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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 

 ηε παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθεηαη ε εηθφλα ηεο απζηξαιηαλήο νηθνλνκίαο κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζην εκπφξην θαη ηηο επελδχζεηο κε γλψκνλα ηηο δηκεξείο εκπνξηθέο 

θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ηεο Απζηξαιίαο κε ηελ Διιάδα. 

 πγθεθξηκέλα παξνπζηάδεηαη γεληθά ε δηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

Απζηξαιίαο θαηά ηνκείο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη αλαιχνληαη νη πξννπηηθέο 

θαη νη πξνβιέςεηο γηα ηελ κειινληηθήο ηεο πνξεία. Απφ θαζαξά εκπνξηθήο απφςεσο, 

πεξηγξάθεηαη ε ξνή εκπνξίνπ κεηαμχ ηεο Απζηξαιίαο θαη ησλ θχξησλ εκπνξηθψλ ηεο 

εηαίξσλ. Γίλεηαη έκθαζε ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ εηζαγσγή πξντφλησλ 

θαη αλαιχεηαη ην θαζεζηψο πξφζβαζεο ζηελ απζηξαιηαλή αγνξά. Δπίζεο ζπλνςίδεηαη 

ε ζέζε ηεο Απζηξαιίαο ζην πνιπκεξέο εκπφξην θαη αλαθέξνληαη νη δηεζλείο εκπνξηθέο 

ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη. 

 ε ζρέζε κε ηελ Διιάδα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε ξνή ηνπ εκπνξίνπ θαη ην 

εκπνξηθφ ηζνδχγην γηα ην 2009 κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο ηνκείο εθείλνπο πνπ 

αθνξνχλ ζηα ειιεληθά ελδηαθέξνληα, θπξίσο ζηελ αγνξά ηξνθίκσλ θαη αλαιχνληαη νη 

δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηηο εμαγσγέο ειιεληθψλ πξντφλησλ.  
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Α. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

 

Έθηαζε:  7.713.000 ηεηξ. ρικ.  

Πιεζπζκφο:  ≈ 21,7 εθ. θάηνηθνη (ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο)
1
 

Κπξηφηεξεο πφιεηο (απνγξαθή 2006): χδλευ (4.119.190 θ.), Μειβνχξλε (3.592.591 

θ.), Βξηζβάλε (1.763131 θ.), Πέξζε (1.445.078 θ.), Αδειατδα (1.105.839 θ.), 

Κάκπεξξα (νκνζπνλδηαθή πξσηεχνπζα – 323.056 θ.), Υφκπαξη (200.525 θ.), 

Νηάξγνπτλ (105.991 θ.). 

Γιψζζα: Δπίζεκα νκηιείηαη ε Αγγιηθή. Απφ ηηο ππφινηπεο γιψζζεο, ζχκθσλα κε ηελ 

ηειεπηαία απνγξαθή, ε ειιεληθή κε πνζνζηφ 1,2% θαηαηάζζεηαη ηξίηε, πιένλ 

νκηινχκελε γιψζζα ζην ζπίηη. Πξνεγνχληαη νη δηάθνξεο θηλεδηθέο δηάιεθηνη (2,5 %), 

θαη ε ηηαιηθή (1,5 %). 

Πνιηηεηαθφ ζχζηεκα: Ζ επίζεκε νλνκαζία ηεο Απζηξαιίαο είλαη Κνηλνπνιηηεία ηεο 

Απζηξαιίαο. Σν πνιίηεπκά ηεο είλαη ζπληαγκαηηθή κνλαξρία θαη αξρεγφο ηνπ 

θξάηνπο είλαη ε Βαζίιηζζα Διηζάβεη ε Β΄ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Β. 

Ηξιαλδίαο, ε νπνία αληηπξνζσπεχεηαη ζηελ Απζηξαιία κέζσ ηνπ Γεληθνχ 

Κπβεξλήηε, ηνλ νπνίν δηνξίδεη ε ίδηα.  

Ζ Απζηξαιία ζπληζηά Οκνζπνλδία απνηεινχκελε απφ 6 Πνιηηείεο (New South Wales, 

Victoria, South Australia, Queensland, Western Australia, Tasmania) θάζε κία απφ ηηο 

νπνίεο δηαζέηεη δηθφ ηεο ζχληαγκα θαη ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο. Σε λνκνζεηηθή 

εμνπζία ζε νκνζπνλδηαθφ επίπεδν αζθνχλ ε θπβέξλεζε θαη ηα δχν αληηπξνζσπεπηηθά 

ζψκαηα, ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ (House of Representatives – Lower House) 

απνηεινχκελε απφ 150 βνπιεπηέο, νη νπνίνη εθιέγνληαη άκεζα θαη  Γεξνπζία (Senate 

– Upper House), απνηεινχκελε απφ 76 αληηπξνζψπνπο ησλ Πνιηηεηψλ/Πεξηνρψλ (12 

απφ θάζε Πνιηηεία θαη δχν απφ ηηο δχν επεηξσηηθέο πεξηνρέο).  

ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Οκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο ππάγνληαη γεληθά ε θνξνινγία, ε 

άκπλα, νη εμσηεξηθέο ππνζέζεηο θαη νη ηαρπδξνκηθέο θαη ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο 

θιπ (άξζξν 51 πληάγκαηνο. Οη Πνιηηείεο είλαη αξκφδηεο γηα ηε ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζηα φξηα ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο θαη αθνξνχλ ηελ αζηπλφκεπζε, 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, παηδεία θαη δεκφζηεο κεηαθνξέο. 

Σέινο πθίζηαληαη επίζεο δέθα «πεξηνρέο», δχν εθ ησλ νπνίσλ επεηξσηηθέο Capital 

Territory (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Jervis Bay Territory) θαη Northern Territory 

θαη επηά ππεξάθηηεο Ashmore and Cartier Islands, Christmas Island, Cocos (Keeling) 

Islands, Coral Sea Islands, Heard Island and McDonald Islands, Norfolk Island, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Απζηξαιηαλήο Αληαξθηηθήο ζε γεσγξαθηθφ κήθνο 

κεηαμχ 45° θαη 160°. Δθηφο ησλ επεηξσηηθψλ πεξηνρψλ θαη ηνπ Norfolk Island, νη 

νπνίεο δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλν βαζκφ απηνθπβέξλεζεο, κε μερσξηζηά θνηλνβνχιηα, νη 

ππφινηπεο πεξηνρέο δηνηθνχληαη κέζσ «Γηνηθεηψλ» (Administrators) δηνξηζκέλσλ απφ 

ηελ Οκνζπνλδία. 

                                                 

1
 Australian Bureau of Statistics: www.abs.gov.au 
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Β. Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ 

 

Η. Βαζηθνί καθξννηθνλνκηθνί δείθηεο (πνζά ζε $ ΖΠΑ) 

 

ΑΔΠ $ 824.3 δηο Αλεξγία  5,7% 

ΑΔΠ θαηά θεθαιή $  38,800 Έζνδα  Γεκνζίνπ $ 323.6 δηο 

Πνζνζηφ Αχμεζεο ΑΔΠ  1% Έμνδα Γεκνζίνπ $ 358.4 δηο  

Δξγαηηθφ δπλακηθφ  11.44 εθαη. Γεκφζην έιιεηκκα  18.6% ηνπ ΑΔΠ 

Πιεζσξηζκφο  1,9% Ηζνδχγην ηξερ. ζπλ. $-33.31 δηο 

Πνζνζηφ ΑΔΠ αλά θιάδν νηθνλνκίαο  Γεσξγία  3.8% 

Βηνκεραλία  24.9% 

Τπεξεζίεο  71,3% 

 

Ζ Απζηξαιία έρεη κία απφ ηηο ηζρπξφηεξεο νηθνλνκίεο ηνπ πιαλήηε κε ζρεδφλ δχν 

δεθαεηίεο ζπλερνχο αλάπηπμεο ζπλνδεπφκελσλ απφ ρακειή αλεξγία. Ζ νηθνλνκία 

είλαη επέιηθηε, ζηαζεξή θαη ελνπνηεκέλε ζηηο δηεζλείο αγνξέο.  

Ζ δπλακηθφηεηα ηεο Απζηξαιηαλήο νηθνλνκίαο έρεη ηεθκεξησζεί απφ ηελ πξφζθαηε 

πνξεία θαη ην γεγνλφο πσο αληαπεμήιζε επηηπρψο απφ ζεηξά παγθφζκησλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ θξίζεσλ φπσο ηελ αζηαηηθή νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, 

κία ζνβαξή μεξαζία θαη βεβαίσο ηελ πην πξφζθαηε θξίζε πνπ είδε ηελ απζηξαιηαλή 

νηθνλνκία σο ηελ κνλαδηθή, ίζσο, πνπ δελ ππέπεζε ζε χθεζε.   

 Απφ ην 1991 ε απζηξαιηαλή νηθνλνκία έρεη απμεζεί εηεζίσο θαηά 3,3% ζε κέζν φξν. 

Καη ε αλεξγία έρεη κεησζεί απφ 11% πξν δεθαπεληαεηίαο ζε 5% ην 2008 πνπ 

απνηέιεζε θαη ην θαηψηαην πνζνζηφ.  

Ζ νηθνλνκία γηα κεγάιν δηάζηεκα απνιάκβαλε ζπλερέο δεκνζηνλνκηθφ πιεφλαζκα 

(απφ ην 2002 έσο ην 2007 ην πιεφλαζκα αλήιζε ζε κέζν φξν κεηαμχ 1% θαη 1,6%  

ηνπ ΑΔΠ) κε απνηέιεζκα λα βξίζθεηαη ζε ηζρπξή δεκνζηνλνκηθή ζέζε. Πξφζθαηε 

Έθζεζε ηνπ ΟΟΑ πεξηέγξαςε ηελ καθξννηθνλνκηθή πνξεία ηεο ρψξαο σο 

εληππσζηαθή κε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 3% εηεζίσο. Καηά ηνλ ΟΟΑ ην επίπεδν 

δσήο ζηελ Απζηξαιία έρεη απμεζεί ζεκαληηθά θαη ππνιείπεηαη κφλν απηνχ ησλ ΖΠΑ.  
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ΗΗ. Δμσηεξηθφ Δκπφξην  

Γεληθή Δηθφλα Γηκεξνχο Δκπνξίνπ Απζηξαιίαο ζε εθαη. Α$ 

Κχξηεο Δμαγσγέο Απζηξαιίαο (αγαζά)  Κχξηεο Δηζαγσγέο Απζηξαιίαο  (αγαζά)  

Άλζξαθαο  39,397 Αξγφ πεηξέιαην 12,281 

ηδεξνκεηάιιεπκα 29,960 Δπηβαηηθά απηνθίλεηα 11,678 

Υξπζφο  15,049 Γηπιηζκέλν πεηξέιαην 10,281 

Φπζηθφ αέξην 7,640 Υξπζφο 9,197 

Αξγφ πεηξέιαην 7,180 Φάξκαθα (+θηεληαηξηθά)  7,648 

Δμσηεξηθφ Δκπφξην Απζηξαιίαο (αγαζά)  

Δμαγσγέο  196,239  

Δηζαγσγέο 200,581 

πλνιηθφ Δκπφξην 396,820 

Ηζνδχγην  4,342 

Κχξηνη εμαγσγηθνί πξννξηζκνί Κχξηεο εηζαγσγηθέο πξνειεχζεηο  

1. Κίλα 21.6% 1. Κίλα 17.8% 

2. Ηαπσλία 19.5% 2. ΖΠΑ 11.1% 

3. Γεκνθξαηία ηεο  Κνξέαο  7.9% 3. Ηαπσλία 8.3% 

4. Ηλδία 7.4% 4. Σατιάλδε 5.8% 

5. ΖΠΑ 4.9% 5. ηγθαπνχξε  5.6% 

Δκπφξην Τπεξεζηψλ Δπελδχζεηο  

Δμαγσγέο ππεξεζηψλ 53,247 Απζηξαιηαλέο επελδχζεηο εμσηεξηθνχ  1,159,088 

Δηζαγσγέο ππεξεζηψλ  53,760  Ξέλεο επελδχζεηο ζηελ Απζηξαιία 1,927,716 

 

 

Ο ζπλνιηθφο φγθνο εκπνξίνπ ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο ην 2009 είρε αμία Α$ 507 δηο ή 

πεξίπνπ 1% ηνπ παγθνζκίνπ εκπνξίνπ.  

Οη Απζηξαιηαλέο εμαγσγέο ην 2009 κεηψζεθαλ θαηά 10% ζε Α$ 250 δηο – πεξίπνπ ην 

20% ηνπ ΑΔΠ. Οη ζεκαληηθφηεξνη εμαγσγηθνί ηνκείο ήηαλ ηα νξπθηά θαη θαχζηκα, νη 

ππεξεζίεο θαη ηα αγξνηηθά. Οη θχξηνη πξννξηζκνί ήηαλ ε Κίλα, ε Ηαπσλία, ε Κνξέα 

θαη νη ΖΠΑ.  

Οη Απζηξαιηαλέο εηζαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 10% ζε 257 δηο ην 2009. νη εηζαγσγέο 

θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ κεηψζεθαλ θαηά 3%, νη εηζαγσγέο ππεξεζηψλ θαηά 7% θαη νη 

εηζαγσγέο θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ θαηά 6%. Ο κεγαιχηεξνο πξνκεζεπηήο ππήξμε ε 

Κίλα, νη ΖΠΑ, ε Ηαπσλία, ε ηγθαπνχξε θαη ε Σατιάλδε.  

Ζ Κίλα έρεη θαηαζηεί ε κεγαιχηεξε εμαγσγηθή αγνξά ηεο Απζηξαιίαο θαη ζπλνιηθά ν 

κεγαιχηεξνο εκπνξηθφο ηεο εηαίξνο μεπεξλψληαο ηελ ΔΔ θαη ηελ Ηαπσλία. Απηφ είλαη 

απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ βαζηθψλ πξψησλ πιψλ θαη ηεο ειαθξηάο 

κείσζεο ηεο ξνήο εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ άιισλ εηαίξσλ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

εκεηψλεηαη πσο ζπλνιηθά απφ άπνςε δηαθξαηηθψλ εκπνξηθψλ ελψζεσλ ε ΔΔ 

παξακέλεη ν μεγαλύηεπορ εμποπικόρ και επενδςηικόρ εηαίπορ ηεο Απζηξαιίαο. 
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Γεληθή Δηθφλα Γηκεξνχο Δκπνξίνπ ζεσξεκέλε  απφ άπνςεο εκπνξηθψλ ζπκπξάμεσλ  

Ακθίδξνκν εκπφξην αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ  

 Απζηξαιηαλέο εμαγσγέο αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ  

 Απζηξαιηαλέο εηζαγσγέο 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

Θέζε  A$ δηο % πνζνζηφ   A$ δηο  % πνζνζηφ   A$ δηο % πνζνζηφ 

1 Κίλα 85.134 16.8  Κίλα 47.881 19.2  ΔΔ27 51.219 19.9 

2 ΔΔ27 77.231 15.2  Ηαπσλία 40.401 16.2  ASEAN 48.719 19.0 

3 ASEAN 76.575 15.1  ASEAN 27.856 11.1  Κίλα 37.253 14.5 

4 Ηαπσλία 59.221 11.7  ΔΔ27 26.012 10.4  ΖΠΑ 32.350 12.6 

5 ΖΠΑ 47.588 9.4  Ηλδία  18,173 7.3  Ηαπσλία 18.820 7.3 
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ΗΗΗ. πλνιηθή επηζθφπεζε ηεο νηθνλνκίαο 

 

Ζ Απζηξαιηαλή νηθνλνκία απέθηεζε ηελ εμσζηξέθεηα πνπ ηελ δηαθξίλεη ζήκεξα κφλν 

θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία. Με εμαίξεζε ηνλ αγξνηηθφ θαη εμνξπθηηθφ θιάδν 

νη νπνίνη είραλ ήδε ζεκαληηθή παξνπζία ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη, νη 

απζηξαιηαλέο  βηνκεραλίεο ήηαλ δηζηαθηηθέο ζην λα θαηαζηνχλ εμσζηξεθείο. 

Ζ Απζηξαιία ζήκεξα, παξφιε ηελ δηζηαθηηθή αξρή ζην λα αλνίμεη ηελ νηθνλνκία ηεο, 

απνηειεί επηηπρεκέλν κνληέιν νηθνλνκίαο πξνο κίκεζε θαηά ηνλ ΟΟΑ. Σν θαηά 

θεθαιήλ εηζφδεκα ηεο Απζηξαιίαο έρεη αλέιζεη απφ 15
ν
 ζηνλ θφζκν θαηά ηελ 

δεθαεηία ηνπ 80 ζε φγδνν ζήκεξα. ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ην θαζαξφ εηζφδεκα ησλ 

λνηθνθπξηψλ δηπιαζηάζηεθε. 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή ζπγθπξία, έρεη επλνήζεη, θαηά νξηζκέλνπο αλαιπηέο, ηελ 

Απζηξαιία θαη απηφ ην εθκεηαιιεχηεθαλ νη Απζηξαινί. Γηα πνιιά ρξφληα κεηά ην 

1950, νη εμαγσγέο ηεο Απζηξαιίαο ήηαλ, θαηά 90% αγξνηηθά πξντφληα θαη νξπθηά.   

Ο ηνκέαο ηεο βηνκεραλίαο, σζηφζν, επέδεημε ζηαζεξφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα 

παξφιν ηνλ αληαγσληζκφ απφ πιεπξάο Κίλαο, Ηλδίαο θαη άιισλ αζηαηηθψλ ρσξψλ. Σν 

2004, νη εμαγσγέο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ αλήιζαλ ζην 45% ηεο 

εζληθήο εμαγσγηθήο βάζεο. Πξνο επίξξσζε ηεο επηηπρίαο ζα πξέπεη λα εηπσζεί πσο ηα 

πξντφληα απηά είλαη πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο.  

Απφ ην 1988, ν φγθνο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο έρεη απμεζεί θαηά 40% ελψ νη 

εμαγσγέο, δεδνκέλεο θαη ηεο κείσζεο ησλ δαζκψλ, έρεη απμεζεί θαηά 500%.  

Ζ εηθφλα είλαη αθφκα πην επλντθή γηα ηε Απζηξαιία αλ αλαινγηζζεί θαλείο ηηο μέλεο 

επελδχζεηο. πγθεθξηκέλα νη απζηξαιηαλέο ζπγαηξηθέο θαη ηα παξαξηήκαηα θαη νη 

απζηξαιηαλήο πιεηνςεθίαο joint ventures ζην εμσηεξηθφ, πσινχζαλ ζε αιινδαπέο 

αγνξέο, ζρεδφλ ηελ ίδηα αμία πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ εμήγαγε ε  απζηξαιηαλή 

νηθνλνκία (ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Απζηξαιίαο). Έηζη 

ε πξαγκαηηθή αμία ησλ πσιήζεσλ ζην εμσηεξηθφ είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απφ 

απηή πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ νη εζληθέο ζηαηηζηηθέο.  

 

Ζ νηθνλνκία ηεο Απζηξαιίαο ζηελ δηεζλή ζπγθπξία 

 

Σα πινχζηα θαη πνηθίια απνζέκαηα θπζηθψλ πφξσλ ηεο Απζηξαιίαο πξνζειθχνπλ 

μέλεο επελδχζεηο θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ άλζξαθα, ζηδεξνκεηάιιεπκα, ραιθφ, ρξπζφ, 

θπζηθφ αέξην θαη νπξάλην. εηξά κεγάισλ επελδχζεσλ, φπσο απηή ηνπ Gordon Liquid 

Natural Gas Project  χςνπο Α$40 δηο ζα δηεπξχλνπλ θαηά πνιχ ησλ θιάδν ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ. Ζ Απζηξαιία δηαζέηεη επίζεο, ζεκαληηθφ ηνκέα ππεξεζηψλ, 

ελέξγεηαο θαη ηξνθίκσλ.  

