών φορέων, πρόκληση δημοσιευμάτων σε μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και σύνταξη αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Αρχών μας για την 
δημοσιοποίηση διαγωνισμού για τον σχεδιασμό του συνεδριακού και εκθεσιακού συγκροτήματος 
Thessaloniki ConfEx Park της TIF-HELEXPO. 

10) Εκτεταμένη συνεργασία με την εφημερίδα Νέος Κόσμος (ελληνόφωνη έντυπη έκδοση και 
αγγλόφωνη διαδικτυακή έκδοση) για την παρουσίαση της πορείας της ελληνικής οικονομίας και των 
επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα, την δημοσιοποίηση των εκδηλώσεων προώθησης των 
επενδύσεων και του τουρισμού που υλοποίησε το Γραφείο ΟΕΥ κατά την διάρκεια του έτους και τις 
προοπτικές σύναψης Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας. 

11) Εκτεταμένη συνεργασία με την εφημερίδα Ελληνικός Κήρυκας (ελληνόφωνη έντυπη έκδοση 
και αγγλόφωνη διαδικτυακή έκδοση) για την παρουσίαση της πορείας της ελληνικής οικονομίας και 
των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα, καθώς και την δημοσιοποίηση των εκδηλώσεων 
προώθησης των επενδύσεων και του τουρισμού τις οποίες υλοποίησε το Γραφείο ΟΕΥ. 

12) Εκτεταμένη συνεργασία με την εφημερίδα Κόσμος (ελληνόφωνη έντυπη έκδοση) για την 
παρουσίαση της πορείας της ελληνικής οικονομίας και των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα, 
καθώς και την δημοσιοποίηση των εκδηλώσεων προώθησης των επενδύσεων και του τουρισμού τις 
οποίες υλοποίησε το Γραφείο ΟΕΥ κατά την διάρκεια του έτους. 

13) Εκτεταμένη συνεργασία με την αγγλόφωνη διαδικτυακή πλατφόρμα Greek City Times για την 
παρουσίαση της  πορείας της ελληνικής οικονομίας και των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα, 
καθώς και την δημοσιοποίηση των εκδηλώσεων προώθησης των επενδύσεων και του τουρισμού 
που υλοποίησε το Γραφείο ΟΕΥ κατά την διάρκεια του έτους. 

14) Πραγματοποίηση σειράς συναντήσεων και τηλεδιασκέψεων με εκπροσώπους διαφόρων 
επενδυτών, προκειμένου (α) είτε να υποστηρίξουμε με στοχευμένη πληροφόρηση κατά την φάση 
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της διερεύνησης της δυνατότητας επενδυτικής δραστηριοποίησης, (β) είτε να ενημερωθούμε για την 
πορεία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και (γ) είτε να προσφέρουμε υποστήριξη στους 
επενδυτές κατά την διαδικασία αδειοδότησης των εγκαταστάσεων. 

15) Συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στον Ειρηνικό για την υποβοήθηση ελληνικών 
επιχειρήσεων που θα επιθυμούσαν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή αρμοδιότητας της 
Αντιπροσωπείας, καθώς και για τον εντοπισμό τομέων συγκριτικού πλεονεκτήματος για τις ελληνικές 
εταιρείες σε τυχόν διαγωνισμούς δημοσίων προμηθειών.   

2.4.2 Δράσεις για την προώθηση τουρισμού 

Διοργάνωση, σε συνεργασία με το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αυστραλίας, διαδικτυακής 

διάσκεψης για Αυστραλούς επιχειρηματίες με αντικείμενο τον τουρισμό στην Ελλάδα. Κεντρικός 

ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, κ. 

Δημήτρης Φραγκάκης. Στην διάσκεψη συμμετείχαν 95 Αυστραλοί και Ελληνοαυστραλοί 

επιχειρηματίες του χώρου του τουρισμού και εξέχοντα μέλη της ομογένειας. Μεταξύ των 

συμμετεχόντων ήταν εκπρόσωποι των τεσσάρων πολιτειακών Ελληνοαυστραλιανών Εμπορικών και 

Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (HACCI) και συγκεκριμένα η κα Fotini Kypraios, Πρόεδρος του HACCI 

Βικτώριας, ο κ. George Mavrakis, Πρόεδρος του HACCI Νέας Νοτίου Ουαλίας, η κα Angela 

Tomazos, Πρόεδρος του HACCI Βορείου Περιοχής, και ο κ. Philip Tritas, Μέλος Δ.Σ. του HACCI 

Δυτικής Αυστραλίας. Επιπλέον συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, κ. 