Ζ Απζηξαιηαλή νηθνλνκία απμαλφηαλ αδηάθνπα γηα δεθαεπηά ρξφληα πξηλ απφ ηελ 

πξφζθαηε παγθφζκηα θξίζε. Γηα ηελ ππέξβαζε ηεο νπνίαο ε θπβέξλεζε Rudd 

εηζήγαγε παθέην κέηξσλ ηφλσζεο χςνπο άλσ ησλ Α$ 50 δηο γηα λα εμηζνξξνπήζεη ηελ 

θζίλνπζα δήηεζε θαη ε Κεληξηθή Σξάπεδα κείσζε ηα επηηφθηα ζε ηζηνξηθά ρακειφ 

πνζνζηφ.  Οη πνιηηηθέο απηέο θαη ε ζπλερηδφκελε δήηεζε απφ πιεπξάο Κίλαο 

βνήζεζαλ ηελ απζηξαιηαλή νηθνλνκία λα εμέιζεη ηεο θξίζεο κε κφλν έλα ηξίκελν 
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αξλεηηθήο αλάπηπμεο. Ζ νηθνλνκία ζεκείσζε αχμεζε 1,5% θαηά ηα ηξία πξψηα 

ηξίκελα ηνπ 2009 πνπ απνηειεί ηελ βέιηηζηε εηθφλα ζην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηψλ ηνπ 

ΟΟΑ. Ζ αλεξγία πνπ ππνινγίδνληαλ λα θνξπθσζεί ζην 8-10% θνξπθψζεθε ζην 

5,7% θαη θαηφπηλ κεηψζεθε ζην 5,3% ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2010.  

Χο απνηέιεζκα ηεο βειηησκέλεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα 

αλακέλεηαη λα θνξπθσζεί ζην 4.2% ηνπ ΑΔΠ θαη ε θπβέξλεζε αλακέλεηαη λα 

επηζηξέςεη ζε δεκνζηνλνκηθφ πιεφλαζκα ην 2015.  Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα 

παξέκεηλα θξαηαηφ θαηά ην δηάζηεκα ηεο θξίζεο θαη νη ηξάπεδεο έρνπλ επαλαθάκςεη. 

Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα αχμεζε ηα επηηφθηα ηξηο απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009.  

 



  11 

 

Γ. ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

 

 

Απαζρνινχκελνη ΄000 Έζνδα * Α$ εθαη. Πξνζηηζέκελε αμία 

ηνκέα Α$ εθαη. 

 Γεσξγία -  Γαζνθνκία -  Αιηεία 

515 11291 20665 

Οξπθηά  

135 74052 107059 

Βηνηερλία 

1008 39178 105154 

Τπεξεζίεο Ζιεθηξηζκνχ, Φπζηθνχ αεξίνπ, Ύδξεπζεο  θαη Απνξξηκκάησλ 

108 18953 29380 

Καηαζθεπαζηηθέο ππεξεζίεο  

1030 33398 83210 

Υνλδξηθή  πψιεζε 

555 22016 58895 

Ληαληθή πψιεζε 

1266 15140 55359 

Τπεξεζίεο Ξελνδνρεηαθέο  θαη Δζηίαζεο  

756 7965 27833 

Τπεξεζίεο Μεηαθνξάο  , Σαρπδξνκηθέο  θαη Απνζήθεπζεο 

584 17789 51381 

 ΜΜΔ θαη Σειεπηθνηλσλίεο  

175 20147 34940 

Τπεξεζίεο ηεγαζηηθέο   

371 32613 49336 

Δπαγγεικαηηθέο, Δπηζηεκνληθέο θαη Σερληθέο ππεξεζίεο  

922 19748 83829 

Τπεξεζίεο Γηνίθεζεο θαη Τπνζηήξημεο 

732 7329 38620 

Τπεξεζίεο Γεκφζηαο  Γηνίθεζεο  θαη Αζθάιεηαο  

66 609 3606 
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Τπεξεζίεο Δθπαίδεπζεο  θαη Δπηκφξθσζεο  

298 913 14292 

Τπεξεζίεο Τγείαο  θαη Κνηλσληθήο  Αζθάιηζεο  

867 11919 47332 

Τπεξεζίεο  Φπραγσγίαο  

172 3544 9424 

Άιιεο ππεξεζίεο  

439 3141 22267 

*έζνδα πξν θφξνπ, ηφθσλ θαη απφζβεζεο   

 

 

Γεσξγία, Γαζνθνκία θαη Αιηεία  

Καηά ην έηνο  2008-09, ε Γεσξγία, ε Γαζνθνκία θαη ε Αιηεία είραλ ζπλεηζθνξά  2.8% 

ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα, 2.8% ζην ζχλνιν εμφδσλ, θαη 2.5% ζε αμία βηνκεραλίαο. Οη 

κηθξέο επηρεηξήζεηο  θπξηάξρεζαλ  ζηε Γεσξγία, Γαζνθνκία θαη Ηρζπνηξνθία, 

ζπλεηζθέξνληαο ηα πςειφηεξα πνζνζηά ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο (79.6%), κηζζνχο  

(64.8%), θαη εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο  (83.7%), απφ νηαδήπνηε άιιν ηνκέα. 

 

Μεηαιιεία  

Σα κεηαιιεία  παξνπζίαζαλ αμηφινγα θέξδε ην έηνο  2008-09, κε ηα πξν θφξνπ θέξδε 

λα απμάλνληαη ζηα $17.7 δηο (38.6%), θαη ηα πξν θφξνπ θαη απφζβεζεο  θέξδε λα 

απμάλνληαη ζηα $25.2δηο (51.5%).  

 

Καηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο   

Σν 2008-09, ν θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο  είρε ηε κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά ζηα θέξδε 

απφ φινπο ηνπο ηνκείο κε ζπλνιηθά έζνδα (16.7%) θαη εηζφδεκα πσιήζεσλ θαη 

ππεξεζηψλ  (17.4%).  

 

Ζιεθηξηζκφο, θπζηθφ αέξην, λεξφ θαη ππεξεζίεο απνξξηκκάησλ   

Μεγάιεο επηρεηξήζεηο ζηηο ππεξεζίεο Ζιεθηξηζκνχ, θπζηθνχ αεξίνπ, λεξνχ θαη 

απνξξηκκάησλ  θπξηάξρεζαλ ην 2008-09, κε κεξίδην πεξηζζφηεξν απφ  70% απφ ηα  

θέξδε,. Όζνλ αθνξά ηελ εξγαζηαθή απαζρφιεζε θαη ηνπο κηζζνχο, απηφο ν ηνκέαο 

είρε ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ ζπλεηζέθεξαλ 67.6% θαη 81.2% ζπγθξηηηθά ζε 

απηνχο ηνπο ηνκείο.  

 

Δκπφξην  ρνλδξηθήο πψιεζεο  

Σν Δκπφξην  ρνλδξηθήο πψιεζεο απέθεξε ην 15.4% ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο  γηα 

ην ζχλνιν ησλ ηνκέσλ θαηά ην 2008-09, ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο ηνκέαο κεηά ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ. 

 

Ληαληθή Πψιεζε 

Σν ζπλνιηθφ εηζφδεκα θαη ζπλνιηθά έμνδα ζην εκπφξην ιηαληθήο πσιήζεσο  

απμήζεθε θαηά 6.9% θαη  6.4% αλαινγηθά κεηαμχ ηνπ 2007-08 θαη 2008-09. 

Με $332.9δηο ζπλνιηθφ εηζφδεκα, ην εκπφξην ιηαληθήο πσιήζεσο  παξνπζίαζε ην 

ηξίην κεγαιχηεξν εηζφδεκα γηα ην ζχλνιν ησλ βηνκεραληψλ θαηά ην 2008-09, κεηά 
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ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θαη ηνλ ηνκέα ρνλδξηθήο πψιεζεο. Με 1.27εθαη. άηνκα, ην 

εκπφξην ιηαληθήο πσιήζεσο  απαζρφιεζε ηα πεξηζζφηεξα άηνκα απφ φινπο ηνπο 

ηνκείο. 

 

Ξελνδνρεία θαη εζηίαζε   

Σα θέξδε πξν θφξνπ ζηηο μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο  απμήζεθαλ θαηά  9.8% 

($466.0εθαη) κεηαμχ ηνπ 2007-08 θαη 2008-09.  

 

Μεηαθνξέο, Σαρπδξνκηθά θαη ππεξεζίεο απνζήθεπζεο  

Ο ηνκέαο παξνπζίαζε κηα κείσζε θαηά $3.2δηο (22.0%) ζε θέξδε κεηαμχ ηνπ 2007-08 

θαη ηνπ 2008-09. 

 

Σειεπηθνηλσλίεο  

Σα θέξδε ζηελ πιεξνθνξηθή ηα ΜΜΔ θαη ηηο Σειεπηθνηλσλίεο  κεηψζεθαλ θαηά 

$4.3δηο  (40.2%) κεηαμχ ην 2007-08 θαη ην 2008-09, κε κηα πηψζε εηζνδήκαηνο ησλ 

$2.9δηο (4.1%). 

 

ηεγαζηηθέο ππεξεζίεο 

Οη ζηεγαζηηθέο ππεξεζίεο  παξνπζίαζαλ ηε κεγαιχηεξε κείσζε ζε εηζφδεκα ($18.2δηο 

, ή 17.2%) απφ φιεο ηηο βηνκεραλίεο κεηαμχ ηνπ 2007-08 θαη 2008-09.  Σα θέξδε πξν 

θφξνπ κεηψζεθαλ θαηά $22.5δηο (61.3%). Χο απνηέιεζκα ηεο πηψζεο  ηα θέξδε απηνχ 

ηνπ ηνκέα έπεζαλ απφ ηελ πςειφηεξε ζέζε ην  2007-08 (44.0%) ζηελ ηέηαξηε ην  

2008-09 (16.3%). 

 

Δπαγγεικαηηθέο, Δπηζηεκνληθέο θαη Σερληθέο ππεξεζίεο 

 Σα ζπλνιηθά έζνδα ζηηο Δπαγγεικαηηθέο, Δπηζηεκνληθέο θαη Σερληθέο ππεξεζίεο 

απμήζεθαλ θαηά $19.1δηο  (11.4%) κεηαμχ ηνπ 2007-08 θαη ηνπ  2008-09, ε δεχηεξε 

κεγαιχηεξε αχμεζε κεηά ηα Μεηαιιεία   

 

Τπεξεζίαο δηνίθεζεο θαη ππνζηήξημεο  

Ζ εξγαζηαθή απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα απηφ έπεζε θαηά 8.0% κεηαμχ ηνπ 2007-08 θαη 

2008-09, ε δεχηεξε κεγαιχηεξε κείσζε κεηά ην  Γεκφζηα δηνίθεζε θαη ηδησηηθή  

αζθάιεηα.  

 

 

Πξφλνηα θαη θνηλσληθή αζθάιηζε  

Απφ ηνπο επηιεγκέλνπο ηνκείο ε πξφλνηα θαη θνηλσληθή αζθάιηζε έιαβε ηελ 

κεγαιχηεξε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ θπβέξλεζε γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα. Σν 2008-09 

έιαβε $18.4δηο  ή 38.1% απφ ηε ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα επηιεγκέλεο 

βηνκεραλίεο.  
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Η. ΓΔΧΡΓΗΑ  

1) Γεληθά Σν έηνο 2008-9 ε κεηθηή αμία παξαγσγήο αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

ππνινγίδεηαη ζηα $41.8 δηο δειαδή 3% (ή $1,4% δηο) ιηγφηεξν απφ ην πεξαζκέλν έηνο. 

Ζ αμία ηεο ζπνξνθαιιηεξγεηψλ κεηψζεθε  θαηά 4% ζηα $22.9 δηο θαη ηα θηελνηξνθηθά 

πξντφληα κεηψζεθαλ θαηά 15% ζηα $6.2 δηο. Ζ αμία ησλ δψσλ εθηξνθήο απμήζεθε 

ζηα $12.8 δηο κε απμήζεηο ζηελ αμία ησλ βννεηδψλ, πξφβαησλ, αξληψλ θαη 

πνπιεξηθψλ.Σν θφζηνο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ππνινγίδεηαη ζε Α$3.1 δηο (ήηνη 7%) ηεο 

ζπλνιηθήο αθαζάξηζηεο αμίαο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο  ζην 2008-09. 

Αγξνηηθά πξντφληα – Έηνο κέρξη ηέινο 30 Ηνπλίνπ 2009 

 2007 2008 2009 

Α$ εθαη. 

  ηηεξά 

 

      Κξηζάξη 

      φξγν 

      Βξψκε 

      Ρχδη 

      ηηάξη 

   

   

  1 038.9   2 244.0   1 767.4 

     273.7      977.4      550.1 

     180.5      422.5      254.5 

       55.0          7.3        35.5 

  2 618.5   5 291.9   5 894.4 

Καλφια      227.2      658.6   1 026.2 

Βακβάθη      506.7      227.3     623.0 

Φξνχηα 

      Μήια 

      ηαθχιηα  

      Άιια θξνχηα θαη μεξνί θαξπνί  

   

     484.4      487.6      529.1 

  1 137.8   1 693.6   1 128.8 

  3 014.7   2 270.0   2 270.0 

Πξντφληα θπησξίνπ    1 447.9   1 432.8   1 297.6 

Εαραξνθάιακν    1 221.4      861.0      983.0 

Λαραληθά     

     Παηάηεο       514.4      689.0      502.4 

     Νηνκάηεο       296.0      404.6      277.5 

     Άιια ιαραληθά    2 354.2   2 269.2   2 269.2 

χλνιν εζνδείαο  17 887.1 23 818.2 22 117.9 

Κηελνηξνθία -  δψα    

   Βννεηδή   

   Πξφβαηα θαη αξληά  

   Γνπξνχληα  

   Πνπιεξηθά 

   χλνιν δψσλ 

  7 987.9   7 353.3   7 451.7 

  2 057.1   2 167.9   2 494.1 

    943.6     901.7      894.9 

  1294.1   1636.6   1 861.5 

12335.9 12103.6 12 752.3 

Κηελνηξνθία – Κηελνηξνθηθά Πξντφληα      

   Μαιιί  

   Γάια 

   Απγά 

   χλνιν θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ   

  2281.6   2309.0   1 805.8 

  3177.6   4571.7   3 987.6 

    387.6     467.6      412.9 

  5846.8   7348.3   6 206.3 

χλνιν Αγξνηηθήο Παξαγσγήο  36059.7 43270.2 41 076.5 
Πηγή: ABS 
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ΗΗ ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

1.Γαιαθηνβηνκεραλία 

ηνηρεία ηνκέα πεξηιεπηηθά 
χλνιν δψσλ 1.6 εθαη. Βννεηδή  

Μέζνο φξνο ηδηνθηεζίαο 200  

Παξαγσγή Γάιαθηνο  9.388 εθαη. ιίηξα  

Μέζε εηήζηα παξαγσγή γάιαθηνο αλά δψν  5.750 ιίηξα 

Σξίηνο γεσξγηθφο ηνκέαο  $4.0 δηο αμία ζε ηηκέο  παξαγσγνχ 

Πξψηε αγξνηηθή βηνκεραλία ζε πξνζηηζέκελε 

αμία  

$12 δηο αμία ζηε ρνλδξηθή 

Γηάζεζε Γάιαθηνο  Σπξί                                   33% 

Πφζηκν γάια                     24% 

Βνχηπξν/άπαρν ζθφλε      25% 

θφλε νιφπαρν                 12% 

Καδεΐλε/βνχηπξν                4% 

Άιια                                   2% 

Παξαγσγή βαζηθψλ πξντφλησλ ζε ηφλνπο  θφλεο γάιαθηνο          359.600 

Σπξί                              342.000 

Βνχηπξν                       148.500 

 

Πηγή: Dairy Australia 

Ο γαιαθηνθνκηθφο ηνκέαο είλαη απφ ηνπο ηξεηο βαζηθφηεξνπο ζηελ ζπλνιηθή αγξνηηθή 

παξαγσγή ηεο Απζηξαιίαο κε ζπλνιηθή αμία Α$4 δηο θαηά ην πεξαζκέλν έηνο. Σα 

γαιαθηνθνκηθά πξντφληα βξίζθνληαη ζηελ ηξίηε ζέζε απφ πιεπξάο γεσξγηθψλ 

εμαγσγψλ. Οη εμαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 6% ην 2008/09 θαηαδεηθλχνληαο απμεκέλε 

δηαζεζηκφηεηα πξντφληνο αιιά νη θαηψηεξεο ηηκέο παγθνζκίσο επέθεξαλ αχμεζε 

απνδνρψλ κφλν 1,5% εηεζίσο.  

ηελ ηνπηθή αγνξά νη πσιήζεηο ζηα super market ζπλέρηζαλ λα απμάλνληαη ζε φγθν 

θαη αμία κε αμία ιηαληθήο ζηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο γαιαθηνθνκηθψλ λα ππεξβαίλεη ηα 

Α$ 4,9 δηο. 

 

 

 

Κχξηα παξαγσγή  $2.9 δηο 

9% παγθφζκηαο αγνξάο γαιαθηνθνκηθψλ  

Πνζνζηφ εμαγσγήο γάιαθηνο Απζηξαιίαο  45% 

Βαζηθέο αγνξέο πξντφλησλ γάιαθηνο (ηφλνη) Απζηξαιία                                   2.604.000 

(ζπκπ/λνπ 2.178.600 πφζηκνπ γάιαθηνο ) 

Ηαπσλία                                         106.000 

ηγθαπνχξε                                      6.300 

Μαιαηζία                                        80.000 

Κίλα                                                61.300       

Φηιηππίλεο                                        0.000 

Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε  Πφζηκνπ γάιαθηνο                      10Λίηξα 

Απαζρφιεζε  40.000 εξγαδφκελνη 
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Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε βαζηθψλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ (ιίηξα/θηιφ)  

 

                        Γάια    Σπξί  Βνχηπξν/Μίμεηο    Γηανχξηη 

                         (L)         (kg)             (kg)              (kg) 

2004/05          100.2     11.3              4.1                 6.6 

2005/06          100.5     11.7              3.9                 7.0 

2006/07          103.0     12.0              3.8                 7.1 

2007/08          103.7     12.5              4.1                 6.9 

2008/09          103.7     12.3              4.0                 6.7 
Πηγή: Dairy manufacturers and Dairy Australia 

Παξαγσγή ηπξηνχ ζηελ Απζηξαιία αλά ηχπν ηπξηνχ  

                                 2003/04       2004/05       2005/06     2006/07       2007/08     

2008/09  

Cheddar                   207,795     195,887        191,693     179,159       171,260         

178,274 

Ζκίζθιεξν                88,712       90,714          76,813       75,529         73,467           

61,700 

θιεξφ                      11,333       13,267          23,022       18,477         16,922           

17,936 

Φξέζθν                      70,880       83,649         75,441        84,443         90,967           

75,194 

Mould                          5,042         4,833           5,847          6,030           7,968             

8,912 

χλνιν Σπξηνχ        383,762    388,350       372,816      363,638       360,584         

342,016 
Πηγή: Dairy manufacturers 

Πσιήζεηο ηπξηνχ ζε ζνχπεξ κάξθεη αλά ηχπν ηπξηνχ (ζε ηφλνπο)  e A8 

                                           2006/07     2007/08    2008/09 

Cheddar 

Φπζηθφ cheddar                   66,695        67,386     68,057 

Δπεμεξγαζκέλν cheddar      19,163        18,834     18,853 

χλνιν Cheddar                85,858        86,220     86,910 

κε-Cheddar 

Shredding                             7,344          7,786        8,273 

θιεξφ                                 4,126          4,223        4,335 

Φξέζθν                               20,483        20,007      20,591 

Ώξηκν                                    4,677          4,789        4,668 

χλνιν κε-Cheddar         42,027        41,781       43,129 

χλνιν Σπξηνχ               127,885      128,001      130,039 
Πηγή: Synovate Aztec 
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Ζ ΦΔΣΑ ΣΖΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ 

 

 Ζ αγνξά θέηαο ζηελ Απζηξαιία παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα δχν θπξίσο ιφγνπο. Ο πξψηνο είλαη ε παξνπζία νκνγελψλ 

Διιήλσλ πνπ δεηνχλ θαη θαηαλαιψλνπλ ειιεληθά πξντφληα αιιά θαη «εθπαηδεχνπλ» ηνλ εληφπην πιεζπζκφ ζηελ κεζνγεηαθή θαη ειιεληθή 

γεπζηγλσζία.  

 Ο δεχηεξνο είλαη πσο απηή αθξηβψο ε παξνπζία θαη θαηαλαισηηθή ηάζε δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο θαη εληφπηαο 

παξαγσγήο αληαγσληζηηθψλ πξνο ηελ θέηα πξντφλησλ, γηα θάιπςε ηεο δήηεζεο. 