Bill Papastergiadis, η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Λέσχης, κα Maria Sallos, η Διευθύντρια 

Προγράμματος της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (The Hellenic Initiative), κα Victoria Kyriakopoulos, 

καθώς και εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης Ελληνικός Κήρυκας, Νέος Κόσμος, SBS Radio και 

Greek City Times. Από πλευράς επιχειρήσεων στον χώρο του τουρισμού, επισημαίνουμε την 

παρουσία εκπροσώπων των Qatar Airways, Expedia, Greece and Mediterranean Travel Centre, 

OnDeck και Winter Sports World. Η εκδήλωση έλαβε ιδιαίτερα εκτεταμένη δημοσιότητα και 

αποτέλεσε αντικείμενο πληθώρας άρθρων στον ελληνόφωνο και αγγλόφωνο ομογενειακό τύπο, 

τόσο πριν όσο και μετά την υλοποίηση της. Επιπλέον, ιδιαίτερα μεγάλη αναγνωσιμότητα 

παρουσίασαν οι σχετικές αναρτήσεις μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (LinkedIn, Facebook).  

2.4.3 Δράσεις για την προώθηση εξαγωγών  

1) Συνεργασία με την εφημερίδα Ελληνικός Κήρυκας (ελληνόφωνη έντυπη εκδοχή και 
αγγλόφωνη διαδικτυακή εκδοχή) για την ενημέρωση των αναγνωστών για το ελληνικό γιαούρτι και 
την προώθηση χρήσιμης ενημέρωσης για τα οφέλη της ενσωμάτωσης των ελληνικών Γεωγραφικών 
Ενδείξεων, ιδίως της ΠΟΠ Φέτας, στη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου ΕΕ και Αυστραλίας. 

2) Συνεργασία με την εφημερίδα Κόσμος (ελληνόφωνη έντυπη εκδοχή) για την προώθηση 
χρήσιμης ενημέρωσης για τα οφέλη της ενσωμάτωσης των ελληνικών Γεωγραφικών Ενδείξεων, 
ιδίως της ΠΟΠ Φέτας, στη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου ΕΕ και Αυστραλίας. 

3) Συνεργασία με την εφημερίδα Νέος Κόσμος (ελληνόφωνη έντυπη εκδοχή και αγγλόφωνη 
διαδικτυακή εκδοχή) για την προώθηση χρήσιμης ενημέρωσης για τα οφέλη της ενσωμάτωσης των 
ελληνικών Γεωγραφικών Ενδείξεων, ιδίως της ΠΟΠ Φέτας, στη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου ΕΕ 
και Αυστραλίας. 

4) Συνεργασία με την αγγλόφωνη διαδικτυακή πλατφόρμα Greek City Times για την προώθηση 
χρήσιμης ενημέρωσης για τα οφέλη της ενσωμάτωσης των ελληνικών Γεωγραφικών Ενδείξεων, 
ιδίως της ΠΟΠ Φέτας, στη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου ΕΕ και Αυστραλίας και την προώθηση 
του ελληνικού τουρισμού. 

5) Συνεργασία με Διευθύνουσα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένων Νέας Νότιας Ουαλίας για 
την εξακρίβωση των κανονισμών εισόδου εμπορικών πλοίων στην χώρα, καθώς και την καταγραφή 
των ισχυόντων κανόνων για τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ των Πολιτειών και των 
κανόνων διανομής εμπορευμάτων στα σημεία πώλησης εντός Πολιτείας. 
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6) Τακτική αλληλογραφία με αυστραλιανές και νεοζηλανδικές αρχές για την εξακρίβωση των 
απαιτήσεων και διαδικασιών εισαγωγής σε διάφορα προϊόντα για τα οποία εκφράστηκε ενδιαφέρον 
εξαγωγής από ελληνικές επιχειρήσεις. 

7) Συνεργασία με την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) για τον 
προσδιορισμό δυνητικών δράσεων προώθησης των ελληνικών οίνων στην Αυστραλία στο πλαίσιο 
προγράμματος που θα χρηματοδοτήσει η ΕΔΟΑΟ κατά την επόμενη διετία. 

8) Υποστήριξη Ελλήνων παραγωγών στην ανάπτυξη στρατηγικής εισόδου των προϊόντων τους 
στην αγορά της Αυστραλίας. 

9) Συνεργασία με αυστραλιανή τράπεζα, με αντικείμενο την ανάπτυξη νέου χρηματοδοτικού 
προϊόντος από την Τράπεζα για την παροχή ανέγγυας πίστωσης σε εισαγωγείς προϊόντων.  

10) Συνεργασία με Αυστραλούς εισαγωγείς οίνου για την προώθηση του ελληνικού οίνου σε 
χώρους εστίασης στην Αυστραλία. 

11) Συμμετοχή σε διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη του Υπουργείου Εξωτερικών Υποθέσεων και 
Εμπορίου της Αυστραλίας (DFAT) σε συνεργασία με τον οργανισμό προώθησης εξαγωγών και 
επενδύσεων (Austrade),  με αντικείμενο την τόνωση της εξωστρέφειας στο διεθνές περιβάλλον που 
έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορωνοϊού. 

12) Συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη που διοργάνωσε η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Νέα Ζηλανδία 
με αντικείμενο τις προκλήσεις που θέτουν στους Ευρωπαίους εξαγωγείς και επενδυτές τα μέτρα 
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού.  