 

3. ΔΗΑΓΧΓΔ ΣΤΡΟΤ ΦΔΣΑ (406909030) ΣΖΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ 

ΥΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΕΣΟ ΠΟΟΣΗΣΑ (Kg) ΑΞΙΑ ($'000) 

ΔΛΛΑΓΑ 2005 654448 6528.708 

 2006 769313 7501.707 

 2007 874066 8824.510 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 2005 1191721 4952.940 

 2006 1185647 5401.353 

 2007 1144744 5516.861 

ΓΑΝΗΑ 2005 951201 2632.432 

 2006 843818 2447.621 

 2007 574800 1927.929 

ΝΔΑ ΕΖΛΑΝΓΗΑ 2005 52562 542.525 

 2006 46238 472.303 

 2007 29476 327.687 

Πηγή: Εθνική Σηαηιζηική Υπηπεζία Αςζηπαλίαρ 

 

Παξαηεξήζεηο- ζρφιηα : 

 Όπσο θαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο, ε κεγαιχηεξε πνζφηεηα ιεπθνχ ηπξνχ ηχπνπ θέηαο, εηζάγεηαη απφ ηελ 

Βνπιγαξία, ελψ ε κεγαιχηεξε ζε αμία ζπλνιηθή εηήζηα εηζαγσγή πξνέξρεηαη απφ ηελ Διιάδα.  

 Ζ εηζαγσγή θέηαο απφ ηελ Διιάδα παξνπζηάδεη ζηαζεξή άλνδν θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.  

 Σν 2004 εηζήρζε ε κεγαιχηεξε πνζφηεηα βνπιγαξηθνχ ηπξνχ, ν νπνίνο ζεκείσζε ειαθξά πησηηθή ηάζε έσο ην 2006. 

 Ζ εηζαγφκελε πνζφηεηα δαλέδηθνπ ιεπθνχ ηπξνχ κεηψζεθε ζεκαληηθά (πεξίπνπ 20%) κεηαμχ 2005 - 2007. 

 Παξαηεξείηαη ζηαζεξή κείσζε ησλ – ήδε κηθξψλ- πνζνηήησλ εηζαγσγήο ηπξνχ απφ ηελ Νέα Εειαλδία. 

 Ακειεηέα θαη αζπλερήο  εκθαλίδεηαη ε εηζαγσγή ηπξνχ ηχπνπ «θέηαο» ηφζν απφ άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. φπσο ε Γεξκαλία, ε Κχπξνο, ε 

Οιιαλδία θαη Ρνπκαλία, φζν θαη απφ ηελ ΠΓΓΜ, ηελ Βνζλία Δξδεγνβίλε θαη ηελ Αίγππην.  

 Ακειεηέεο πνζφηεηεο εηζήρζεζαλ θαη απφ ηελ Απζηξία θαηά ην 2005 κφλν, απφ ηελ Βξεηαλία θαη ηελ Ηηαιία ην 2003 κφλν.  

 

Παξαγφκελε πνζφηεηα ιεπθνχ ηπξνχ ηχπνπ θέηα ζηε Απζηξαιία. 

 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Απζηξαιηαλήο Οκνζπνλδίαο Γαιαθηνπαξαγσγψλ, ε παξαγφκελε πνζφηεηα ιεπθνχ ηπξνχ ηχπνπ θέηα (ζεκεησηένλ 

απνθαιείηαη απφ ηνπο ίδηνπο fetta) θαηά ηελ ηειεπηαία εμαεηία έρεη σο αθνινχζσο: 

 

Πνζφηεηα ζε 

ηφλνπο  

2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 

3,291 4,147 4,576 5,887 5,276 6,077 

 

Παξαηεξήζεηο –ζρφιηα : 

 

 Ζ ειιεληθή θέηα παξά ηελ αηζζεηά πςειή θαηά κέζν φξν ηηκή ηεο ζε ζρέζε κε ηα ινηπά παξεκθεξή πξντφληα, ληφπηα θαη μέλα, 

θαηαιακβάλεη ζηαζεξά ζέζε, ζπζθεπαζκέλε ή κε, ζε φια θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ (supermarket, αιιαληνπσιεία, θιπ) ηεο Απζηξαιίαο, 

ελψ δελ ζπκβαίλεη ην ίδην κε ηα άιια πξντφληα κε εμαίξεζε ζε κηθξφηεξν βαζκφ φκσο ηα Lemnos θαη South Cape. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο ε 

χπαξμε ζρεδφλ πάληα ελφο πξντφληνο κε ρακειά ιηπαξά ζηε γθάκα ησλ πξντφλησλ ησλ πεξηζζνηέξσλ εηαηξεηψλ. 

 Όζνλ αθνξά ηψξα ζηελ ηηκή, θαη ζπγθξηλφκελε κε ηα αληίζηνηρα ληφπηα ζπζθεπαζκέλα πξντφληα απφ πξφβεην ή αίγεην γάια (Lemnos 

goat/sheep fetta, South Cape Tasmanian Feta goat, Tamar Valley goat θιπ), ε ηηκή ηεο ειιεληθήο θέηαο εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα 

αληαγσληζηηθή, «απεηινχκελε» σζηφζν κφλν απφ ηε βνπιγαξηθή «θέηα», ε νπνία θαη απηή παξάγεηαη απφ πξφβεην γάια θαη ε νπνία είλαη 

αηζζεηά θηελφηεξε. ηελ θέηα ρχδελ φκσο, ε ηηκή ηεο ειιεληθήο παξακέλεη πάληα αθξηβφηεξε κε δηαθνξά απφ ηηο ππφινηπεο, δίλνληαο 

έκθαζε θαη πάιη ζηε παξαπιήζηα βνπιγαξηθή.  

 πλνιηθά ηδσκέλνο ν ηνκέαο ηεο ιηαληθήο πψιεζεο θέηαο ζηελ Απζηξαιία, επηηξέπεη ην ζπκπέξαζκα φηη, νη ληφπηνη παξαγσγνί ζηε 

πξνζπάζεηά ηνπο λα θεξδίζνπλ κεξίδην ζηελ αγνξά ηεο θέηαο, εθαξκφδνπλ εθηεηακέλε δηαθνξνπνίεζε ζην πξντφλ ηνπο, πξνζθέξνληαο πνιινχο 

ηχπνπο ζε δηαθνξεηηθέο ηηκέο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε ειιεληθή θέηα νπζηαζηηθά εκθαλίδεηαη κε έλα πάληα πξντφλ, ρσξίο κάιηζηα λα θαζίζηαηαη 

εκθαλή ε πξνέιεπζή ηνπ απφ αηγνπξφβεην γάια. 



  18 

 

1.2 Γηανχξηη θαη άιια θξέζθα πξντφληα  

 

Ζ απζηξαιηαλή γαιαθηνβηνκεραλία παξάγεη κία ζεηξά θξέζθσλ πξντφλησλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ην γηανχξηη, ηα επηδφξπηα κε βάζε ην γάια, ηελ παγσκέλε θξέκα 

γάιαθηνο θαη ην παγσηφ. Ζ θαηεγνξία ησλ γηανπξηηψλ έρεη ηδηαίηεξε αλάπηπμε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, θπξίσο ιφγσ ηεο επλντθήο εηθφλαο σο πξαθηηθφ θαη πγηεηλφ ηξφθηκν. 

Σα γηανχξηηα ρακεινχ ιίπνπο θαη δηαίηεο θαηαιακβάλνπλ ην 65% ησλ πσιήζεσλ. 

Δπίζεο πςειφηαην κεξίδην έρνπλ θαη ηα γηανχξηηα θξνχησλ. Κπξηαξρνχλ νη εηαηξείεο 

Ski, Yoplait θαη Nestle. Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα επηβνεζήζεθε θαη απφ ηελ ζπλερή 

θαηλνηνκία ζηνλ ρψξν ηεο ζπζθεπαζίαο. Καη λέσλ πξντφλησλ (π.ρ. πφζηκν γηανχξηη)  

 

2.  Διαηφιαδν θαη επηηξαπέδηεο ειηέο  

Δγρψξηα παξαγσγή: θαηά ην 2009 ε παξαγσγή ειαηνιάδνπ ζηελ Απζηξαιία 

ζπλέρηζε ηελ απμεηηθή ηεο ηάζε. Απφ 2.5 ρηιηάδεο ηφλνπο ην 2003/04 αλήιζε ζε 13 

ρηιηάδεο ην 2008/09 (ην 06/07 ήηαλ 9.000 θαη ην 07/08 ήηαλ 12.000 η.). 

Δηζαγσγέο: Απφ ην 06/07 φπνπ ζεκεηψζεθε ε κεγαιχηεξε εηζαγσγή ειαηνιάδνπ 

42.100 η., ηα κεγέζε κεηψζεθαλ ζε 27.800 η. ην 07/08 θαη απμήζεθαλ ζε 29,100 η. ην 

08/09. Καηά ηνπο πξψηνπο πέληε κήλεο ηνπ 09/10 (ε πεξίνδνο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ 

Οθηψβξην ζην επηέκβξην) νη εηζαγσγέο είλαη 12.900η. θαη ηελ ίδηα πεξίνδν πέξπζη 

ήηαλ 9,900 η.  

χλνιν Δηζαγσγψλ Διαηνιάδνπ (ζε ηφλνπο)  
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Δηζαγσγέο Διαηνιάδνπ Απζηξαιίαο απφ κεγάιεο αγνξέο (ζε ηφλνπο)  
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ηαηηζηηθά ζηνηρεία εηζαγσγψλ επηηξαπέδησλ ειηψλ ζηελ Απζηξαιία (2000-2009) 

Α$ 

 

Διιάδα Ηζπαλία  

χλνιν  ρσξψλ (44) 

πλνιηθά αλά 

έηνο 
 Πνζφηεηα   $000   Πνζφηεηα   $000   Πνζφηεηα  $000  

2000  5,439,785  14,161.1  5,198,421  11,614.4  11,174,988  27,614.8  

2001  5,289,266  16,216.2  5,579,500  13,213.7  11,544,543  31,437.9  

2002  5,815,956  25,485.7  5,826,365  14,040.0  12,617,901  42,664.8  

2003  6,128,394  23,251.5  7,186,819  17,144.0  14,483,318  43,832.2  

2004  4,191,128  23,592.0  7,370,272  16,694.3  13,710,949  47,335.5  

2005  5,541,263  24,032.5  6,692,507  15,920.9  15,143,428  48,366.7  

2006  6,320,703  24,861.2  7,169,263  17,136.7  15,608,240  48,451.5  

2007  6,431,857  26,576.4  6,895,969  16,481.5  16,363,723  51,818.5  

2008  6,694,978  29,971.5  7,314,989  18,213.2  17,541,755  59,707.6  

2009   6,343,554   27,637.5   6,536,065   16,506.8   16,209,658   55,994.9  
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3. ΟΗΝΟ 

Ζ εηθφλα ηνπ 2008-2009 πεξηιεπηηθά : 

 πλνιηθή  έθηαζε ππφ θαιιηέξγεηα 162,550 εθηάξηα 

 Οη νηλνπνηνί „πάηεζαλ‟ 1.71 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ζηαθχιη  

 Ζ παξαγσγή νίλνπ ήηαλ 1,171 εθαη. ιίηξα 

 Οη εγρψξηεο πσιήζεηο ηνπηθνχ θαη εηζαγνκέλνπ ήηαλ  492.1 εθαη. ιίηξα 

Πεξηιεπηηθά  2008 2009 Μεηαβνιή(%) 

Απζηξαινί νηλνπνηνί 

(εηαηξείεο) 
 2,320 2,420 4.3 

Δκβαδφλ ακπειηψλ (ha)
2
  172,676 162,550  

Σφλνη ζηαθχιη γηα νίλν  1,831,523 1,706,052 -6.9 

Παξαγσγή νίλνπ  (ML) 1,236.5 1,171.2 -5.3 

Δγρψξηεο πσιήζεηο  (ML) 427.5 429.9 0.6 

Δμαγσγέο  (ML) 698.0 764.3 9.5 

 (A$ εθαη.) 2,465.0 2,271.3 -7.9 

 (A$/L) 3.53 2.97 -15.9 

Δηζαγσγέο  (ML) 53.3 62.2 16.7 

 (A$ εθαη.) 431.4 473.4 9.7 

 (A$/L) 8.09 7.81 -3.5 

Αξηζκφο εηαηξεηψλ δηαλνκήο νίλνπ  913 1,029 -12.7 

Πηγέρ: Winetitles, WFA, AWBC, ABS 

Δγρψξηεο Πσιήζεηο Οίλνπ 

χκθσλα κε ηελ ηαηηζηηθή Τπεξεζία νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο νίλνπ – 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζαγσγψλ – απμήζεθαλ θαηά 2.6% ζην έηνο  2008-2009 

ζε 492.1 ML απφ 479.7 ML ην 2007-08. νη εγρψξηεο πσιήζεηο Απζηξαιηαλνχ νίλνπ 

απμήζεθαλ ειάρηζηα. 

Σν κεξίδην αγνξάο ησλ εγρψξησλ νίλσλ κεηψζεθε ζε ζρέζε κε ηα εηζαγφκελα ηα νπνία 

εηζρψξεζαλ απνηειεζκαηηθά ζηελ εγρψξηα αγνξά.. νη απζηξαινί έρνπλ αξρίζεη λα 

εθηηκνχλ ηνλ πνηνηηθφ επξσπατθφ νίλν θαη ράξηλ ηεο ηζνηηκίαο ηνπ δνιαξίνπ πνπ έθαλε 

ηηο εηζαγσγέο πην πξνζηηέο. Καη ηα ζηαηηζηηθά ηνπ 2010 καξηπξνχλ πσο ε Γαιιία, ε 

Ηζπαλία, ε Ηηαιία ε Πνξηνγαιία θαη ε Γεξκαλία έρνπλ επσθειεζεί. Αληίζεηα ηα 

ιηγφηεξν αθξηβά εηζαγφκελα θξαζηά δελ έρνπλ ηελ ίδηα επηηπρία θαζψο νη Απζηξαινί 

θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ ην ηνπηθά. Ο Απζηξαιηαλφο νίλνο αλήιζε ζην 87.4% ηνπ 

ζπλφινπ ελψ νη εηζαγσγέο ζην 12.6%. Σν 2006-07, ν απζηξαιηαλφο νίλνο είρε κεξίδην 

92.9%. Οη πσιήζεηο απζηξαιηαλνχ εληζρπκέλνπ θαη ιεπθνχ κεηψζεθαλ  ελψ νη 

πσιήζεηο εξπζξψλ/rosé θαη αθξσδψλ απμήζεθαλ.  
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Δηζαγσγέο 

χκθσλα κε ηελ ηαηηζηηθή Τπεξεζία ε πνζφηεηα ησλ Απζηξαιηαλψλ εηζαγσγψλ 

απμήζεθε θαηά 16.7% θαηά ην πεξαζκέλν έηνο θαηά 62.2 ML θαη ε αμία απμήζεθε 

θαηά  9.7% ζε A$473.4 εθαηνκκχξηα.. Οη εηζαγσγέο αληηπξνζσπεχνπλ ην  12.6% ησλ 

εγρψξησλ πσιήζεσλ κε αχμεζε 7.1% ζε δχν έηε. 

Ζ Ν. Εειαλδία έρεη θαζηεξσζεί ζηελ πξψηε ζέζε ηνπ θαηαιφγνπ ρσξψλ πξνέιεπζεο 

νίλνπ κε 37.0 ML κε αμία  $261.8 εθαηνκκχξηα θαη κέζε ηηκή ιίηξνπ  $7.07. Οη 

εηζαγσγέο απφ ηελ Ν.εα Εειαλδία απμήζεθαλ θαηά 55.5% ζε πνζφηεηα θαη 25% ζε 

ηηκή. Αληηπξνζσπεχνπλ δε ην 60% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ.  

Ζ Ηηαιία θαη ε Γαιιία αληαγσλίδνληαη γηα ηελ δεχηεξε ζέζε. Ζ Ηηαιία ππεξείρε ζε 

πνζφηεηα κε 7.4 ML at κε αμία $49 εθαηνκκχξηα θαη κέζε ηηκή ιίηξνπ $6.56; αιιά ε 

Γαιιία ππεξείρε ζε ζπλνιηθή αμία κε 7.0 ML πσιήζεηο θαη κέζε ηηκή ιίηξνπ $17.95, 

ήηνη ζπλνιηθή αμία $125.8 εθαη. Οη ζπλνιθέο εμαγσγέο απφ ηελ Υηιή κεηψζεθαλ (-

28.1%); ελψ ηεο Ν. Αθξηθήο κεηψζεθαλ θαηά 7.0%. 

Δηζαγσγέο νίλνπ 2008-09 αλά ρψξα πξνέιεπζεο 

Υψξα 
Πνζφηεηα 

'000 ιίηξα 

Αμία 

$'000 

Αμία/ιίηξν 

$ 

Νέα Εειαλδία 37,013 261,819 7.07 

Ηηαιία 7,467 49,018 6.56 

Γαιιία 7,010 125,809 17.95 

Υηιή 3,197 5,562 1.74 

Νφηηνο Αθξηθή 2,350 7,258 3.09 

Ηζπαλία 1,085 7,175 6.61 

Πνξηνγαιία 547 2,580 4.72 

Γεξκαλία 627 3,750 5.98 

Άιιεο 2,937 10,411 3.54 

χλνιν 62,233 473,383 7.61 

Πηγή: Australian Bureau of Statistics, Sales of Australian Wine and Brandy by Winemakers 
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Δγρψξηεο πσιήζεηο νίλνπ θαη εηζαγσγέο αλά ηχπν 

 
2007 

ML 

2008 

ML 

2009 

ML 

% κεηαβνιήο απφ 

2008 

% ζπλφινπ 

πνηψλ 

Δγρψξηεο πσιήζεηο Απζηξαιηαλνχ νίλνπ 

Δληζρπκέλα 17.4 17.2 16.3 -5.2 3.3 

Δπηηξαπέδηα 380.7 362.0 363.3 0.4 73.8 

Λεπθά 218.6 206.8 204.2 -1.3 41.5 

Κφθθηλν/rosη 162.1 155.2 159.0 2.4 32.3 

Αθξίδνλ 39.9 36.6 36.5 -0.3 7.4 

Άιιν 10.2 11.7 13.8 17.9 2.8 

χλνιν 448.1 427.5 429.9 0.6 87.4 

Δηζαγσγέο  

Δπηηξαπέδηα 25.5 42.6 50.6 18.8 10.3 

Δληζρπκέλα 0.12 0.16 0.19 18.8 0.0 

Αθξίδνλ 7.0 8.3 9.6 15.7 20 

Άιιν 1.7 2.3 1.8 -21.7 0.4 

χλνιν 34.3 53.3 62.2 16.7 12.6 

πλνιηθέο πσιήζεηο  482.0 479.7 492.1 2.6  

Πηγή: Australian Bureau of Statistics 
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ΗΗΗ. ΤΠΖΡΔΗΔ 

 

 Ζ Απζηξαιία δηαζέηεη έλα ηνκέα ππεξεζηψλ αληαγσληζηηθφ θαη ζχγρξνλν πνπ 

δηαθξίλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν πνιχ-πνιηηηζκηθφ δπλακηθφ. Ο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ 

αληηπξνζσπεχεη ην 70% ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο θαη πεξηιακβάλεη 

ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, κέζα ελεκέξσζεο θαη ςπραγσγία, ζπκβνπιεπηηθέο 

ππεξεζίεο, ηνπξηζκφ θαη θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο φπσο παηδεία, πξφλνηα θαη πγεία.  

 

1. Υξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο 

 Ο ηνκέαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

αζθαιεηψλ, είλαη ν ηξίηνο κεγαιχηεξνο ηνκέαο ζηελ Απζηξαιηαλή νηθνλνκία, κε 

κεξίδην 7,9% ηεο πξαγκαηηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο κέζα ζηελ πεξίνδν 206-07. Ο 

ηνκέαο απηφο θαηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία ζεκείσζε εηήζηα αχμεζε 4.8%, πάλσ 

απφ ηνλ ζπλδπαζκέλν κέζν φξν φισλ ησλ ηνκέσλ (3,5%).  

 Ζ αχμεζε ζηα επελδπηηθά ηακεία έρεη θαηαζηεί ε „αηκνκεραλή‟ ηνπ ηνκέα. ην 

ηέινο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2007 ν ηνκέαο θαηέγξαςε ζπλνιηθή δεμακελή 

αλαπηπμηαθψλ θεθαιαίσλ πεξί ηα $1,3 ηξηζεθαηνκκχξηα.. Απφ ην 1992 ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ επελδπηηθψλ ηακείσλ ζεκεηψλνπλ εηήζηα αχμεζε ηεο 

ηάμεσο ηνπ 12,5%. Ζ αγνξά κεηνρψλ ζηελ Απζηξαιία είλαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε 

ζηελ πεξηνρή Αζίαο Δηξεληθνχ κεηά ηελ Ηαπσλία.  

 Ζ Απζηξαιία έρεη ηελ ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε αγνξά μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο 

ζηελ Αζία. ε φξνπο θχθινπ εξγαζηψλ είλαη ε έβδνκε κεγαιχηεξε ζηνλ θφζκν, ελψ 

ην Α$ είλαη ην έθην ζε ζπλαιιαγέο λφκηζκα.  

 Ζ Απζηξαιία έρεη κεηεμειηρηεί ζε ζεκαληηθφ θέληξν ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ππεξεζηψλ. Ζ δηαθνξά ψξαο κε ηελ Αζία δελ μεπεξλά ηηο ηξεηο θαη νη 14 ψξεο 

δηαθνξά κε ηελ αλαηνιηθή αθηή ηεο Απζηξαιίαο θαη ηηο ΖΠΑ ζεκαίλεη πσο θαζψο 

ηειεηψλεη ε εξγάζηκε εκέξα ζηελ Νέα Τφξθε, αξρίδεη ζην χδλευ. 

 

2. Σνπξηζκφο θαη ππεξεζίεο ιηαληθήο πψιεζεο 

Ο ηνπξηζηηθφο ηνκέαο είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλνο κε πεξηζζφηεξνπο απφ πέληε 

εθαηνκκχξηα επηζθέπηεο εηεζίσο. Ο ηνκέαο ζπλεηζθέξεη Α$ 20 δηο εηεζίσο ζηελ 

νηθνλνκία. Δπηπξφζζεηα νη Απζηξαινί δαπαλνχλ Α$ 60 δηο ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ. 

πλνιηθά ν ηνπξηζκφο αληηπξνζσπεχεη ην 3,9% ηνπ ΑΔΠ θαη απαζρνιεί 464.500 

αλζξψπνπο ήηνη ην 4,5% ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ο ηνκέαο ησλ  

ππεξεζηψλ ιηαληθήο είλαη ν κεγαιχηεξνο εξγνδφηεο ζηελ Απζηξαιία κε 12% ηνπ 

δπλακηθνχ (920.000 ζέζεηο εξγαζίαο). Καηαγξάθεη Α$ 150 δηο ζπλαιιαγψλ εηεζίσο.  
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IV ΟΡΤΚΣΟ ΠΛΟΤΣΟ 

 

Ζ Απζηξαιία ζεσξείηαη απφ ηηο θπξηφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ ζε ππεδάθην πινχην θαη 

νη εμαγσγέο νξπθηψλ είλαη πξψηεο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνσζνχκελσλ πξντφλησλ ηεο 

Απζηξαιίαο ζην εμσηεξηθφ. Σν 2006-07 ε Απζηξαιία θαηείρε ηελ πξψηε ζέζε 

δηεζλψο, ζε νηθνλνκηθά αμηνπνηήζηκα απνζέκαηα ιηγλίηε, κνιχβδνπ, νξπθηήο άκκνπ 

(ξνπηίιην, δπξθφλην), ληθειίνπ, ηαληάιηνπ, νπξάληνπ θαη ςεπδάξγπξνπ. Δπίζεο 

βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ πξψησλ 5 παξαγσγψλ δηεζλψο ζε βσμίηε, ραιθφ, βηνκεραληθψλ 

δηακαληηψλ, ρξπζφ, ζίδεξν, καγγάλην, ηικελίηε θαη άξγπξν. κνιχβδνπ, , ληθειίνπ, 

αξγχξνπ, νπξαλίνπ θαη ςεπδαξγχξνπ.  

Όζνλ αθνξά ζην πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην ηα απνζέκαηα ηεο Απζηξαιίαο 

ππνινγίδνληαη ζε 988 εθ βαξέιηα αξγνχ, 1894 βαξέιηα ζπκππθλσκέλνπ πεηξειαίνπ 

(condensate), 1343 βαξέιηα πγξαεξίνπ (LPG) θαη 2,587 ηξηο θπβηθά κέηξα θπζηθνχ 

αεξίνπ. Γεληθά, ηα απνζέκαηα ηνπ ηνκέα ζεκείσζαλ πηψζε απφ ην 2001, θαηά 19% 

ζην αξγφ θαη 27% ζην πγξαέξην, ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ ξπζκνχ αλαθάιπςεο λέσλ 

πεγψλ. Αληίζεηα άλνδν ζεκείσζαλ νη πσιήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ, ηάζε πνπ αλακέλεηαη 

λα ζπλερηζηεί θαη ζην κέιινλ κε ηελ αλαθάιπςε λέσλ πεγψλ.  

Ζ Απζηξαιία θαηέρεη κεγάιν πνζνζηφ απφ ηηο παγθφζκηεο νηθνλνκηθά δηαπηζησκέλεο 

πεγέο (Economic Demonstrated Resources EDR) ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008 ε 

Απζηξαιία θαηείρε ην:  

 38% EDR γηα Νηθέιην 

 38% EDR γηα Οπξάλην 

 33% EDR γηα Μφιπβδν 

 28% EDR γηα Φεπδάξγπξν 

 25% EDR γηα Ληγλίηε  

 Δπίζεο δηαζέηεη απφ EDR  20%Αξγχξνπ, 16% βηνκεραληθψλ δηακαληηψλ, 15% 

ηδεξνκεηαιιεχκαηνο , 13% Υξπζνχ 

Οη πξφζθαηεο ζηαηηζηηθέο ηνπ θιάδνπ 

 Καηά ην πεξαζκέλν έηνο ε εμνξπθηηθή βηνκεραλία ζεκείσζε αχμεζε 34.7% ζην 

ζπλνιηθφ εηζφδεκα θζάλνληαο ηα Α$ 47.2 δηο. Παξά ηελ αχμεζε ζηηο ζπλνιηθέο 

δαπάλεο (Α$ 25,5 δηο – 32.6%) ην πξν θφξνπ εηζφδεκα απμήζεθε ζε θαηά 38.6% ζε 

Α$ 17.7 δηο. 

Δλδεηθηηθέο ηεο ηεξάζηηαο πξννπηηθήο ηνπ θιάδνπ ησλ νξπθηψλ (εθηφο πεηξειαίνπ θαη 

αεξίνπ) ζηελ Απζηξαιία είλαη θαη νη δαπάλεο γηα αλαδήηεζε λέσλ πεγψλ νη νπνίεο 

αλήιζαλ ην ππφ εμέηαζε έηνο ζην 1,405.8 εθαη. $Α θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε 3.7%,  παξά ηελ κείσζε ζηελ ρεξζαία αλαδήηεζε πεηξειαίνπ 

πνπ κεηψζεθε θαηά 5,3%. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νπνίσλ έιαβε ρψξα ζηε Πνιηηεία 

ηεο Γπηηθήο Απζηξαιίαο (Α$22.8 εθαη. ή 7,6%). Ζ κεγαιχηεξε αχμεζε ζε αλαδήηεζε 

νξπθηψλ ζεκεηψζεθε ζην ηνκέα ηνπ ραιθνχ. 

Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ απμήζεθε θαηά 9.500 εξγάηεο. 
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Παξαγσγή Οξπθηψλ         2008-09 

Βσμίηεο    63 966 Μφιπβδνο       964 

Αινπκίλα   19 597 Μαγγάλην    3 730 

Αινπκίλην      1 974 Νηθέιην       316 

Άλζξαθαο         772 Πεηξέιαην:                      Αθαηέξγαζην                              27 778 

Ληγλίηεο           65 LPG    3 929 

 Υαιθφο     1 848 Φπζηθφ αέξην  40 109 

 Γηακάληηα   15 166 Άξγπξνο    2 526 

Υξπζφο        604 Καζζίηεξνο    3 879 

ίδεξνο & ζηδεξνκεηάιιεπκα 352 996 Σηηάλην    3 250 

ίδεξνο θαη  ράιπβαο     5 568 Φεπδάξγπξνο    1 917 
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V  ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Ζ Απζηξαιία είλαη πινχζηα ζε ελεξγεηαθέο πεγέο θαη ηδηαίηεξα ζε άλζξαθα, πεηξέιαην 

θαη θπζηθφ αέξην. Σν 24% απηψλ (4,043 PJ) θαηαλαιψλεηαη εζσηεξηθά θαη ην 

ππφινηπν 76% (12,770 PJ) θαηεπζχλεηαη πξνο ην εμσηεξηθφ. Απφ ην ηειεπηαίν απηφ 

ηκήκα, ην 52% αληηζηνηρεί ζηηο εμαγσγέο άλζξαθα, ην 37% ζην νπξάλην, 10% ζε 

πγξαέξην LNG θαη 4% ζε πεηξέιαην (αξγφ θαη δηπιηζκέλν). Με βάζε ηελ αμία ηα 

αληίζηνηρα πνζνζηά δηακνξθψλνληαη ζε 59% γηα ηνλ άλζξαθα, 2% γηα ην νπξάλην, 

14% γηα ην πγξαέξην θαη 22% γηα ην πεηξέιαην. πλνιηθά νη εμαγσγέο ελεξγεηαθψλ 

πφξσλ ηεο Απζηξαιίαο αληηζηνηρνχλ ζην ¼ πεξίπνπ ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο 

ρψξαο. Σελ ίδηα ζηηγκή ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί σζηφζν φηη, εηζάγνληαη πεξί ηα 1,600 

PJ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 28% ηεο ζπλνιηθήο εζσηεξηθήο θαηαλάισζεο. εκεησηένλ 

φηη, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ σο άλσ εκπνξίνπ δηελεξγείηαη κέζσ ζαιάζζεο. 

Γεληθά εθηηκάηαη φηη, απφ ζην ζχλνιν ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεη ε Απζηξαιία ην 

41% παξάγεηαη απφ άλζξαθα, 35% απφ πεηξέιαην, 19% απφ θπζηθφ αέξην θαη 5% απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Απφ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ην 73% πξνέξρεηαη απφ 

βηνκάδα, 21,5% πξνέξρεηαη απφ ηε ιεηηνπξγία πδξνειεθηξηθψλ εξγνζηαζίσλ, 3,7% 

βηναέξην, 1% ειηαθή ελέξγεηα θαη 0,5% αηνιηθή. 

Παγθνζκίσο ε Απζηξαιία ζπληζηά ηε 19 κεγαιχηεξε θαηαλαιψηξηα ελέξγεηαο θαη ηελ 

9ε ζε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε. Γεληθά φκσο ν ξπζκφο αχμεζεο ηείλεη λα κεηψλεηαη 

θαη ζε ζρέζε κε ην ξπζκφ αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ηφζν ζηελ ρξήζε 

ιηγφηεξν ελεξγεηνβφξαο ηερλνινγίαο φζν θαη ζηελ αλάπηπμε ιηγφηεξν ελεξγεηνβφξσλ 

ηνκέσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο φπσο είλαη νη ππεξεζίεο. 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ ηεο αλαγθψλ, ε Απζηξαιία βαζίδεηαη θπξίσο ζηα 

νξπθηά θαχζηκα (άλζξαθαο, πεηξέιαην , θπζηθφ αέξην). Σν 89% ηνπ ειεθηξηζκνχ ηεο 

ην παξάγεη απφ άλζξαθα σζηφζν άλνδν ζεκεηψλεη θαη ε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

γηα ηνλ ίδην ζθνπφ. ην ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θπξηαξρνχλ ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ 

αέξην θαιχπηνληαο ην 72% ησλ ζρεηηθψλ αλαγθψλ. Ζ ειηαθή ελέξγεηα 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ ηα λνηθνθπξηά θαη αληηπξνζσπεχεη κφιηο ην 1% ηεο 

ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο απφ απηά. Γεληθά αλακέλεηαη, φηη, ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγέο ππνινγίδεηαη ζε 2,3% ην ρξφλν, επηθεληξσλφκελε 

θπξίσο ζηελ αηνιηθή ελέξγεηα, ηε βηνκάδα θαη ην βηναέξην. 

Αλαιπηηθφηεξα ε εηθφλα ηεο Απζηξαιίαο θαηά θαηεγνξία παξαγσγήο ελέξγεηαο 

παξνπζηάδεηαη αθνινχζσο: 

 

1. Άλζξαθαο 

Ζ Απζηξαιία ηνπνζεηείηαη ζηνπ πξψηνπο πέληε παξαγσγνχο άλζξαθα ζην θφζκν, 

δηαζέηνληαο ην 9% ησλ παγθφζκηα αμηνπνηήζηκσλ θνηηαζκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε 

ρψξα δηαζέηεη ην 1/3 ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ ζεξκηθνχ άλζξαθα θαη ην 60% ηνπ 

κεηαιινπξγηθνχ άλζξαθα. Όζνλ αθνξά ζην ιηγλίηε, απηφο εληνπίδεηαη βαζηθά ζηε 

Πνιηηεία ηεο Βηθηψξηα θαη ιηγφηεξν ζηε Νφηηα Απζηξαιία, φπνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηε παξαγσγή ειεθηξηζκνχ. 

 

2. Τγξά Καχζηκα (Πεηξέιαην, LPG, LNG, Сoal Seam Gas, Αηζαλφιε, Βηνληίδει) 

Ζ Απζηξαιία είλαη κφλν θαηά ην 53% απηάξθεο ζε αξγφ πεηξέιαην θαη πγξαέξην, ην 

νπνίν είλαη ειαθξχ θαη ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζείν. Σν 2007-08 ε Απζηξαιία 
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εθηηκάηαη φηη παξήγαγε 29.508 ML αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πγξαεξίνπ LPG (θπξίσο 

πξνπάλην θαη βνπηάλην).  

   

3. Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

Πνζνζηφ αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο : αλαιπηηθά ζηνηρεία 

Απφ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ην 73% πξνέξρεηαη απφ βηνκάδα, 21.5% 

πξνέξρεηαη απφ ηε ιεηηνπξγία πδξνειεθηξηθψλ εξγνζηαζίσλ, 3.7% βηναέξην, 1% 

ειηαθή ελέξγεηα θαη 0.5% αηνιηθή. Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο ππνινγίδεηαη ζε 2.3% ην ρξφλν επηθεληξσλφκελε θπξίσο ζηελ αηνιηθή 

ελέξγεηα, ηε βηνκάδα θαη ην βηναέξην. 

Τδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα ππάξρνπλ ζηα Snowy Mountains θαη ηε Σαζκαλία. Όζνλ 

αθνξά ζηελ αηνιηθή ελέξγεηα, ζηελ Απζηξαιία ππάξρνπλ 27 αηνιηθά πάξθα κε ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ απηά λα αλέξρεηαη ζε 817 MW (1% ηεο 

ζπλνιηθήο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ρψξαο). Ζ ειηαθή ελέξγεηα 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ζέξκαλζε ησλ λνηθνθπξηψλ (1% ηεο ζπλνιηθήο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο). ηελ πνιηηεία ηεο Victoria ζρεδηάδεηαη ε θαηαζθεπή (απφ 

ηελ εηαηξία Solar Systems) ηεο κεγαιχηεξεο απηήλ ηελ ζηηγκή εγθαηάζηαζεο ζηνλ 

θφζκν κε δπλαηφηεηα παξαγσγήο 154 MW). Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ηειεπηαία ε 

αλάπηπμε επίζεο ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ηερληθήο hot 

fracture rock ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηνπ Cooper ζηε Νφηηα Απζηξαιία. 

Γεληθνί ζηφρνη θπβέξλεζεο: Ζ απζηξαιηαλή θπβέξλεζε έρεη ζεζπίζεη απφ ην 2001 ην 

ηφρν Τπνρξεσηηθήο Αλαλεψζηκεο Δλέξγεηαο „Mandatory Renewable Energy Target‟ 

(MRET) πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο ζε 9500 GWh επηπξφζζεηεο παξαγσγήο αλαλεψζηκνπ ειεθηξηζκνχ ηεο 

ρψξαο κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο 2010, ελέξγεηα αξθεηή λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο 

θαηνηθίαο 4 εθαηνκκπξίσλ πνιηηψλ. Σν ελ ιφγσ κέηξν επηηξέπεη ζε 

παξαγσγνχο/δηαλνκείο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ρνλδξηθψο ζηελ Απζηξαιία λα 

αγνξάδνπλ πηζηνπνηεηηθά ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (Renewable Energy 

Certificate REC), πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ην εθάζηνηε επηβεβιεκέλν απφ ηελ 

θπβέξλεζε ππνρξεσηηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε ζπλνιηθή παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο (9500 GW ην ρξφλν επηπιένλ έσο ην 

2020). 

Μεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ ελεξγεηψλ, νη νπνίεο ζα θαηαζηήζνπλ εθηθηή ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξφζθαηεο δέζκεπζεο ηεο θπβέξλεζεο  γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 

20% ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ρψξαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο κέρξη ην 2020, 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε δξνκνινγνχκελε αλαζεψξεζε ησλ πξναλαθεξκέλσλ κέηξσλ 

ηνπ MRET  πξνο ηελ θαηεχζπλζε ελφο Δζληθνχ ηφρνπ Αλαλεψζηκεο Δλέξγεηαο 

(National Renewable Energy Target). Μέζα ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ζηφρνπ, ε 

νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε Απζηξαιίαο εμέδσζε ηελ Λεπθή Βίβιν γηα ηελ ελέξγεηα 

(White paper, Securing Australia‟s Energy Future). Δληφο ηεο πξαθηηθήο απηήο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε εηζαγσγή ηνπ „Low Emissions Technology Development 

Fund‟ (LETDF) πνπ ζα επηρνξεγήζεη Α$500 εθαηνκκχξηα ζε εηαηξίεο πνπ ζα 

επηδείμνπλ λέεο ηερλνινγίεο θαη νη νπνίεο  ζα νδεγήζνπλ ζε κηα ζεκαληηθή κείσζε 

εθπνκπψλ ζεξκνθεπίνπ. To energy white paper ραξαθηήξηζε ηελ „dry rocks‟ 

ηερλνινγία σο ηελ πιένλ εκπνξεχζηκε θαηεγνξία (market leader) ζηελ Απζηξαιία. Σν 
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Γεθέκβξε ηνπ 2007, ην ζπκβνχιην ησλ Απζηξαιηαλψλ θπβεξλήζεσλ (COAG) 

ζπκθψλεζε ζε έλα πξφγξακκα εξγαζίαο ην νπνίν ζα ζπκβάιεη ζηελ ππνβνιή ηνπ 

Οκνζπνλδηαθνχ Κπβεξλεηηθνχ πιάλνπ λα απμήζεη ην εζληθφ επηβεβιεκέλν ηφρν 

Αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο (RET) ζε 45,000GWh κέρξη ην 2020. 

Σν κέιινλ ηεο βηψζηκεο ελέξγεηαο ζηελ Απζηξαιία 

Ζ Απζηξαιία θαηέρεη ην κεγαιχηεξν θεθάιαην „ξππνγφλσλ εθπνκπψλ ζηνλ θφζκν 

ιφγσ ηεο θαηαλάισζεο άλζξαθα (85% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο) θαη είλαη 

επίζεο  ε δεχηεξε ρψξα κεηά ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο ζηε ρξήζε 

κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ.  Πξνθχπηεη απφ αλαιχζεηο, φηη έλαο ζπλδπαζκφο ζπλεηήο 

ελεξγεηαθήο ρξήζεο, αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ (κεηαβαηηθφ 

θαχζηκν) κπνξεί λα απνδεηρζεί ιηγφηεξν δαπαλεξφο απφ ηελ ζπλέρηζε θαηαζθεπήο 

ελεξγεηαθψλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ελέξγεηαο κε άλζξαθα. Μία ηέηνηα πξαθηηθή ζα είρε 

επίζεο κηθξφηεξεο ζπλέπηεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία. 

Γπλαηφηεηεο  αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο. 

Ζ Απζηξαιία έρεη έλα ζχζηεκα παξνρήο ειεθηξηζκνχ πνπ βαζίδεηαη επί ην πιείζηνλ 

98% ζην θάξβνπλν, ην πην επηβιαβέο απφ φια ηα θαχζηκα, φζνλ αθνξά ηελ εθπνκπή 

αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. 

χκθσλα κε ην εζληθφ ζελάξην Clean Energy Future for Australia εθηηκάηαη φηη φζνλ 

αθνξά ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα:  

 30% ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ θπζηθφ αέξην ην νπνίν είλαη ην ιηγφηεξν 

επηβιαβέο απφ ηα νξπθηά θαχζηκα 

 28% απφ βηνινγηθφ ειεθηξηζκφ παξαγφκελν θπξίσο απφ απνξξίκκαηα 

 20% απφ αηνιηθή ελέξγεηα 

 9% απφ θάξβνπλν 

 7% απφ πδξνειεθηξηζκφ 

 5% απφ ειηαθή ελέξγεηα θαη 1% απφ πεηξέιαην. 