13) Συμμετοχή στο Ετήσιο Φόρουμ του Επιχειρηματικού Συμβουλίου ΕΕ και Αυστραλίας 
(European Australian Business Council – EABC) με αντικείμενο την πρόοδο των διαπραγματεύσεων 
για την σύναψη Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Αυστραλίας και τις επιπτώσεις της 
πανδημίας στον τομέα του τουρισμού στην Αυστραλία. 

14) Συνεργασία με Εμπορικό Σύμβουλο της Πορτογαλίας στην Αυστραλία, για τον συντονισμό 
των δράσεων προώθησης προϊόντων κοινού ενδιαφέροντος των δύο χωρών. 

15) Συνεργασία με Ελληνοαυστραλιανό Εμπορικό Επιμελητήριο Νέας Νοτίου Ουαλίας (Hellenic 
Australian Chamber of Commerce and Industry of New South Wales – HACCI NSW) για την 
υλοποίηση πληροφοριακών δράσεων προς την τοπική επιχειρηματική κοινότητα.  

16) Συνεργασία με Ελληνοαυστραλιανό Εμπορικό Επιμελητήριο Βορείου Περιοχής Hellenic 
Australian Chamber of Commerce and Industry Northern Territory – HACCI NT) για την υποστήριξη 
της  δικτύωσης επιχειρηματιών ελληνικής καταγωγής και την προώθηση του εμπορίου με την Ελλάδα 
στην Βόρειο Περιοχή. 

17) Συμμετοχή σε σεμινάριο με αντικείμενο τις δυνατότητες αξιοποίησης της βάσης δεδομένων 
Kompass για την υποστήριξη των προσπαθειών των Ελλήνων εξαγωγέων και την ενημέρωση των 
Αυστραλών εισαγωγέων σχετικά με τις εμπορικές ευκαιρίες στην Ελλάδα. 

2.4.4 Δράσεις για την άρση των εμποδίων πρόσβασης στην αγορά 

1) Εκτεταμένη επικοινωνία με ΥΠΕΞ, ΥΠΑΑΤ και αρμόδιους ελληνικούς φορείς για την μελέτη 
των δεδομένων και την ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας εκπροσώπησης των ελληνικών 
συμφερόντων στην υπόθεση των δασμών αντιντάμπινγκ τους οποίους έχει επιβάλει η Νέα Ζηλανδία 
στις ελληνικές εξαγωγές κονσερβοποιημένων ροδακίνων. Τακτική επικοινωνία με το Υπουργείο 
Επιχειρηματικότητας, Επενδύσεων και Απασχόλησης της Νέας Ζηλανδίας για την εκπροσώπηση 
των ελληνικών θέσεων. 

2) Στενή επικοινωνία με ΥΠΕΞ και ΥΠΑΑΤ για την μελέτη των δεδομένων και την εκπροσώπηση 
των ελληνικών συμφερόντων στην υπόθεση των περιορισμών εισαγωγής που έχει επιβάλει η 
Αυστραλία στην εισαγωγή ορισμένων κατηγοριών ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων λόγω της 
παρουσίας κρουσμάτων ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα κατά το παρελθόν. Επικοινωνία 
με Ομοσπονδιακό Υπουργείο Γεωργίας, Υδάτων και Περιβάλλοντος της Αυστραλίας για την 
εκπροσώπηση των ελληνικών θέσεων. 
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3) Παρακολούθηση των νέων μέτρων που εφαρμόστηκαν στις εισαγωγικές διαδικασίες λόγω 
της πανδημίας του κορωνοϊού και ενημέρωση της ΚΥ, των φορέων και των ενδιαφερομένων 
επιχειρήσεων για τα εμπόδια αυτά και τους τρόπους υλοποίησης εξαγωγών στο νέο περιβάλλον. 

4) Υποβολή στις αυστραλιανές αρχές επισήμων αιτημάτων πρόσβασης στην αγορά για 
ελληνικά προϊόντα τροφίμων σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ και παρακολούθηση της πορείας των 
υποβληθέντων αιτημάτων. 

5) Πραγματοποίηση κατ’ιδίαν συνάντησης με Επικεφαλής του Οικονομικού Τμήματος της 
Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αυστραλία, κατά την οποία παρείχαμε πληροφορίες σχετικά με 
ζητήματα που αφορούν τα ειδικά ενδιαφέροντα της Ελλάδας στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για 
την σύναψη Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Αυστραλίας, ιδίως όσον αφορά την 
προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων, καθώς και τα κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά εμπόδια 
πρόσβασης στην αγορά για τα ελληνικά προϊόντα. 

6) Καταγραφή των ζητημάτων που επηρεάζουν τις ελληνικές εξαγωγές, σε διαδικτυακή 
διάσκεψη με τον βασικό διαπραγματευτή της ΕΕ για το κεφάλαιο των κτηνιατρικών και 
φυτοϋγειονομικών ζητημάτων της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Αυστραλίας. 

7) Συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας Αντιπροσωπείας ΕΕ στην Αυστραλία για τις Γεωγραφικές 
Ενδείξεις, με σκοπό την προώθηση ζητημάτων που άπτονται της προστασίας των ελληνικών 
ΠΟΠ/ΠΓΕ, την παρακολούθηση του καθεστώτος προστασίας των Γεωγραφικών Ενδείξεων των 
προϊόντων του συνόλου των κ-μ της ΕΕ, καθώς και την ανάληψη συντονισμένων δράσεων 
ενημέρωσης της αυστραλιανής κοινής γνώμης σχετικά με τις ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις και 
τα οφέλη για καταναλωτές και παραγωγούς 

8) Συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας Αντιπροσωπείας ΕΕ στην Αυστραλία για τα Υγειονομικά και 
Φυτοϋγειονομικά Μέτρα (SPS), με σκοπό την ανάδειξη ζητημάτων που δημιουργούν εμπόδια στους 
Έλληνες εξαγωγείς, την ενημέρωση για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν εξαγωγείς των λοιπών κ-μ, 
καθώς και την ανάληψη συντονισμένων δράσεων ανάδειξης των καταγραφομένων προβλημάτων 
τόσο προς τις Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες όσο και προς τις αρμόδιες Αρχές της Αυστραλίας. 

9) Συνεργασία με στελέχη της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αυστραλία για την τροφοδότηση 
της βάσης δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ζητήματα κτηνιατρικής και 
φυτοϋγειονομικής συνεργασίας των κ-μ με την Αυστραλία (SPS MADB). 

10) Συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας Αντιπροσωπείας ΕΕ στην Αυστραλία για τις Κρατικές 
Προμήθειες, με σκοπό την ανάδειξη ζητημάτων που δημιουργούν εμπόδια στις ελληνικές 
επιχειρήσεις κατά τη συμμετοχή τους σε τοπικούς διαγωνισμούς, την ενημέρωση για τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις των λοιπών κ-μ, καθώς και την ανάληψη συντονισμένων δράσεων 
ανάδειξης των καταγραφομένων εμποδίων πρόσβασης τόσο προς τις Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες όσο 
και προς τις αρμόδιες Αρχές της Αυστραλίας.  

11) Συμμετοχή σε τακτικές συναντήσεις των Εμπορικών Συμβούλων των κ-μ ΕΕ κατά τις οποίες 
συζητείται η πρόοδος των διαπραγματεύσεων για την σύναψη Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου 
μεταξύ ΕΕ και Αυστραλίας και οι οικονομικές πολιτικές της Αυστραλιανής Κυβέρνησης οι οποίες 
δύνανται να επηρεάζουν το διμερές εμπόριο και τις επενδύσεις. 

12) Συμμετοχή στο Φόρουμ του Επιχειρηματικού Συμβουλίου ΕΕ και Αυστραλίας (European 
Australian Business Council – EABC) με θέμα τα διαδοχικά πακέτα μέτρων στήριξης της 
αυστραλιανής οικονομίας, τις δράσεις του οργανισμού Austrade για την στήριξη των Αυστραλών 
εξαγωγέων, τις παρεμβάσεις της Αυστραλιανής Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων στις μεταφορές, καθώς και τις ενέργειες προσέλκυσης επενδύσεων σε συνθήκες 
περιορισμένων δυνατοτήτων μετακίνησης των δυνητικών επενδυτών. 
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3 Συμπεράσματα – προτάσεις 

3.1 Προοπτικές ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών 

Πίνακας 27: Προοπτικές ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών 

Κλάδοι 
ενδιαφέροντος 

Ανάλυση – Αιτιολόγηση 

 
 
 

τρόφιμα -ποτά 

Τα τρόφιμα αποτελούν ήδη σημαντική κατηγορία των ελληνικών εξαγωγών στην 
Αυστραλία (μερίδιο άνω του 40% επί του συνόλου των εξαγωγών μας στη χώρα) και 
έχουν δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης.  

Η παρουσία πληθυσμού ελληνικής καταγωγής δημιουργεί μια ασφαλή βάση θετικά 
διατεθειμένων καταναλωτών που διευκολύνει την αρχική είσοδο των προϊόντων στην 
αγορά.  

Μάλιστα, η εδραιωμένη ελληνική παρουσία στην κοινωνία είχε ως αποτέλεσμα την 
διάχυση της γνώσης και της εκτίμησης για τα κατεξοχήν ελληνικά προϊόντα, όπως η 
φέτα, οι ελιές και το ελαιόλαδο στο σύνολο του πληθυσμού.  

Επισημαίνουμε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα είναι ο υπ’αριθμόν ένα διεθνής 
προμηθευτής της αγοράς σε βρώσιμες ελιές.  