Οη ζρεηηθέο κειέηεο επηζεκαίλνπλ φηη ε κεηάβαζε ζε έλα βηψζηκν ελεξγεηαθφ κέιινλ 

δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο επηρεηξεκαηηθέο δνκέο θαη 

πξαθηηθέο.  Απαηηνχληαη λέεο δνκέο θαη ζρέδηα δξάζεο πνχ ε ζέζπηζή ηνπο πξέπεη λα 

δξνκνινγεζεί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. Τπάξρνπζεο ηερλνινγίεο πνχ ζα κπνξνχζαλ 

λα ζπλδξάκνπλ αηζζεηά ζηε βηψζηκε αλάπηπμε: 

 ε ζέξκαλζε ειηαθνχ ρψξνπ γηα θαηνηθίεο  θαη εκπνξηθά θηίξηα  

 ε ειηαθή βηνκεραληθή ζέξκαλζε ζε ζεξκνθξαζίεο ρακειφηεξεο ησλ 200C, 

 ε ειηαθή ζεξκηθή ελέξγεηα, ειηαθή ελέξγεηα απφ θσηνβνιηαηθά θαη hot rock 

γεσζεξκηθή ελέξγεηα. 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε παγθφζκηα αιιαγή ζπλερίζεη λα επηηαρχλεηαη, νη 

ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίεο ζε ζπλδπαζκφ κε βειηησκέλε καδηθή ζπγθνηλσλία, ζα 

θαηαζηνχλ απαξαίηεηεο πνιχ πξηλ ην 2040. 

Τπάξρνπλ φξηα ζηελ ζπλεηή ρξήζε ελέξγεηαο θαζψο θαη δεδνκέλεο δπλαηφηεηεο 

δηάζεζεο ζε αλαλεψζηκεο πεγέο  ελέξγεηαο, φπσο είλαη ε βηνελέξγεηα θαη αηνιηθή 

ελέξγεηα. Μία ηξνρνπέδε είλαη φηη ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ην θπζηθφ  αέξην 

σο  κεηαβαηηθφ θαχζηκν, είλαη πνιχ πηζαλφ λα θαηαζηεί δπζεχξεην ζηελ Απζηξαιία. 

Δάλ ε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πεξηνξίδνληαλ  ζηελ Απζηξαιία, ηα παξφληα 

απνζέκαηα ζα θξαηνχζαλ πεξίπνπ 130 ρξφληα ζηα ησξηλά επίπεδα θαηαλάισζεο αιιά 



  30 

ιφγσ ησλ εμαγσγψλ, λέεο ηερλνινγίεο θαη βειηησκέλεο ησξηλέο ηερλνινγίεο είλαη 

απαξαίηεηεο γηα λα αλαπιεξψζνπλ ην θπζηθφ αέξην κεηά ην 2050. 

 

4. Ππξεληθή Δλέξγεηα 

Ζ Απζηξαιία εθηηκάηαη φηη, δηαζέηεη ην 38% ησλ παγθφζκησλ απνζεκάησλ νπξαλίνπ 

ρακεινχ θφζηνπο. Δμφξπμε γίλεηαη ζε ηέζζεξηο πεξηνρέο, Ranger ζηε Βφξεηα 

Δπηθξάηεηα, Olympic Dam (κε 70% ηνπ ζπλφινπ ησλ απνζεκάησλ ηεο ρψξαο), 

Beverly θαη Honeysuckle ζηε Νφηηα Απζηξαιία ελψ θνηηάζκαηα έρνπλ εληνπηζηεί θαη 

ζηηο πεξηνρέο Jabiluka θαη Koongara ζηε Βφξεηα Δπηθξάηεηα θαη Kintyre θαη Yeelirie 

ζηε Γπηηθή Απζηξαιία.  Ζ ηζρχο ηνπ παξαγνκέλνπ νπξαλίνπ ζηελ Απζηξαιία έθηαζε 

ην 2005 ηα 5.207 PJ δηπιαζηαδφκελε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ζηνηρείν πνπ 

θαηαηάζζεη ηελ Απζηξαιία ζηνπο κεγαιχηεξνπο παξαγσγείο θαη εμαγσγείο νπξαλίνπ 

ζην θφζκν. 

Όιε ζρεδφλ ε παξαγσγή ηεο Απζηξαιίαο ζε νπξάλην, ε νπνία ην 2007-08 αλήιζε ζε 

10.151 ηφλνπο, εμάγεηαη θαζψο ην ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο απαγνξεχεη ηελ ρξήζε ηνπ 

ζηε βηνκεραλία. Σν 2007-08 νη ζπλνιηθέο εμαγσγέο αλήιζαλ ζηνπο 10.139 ηφλνπο 

ήηνη 886,6 εθ $Α, κε θχξηνπ πξννξηζκνχο ηηο Ζ.Π.Α. 3.689 η. , ηελ Δ.Δ. 3.308 η., θαη 

ηελ Ηαπσλία 2.464 η. θαζψο επίζεο ηελ Σατβάλ 447 η., Κίλα 313 η., Καλαδά 249 η., 

Νφηηα Κνξέα 214 η.,  θαη ινηπνχο 23 η. Σν νπξάλην απηφ πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα 

ηε παξαγσγή ελέξγεηαο θαζψο ππελζπκίδεηαη φηη ε Απζηξαιία απνηειεί κέινο ηεο 

πλζήθεο κε Γηάδνζεο ησλ Ππξεληθψλ Όπισλ. 

 

VI  ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

Ζ Απζηξαιία ππέγξαςε ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην γηα ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα  ην 1997, σζηφζν άξγεζε ζεκαληηθά λα  ην θπξψζεη (2007). Ζ 

πξνεγνχκελε θπβέξλεζε απνθάζηζε λα κελ θπξψζεη ην Πξσηφθνιιν δηφηη δελ 

παξέρεη, θαηά ηελ εθηίκεζή ηεο, ζπλνιηθή θαη πεξηβαιινληηθά απνηειεζκαηηθή 

καθξνρξφληα απάληεζε ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή.  

Ζ παξνχζα θπβέξλεζε πνπ θχξσζε ην Πξσηφθνιιν θαη θαηήιζε ζην πξνζθήλην κε 

έληνλε „πξάζηλε‟ απφρξσζε ζηελ πνιηηηθή ηεο agenda, θαίλεηαη πσο κε ηελ πάξνδν 

έηνπο απψιεζε κέξνο ηνπ ελζνπζηαζκνχ πεξί ησλ νηθνινγηθψλ. Καηαξρήλ ζέζπηζε ην 

ρέδην Μείσζεο Μφιπλζεο Γηνμεηδίνπ ηνπ Άλζξαθα (Carbon Pollution Reduction 

Scheme –CPRS). Ο ζηφρνο πνπ έρεη ηεζεί είλαη ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ απφ 5% έσο 

15% αλάινγα κε ην ηη ζα απνθαζίζνπλ θαη ηα άιια θξάηε ηνλ Γεθέκβξην ζηελ 

Κνπεγράγε.  

Σν ζρέδην απηφ δελ κεηαθξάζηεθε ζε αλάιεςε πνιηηηθψλ απνθάζεσλ δηφηη 

ππνλνκεχηεθε απφ βηνκεραληθά θαη πνιηηηθά ζπκθέξνληα. Ζ θπβέξλεζε επίζεο, 

αγλφεζε ηελ αλάιπζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο πνιχθξνηεο Έθζεζεο Ross Garnaut 

γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή. Έρνπλ δνζεί γελλαηφδσξεο παξαρσξήζεηο ζε ξππνγφλνπο 

θαζψο θαη ζε εμαγσγείο άλζξαθα θαη θπζηθνχ αεξίνπ, αλαθνξηθά κε ηηο άδεηεο, ε 

κεξίδα ηνπ ιένληνο  πήγε ζηηο ιεγφκελεο «εθηεζεηκέλεο ζην εκπφξην» βηνκεραλίεο.  

Ζ παξνχζα θπβέξλεζε, πξνο έθπιεμε πνιιψλ ςεθνθφξσλ ηεο, απνθάζηζε λα 

αλαβάιιεη γηα ην 2012 ηελ ςήθηζε ηνπ Ννκνζρεδίνπ γηα ηελ Δκπνξία Γηθαησκάησλ 

Άλζξαθα.  
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Οπζηαζηηθά απηφ πνπ ζα πξέπεη λα πξάμεη ε Απζηξαιία είλαη ε απνδέζκεπζε ηεο 

ελεξγεηαθήο αλάπηπμεο απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαη ε πξνψζεζε ηξφπνπ 

εμηζνξξφπεζεο ηνπ θχθινπ ηνπ άλζξαθα.  

Δπίζεο ε Απζηξαιία ζπλππέγξαςε κε ηηο ΖΠΑ, ηελ Ηαπσλία, ηελ Ηλδία, ηελ Ν.Κνξέα 

θαη ηελ Κίλα ηελ πκθσλία Asia-Pacific Partnership on Clean Development and 

Climate ηνλ Ηνχιην ηνπ 2005 ζην πιαίζην ηεο ASEAN, σζηφζν ε πκθσλία απηή δελ 

είλαη δεζκεπηηθή θαη δελ πξνζδηνξίδεη αλψηαην φξην ξχπσλ.  

Γεληθά ζεκεηψλεηαη φηη, ε Απζηξαιία είλαη κία απφ ηηο πιένλ ξππνγφλνπο (ζε 

εθπνκπέο CO2 θαηά θεθαιήλ) ρψξεο ζηνλ θφζκν – θπξίσο ιφγσ ηεο παξαγσγήο 

ειεθηξηθνχ απφ άλζξαθα.  

Ηδηαίηεξε αλεζπρία πξνθαιεί ζηελ Απζηξαιία ην ρξφλην πξφβιεκα απφ ηελ μεξαζία. 

Ζ ελ ιφγσ ρψξα είλαη ε μεξφηεξε ήπεηξνο κε ηελ κεγαιχηεξε θαηά θεθαιήλ 

θαηαλάισζε χδαηνο. Ζ θαηαλάισζε εζηηάδεηαη θπξίσο ζηηο αξδεπηηθέο αλάγθεο ηεο 

γεσξγίαο, ηελ αλάπηπμε ησλ πφιεσλ θαη ηελ βηνκεραλία θαη ηα νξπρεία. Ζ νηθνλνκία 

ρξήδεη ζεκαληηθψλ επελδχζεσλ γηα εμνηθνλφκεζε χδαηνο.  
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Γ. ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΚΑΘΔΣΧ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΖΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ 

 

Η. Γηαδηθαζία 

Όια ηα αγαζά πνπ εηζάγνληαη ζηελ Απζηξαιία, απφ αέξνο, ζαιάζζεο ή 

ηαρπδξνκηθψο, πξέπεη λα εθηεισλίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο Σεισλεηαθέο Τπεξεζίεο ηεο 

Απζηξαιίαο
2
.  ηα βαζηθά έγγξαθα εθηεισληζκνχ πεξηιακβάλνληαη:  

– Customs Entry ή Informal Clearance Document 

– Air Waybill ή Bill of Lading (Φνξησηηθή) 

– Σηκνιφγηα θαη άιια έγγξαθα ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή 

Γηα νξηζκέλα αγαζά αλάινγα κε ηε θχζε ηνπο θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ πνζφηεηα 

απαηηείηαη επίζεο άδεηα εηζαγσγήο πρ θαξκαθεπηηθά πξντφληα, ρεκηθά, 

νηλνπλεπκαηνεηδή, φπια, θιπ
3
. 

Ζ Απζηξαιία, σο λεζησηηθή ρψξα, δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηαηήξεζε ηεο 

ηζνξξνπίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, φια ηα πξντφληα ηνπ 

θπηηθήο θαη δσηθήο πξνέιεπζεο ππφθεηληαη ζην ηδηαίηεξα απζηεξφ έιεγρν ηεο 

Απζηξαιηαλήο Τπεξεζίαο Φπηνυγεηνλνκηθψλ ειέγρσλ (θαξαληίλα). Γηα νξηζκέλα 

πξντφληα απαγνξεχεηαη πιήξσο ε εηζαγσγή ηνπο ζηελ Απζηξαιία ελψ γηα άιια 

επηηξέπεηαη ππφ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο πξνεγνχκελεο επεμεξγαζίαο κέζσ ηεο νπνίαο 

εθκεδελίδνληαη νη φπνηεο πηζαλφηεηεο παξείζθξεζεο «βιαβεξψλ» νξγαληζκψλ ζην 

πεξηβάιινλ ηεο Απζηξαιίαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ν εηζαγσγέαο ζα πξέπεη πξηλ εμάγεη ην 

πξντφλ ηνπ ζηελ Απζηξαιία λα ελεκεξψλεηαη είηε επηθνηλσλψληαο άκεζα κε ηελ 

ππεξεζία ηνπ Australian Quarantine and Inspection Service είηε κέζσ ηεο εηδηθήο 

ελεκεξσηηθήο ηζηνζειίδαο ICON 

http://www.aqis.gov.au/icon32/asp/ex_querycontent.asp. εκεησηέν ηέινο, φηη θάζε 

επηκέξνπο Πνιηηεία δχλαηαη λα επηβάιιεη απζηεξφηεξεο πγεηνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο 

γηα ηελ δηαθίλεζε ζπγθεθξηκέλσλ αγαζψλ ζηελ επηθξάηεηά ηεο. Δλδέρεηαη ζπλεπψο, 

αλ θαη είλαη ζρεηηθά ζπάλην, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο λα απαηηείηαη εηδηθή έγθξηζε απφ 

ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο Πνιηηείαο.   

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί σζηφζν ε έκκεζε πξνζηαζία πνπ ζπλεπάγεηαη ε εθαξκνγή 

ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο, γεγνλφο γηα ην νπνίν ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη πξνζθχγεη 

ήδε ζηνλ Π.Ο.Δ. επηηπγράλνληαο φκσο κφλν κεξηθή εθινγίθεπζε θαη δηαθάλεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο φρη φκσο θαη ηελ θαηάξγεζή ηνπ. Καηφπηλ ηνχηνπ νη πξνζπάζεηεο 

ππέξβαζεο απφ μέλνπο εμαγσγείο ησλ πεξηνξηζκψλ θπηνυγεηνλνκηθήο θχζεσο πνπ 

ζέηεη ε Απζηξαιία παξακέλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ad hoc. Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο είλαη 

                                                 
2
 Δηζαγσγέο κηθξήο αμίαο, ζπλήζσο, απνδεζκεχνληαη απφ ηηο Σεισλεηαθέο αξρέο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνζηαινχλ ζηνλ απνδέθηε (Consignee). Γηα εηζαγσγέο αγαζψλ αμίαο άλσ ησλ 250 δνιαξίσλ 

Απζηξαιίαο, φηαλ απηέο γίλνληαη απφ αέξα ή ζάιαζζα θαη άλσ ησλ 1000 δνι. φηαλ γίλνληαη 

ηαρπδξνκηθψο, ππεχζπλνο γηα ηνλ ζσζηφ εθηεισληζκφ ησλ πξντφλησλ είλαη ν εηζαγσγέαο. 

Δκπνξεχκαηα, κηθξφηεξεο ή ίζεο κε ηα αλσηέξσ πνζά αμίαο, κπνξνχλ λα εθηεισληζζνχλ κε ηελ 

έγθξηζε ζρεηηθήο θφξκαο (Informal Clearance Document) πνπ δηαηίζεηαη απφ ηα Σεισλεία. Τπάξρνπλ 

ηέιε εθηεισληζκνχ πνπ αθνξνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο θαηαρψξεζεο θαη εγγξαθήο ησλ πξντφλησλ θαηά ηνλ 

εθηεισληζκφ ηνπο. Σα ηέιε απηά δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην αλ πξφθεηηαη γηα ειεθηξνληθή ή 

παξαδνζηαθή (ρεηξφγξαθε) εγγξαθή.  
3
 Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο http://www.customs.gov.au 

http://www.aqis.gov.au/icon32/asp/ex_querycontent.asp
http://www.customs.gov.au/
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ζπλεπψο ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη εληφο Δ.Δ. γηα ηελ ακνηβαία ελεκέξσζε θαη 

ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ εμαγσγέσλ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο βάζεο 

δεδνκέλσλ http://mkaccdb.eu.int, φπνπ θαηαγξάθνληαη ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ νη 

ηειεπηαίνη πξνθεηκέλνπ λα εμάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ Απζηξαιία. 

Σέινο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε Απζηξαιία 

αλαθνξηθά κε ηελ ζπζθεπαζία θαη ηελ εηηθέηα ζηα ηξφθηκα ε αξκφδηα ππεξεζία 

Foodstandards Australia and New Zealand FSANZ
4
 θαη ζηα ινηπά αγαζά ε ππεξεζία 

Standards Australia
5
. Σέινο ζεκαληηθέο είλαη θαη ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ηνπ λφκνπ πεξί 

αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ Fair Trading Act ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεηαη ε απζηξαιηαλή 

Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ (Australian Competition and Consumer Commission 

ACCC)
6
.  

 
ΚΑΘΔΣΧ ΔΗΑΓΧΓΖ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΗ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ 

 

ΦΑΡΜΑΚΑ 

ηελ θαηεγνξία ησλ θαξκάθσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

1. θάξκαθα πνπ δίδνληαη κε ηαηξηθή ζπληαγή 

2. θάξκαθα πνπ πσινχληαη άλεπ ζπληαγήο (OTC – over the counter). Απηά πεξηιακβάλνπλ γλσζηά 

ζπζηαηηθά κε καθξά ρξήζε (γηα θαηαπνιέκεζε θξπνινγήκαηνο, κπθεηνθηφλα, αληειηαθά, παπζίπνλα) 

αιιά θαη ζπκπιεξσκαηηθά θάξκαθα – βφηαλα, βηηακίλεο, αξσκαηνζεξαπεία θαη νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα. 

Γηα λα δηαθηλεζνχλ ηα θάξκαθα ζηελ αγνξά ηεο Απζηξαιίαο ρξεηάδνληαη άδεηα. Ο αξκφδηνο θξαηηθφο 

θνξέαο είλαη ην TGA – Therapeutic Goods Administration. Γηα λα πσιεζεί ην πξντφλ ζηελ Απζηξαιία ζα 

πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ζην Απζηξαιηαλφ Μεηξψν Θεξαπεπηηθψλ Αγαζψλ (Australian Register of 

Therapeutic Goods -ARTG). Σα θάξκαθα είηε εγγξάθνληαη ζην κεηξψν είηε θαηαρσξνχληαη 

(registered/listed).  

(α). Απηά πνπ εγγξάθνληαη είλαη ηα θάξκαθα ηεο θαηεγνξίαο 1. θαζψο θαη νξηζκέλα απφ ηελ θαηεγνξία 2. 

ζηα θάξκαθα απηά δίδεηαη αξηζκφο εγγξαθήο (AUST R 12345) πνπ αλαγξάθεηαη θαηφπηλ ζηε ζπζθεπαζία. 

Ζ δηαδηθαζία εγγξαθήο δηαξθεί αξθεηνχο κήλεο. 

(β). ηα ππφινηπα θάξκαθα πνπ θαηαρσξνχληαη ιακβάλνπλ αξηζκφ AUST L 12345 ν νπνίνο αλαγξάθεηαη 

ζηε ζπζθεπαζία. Ζ δηαδηθαζία θαηαρψξεζεο δηαξθεί 5-10 εκέξεο.  

 

Ηζηφηνπνο  ηεο TGA www.tga.gov.au 

 

ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΑ 

Καιιπληηθά ζεσξνχληαη ηα πξντφληα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζην δέξκα θαη ηελ ζηνκαηηθή θνηιφηεηα 

κε ζθνπφ ηελ θαζαξηφηεηα, ηελ δηαηήξεζε ηεο θαηάζηαζεο, ηελ αιιαγή ηεο εκθάληζεο, ηελ πξνζηαζία, ηελ 

εμαθάληζε ή αιιαγή ηεο νζκήο.  

Παξαδείγκαηα θαιιπληηθψλ είλαη ηα ελπδαηηθά πξντφληα, ηα πξντφληα θαζαξηζκνχ, νη πεξηζζφηεξεο 

νδνληφθξεκεο, ηα πξντφληα πεξηπνίεζεο ησλ καιιηψλ θαη ηα απνζκεηηθά. Τπάξρνπλ πξντφληα φπσο 

βαθηεξηνθηφλα θαζαξηζηηθά δέξκαηνο ηα νπνία αλάινγα κε ηελ παξνπζίαζή ηνπο δχλαληαη λα 

ραξαθηεξηζζνχλ σο θαιιπληηθά. Οηηδήπνηε πξντφλ δηαηείλεηαη πσο έρεη ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο 

θαηεγνξηνπνηείηαη σο θάξκαθν. 

Σα θαιιπληηθά δελ ρξεηάδνληαη εηδηθή άδεηα απφ ηηο θξαηηθέο αξρέο. Χζηφζν νη εηζαγσγείο θαη 

θαηαζθεπαζηέο ζα πξέπεη λα εγγξάςνπλ ην πξντφλ ζηελ ππεξεζία National Chemicals Notification and 

Assessment Scheme (NICNAS).  

Σα ζπζηαηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην πξντφλ ζα πξέπεη λα θαηαρσξεζνχλ ζηελ ηξάπεδα πιεξνθνξηψλ ηεο 

                                                 
4
 http://www.foodstandards.gov.au/thecode/assistanceforindustry/userguides/index.cfm 

5
 http://www.standards.org.au/ 

6
 Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη ην παξάδεηγκα ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Οη ζρεηηθέο απζηξαιηαλέο 

πξνδηαγξαθέο πηζηνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ ππνρξεψλνπλ κφλν ηνπο εγρψξηνπο παξαγσγνχο 

θαη εμαγσγείο θαη φρη ηνπο μέλνπο εηζαγσγείο ζηελ Απζηξαιία. Οη ηειεπηαίνη δχλαηαη ζπλεπψο λα 

εηζάγνπλ ηα ραξαθηεξηδφκελα απφ ηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο πξντφληα σο βηνινγηθά, ππνθείκελα κφλν 

ζε εθ ησλ πζηέξσλ αλάθιεζε ζηε πεξίπησζε πνπ αληαγσληζηέο θηλεζνχλ δηθαζηηθά θαη‟ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ πεξί αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ (πρ ζε πεξίπησζε θαηαθαλψο αδηθαηνιφγεηνπ θαη ςεπδνχο 

ραξαθηεξηζκνχ ελφο πξντφληνο σο βηνινγηθνχ) 

http://mkaccdb.eu.int/
http://www.tga.gov.au/
http://www.standards.org.au/
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ππεξεζίαο NICNAS, νχησο ψζηε αμηνινγεζνχλ αλαθνξηθά κε ηηο πγεηνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ηνπο 

επηπηψζεηο θαη ιάβνπλ ζχζηαζε γηα αζθαιή ρξήζε.  

Γελ ππάξρνπλ πξφηππα θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή θαιιπληηθψλ ζηελ Απζηξαιία. Δπίζεο δελ 

ρξεηάδεηαη έγθξηζε γηα ηελ δηαθήκηζε ησλ θαιιπληηθψλ.  

 

Ηζηφηνπνο  ηεο  NICNAS www.nicnas.gov.au 

 

 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΗΑΓΧΓΖ ΦΡΔΚΧΝ ΦΤΣΧΝ 
Ζ δηαδηθαζία γηα άδεηα εηζαγσγήο θξέζθνπ πξντφληνο είλαη ίδηα γηα φιεο ηηο ρψξεο θαη πεξηγξάθεηαη 

επζχλνπηα ζην παξαθάησ πιαίζην 

χκθσλα κε ην Απζηξαιηαλφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη ηελ Τπεξεζία Βηναζθάιεηαο (Biosecurity Australia) 

γηα ηελ εηζαγσγή θπηψλ ή δψλησλ δψσλ πνπ είηε δελ έρνπλ εηζαρζεί πξνεγνπκέλσο είηε δελ έρνπλ εηζαρζεί 

πξνεγνπκέλσο απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα απνζηνιήο, ρξεηάδεηαη λα θαηαηεζεί πξφηαζε εηζαγσγήο (Import 

Proposal).  

 

Ζ πξφηαζε εηζαγσγήο δχλαηαη λα θαηαηεζεί είηε απεπζείαο απφ ηνπο εηζαγσγείο, είηε απφ ηηο αξρέο ηεο 

εμάγνπζαο ρψξαο (αίηεζε γηα άδεηα εηζαγσγήο ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο πξνο ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ θαη 

Καξαληίλαο (AQIS)  κπνξεί λα δξνκνινγεζεί πξνο ηελ Biosecurity Australia). 

 

Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε κνξθή γηα ηελ πξφηαζε εηζαγσγήο. Ζ πιεξνθνξίεο πνπ ζα παξέρνληαη δχλαηαη λα 

πεξηέρνπλ, φρη πεξηνξηζηηθά, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα δηδάληα θπηψλ, αξξψζηηεο δψσλ ή κνξθέο 

αληηκεηψπηζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ ρψξα εμαγσγήο.  

 

Με ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ε Biosecurity Australia ζα εμεηάζεη εάλ ρξεηάδεηαη αλάιπζε θηλδχλνπ 

εηζαγσγήο  (Import risk analysis) θαη αλ επαξθνχλ νη πιεξνθνξίεο γηα λα γίλεη (ρσξίο φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο δελ επηηειείηαη αλάιπζε θηλδχλνπ). Ζ αλάιπζε θηλδχλνπ  εηζαγσγήο ζα γίλεη φηαλ : 

 Γελ έρνπλ ιεθζεί ζρεηηθά κέηξα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ 

 Σέηνηα κέηξα έρνπλ ιεθζεί ζην παξειζφλ αιιά εθηηκάηαη πσο νη ζπλζήθεο έρνπλ 

αιιάμεη 

Ζ αλάιπζε θηλδχλνπ εηζαγσγήο κπνξεί λα είλαη απιή ή εθηεηακέλε φηαλ ζεσξείηαη πσο ν θίλδπλνο γηα ηελ 

ηνπηθή παλίδα ή ρισξίδα είλαη πςειφο ή φηαλ ε αλάιπζε εκπεξηέρεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο επηζηεκνληθήο 

ηεθκεξίσζεο. Σελ απφθαζε γηα εθηεηακέλε αλάιπζε ιακβάλεη ν γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Τπεξεζίαο 

Βηναζθάιεηαο. 

 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο αλάιπζεο θηλδχλνπ εηζαγσγήο είλαη 24 κήλεο γηα ηελ απιή θαη 30 

κήλεο γηα ηελ εθηεηακέλε. 

 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πεξηέρνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Τπεξεζίαο Βηναζθάιεηαο: 

http://www.daff.gov.au/ba 

http://www.daff.gov.au/__data/assets/pdf_file/0003/1177833/IRA_handbook_2009_FINAL_FOR

_WEB.pdf 

 

ΗΗ. Γαζκνί θαη Φφξνη 

Οη δαζκνί ηνπ νπνίνπο επηβάιιεη ε Απζηξαιία ππνινγίδνληαη ζηε FOB ηηκή ηνπ 

πξντφληνο θαη αλέξρνληαη ζε γεληθέο γξακκέο ζε 5%. Έλαληη ησλ εηζαγνκέλσλ 

πξντφλησλ νξηζκέλσλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ή ρσξψλ κε ηηο νπνίεο ε Απζηξαιία 

έρεη ζπλάςεη πκθσλίεο Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ νη δαζκνί δχλαηαη λα είλαη 

ρακειφηεξνη. Σα κνλαδηθά πξντφληα ζηα νπνία επηβάιινληαη πςειφηεξνη δαζκνί είλαη 

ηα θισζηνυθαληνπξγηθά ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππνδεκάησλ (TCF) 7%-15%. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζεκεησζνχλ θαη νξηζκέλνη δαζκνί επί εηζαγφκελσλ 

πνζνζηψζεσλ πνπ επηβάιιεη ε Απζηξαιία πρ ζηα γαιαθηνθνκηθά φπνπ ζε πνζφηεηεο 

http://www.nicnas.gov.au/
http://www.daff.gov.au/ba
http://www.daff.gov.au/__data/assets/pdf_file/0003/1177833/IRA_handbook_2009_FINAL_FOR_WEB.pdf
http://www.daff.gov.au/__data/assets/pdf_file/0003/1177833/IRA_handbook_2009_FINAL_FOR_WEB.pdf
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κέρξη 11.500 ηφλνπο επηβάιιεηαη ηέινο 96 Α$ αλά ηφλν θαη γηα επηπιένλ πνζφηεηεο ην 

ηέινο αλέξρεηαη ζε 1.220 Α$/ηφλν.  

ην ηειηθφ θφζηνο ηνπ εηζαγφκελνπ πξντφληνο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζζεί θαη ν 

θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο GST (Goods and Services Tax), ηεο ηάμεσο ηνπ 10%, πνπ 

επηβάιιεηαη θαηά θαλφλα επί ηεο πψιεζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ7. Δπίζεο 

αμηνζεκείσηνη είλαη νη εηδηθφηεξνη θφξνη ηνπο νπνίνπο ε Απζηξαιία επηβάιιεη ζηε 

ρνλδξηθή πψιεζε ηνπ θξαζηνχ8 (Wine Equalisation Tax WET 29%) θαη ζηε ιηαληθή 

πψιεζε ησλ απηνθηλήησλ απφ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή θαη πάλσ 9(Luxury Tax 

25%).  

 

ΗΗΗ. Γίαπινη εηζαγσγήο. 

 Γεληθά νη δίαπινη εηζαγσγψλ ζηελ Απζηξαιία πξνζνκνηάδνπλ κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο ησλ ππνινίπσλ αλεπηπγκέλσλ θξαηψλ πεξηιακβάλνληαο: 

- εηζαγσγείο - ρνλδξέκπνξνπο, νη νπνίνη είηε εηζάγνπλ νξηζκέλεο θαηεγνξίεο 

πξντφλησλ ή ηα πσινχλ ρνλδξηθψο ζε ιηαλνπσιεηέο, 

- αληηπξνζψπνπο επί πξνκεζεία ζην εμσηεξηθφ, 

- κεηαπνηεηέο ή ηειηθνί ρξήζηεο, νη νπνίνη εηζάγνπλ ηελ πξψηε χιε απεπζείαο απφ 

ην εμσηεξηθφ. 

- ιηαλνπσιεηέο. Οη κεγάινπ κεγέζνπο ιηαλνπσιεηέο εηζάγνπλ έσο θαη 20% ησλ 

ρξεησδψλ ηνπο ζε εκπνξεχκαηα απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο ζην εμσηεξηθφ.  Σηο 

ππφινηπεο πνζφηεηεο εκπνξεπκάησλ πξνκεζεχνληαη είηε απφ εγρψξηνπο παξαγσγνχο-

βηνκεράλνπο είηε απφ ην εμσηεξηθφ κέζσ εηζαγσγέσλ. 

Αληίζηνηρα ηα πεξηζψξηα θέξδνπο πνπ πθίζηαληαη ελδεηθηηθά ζε δηάθνξνπο θιάδνπο 

ηεο εγρψξηαο αγνξάο είλαη ηα αθφινπζα: 

- Αληηπξφζσπνη αγνξάο πξντφλησλ ζην εμσηεξηθφ/Απζηξαινί αληηπξφζσπνη επί 

πξνκεζεία: 3-6% επί ηεο ηηκήο FOB ηνπ πξντφληνο. 

- Δηζαγσγείο/ρνλδξέκπνξνη κεγάινπ φγθνπ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ: 40-80% 

αλαιφγσο ηνπ πξντφληνο, επί ηεο ηηκήο ηνπ, κεηά ηελ πιεξσκή ησλ δαζκψλ. 

- Πνιπθαηαζηήκαηα πνπ πσινχλ κε έθπησζε: 35-40% επί ηεο ηηκήο πσιήζεσο.    

- Πνιπθαηαζηήκαηα: 40-75% επί ηεο ηηκήο πσιήζεσο. 

- Μηθξά θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πσιήζεσο: 50-100% επί ηεο ηηκήο πσιήζεσο. 

- Αιπζίδεο supermarkets: 15-35% επί ηεο ηηκήο πσιήζεσο. 

Σέινο ζεκεηψλεηαη φηη ν κέζνο ρξφλνο κεηαθνξέο ελφο πξντφληνο απφ ηελ Δπξψπε 

κέζσ ζαιάζζεο απνηεινχλ νη 6 εβδνκάδεο. 

Ζ κεγάιε δηαλνκή 

Γεληθά ζηνηρεία. 

                                                 
7
 Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε GST πεξηέρνληαη ζηελ 

ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηεο εθνξίαο http://www.ato.gov.au.  
8
 εκεηψλεηαη φηη ν ελ ιφγσ θφξνο επηζηξέθεηαη ζηνπο εγρψξηνπο παξαγσγνχο νίλνπ, γεγνλφο πνπ θαη 

απηφ ζπληζηά άληζε κεηαρείξηζε έλαληη ησλ εηζαγνκέλσλ πξντφλησλ ηεο θαηεγνξίαο. 
9
 Γηα ην έηνο 2007-08 ην ελ ιφγσ φξην αλέξρεηαη ζηα 57,123 $Α 

http://www.ato.gov.au/
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Ζ κεγάιε δηαλνκή επεξεάδεηαη ζηε δνκή ηεο απφ ηελ έθηαζε ηεο ρψξαο θαη ηελ 

απφζηαζε κεηαμχ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ.  Οη κεγάιεο αιπζίδεο δηαλνκήο ιεηηνπξγνχλ 

ζπλεπψο ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο αιιά φρη ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα.  

Οη Απζηξαινί δηαλνκείο – φπσο θαη νη θαηαλαισηέο – απνδίδνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία 

ζηελ ηηκή θαη ππνινγίδεηαη πσο γηα λα έρεη ειπίδα επηηπρίαο έλα πξντφλ ζα ρξεηαζηεί 

λα είλαη πεξί ηα 15% θζελφηεξν απφ ηα παξαπιήζηα ηνπηθά.   

Ο πξνγξακκαηηζκφο πξνκεζεηψλ γηα ηα super market είλαη ηνπιάρηζηνλ 18 κήλεο. 

 

Παξαηεξείηαη απμαλφκελε ηάζε απζηξαιψλ θαηαλαισηψλ λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο 

αγνξέο ηνπο ζηηο κεγάιεο αιπζίδεο πνπ βξίζθνληαη ζηηο πφιεηο ή ζηα πεξίρσξά ησλ. Οη 

κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο ζεκεηψλνπλ πησηηθή ηάζε ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ 

ηνπο. ε ηέηνην βαζκφ πνπ ε Έλσζή ηνπο (NARGA National Association of Retail 

Grocers of Australia) έρεη δεηήζεη ζε εζληθφ επίπεδν ζεζκηθή παξέκβαζε νχησο ψζηε 

πεξηζηαιεί ην κεξίδην αγνξάο ησλ κεγάισλ αιπζίδσλ πνπ αλέξρεηαη ζε 80%.  

 

Οη κεγάιεο αιπζίδεο ιηαληθήο πνπ κεηαμχ ησλ ζπγθεληξψλνπλ ην 78%, εμαηξνπκέλσλ 

ησλ πσιήζεσλ ησλ αιθννινχρσλ πνηψλ, είλαη νη Woolworths Limited, Coles Group 

Limited (Coles Myer Limited θαηά ην παξειζφλ) θαη Metcash/IGA θαη έρνπλ 

αγνξάζεη έλα ζχλνιν απφ εθαηνληάδεο αλεμάξηεησλ ζνππεξκάξθεη ζε φιε ηελ 

επηθξάηεηα ηεο Απζηξαιίαο.  

 

Ζ εηαηξεία κε ηνλ κεγαιχηεξν θχθιν εξγαζηψλ είλαη ε Woolworths Limited 

(www.woolworthslimited.com.au) Ο φκηινο επηρεηξήζεσλ, κε έδξα ην χδλευ έρεη 

θχθιν εξγαζηψλ Α$ 42 δηο. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο αγξνδηαηξνθηθήο δηαλνκήο 

γίλεηαη κέζσ ησλ super market Woolworths (549 εγθαηαζηάζεηο  ζηελ Απζηξαιία), 

Safeway (183 ζνππεξκάξθεη ζηελ πνιηηεία ηεο Victoria) θαη Big W (αιπζίδεο 140 

θαηαζηεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηα Woolworths), κεηαμχ άιισλ.  

 

Ζ εηαηξεία Metcash Trading Limited (www.metcash.com) πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 

2.500 θαηαζηήκαηα θαη αλεμάξηεηα καλάβηθα. Οη βαζηθνί ππιψλεο είλαη ηα IGA 

Distribution, ηα Foodworks, ηα Campbell Cash & Carry θαη ηα Australian Liquor 

Marketers. Οη πην ζεκαληηθέο αιπζίδεο είλαη ηα Foodworks (κε 709 θαηαζηήκαηα) θαη  

ηα IGA Distribution, κε ην ζχλνιν 1,378 κνλάδσλ πνπ πξνκεζεχνπλ ηα Foodland IGA 

(107), Supa IGA (302)• IGA Everyday (722) θαη IGA Express (247). 

 

Δπηζεκαίλεηαη  πσο εληζρχεηαη ε παξνπζία ησλ αιινδαπψλ discount super market. Tν 

Aldi (www.aldi.com.au) αχμεζε ηα θαηαζηήκαηά ηνπ απφ 109 ην 2005 ζε 163 ην 

2007. Σα Spar Australia (www.spar.com.au ) αληηπξνζσπεχεηαη απφ έλα ζχλνιν 241 

θαηαζηεκάησλ ζηε ρψξα. Ζ  εθπησηηθή αιπζίδα Franklins (www.franklins.com.au) 

ιεηηνπξγεί 80 ππεξαγνξέο ζηε Νέα Νφηηα Οπαιία, κε έλα θχθιν εξγαζηψλ 807 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα Απζηξαιίαο  ην 2007. Αλήθεη ζηνλ Ννηηναθξηθαληθφ θνινζζφ 

Pick ´n Pay Group.   

 

http://translation.babylon.com/lib/modalbox/_ajax_content.php
http://translation.babylon.com/lib/modalbox/_ajax_content.php
http://translation.babylon.com/lib/modalbox/_ajax_content.php
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Πηγή: Woolworths έκθεζη 2008.   

 

Βαζηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία Απζηξαιηαλνχ ηνκέα πψιεζεο ηξνθίκσλ 

 

 Γαπάλε λνηθνθπξηνχ: Ζ κέζε δαπάλε γηα ηξφθηκα ππνινγίδεηαη ζε 17.1% επί 

ηεο ζπλνιηήο δαπάλεο 

 Κχθινο εξγαζηψλ super market θαη θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ: 29% επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ιηαληθήο – πξφθεηηαη γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

θαη ζπλερψο απμαλφκελν 

 Βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ: 21% ηεε ζπλνιηθήο βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο Απζηξαιίαο 

 Υνλδξηθή αγνξά ηξνθίκσλ: 16% ηεο ζπλνιηθήο ρξνλδηθήο αγνξάο 

 Δηζφδεκα θιάδνπ ηξνθίκσλ ιηαληθήο (super market θιπ.) Ηαλ.2007: Α$ 63 

δηο 

 πλνιηθφ εηζφδεκα Coles θαη Woolworths: Α$59 δηο 

 Μεξίδην αγνξά Coles θαη Woolworths: 78% 

 Αξηζκφο θαηαζηεκάησλ: 6.183 

 Αξηζκφο κνλίκσλ ππαιιήισλ: 253,100 (απφ ζχλνιηθφ αξηζκφ ζην ηνκέα 

ιηαληθήο 1.15 εθαη.) 

 Αξηζκφο κνλίκσλ ππαιιήισλ αιπζίδσλ super market: 108,833 (43%) 

 
Πεγή: PricewaterhouseCoopers Ιούνιορ 2007 

 

http://translation.babylon.com/lib/modalbox/_ajax_content.php
http://translation.babylon.com/lib/modalbox/_ajax_content.php
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ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

 Ζ Απζηξαιηαλή αγνξά ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαηαξρήλ, γηα αλαιπηηθνχο ιφγνπο, ζα κπνξνχζε λα δηαρσξηζηεί ζε (η) αγνξά 

θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο θαη ζε (ηη) ππεξεζίεο ηξνθίκσλ (foodservice).  

(η) Ζ αγνξά ιηαληθήο αλαιχεηαη ζε παληνπσιεία (grocery), θαηαζηήκαηα επθνιίαο (convenience) θαη εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα. 

(πίλαθαο 1) 

 Ο ηνκέαο ησλ παληνπσιείσλ είλαη ν θπξίαξρνο δίαπινο δηαλνκήο γηα ηελ εγρψξηα αγνξά ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Ο ηνκέαο απηφο 

ζπκπεξηιακβάλεη αιπζίδεο supermarket (SM) θαη αλεμάξηεηα παληνπσιεία.  

 χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Απζηξαιηαλήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο γηα ηηο δχν πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο, ν ζπλνιηθφο θχθινο 

εξγαζηψλ γηα ηα ηξφθηκα θαη πνηά αλήξζε ζε Α$ 116,7 δηο θαηά ηελ πεξίνδν 2005-06. Ο ηνκέαο ησλ παληνπσιείσλ είρε κεξίδην 52%. 