 
 
 

υλικά 
κατασκευαστικού 

τομέα 

Τα υλικά του κατασκευαστικού τομέα αποτελούν σημαντική κατηγορία των ελληνικών 
εξαγωγών στην Αυστραλία (μερίδιο άνω του 20% των συνολικών εξαγωγών στη χώρα) 
και έχω σημαντικό περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης, λόγω της άνθησης του τομέα των 
κατασκευών στην Αυστραλία, αλλά και της παρουσίας μεγάλου αριθμού Ελλήνων 
ομογενών μεταξύ των επιτυχημένων επιχειρηματιών του χώρου. 

Χαρακτηριστικά σημειώνουμε ότι οι κατασκευές υποδομών αναμένεται να συνεχίσουν 
να αναπτύσσονται με ρυθμό της τάξης του 10% ετησίως, η μη οικιστική οικοδόμηση με 
ρυθμό 12% ετησίως και η οικιστική οικοδόμηση, η οποία βρίσκεται σε φάση 
επιβράδυνσης, αναπτύσσεται με ρυθμό άνω του 5% ετησίως. 

 
 
 
 

τουρισμός 

Ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό παράγοντα εσόδων της χώρας μας από την 
Αυστραλία, με επιδόσεις που υπερκαλύπτουν άνετα τα έσοδα του συνόλου των 
ελληνικών εξαγωγών αγαθών προς τη χώρα. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι, κατά το 
2019, οι εισπράξεις από τον τουρισμό ανήλθαν σε 402,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από 
τις εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε 188,4 εκατ. ευρώ. 

Πολύ σημαντική παράμετρο αποτελεί επίσης και η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη των 
Αυστραλών τουριστών, η οποία παραμένει σταθερά διπλάσια αυτής του μέσου όρου 
των ξένων επισκεπτών στην Ελλάδα. 

Γενικότερα, οι Αυστραλοί τουρίστες βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις με βάση την κατά 
κεφαλήν τουριστική δαπάνη παγκοσμίως και αυτό αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τον 
τουρισμό πολυτελείας ο οποίος παρουσιάζει  μεγάλη επενδυτική ανάπτυξη στη χώρα 
μας κατά τα τελευταία έτη. 

Βέβαια, κατά το έτος 2020, ο εισερχόμενος τουρισμός από την Αυστραλία στην χώρα 
μας υπέστη, στην συνέχεια, ραγδαία πτώση, καθώς η κυβέρνηση της Αυστραλίας 
επέβαλε αυστηρούς περιορισμούς στις διεθνείς μετακινήσεις, για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορωνοϊού, με αποτέλεσμα να διακοπεί σχεδόν πλήρως το τουριστικό 
ρεύμα από την Αυστραλία. Ωστόσο, η Ελλάδα παραμένει πολύ δημοφιλής ταξιδιωτικός 
προορισμός και θα πρέπει να αναμένεται αυξημένη ροή προς της χώρα μας μόλις 
αρθούν οι περιορισμοί.  
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3.2 Προοπτικές προσέλκυσης επενδύσεων 

Όπως προαναφέρθηκε, το ενδιαφέρον για ανάληψη εκατέρωθεν επενδυτικής δραστηριότητας 

μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας έχει υπάρξει παραδοσιακώς πολύ περιορισμένο. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία του Υπουργείου Εξωτερικών και Εμπορίου της Αυστραλίας, οι συνολικές επενδύσεις της 

μίας χώρας στην άλλη δεν ξεπέρασαν ποτέ το κατώφλι των 500 εκατ. δολαρίων Αυστραλίας κατά 

την πενταετία 2015-2019.  

Ωστόσο, η Αυστραλία αποτελεί σημαντική πηγή επενδυτικών κεφαλαίων διεθνώς και το 2019 

κατέλαβε την 16η θέση παγκοσμίως μεταξύ των μεγαλύτερων διεθνών επενδυτών. Ως ποσοστό επί 

του ΑΕΠ της χώρας, το απόθεμα αυστραλιανών ΑΞΕ στο εξωτερικό αντιστοιχούσε, κατά το 2019, 

στο 41,8% του ΑΕΠ της χώρας.  

Οι Αυστραλοί επενδυτές ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου (επενδύσεις που 

αφορούν στην απόκτηση μεριδίου μικρότερου του 10% μιας επιχείρησης και δεν αποσκοπούν στην 

απόκτηση κάποιας μορφής διοικητικού ελέγχου στη λήψη αποφάσεων της επιχείρησης). Κατά το 

2019, το ύψος του αποθέματος επενδύσεων χαρτοφυλακίου της Αυστραλίας στο εξωτερικό (1,3 τρισ. 

δολ. AUD) ήταν περισσότερο από 60% υψηλότερο του αποθέματος ΑΞΕ (0,8  τρισ. AUD). 