 Ο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ ηξνθίκσλ (εζηηαηφξηα, catering, δηνίθεζε –λνζνθνκεία, ζηξαηφο θιπ) θαηαιακβάλεη ην 35%, σζηφζν, δελ 

είλαη επθξηλή ηα φξηα ηεο θαηεγνξίαο θαζψο θαη πνιιά SM πιένλ πσινχλ έηνηκν θαγεηφ πξνο θαηαλάισζε. 

  

1. Γηαλνκή ηξνθίκσλ δνκή θαη κέγεζνο  

(η) Αγνξά θαηαζηεκάησλ 

ιηαληθήο  

Παληνπσιεία Super Market          1772 

Αλεμάξηεηα SM      2700 

Καηαζηήκαηα επθνιίαο  Αλεμάξηεηα θαηαζηήκαηα - 

Καηαζηήκαηα επθνιίαο  1950 

Δμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα  Αξηνπσιεία 745 

Delicatessen 1900 

Κξενπσιεία 3859 

Οπσξνπσιεία  2580 

(ηη) ππεξεζίεο ηξνθίκσλ 

(foodservice) 

takeaway 

Sandwich bars 
8959 

Αλεμάξηεηα 

Σαρχ-εζηηαηφξηα.  5234 

Δζηηαηφξηα 
Δζηηαηφξηα θαη café  20562 

Clubs θαη θέληξα δεμηψζεσλ 5417 

Οξγάλσζε 

εθδειψζεσλ/μελνδνρεία  

Catering εθδειψζεσλ 4171 

Ξελνδνρεία 10625 

Γεκφζην 

Ννζνθνκεία 528 

Γεξνθνκεία 2290 

Άκπλα 354 

σθξνληζηηθφ ζχζηεκα   123 

Δηαηξείεο (θαληίλεο)  1360 

Δθπαίδεπζε 8262 

Πηγή: Αςζηπαλιανό Υποςπγείο Γεωπγίαρ Αλιείαρ και Δαζικού πλούηος 

 

 Σα supermarket θπξηαξρνχλ ζηελ αγνξά ιηαληθήο θαηέρνληαο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πσιήζεσλ ηνπ ηνκέα (η). Υσξίο λα 

θαηαγξάθνληαη νη πσιήζεηο πνηψλ ην κεξίδην ησλ SM αλέξρεηαη ζε 78%. Καζψο νη κεγάιεο αιπζίδεο SM αλαδηακνξθψλνπλ ηελ 

ζηξαηεγηθή πσιήζεψλ ηνπο, νη δηαρσξηζκνί ζηηο θαηεγνξίεο θαζίζηαληαη ιηγφηεξν ζαθήο. Οη ηξείο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο δηείζδπζαλ θαη 

ζηελ αγνξά πνηψλ θαη πιένλ πσινχλ θαη θνζηνινγνχλ κε ηξφπν πνπ δελ δηεπθνιχλεη ηηο ζπγθξίζεηο θαη θαηεγνξηνπνηήζεηο.  

 

Πξνηηκήζεηο θαηαλαισηψλ 

 Ζ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο επεξεάδνπλ ηελ δνκή θαη ηελ ζχλζεζε ηεο αγνξάο ιηαληθήο ζηελ Απζηξαιία. Οη αιιαγέο απηέο 

εληείλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ αιιά επλννχλ ηελ εγρψξηα παξαγσγή, βηνκεραλία θαη δηαλνκή.  

Οη θχξηεο ηάζεηο ζηελ αγνξά πνπ επηθέξνπλ ηηο αιιαγέο είλαη νη αθφινπζεο¨ 

 Ζ ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ησλ κεγάισλ αιπζίδσλ SM κεηψλεηαη 

 Οη θαηαλαισηέο αλαδεηνχλ ιχζεηο επθνιίαο θαη απνθπγή ρξνλνηξηβήο γηα ηηο αγνξέο, ηελ πξνεηνηκαζία γεπκάησλ θαζψο θαη ηελ 

εζηίαζε 

 Πεξηζζφηεξα ηξφθηκα θαηαλαιψλνληαη εθηφο νηθείαο  

 Αλαπηχζζεηαη ν ηνκέαο ηεο πξφρεηξεο εζηίαζεο  

 Πην αλαιπηηθά, παξαηεξείηαη πσο νη αιιαγέο ζηνλ δεκνγξαθηθφ θαη θνηλσληθφ ράξηε, φπσο ε ζπξξίθλσζε ησλ λνηθνθπξηψλ,  ε 

«εξγαδφκελε νηθνγέλεηα», ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη γεληθφηεξα νη αιιαγέο ζηηο αλάγθεο θαη ε δηακφξθσζε λέσλ επηζπκηψλ απφ 

πιεπξάο θαηαλαισηψλ δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα αιιαγέο ζηελ δνκή ηεο αγνξάο. Μεγεζχλεηαη ν θιάδνο ησλ ππεξεζηψλ ηξνθίκσλ 

ζε βάξνο ησλ SM, απμάλεηαη ην κεξίδην ησλ έηνηκσλ γεπκάησλ ζε βάξνο ηεο αγνξάο ησλ ηξνθίκσλ/ζπζηαηηθψλ  γεπκάησλ. Παξαηεξείηαη 

κεγαιχηεξε αλάγθε γηα αηνκηθέο έηνηκεο ζπζθεπαζίεο πνπ πξνζθέξνπλ επθνιία.  

 Σα SM ππνινγίδνπλ κε ηνλ δείθηε «same store sales» ηελ ζηαζηκφηεηα ζηηο πσιήζεηο ηνπο (ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο ζπγθξίλεη 

ηηο πσιήζεηο ζηα λέα θαηαζηήκαηα πνπ αλνίγεη κία αιπζίδα  θαη επηηξέπεη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ην αλ ε αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ ηνπ πξντφληνο νθείιεηαη ζην λέν ηνπ θαηαζηήκαηνο).  

 Γεληθφηεξα, νη πσιήζεηο ηξνθίκσλ έρνπλ απμεζεί ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε επθνιία αιιά θαη 

ηξφπν δσήο (πγηεηλή δηαηξνθή ή δίαηηα). 

 

Σαρχηεξε αχμεζε πσιήζεσλ  Βξαδχηεξε ή κεδεληθή αχμεζε  

 Snacks 

 Γάια αλακεκηγκέλν κε άιιεο γεχζεηο  

 Αλαςπθηηθά ελέξγεηαο/ζπνξ 

 Γηανχξηη 

 Φάξη ζε θνλζέξβα 

 Παγσκέλα γεχκαηα  

 Φξέζθα θξνχηα /ιαραληθά 

 Αλαςπθηηθά αλζξαθνχρα 

 Απιφ γάια 

 Σπξί 

 Ρχδη 

 Απγά  
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E. ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ 

 

Οη δεκφζηεο πξνκήζεηεο ζηελ Απζηξαιία δελ δηελεξγνχληαη απφ έλα εληαίν θνξέα. 

Κάζε δεκφζηα ππεξεζία είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηφζν ησλ εμνπιηζηηθψλ 

αλαγθψλ ηεο, φζν θαη γηα ηε δξνκνιφγεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο 

ηνπ αλαγθαίνπ πιηθνχ. Κάζε δπλεηηθφο πξνκεζεπηήο νθείιεη, σο εθ ηνχηνπ λα 

παξαθνινπζεί θαη λα κειεηά ηηο απαηηήζεηο, ηνπο θαλφλεο θαη πξνδηαγξαθέο 

ιεηηνπξγίαο εθάζηεο ππεξεζίαο πνπ ηπρφλ ηνλ αθνξά πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ζε 

ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εμνπιηζηηθέο αλάγθεο ηεο ηειεπηαίαο.  

Παξά ηελ σο άλσ δηάζπαξηε επζχλε θαη επηρεηξεζηαθή απηνηέιεηα ησλ απζηξαιηαλψλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε έρεη ζεζπίζεη έλα γεληθφ πιαίζην – 

νδεγφ πινπνίεζεο ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζίνπ (Commonwealth Procurement 

Guidelines), ζηφρνο ηνπ νπνίνπ είλαη ε εμαζθάιηζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο ρξεζηήο δηαρείξηζεο θαη ηέινο ηεο δηαθάλεηαο ηεο 

δηαδηθαζίαο
10

.  

Σν σο άλσ γεληθφ πιαίζην θαζνξίδεη θαηεγνξίεο θφζηνπο, γηα θάζε κία απφ ηηο νπνίεο 

εθαξκφδεηαη δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία πξνκεζεηψλ. Σα ζρεηηθά πνζά αλέξρνληαη ζε 

80.000 $Α γηα ππεξεζίεο πνπ ππάγνληαη ζην Νφκν γηα ηελ Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη 

Γηαθάλεηα - Financial Management and Accountability Act 1997 (FMA Act) θαη 

400.000 $Α γηα απηέο πνπ ππάγνληαη ζην Νφκν γηα ηηο Τπεξεζίεο θαη ηηο Δηαηξείεο ηεο 

Κνηλνπνιηηείαο - Commonwealth Authorities and Companies Act 1997 (CAC 1997), 

αλεξρφκελν έσο ηα 6 εθ. $Α ζε θάζε πεξίπησζε γηα ππεξεζίεο θαηαζθεπψλ.  

Α. Κάησ απφ ηα σο άλσ φξηα, ε δηαθξηηηθή επρέξεηα φζνλ αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

δχλαηαη λα εθαξκφζνπλ νη εθάζηνηε ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ είλαη ζεκαληηθή θαη 

εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο, ην εχξνο θαη ηνλ εθηηκψκελν θίλδπλν ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

πξνγξάκκαηνο πξνκήζεηαο: ηηο πεξηπηψζεηο απηέο δχλαηαη λα ιάβνπλ ρψξα νη εμήο 

δηαδηθαζίεο:  

α) Αλνηρηή αγνξά (Over the Counter Purchase)  

β) Πεξηνξηζκέλε Πξφζθιεζε πξνο έλα ή πεξηζζφηεξνπο πξνκεζεπηέο γηα 

γξαπηέο ή πξνθνξηθέο πξνζθνξέο.  

γ) Πξνζέγγηζε ηεο αγνξάο κέζσ πξφζθιεζεο πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ 

πξνζθνξψλ.  

δ) Γεκφζηα πξνθήξπμε κέζσ αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ.  

Λακβαλνκέλνπ ππφςε φηη, πνιιέο απφ ηεο σο άλσ πξνκήζεηεο δελ 

δεκνζηνπνηνχληαη, είλαη ζεκαληηθφ νη δεκφζηεο ππεξεζίεο – αγνξαζηέο λα είλαη 

γλψζηεο ηεο αγνξάο, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη αληίζηνηρα φηη, θάζε δπλεηηθφο 

                                                 

10
 Βάζε ησλ νδεγηψλ ζπληζηνχλ νη λφκνη: α) Νφκνο γηα ηελ Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Γηαθάλεηα - 

Financial Management and Accountability Act 1997 (FMA Act) θαη β) Νφκνο γηα ηηο Τπεξεζίεο θαη ηηο 

Δηαηξείεο ηεο Κνηλνπνιηηείαο - Commonwealth Authorities and Companies Act 1997 (CAC 1997) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ θαη νδεγηψλ, νη νπνίεο ζεζπίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

ππνρξεψζεηο ζηνπο ππεχζπλνπο δεκφζηνπο θνξείο πνπ δηελεξγνχλ ηηο πξνκήζεηεο θαηά θαηξνχο (πξβι. 

www.finance.gov.au/procurement) 
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πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγνπκέλσο θξνληίζεη λα θάλεη γλσζηφ ην πξντφλ 

ζην αγνξαζηή ηνπ θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ απηφ ζπκβαίλεη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  

Β. Γηα πξνκήζεηεο άλσ ησλ πξναλαθεξζέλησλ νξίσλ νη δηαγσληζκνί είλαη θαηά 

βάζε αλνηρηνί, ζχκθσλα κε ηηο εμήο δηαδηθαζίεο:  

1. Αλνηρηφο Γηαγσληζκφο (Open Tendering)  

α) Πξφζθιεζε γηα θαηάζεζε πξνζθνξψλ: Όιεο νη πξνζθνξέο εθηηκψληαη ζηε 

βάζε πξνθαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ. Ο αλάδνρνο επηιέγεηαη ηειηθά απεπζείαο (βι. 

παξαθάησ)  

β) Πξφζθιεζε γηα εθδήισζε ελδηαθέξνληνο: Δθαξκφδεηαη θπξίσο ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ δελ πθίζηαληαη ζαθείο πξνδηαγξαθέο έξγνπ θαη αλαδεηείηαη ε πιένλ 

θαηλνηφκνο ιχζε. Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ζπλήζσο δχν ζηάδηα: Ζ αλνηρηή 

πξφζθιεζε γηα εθδήισζε ελδηαθέξνληνο αθνινπζείηαη κεηά απφ επηιεθηηθή 

πξνθήξπμε έξγνπ ή απεπζείαο επηινγή (βιέπε παξαθάησ)  

γ) Πξφζθιεζε γηα θαηάζεζε αηηήζεσλ έληαμεο ζε θαηάινγν πξνκεζεπηψλ 

(πνιιαπιψλ ρξήζεσλ – Multi-use List): Ζ δηαδηθαζία απνζθνπεί ζηελ θαηάξηηζε 

ιίζηαο κε πξνκεζεπηέο νη νπνίνη θαιχπηνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο. 

Δλδηαθεξφκελεο δεκφζηεο ππεξεζίεο, φπνηε ην επηζπκήζνπλ, πξνθεξχζζνπλ κεηά, 

αλνηρηφ δηαγσληζκφ κεηαμχ ησλ σο επηιεγκέλσλ πξνκεζεπηψ. ηε πξάμε ε δηαδηθαζία 

εθαξκφδεηαη γηα ηε θάιπςε αλαγθψλ πξνκεζεηψλ πνπ επαλεκθαλίδνληαη αλά ηαθηά ή 

κε δηαζηήκαηα.  

δ) Πξφζθιεζε γηα θαηάζεζε αηηήζεσλ έληαμεο ζε νκάδα πξνκεζεπηψλ 

(panel): ηφρνο ηεο ελ ιφγσ πξνθήξπμεο είλαη θαη πάιη ε θαηάξηηζε νκάδαο 

πξνκεζεπηψλ νη νπνίνη αληαπνθξίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, γηα ηε 

θάιπςε δηαξθψλ θαη ηαθηηθά επαλαιακβαλφκελσλ αλαγθψλ (πρ δηθεγνξηθέο 

ππεξεζίεο, ηερληθέο ππεξεζίεο θιπ). Ζ δηαθνξά κε ηελ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ζηε πξνεγνχκελε, γηα ηελ ηειηθή επηινγή κεζνιαβεί θαη λένο 

αλνηρηφο (επηιεθηηθφο) δηαγσληζκφο.  

2. Δπηιεθηηθφο Γηαγσληζκφο (Select Tendering): Αξκφδεη ηδηαίηεξα ζηελ 

πεξίπησζε χπαξμεο πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ πξνκεζεπηψλ πνπ θαιχπηνπλ ηα 

απαξαίηεηα λνκηθά πξναπαηηνχκελα ή ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

3. Απεπζείαο επηινγή: Δθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο επεηγνπζψλ αλαγθψλ, 

φηαλ εκθαλίδεηαη κία εμαηξεηηθή πξνζθνξά ή φηαλ ηέινο ηα δεηνχκελα απφ ηε 

δεκφζηα ππεξεζία πξντφληα/ππεξεζίεο δχλαηαη λα παξαζρεζνχλ κφλν απφ έλα 

πξνκεζεπηή.  

Γεληθά ζα πξέπεη λα ηνληζηεί, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε ζθνπηκφηεηα ηεο 

αλάπηπμεο θαη θαιιηέξγεηαο ηεο επαθήο θαη γλσξηκίαο ηνπ δπλεηηθνχ 

πξνκεζεπηή κε ηελ δεκφζηα ππεξεζία ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ
11

, ηδηαίηεξα πξηλ ηελ 

ελδερφκελε πξνθήξπμε ηεο πξνκήζεηαο αιιά θαη βέβαηα κεηά ηελ ηπρφλ αλάιεςε ηνπ 

έξγνπ. Πξνο ηνχην ελδείθλπηαη δίρσο άιιν ε έληαμε ζηνλ θαηάινγν πξνκεζεπηψλ 

(multi-user list), ν νπνίνο αλ θαη δελ εμαζθαιίδεη άκεζα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ, 

ζπληζηά σζηφζν κηα αλαγλψξηζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο δπλαηφηεηαο γηα παξνρή ηνπ 

έξγνπ απφ ηνλ πξνκεζεπηή θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ.  

                                                 

11
 Ζ ηζηνζειίδα www.directory.gov.au πεξηέρεη πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο γηα φιεο ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα   
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Πξνθεηκέλνπ ηέινο γηα ηελ άκεζε θαη πάλσ απφ φια έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ 

πξνκεζεπηψλ αλαθνξηθά κε ηξέρνληεο θαη κειινληηθνχο δηαγσληζκνχο, παξαπέκπεηαη 

ζηελ ηζηνζειίδα www.tenders.gov.au. Πξνηείλεηαη επίζεο ε εγγξαθή σο κέινο ελφο 

πξνκεζεπηή ζηελ πξναλαθεξνκέλε ηζηνζειίδα, κέζσ ηεο νπνίαο δχλαηαη επίζεο λα 

δεηήζεη ηελ ηαθηηθή ελεκέξσζε ηνπ γηα ηπρφλ δηαγσληζκνχο, αιιά θαη λα ππνβάιιεη 

αηηήζεηο ζπκκεηνρήο θάλνληαο ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ αζθαινχο ειεθηξνληθνχ 

πεξηβάιινληνο.  

Ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηελ ελεκέξσζε θαη ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ (έζησ θαη 

ειιείςεη πξνεγνχκελεο πξνθήξπμεο) πνπ αθνξνχλ ζε πξνκήζεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Άκπλαο εθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηελ ηζηνζειίδα www.defence.gov.au/dmo.  

Σέινο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη ε χπαξμε ελφο άηππνπ Γηθηχνπ 

Αλαγλψξηζεο Γπλαηνηήησλ (Industry Capability Network), ε εγγξαθή ζην νπνίν δξα 

επηβνεζεηηθά ηφζν ζην λα θαηαζηεί γλσζηή ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ 

πνπ δχλαηαη λα πξνζθέξεη ν δπλεηηθφο πξνκεζεπηήο ηφζν ελψπηνλ ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ φζν θαη έλαληη άιισλ ζπλαδέιθσλ ηνπ εγρσξίνπ θιάδνπ, ε ζχκπξαμε κε 

ηνπο νπνίνπο πηζαλψο λα ζεκάλεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο. 
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Σ. ΚΑΘΔΣΧ   ΞΔΝΧΝ   ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ   ΣΖΝ   ΑΤΣΡΑΛΗΑ 

  

Σα πεξί μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ Απζηξαιία, δηέπνληαη απφ λνκνζεηηθή πξάμε ηνπ 

1975 (“Foreign Acquisitions and Takeovers Act”). Σελ πεξίνδν Απγνχζηνπ-

επηεκβξίνπ ηνπ 2001, ε θπβέξλεζε ηεο Απζηξαιίαο, πξνέβε  ζε αιιαγέο ζηελ 

επελδπηηθή πνιηηηθή ηεο πξνο ηνπο αιινδαπνχο, θπξίσο σο πξνο ηελ ππνρξέσζε ησλ 

ηειεπηαίσλ, λα ιακβάλνπλ ζρεηηθή έγθξηζε επί πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ. Δπίζεο σο πξνο ηελ απινχζηεπζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί αιινδαπψλ 

επελδχζεσλ (αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηεο 3-9-99). Γηα πξνηάζεηο 

επελδχζεσλ πνπ ζεσξνχληαη φηη άπηνληαη δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Απζηξαιίαο, 

απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ Foreign Investment Review Board (FIRB) (π.ρ. επί αγνξάο 

αθηλήησλ, κέζσλ καδηθήο ελεκεξψζεσο). Χο επί ην πιείζηνλ, νη αιινδαπέο 

επελδχζεηο, θαιχπηνπλ δξαζηεξηφηεηεο επί ηεο αγνξάο αθηλήησλ.  Ζ πνιηηηθή ηεο 

εληαχζα θπβεξλήζεσο ζηνρεχεη ζηελ εμαζθάιηζε ερεγγχσλ γηα ηελ αχμεζε θζελψλ 

ρψξσλ νηθήζεσο γηα φινπο (ζπίηηα-νηθφπεδα) θαη ηελ ηφλσζε ηεο εληνπίαο 

νηθνδνκηθήο βηνκεραλίαο.  Απαηηείηαη έγθξηζε επί ησλ αθνινχζσλ πξνηάζεσλ 

πξνεξρνκέλσλ απφ θχθινπο μέλσλ ζπκθεξφλησλ: 

 α) Γηα απφθηεζε νπζησδψλ ζπκθεξφλησλ επί πθηζηακέλσλ Απζηξαιηαλψλ 

επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζε πεξηζζφηεξν απφ 

50 εθ. δνι. Απζηξαιίαο, ή φπνπ ε πξφηαζε αλαθέξεηαη ζε επέλδπζε πνζνχ  πιένλ ησλ 

50 εθ. δνι. Απζηξαιίαο. 