Αυτό το ενδιαφέρον οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη δομή του συνταξιοδοτικού συστήματος της 

Αυστραλίας, το οποίο βασίζεται σε ένα εύρωστο σύστημα ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ταμείων 

(superannuation funds) που αθροιστικώς διαχειρίζονται κεφάλαια ύψους 2,9 τρισ. AUD (3/4 των 

συνολικών επενδυτικών κεφαλαίων της χώρας) και τα επενδύουν τόσο εντός της χώρας όσο και σε 

διεθνείς προορισμούς, κυρίως σε επενδύσεις χαρτοφυλακίου, ομόλογα και ακίνητα. Η Ελλάδα θα 

μπορούσε δυνητικώς να ωφεληθεί από το μερίδιο που κατευθύνεται σε μετοχές εισηγμένες σε ξένα 

χρηματιστήρια (30,0%), καθώς και από το μερίδιο που κατευθύνεται σε ακίνητα και υποδομές 

(16,0%). 

Με βάση τις ανωτέρω πληροφορίες και υπό το φως του ενδιαφέροντος που δημιούργησαν οι 

εκδηλώσεις προσέλκυσης επενδύσεων που υλοποιήθηκαν εντός του 2020 (βλέπε προηγουμένως, 

κεφάλαιο 2.4.1), κρίνουμε ότι  η προσπάθεια προσέλκυσης Αυστραλών επενδυτών θα πρέπει να 

ενταθεί. Οι τομείς όπου η Ελλάδα παρουσιάζεται περισσότερο ελκυστική, με βάση τα ενδιαφέροντα 

των Αυστραλών επενδυτών, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:  
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Πίνακας 28: Προοπτικές προσέλκυσης επενδύσεων από την Αυστραλία 

Κλάδοι 

ενδιαφέροντος 

Ανάλυση – Αιτιολόγηση 

μεσιτικός τομέας Ο κλάδος των κατασκευών και των μεσιτικών δραστηριοτήτων έχει μεγάλη 

άνθιση στην Αυστραλία και οι Αυστραλοί επενδυτές είναι σε θέση να 

αξιολογήσουν διεθνείς ευκαιρίες και να διαχειριστούν τις ιδιαιτερότητες του 

συγκεκριμένου τύπου επένδυσης. 

Επιπλέον ο συγκεκριμένος τομέας δίνει τη δυνατότητα επενδύσεων μεσαίας 

κλίμακας που μπορεί να αποτελούν ελκυστική πρώτη προσέγγιση για 

επιφυλακτικούς επενδυτές. 

υποδομές διακίνησης 
προϊόντων (logistics) 

Η Αυστραλία έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων δικτύων διακίνησης 
προϊόντων και πολλές εταιρείες διεθνούς βεληνεκούς που θα μπορούσαν να 
εξετάσουν τη δραστηριοποίηση στην Ελλάδα ακολουθώντας το παράδειγμα 
επιτυχημένων επενδύσεων όπως της Cosco.  

χρηματοπιστωτικός 
τομέας   

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας διατηρεί την πρώτη θέση μεταξύ των διεθνών 
επενδυτικών προτεραιοτήτων των Αυστραλών.  

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας κατέλαβε μερίδιο 23,3% του συνολικού 
αποθέματος ΑΞΕ της Αυστραλίας στο εξωτερικό κατά το 2019. 

επενδυτικά funds Η Αυστραλία διαχειρίζεται συνολικά επενδυτικά κεφάλαια (investment funds 

under management) ύψους  3,9 τρισ. AUD, που την κατατάσσουν στην 6η 

θέση παγκοσμίως μεταξύ των πηγών επενδυτικών κεφαλαίων και στην 1η 

θέση στην περιοχή της Ασίας.  

Επιπλέον έχει στενή συνεργασία με τις ασιατικές αγορές (π.χ. Κίνα, 

Σιγκαπούρη, Ινδονησία) τους επενδυτές των οποίων εκπροσωπεί σε πολλές 

περιπτώσεις. 

τομέας εξορύξεων Ο τομέα των εξορύξεων αποτελεί σημαντική επενδυτική προτεραιότητα των 
Αυστραλών και είναι τομέας όπου η χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα 
τεχνογνωσίας λόγω της ανάπτυξης μεγάλου αριθμού επενδύσεων εγχωρίως.  

Ο τομέας των εξορύξεων κατέλαβε μερίδιο 21,0% του συνολικού αποθέματος 
ΑΞΕ της Αυστραλίας στο εξωτερικό κατά το 2019 
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3.3 Προτάσεις δράσεων ενίσχυσης εξωστρέφειας 

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας έχει επιβάλει από τον Μάρτιο του 2020 αυστηρούς περιορισμούς στις 

διεθνείς μετακινήσεις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι περιορισμοί 

αναμένεται να παραμένουν σε ισχύ κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους 2021 και να αρθούν 

σταδιακά σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.  

Υπό αυτές τις συνθήκες, πολλές κατηγορίες δράσεων ενίσχυσης της οικονομικής εξωστρέφειας, 

όπως οι επιχειρηματικές αποστολές και οι συμμετοχή σε εκθέσεις, δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν 

ή να προγραμματιστούν στο προσεχές διάστημα. Για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής 

οικονομίας προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις προώθησης εμπορίου, τουρισμού και επενδύσεων: 

Εμπόριο 

 Συνεργασία με Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνων (ΕΔΟΑΟ) για την 
προβολή των ελληνικών οίνων, ιδίως των γηγενών ποικιλιών 

 Συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Αυστραλία για την ανάληψη δράσεων 
ενημέρωσης της κοινής γνώμης σχετικά με τις ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις και τα 
οφέλη για καταναλωτές και παραγωγούς 

 Επισήμανση παραγόντων που δημιουργούν εμπόδια στο εμπόριο προκειμένου να ληφθούν 
υπόψιν κατά τη διαπραγμάτευση της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου ΕΕ – Αυστραλίας  

Τουρισμός 

 Διοργάνωση τηλεδιασκέψεων για την παρουσίαση της ελληνικού τουρισμού σε Αυστραλούς 
επιχειρηματίες, με την συμμετοχή Ελλήνων πολιτικών και εμπειρογνωμόνων. 

Επενδύσεις 

 Διοργάνωση τηλεδιασκέψεων για την παρουσίαση της ελληνικής οικονομίας, καθώς και 
επιμέρους τομέων επενδυτικής δραστηριοποίησης, σε Αυστραλούς επιχειρηματίες, με την 
συμμετοχή Ελλήνων πολιτικών και εμπειρογνωμόνων. 

 Διοργάνωση ατομικών συναντήσεων με εκπροσώπους επενδυτικών ομίλων για την 
παρουσίαση συγκεκριμένων επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα σε συνεργασία με το 
Enterprise Greece, καθώς και διοργάνωση ατομικών τηλεδιασκέψεων μεταξύ 
ενδιαφερομένων επενδυτών και στελεχών της διοίκησης και του Enterprise Greece 

3.4 Προτάσεις ενίσχυσης διμερούς θεσμικού πλαισίου 

Η χώρα μας δεν έχει συνάψει Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με την Αυστραλία. Η 

χώρα μας, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα κ-μ ΕΕ που δεν έχουν ακόμη συνάψει τέτοια συμφωνία 

με την Αυστραλία και με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αυστραλία, έχει  ζητήσει 

την έναρξη διαπραγματεύσεων με την αυστραλιανή πλευρά. Έως αυτή την στιγμή δεν έχει 

ανακοινωθεί επίσημα η έναρξη των διαπραγματεύσεων από τις δύο πλευρές. 

Επιπλέον, η χώρας μας δεν έχει συνάψει Συμφωνία Επιστημονικής/Τεχνολογικής Συνεργασίας 

με την Αυστραλία. Το αρμόδιο αυστραλιανό Υπουργείο Βιομηχανίας δεν έχει δείξει, μέχρι στιγμής, 

σημεία ανταπόκρισης.  
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4 Παράρτημα 

4.1 Χρήσιμες διευθύνσεις 

Α/Α Πηγή Πληροφόρησης Διαδικτυακός Τόπος Πληροφορίες που μπορούν να 
αντληθούν - Σχόλια 

1 
Στατιστική Υπηρεσία Αυστραλίας 
(Australian Bureau of Statistics) 

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

Πληθώρα πληροφοριών και δυνατότητα 
παροχής επιπλέον εξειδικευμένων 
πληροφοριών έναντι αμοιβής. 

2 
Υπουργείο Εξωτερικών και 
Εμπορίου (Department of Foreign 
Affairs and Trade) 

https://dfat.gov.au/pages/default.aspx  

Περιέχει στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο 
της Αυστραλίας και τις διεθνείς οικονομικές 
σχέσεις. Αναλυτικότερες πληροφορίες 
παρέχονται έναντι αμοιβής. 

3 

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

https://www.abf.gov.au/importing-
exporting-and-manufacturing/tariff-

classification/current-tariff/schedule-3 

Πληροφορίες αναφορικά με δασμούς, 
διαδικασίες εισαγωγής και σχετικούς 
περιορισμούς. 

4 
Υπουργείο Γεωργίας (Australian 
Dept. of Agriculture) 

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). 

5 

Κοινοπολιτειακή Ένωση 
Επιστημονικής και Βιομηχανικής 
Έρευνας (Commonwealth Scientific 
& Industrial Research Organisation) 

http://www.csiro.au/ 

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

6 
Αποθεματική Τράπεζα Αυστραλίας 
(Reserve Bank of Australia) 

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

Δημοσιεύεται η έκθεση του Διοικητή και 
άλλες μελέτες 

7 

Πολιτειακό Υπουργείο Καινοτομίας 
Βιομηχανίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης Βικτώριας (Department 
of Innovation, Industry & Regional 
Development) 

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

Πληροφορίες σχετικά με την οικονομία της 
Πολιτείας της Βικτώριας (Μελβούρνη) 

8 
Υπουργείο Βιομηχανίας Nέας Nότιας 
Oυαλίας  (Department of State and 
Regional Development NSW) 

https://www.industry.nsw.gov.au 

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

9 
Υπηρεσία Εξωτερικού Εμπορίου 
Αυστραλίας (Austrade – Australian 
Trade Commission) 

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

Πληροφορίες για το εξωτερικό εμπόριο της 
Αυστραλίας από τον αρμόδιο φορέα 
προώθησης του εξαγωγικού εμπορίου 

10 
Υπουργείο Οικονομίας ( The 
Treasury) 

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

Πληροφορίες αναφορικά με το ρυθμιστικό 
πλαίσιο για τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες, την πολιτική επενδύσεων, τον 
προϋπολογισμό, την εμπορική πολιτική κλπ. 

11 

Αυστραλιανή Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς (Australian 
Securities and Investments 
Commission – ASIC) 

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

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκτός των 
άλλων δημοσιεύει κατάλογο εταιρειών 
(information brokers) που προσφέρουν 
υπηρεσίες χρηματοπιστωτικών 
πληροφοριών επί πληρωμή (ισολογισμούς 
εταιρειών, δανειοληπτική ικανότητα κ.α.). 

12 
Μητρώο Επιχειρήσεων (Australian 
Business Register) 

https://abr.business.gov.au/ 
Αναζήτηση αυστραλιανών εταιρειών κατά 
επωνυμία ή αριθμό μητρώου 

13 
Συμβουλευτικός Οδηγός 
Αυστραλιανής Κυβέρνησης για 
Επιχειρήσεις (Business Australia) 

https://www.business.gov.au/ 
Συμβουλές για μορφές επιχειρήσεων και 
διαδικασίες 

14 
Υπηρεσία Προτύπων και 
Τυποποίησης  (Standards Australia) 

http://www.standards.org.au 

Πληροφορίες για την τυποποίηση και το 
καθεστώς των προτύπων στην Αυστραλία 

  

http://www.abs.gov.au/
https://dfat.gov.au/pages/default.aspx
https://www.abf.gov.au/importing-exporting-and-manufacturing/tariff-classification/current-tariff/schedule-3
https://www.abf.gov.au/importing-exporting-and-manufacturing/tariff-classification/current-tariff/schedule-3
https://www.abf.gov.au/importing-exporting-and-manufacturing/tariff-classification/current-tariff/schedule-3
http://www.agriculture.gov.au/
http://www.csiro.au/
http://www.rba.gov.au/
http://www.diird.vic.gov.au/
https://www.industry.nsw.gov.au/
http://www.austrade.gov.au/
http://www.treasury.gov.au/
http://www.asic.gov.au/asic/asic.nsf
http://www.standards.org.au/


53 

 

Α/Α Πηγή Πληροφόρησης Διαδικτυακός Τόπος Πληροφορίες που μπορούν να 
αντληθούν - Σχόλια 

15 
Ένωση Αυστραλιανών Τραπεζών 
(Australian Bankers Association) 

http://www.bankers.asn.au  

Πληροφορίες σχετικά με το ρυθμιστικό 
καθεστώς στον τραπεζικό τομέα, τον αριθμό 
των τραπεζών και το μέγεθος του 
ενεργητικού των. 

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 

Πληροφορίες για μέθοδο καταχώρισης 
προϊόντων και υπηρεσιών διανοητικής 
ιδιοκτησίας. 

18 

Ρυθμιστική Αρχή Προληπτικής 
Διαχείρισης Χρηματοοικονομικού 
Συστήματος (Australian Prudential 
Regulation Authority) 

https://www.apra.gov.au/ 
Ρυθμιστική αρχή χρηματοοικονομικού Τομέα 
(τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών, 
πιστωτικών ιδρυμάτων). 

19 

Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Βικτώριας (Victorian 
Chamber of Commerce and 
Industry) 

https://www.victorianchamber.com.au/  

Πληροφορίες για πιθανές συνεργασίες στην 
περιοχή της Βικτώρια (Μελβούρνη) 

20 

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

https://www.nswbusinesschamber.com
.au 

Πληροφορίες για πιθανές συνεργασίες στην 
περιοχή της ΝΝΟ (Σύδνεϋ) 

21 

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

http://cciwa.com  

Πληροφορίες για πιθανές συνεργασίες στην 
περιοχή της Δυτικής Αυστραλίας (Πέρθη) 

22 

Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Νότιας Αυστραλίας 
(South Australia Chamber of 
Commerce and Industry) 

https://business-sa.com 

Πληροφορίες για πιθανές συνεργασίες στην 
περιοχή της Νότιας Αυστραλίας (Αδελαΐδα) 

23 

Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Κουησλάνδης 
(Queensland Chamber of 
Commerce and Industry) 

https://www.cciq.com.au 

Πληροφορίες για πιθανές συνεργασίες στην 
περιοχή της Κουηνσλάνδης (Βρισβάνη) 

24 
Εκθέσεις και Συνέδρια Αυστραλίας 
(Exhibition and Event Association of 
Australia) 

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

Πληροφορίες για εμπορικές εκθέσεις και 
συνέδρια. Ο κατάλογος δεν περιέχει τις 
εκθέσεις που διοργανώνονται από εταιρείες 
που δεν ανήκουν στην Ένωση. 
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