 β) Όπνπ ε πξφηαζε αθνξά ζηε δεκηνπξγία λέαο επηρεηξήζεσο ε νπνία ζα 

δεζκεχεη επελδπηηθφ θεθάιαην αμίαο 10εθ. Α$ θαη πιένλ. 

 γ) Δπί επελδχζεσλ-ραξηνθπιαθίνπ ζε κέζα καδηθήο ελεκεξψζεσο ηεο ηάμεσο 

ηνπ 5% πεξηζζφηεξν θαη επί φισλ ησλ άιισλ επελδχζεσλ, αλεμαξηήησλ κεγέζνπο, 

 ζηα ίδηα κέζα. 

δ) Γηα εμαγνξά off-shore εηαηξεηψλ φπνπ ηα ππάξρνληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Απζηξαιψλ είλαη 50 εθ. Α$ θαη πιένλ, ή φπνπ ππνινγίδεηαη ζε πεξηζζφηεξν απφ ην 

50% ηνπ ζπλφινπ ηεο παξνπζίαο ησλ εηέξσλ απηψλ. 

 ε) Δπί ακέζσλ επελδχζεσλ μέλσλ θπβεξλήζεσλ αλεμαξηήησλ κεγέζνπο. 

ζη) Δπί απνθηήζεσο ζπκθεξφλησλ επί αζηηθήο γεο. Δηδηθφηεξα: 

 Απφθηεζε επί αλεπηπγκέλεο, κε θαηνηθήζηκεο, εκπνξεχζηκεο, αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο, ηεινχζαο ζε δηαδηθαζία θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο, αμίαο 5 εθ. Α$ ή 

πεξηζζφηεξν. 

 Απφθηεζε επί αλεπηπγκέλεο, κε θαηνηθήζηκεο, εκπνξεχζηκεο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο, κε ηεινχζαο ζε δηαδηθαζία θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο, αμίαο 50 εθ. 

Α$ ή πεξηζζφηεξν. 

 Απφθηεζε δηεπθνιχλζεσλ θαηνηθήζεσο, αλεμαξηήησο αμίαο. 

 Απφθηεζε ειεχζεξεο, αζηηθήο, αθίλεηεο πεξηνπζίαο, αλεμαξηήησο αμίαο. 

 Χο “μέλν ζπκθέξνλ” πξνζδηνξίδεηαη: 

 Φπζηθφ πξφζσπν πνπ δελ θαηνηθεί ζηελ Απζηξαιία 
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 Οηθνλνκηθή έλσζε ζηελ νπνία θπζηθφ πξφζσπν πνπ δελ θαηνηθεί ζηελ 

Απζηξαιία ή μέλε εηαηξεία δηαηεξεί δηθαίσκα ειέγρνπ 

 Οηθνλνκηθή έλσζε ζηελ νπνία 2 ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, έθαζην ησλ νπνίσλ 

είλαη είηε θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν δελ δηακέλεη ζηελ Απζηξαιία, ή μέλε 

εηαηξεία, δηαηεξνχλ  αζξνηζηηθψο δηθαίσκα ειέγρνπ 

 Ο δηαρεηξηζηήο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζην νπνίν έλα θπζηθφ πξφζσπν, ην 

νπνίν δελ δηακέλεη ζηελ Απζηξαιία, ή μέλε εηαηξεία, δηαηεξεί νπζηψδεο 

ζπκθέξνλ 

 Ο δηαρεηξηζηήο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζην νπνίν 2 ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, 

έθαζην ησλ νπνίσλ είλαη είηε θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν δελ δηακέλεη ζηελ 

Απζηξαιία, είηε μέλε εηαηξεία, δηαηεξνχλ αζξνηζηηθψο νπζηψδε ζπκθέξνληα 

 Χο “νπζηψδεο μέλν ζπκθέξνλ” λνείηαη θαηνρή απφ αιινδαπφ ηνπ 15% (ή 

πιένλ) ηεο ηδηνθηεζίαο ή ε θαηνρή απφ πεξηζζφηεξνπο αιινδαπνχο, αζξνηζηηθψο, ηνπ 

40% (ή πιένλ) ηεο ηδηνθηεζίαο νηθνλνκηθήο ελψζεσο (εηαηξείαο ή πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο). 

Γηα ηνπο αλσηέξσ αλαθεξφκελνπο ηνκείο, ηπρφλ επελδπηηθέο πξνηάζεηο, ρξήδνπλ 

πξνεγνπκέλεο εγθξίζεσο, εθφζνλ αθνξνχλ ζηελ απφθηεζε νπζησδψλ ζπκθεξφλησλ 

επί ήδε ππαξρνπζψλ εηαηξεηψλ θαη γηα πνζφ πιένλ ησλ 50 εθ. Α$, ζηε δεκηνπξγία 

λέσλ επηρεηξήζεσλ γηα πνζφ 10 εθ. Α$ θαη πιένλ θαη ζηελ εμαγνξά off-shore 

εηαηξεηψλ γηα πνζφ 50 εθ. Α$ (θαη πιένλ). Οη ηνκείο απηνί είλαη: 

 εμφξπμε (πιελ νπξαλίνπ) 

 βηνκεραλία 

 ππεξεζίεο (πιένλ ησλ ηνκέσλ ηεο αγνξάο αζηηθψλ αθηλήησλ θαη ησλ κέζσλ 

καδηθήο ελεκεξψζεσο) 

 επεμεξγαζία πξψησλ πιψλ 

 πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην 

 ρξεκαηνπηζησηηθνί ελδηάκεζνη (φρη ηξάπεδεο) 

 αζθάιεηεο 

 ππεξεζίεο ρξεκαηνκεζηηψλ 

 ηνπξηζκφο 

 αγξνηηθή ηδηνθηεζία 

 γεσξγία 

 δάζε-αιηεία 

Ο επαλαπαηξηζκφο θεξδψλ, κεξηζκάησλ, θεθαιαίσλ θιπ. απφ αιινδαπνχο δελ 

ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο πιελ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηζρχνπζα 

θνξνινγηθή λνκνζεζία. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ-Δκπνξίνπ 

ηεο Απζηξαιίαο, ην επίπεδν επελδχζεσλ κέρξη ηελ 30-6-98 ήηαλ γηα κελ επελδχζεηο 

ζην εμσηεξηθφ 249 δηζ. Α$, γηα δε επελδχζεηο ζην εζσηεξηθφ 571 δηζ. Α$. Σν 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επελδχζεσλ ηεο Απζηξαιίαο ζην εμσηεξηθφ θαηεπζχλεηαη πξνο 

ηελ νκάδα ρσξψλ ηεο APEC (Asia Pacific Economic Cooperation).  Απφ ηελ ίδηα 

νκάδα ρσξψλ πξνέξρεηαη ε πιεηνλφηεηα επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ππφ 

εμέηαζε ρψξαο. Αθνινπζεί ε Δπξσπατθή Έλσζε. Οη επελδχζεηο ηεο Δ.Δ. ζηελ 
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Απζηξαιία πεξηιακβάλνπλ θπξίσο: ρξεκαηνδνηήζεηο, αγνξέο-εθκεηάιιεπζε 

αθηλήησλ, ππεξεζίεο, ηελ βηνκεραλία, ηελ εμφξπμε θαη ην εκπφξην (ρνλδξηθφ-ιηαληθφ). 
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Ε. ΓΗΜΔΡΔΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΤΜΦΧΝΗΔ 

 

Ζ Απζηξαιία έρεη ζπλάςεη ηέζζεξηο πκθσλίεο Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ (ΔΔ): 

 Απζηξαιία – Νέα Εειαλδία. Δκπνξηθή πκθσλία ηελφηεξσλ νηθνλνκηθψλ 

ρέζεσλ (1983) Australia-New Zealand Closer Economic Relations Trade 

Agreement (ANZCERTA) 

 ηγθαπνχξε – Απζηξαιία πκθσλία Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ (SAFTA) (2003) 

 Σατιάλδε – Απζηξαιία πκθσλία Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ (TAFTA) (2005) 

 Απζηξαιία – ΖΠΑ πκθσλία Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ (AUSAFTA) (2005) 

 

Γηαπξαγκαηεχζεηο γηα ζχλαςε πκθσλίαο Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ (ΔΔ): 

 Κίλα Ξεθίλεζε ην 2005 κεηά ηελ νινθιήξσζε κειέηεο ζθνπηκφηεηαο. (ην 

2007-08 ε Κίλα ήηαλ ν κεγαιχηεξνο εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο Απζηξαιίαο) 

ηειεπηαίνο γχξνο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008. Ζ Απζηξαιία αλακέλεη θίλεζε ηεο 

Κίλαο φηη ελδηαθέξεηαη γηα πξφνδν δηαπξαγκαηεχζεσλ. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο 

αθνξνχλ ζε αγαζά, δεκφζηεο πξνκήζεηεο, θαλφλεο Πξνέιεπζεο, κε-

δαζκνινγηθά εκπφδηα, SPS, ειεθηξνληθφ εκπφξην, επελδχζεηο θαη ηεισλεία. Ο 

15
νο

 Γχξνο ζα γίλεη ζην Πεθίλν ζηα κέζα ηνπ η.ε. 

 Ηαπσλία. Ξεθίλεζε ην 2006 κεηά ηελ νινθιήξσζε κειέηεο ζθνπηκφηεηαο. 

(δεχηεξνο κεγαιχηεξνο εκπνξηθφο εηαίξνο) . 8
νο

 Γχξνο νινθιεξψζεθε Μάξηην 

2009 ζην Σφθπν. Καηά ηνλ 10
ν
 Γχξν ζπκθσλήζεθε επηηάρπλζε δηαδηθαζίαο 

ππνβνιήο ζέζεσλ. . Οη δηαπξαγκαηεχζεηο αθνξνχλ ζε αγαζά, δεκφζηεο 

πξνκήζεηεο, θαλφλεο Πξνέιεπζεο, κε-δαζκνινγηθά εκπφδηα, SPS, ειεθηξνληθφ 

εκπφξην, επελδχζεηο θαη ηεισλεία επίιπζε δηαθνξψλ, αζθάιεηα ηξνθίκσλ, 

βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο, ελέξγεηα θαη νξπθηά, ρξεκαηνπηζησηηθέο 

ππεξεζίεο,  ηειεπηθνηλσλίεο. Ηαπσλία αλαδεηά εμαίξεζε βνδηλνχ, 

γαιαθηνθνκηθψλ, ζίηνπ, δάραξεο θαη ξπδηνχ απφ ΔΔ. 

 Μαιαηζία. Ξεθίλεζε Απξίιην 2005 κεηά απφ νινθιήξσζε πξψησλ κειεηψλ. 

Σειεπηαία ζπλάληεζε Ννέκβξηνο 2008 ζηελ Κακπέξα ρσξίο λα έρεη νξηζζεί 

λέα ζπλάληεζε.  Οη δηαπξαγκαηεχζεηο αθνξνχλ ζε αγαζά,  θαλφλεο 

Πξνέιεπζεο, κε-δαζκνινγηθά εκπφδηα, SPS, ειεθηξνληθφ εκπφξην, επελδχζεηο 

θαη ηεισλεία επίιπζε δηαθνξψλ, ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο,  δηθαηψκαηα 

δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο (IPRs) πνιηηηθή αληαγσληζκνχ θαη ζεζκηθά ζέκαηα. Ο 

8
νο

 Γχξνο έρεη πξνγξακκαηηζζεί ζηελ Κακπέξα ηνλ Ηνχιην 2010.  

 πκβνχιην πλεξγαζίαο ηνπ Κφιπνπ (ανπδηθή Αξαβία, Qatar, Κνπβέηη, 

Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα) Ξεθίλεζε Γεθέκβξην 2006 θαηφπηλ νινθιήξσζεο 

κειέηεο απφ πιεπξάο Απζηξαιίαο. 3
νο 

Γχξνο δηεμήρζε ηέιε Φεβξνπάξην ζηε 

Κακπέξα. Γελ έρεη νξηζζεί εκεξνκελία γηα ηνλ 5
ν
 Γχξν.  Οη δηαπξαγκαηεχζεηο 

αθνξνχλ ζε αγαζά, δεκφζηεο πξνκήζεηεο, κε-δαζκνινγηθά εκπφδηα, SPS, 

ειεθηξνληθφ εκπφξην, επελδχζεηο θαη ηεισλεία επίιπζε δηαθνξψλ, 

ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο,  δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο (IPRs) 

ηειεπηθνηλσλίεο, πνιηηηθή αληαγσληζκνχ θαη ζεζκηθά ζέκαηα.  
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 Κνξέα. Ξεθίλεζε Μάξηην 2009 κεηά ηελ νινθιήξσζε κειέηεο ζθνπηκφηεηαο 

1
νο

 Γχξνο Μάηνο 2009 ζηελ Κακπέξα. 2
νο

 Γχξνο πξνγξακκαηηζκέλνο γηα 

Αχγνπζην 2009. Οη ζπλνκηιίεο ζεσξνχληαη επίθαηξεο απφ πιεπξάο Απζηξαιίαο 

δηφηη Κνξέα πξνρσξεί κε ΔΔ κε ΔΔ θαη ΖΠΑ. Ο θηελνηξνθηθφο ηνκέο εδψ 

αλαδεηεί ηελ ίδηα ηεισληαθή κεηαρείξηζε γηα βνδηλφ θξέαο κε ΖΠΑ (απφ 40% 

ζε 0 ζε 15 ρξφληα)  

 Με ηελ Νέα Εειαλδία δηεμάγεη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ζχλαςε πκθσλίαο 

Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ κε ηα δέθα κέιε ηεο ASEAN. ASEAN –Australia-NZ 

(AANZFTA) Ξεθίλεζε Ννέκβξην 2004 θαηφπηλ ρξφλησλ πξνζπαζεηψλ κεηαμχ 

ησλ κεξψλ. Τπεγξάθε 27 Φεβξνπαξίνπ 2009 θαη κάιινλ ζα θπξσζεί εληφο ηνπ 

η.ε. Ζ 13
ε
 πλάληεζε Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο ASEAN έιαβε ρψξα Αχγνπζην 

ζηε ηγθαπνχξε. Έθιεηζε κε εμαίξεζε δηκεξή ζέκαηα πξφζβαζεο ζηελ αγνξά. 

Οη πκθσλία πεξηέρεη ξήηξεο ζρεηηθά κε εκπφξην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, 

IPRs, πνιηηηθή αληαγσληζκνχ θαη νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία. Θέηεη πιαίζην 

εξγαζηψλ ζε βάζνο 5εηίαο. ` 

 Trans – Pacific Strategic Economic Partnership. Ξεθίλεζε σο ζπλεξγαζία 3 

ρσξψλ. Υηιή – Ν.Εειαλδία – ηγθαπνχξε. Ζ Απζηξαιία δειψλεη ζπκκεηνρή 

Ννέκβξην 2008 ζηελ Τπνπξγηθή APEC ζηε Λίκα. Οη ΖΠΑ ζπκκεηέρνπλ απφ 

09/08 ην Πεξνχ απφ 11/08 θαη ε Ηαπσλία θαη Βηεηλάκ ελδηαθέξνληαη γηα 

παξαηεξεηέο. Ζ ζπκθσλία ΣΡΡ πεξηέρεη ξήηξεο γηα εκπφξην αγαζψλ, βειηίσζε 

εκπνξίνπ, θαλφλεο πξνέιεπζεο, ΣΒΣ, εκπφξην ππεξεζηψλ, δεκφζηεο 

πξνκήζεηεο, ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο 

ηδηνθηεζίαο (IPRs), πνιηηηθή αληαγσληζκνχ, επίιπζε δηαθνξψλ. Πεξηέρεη 

επίζεο Μλεκφληα γηα Πεξηβαιινληηθή ζπλεξγαζία θαη ζπλεξγαζία ζε εξγαηηθά 

δεηήκαηα. Σν Πεξνχ αλαθνίλσζε ηελ πξνζρψξεζε ηνπ. 

 

 Ηλδία – θνηλή κειέηε ζθνπηκφηεηαο κε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ην 2009 

 Ηλδνλεζία – θνηλή κειέηε ζθνπηκφηεηαο κε ζηφρν λα νινθιεξσζεί κεηά απφ 

πκθσλία AANZFTA. 
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Ζ. ΠΟΛΤΜΔΡΔΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΤΜΦΧΝΗΔ 

 

Η. APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) 

H Οηθνλνκηθή πλεξγαζία Αζίαο Δηξεληθνχ αξηζκεί 21 κέιε: 

 Απζηξαιία, Μπξνπλέτ, Καλαδάο, Υηιή, Κίλα, Υφλγθ Κνλγθ, Ηλδνλεζία, 

Ηαπσλία, Κνξέα, Μαιαηζία, Μεμηθφ, Νέα Εειαλδία, Παπνχα Νέα Γνπτλέα, Πεξνχ, 

Φηιηππίλεο, Ρσζία, ηγθαπνχξε, Σατβάλ, Σατιάλδε, ΖΠΑ θαη Βηεηλάκ.  

 Δπξχηεξνο ζηφρνο ηεο APEC είλαη ε δηεπθφιπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο, ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο απειεπζέξσζεο  επελδχζεσλ  ζηελ 

πεξηνρή Αζίαο Δηξεληθνχ. Πξφθεηηαη γηα δηαθπβεξλεηηθφ πιαίζην ζπλεξγαζίαο 

αλνηθηνχ δηαιφγνπ φπνπ νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε νκνθσλία θαη είλαη κε-

δεζκεπηηθέο. Γεδνκέλεο ηεο εηεξνγέλεηαο ησλ νηθνλνκηψλ-κειψλ, ε ηζνξξνπία ηεο 

APEC βξίζθεηαη κεηαμχ απειεπζέξσζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη δηεπθφιπλζεο εκπνξίνπ – 

αίηεκα ησλ αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ, θαη νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο ζπλεξγαζίαο – 

αίηεκα ησλ ππφ αλάπηπμε νηθνλνκηψλ.    

 Καηά ην παξειζφλ έρνπλ ζεκεησζεί ζεκαληηθέο εκπνξηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

δεδνκέλεο ηεο κείσζεο ησλ δαζκψλ ζηελ πεξηνρή ζε πεξίπνπ 6% απφ 17% ην 1994 

φηαλ είρε γίλεη πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο κίαο δψλεο ειεπζέξνπ εκπνξίνπ.  

 Δπίζεο έρνπλ πξνσζεζεί πνηθίιεο πξσηνβνπιίεο φπσο ε αζθάιεηα ηνπ δηάπινπ 

ησλ ζηελψλ ηεο Malacca, ε δηεπθφιπλζε κεηαθίλεζεο επηρεηξεκαηηψλ, δηεπθφιπλζε 

ζηελ αληαιιαγή ππεξεζηψλ (π.ρ. κεραληθψλ) ζηελ πεξηνρή θαζψο θαη αζθάιεηα ησλ 

ελεξγεηαθψλ δηθηχσλ.  

 ηηο 9/9/2007 νινθιεξψζεθε ζην χδλευ ε χλνδνο Κνξπθήο ηεο 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο Αζίαο Δηξεληθνχ - APEC. Τπήξμε ε πην ζεκαληηθή 

ζπλάληεζε εγεηψλ πνπ έρεη ιάβεη πνηέ ρψξα ζηελ Απζηξαιία.  

 Ζ χλνδνο θξίζεθε επηηπρήο θαη ε επηηπρία ηεο  έγθεηηαη πεξηζζφηεξν ζην 

γεγνλφο φηη επεηεχρζε ζπλάληεζε ζεκαληηθψλ εγεηψλ πνπ πξνψζεζαλ ζέκαηα 

εζληθνχ θπξίσο ελδηαθέξνληνο ζε δηκεξέο επίπεδν.  

 Σν ζπγθεθξηκέλν θφξνπκ πξνζθέξεη εμαηξεηηθά πξφζθνξν έδαθνο γηα 

αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κέζσ ησλ ζπλαληήζεσλ θαη ηεο δηθηχσζεο 

πςεινχ επηπέδνπ επηρεηξεκαηηψλ απφ ηελ πεξηνρή ζην πιαίζην ησλ επηκέξνπο 

νξγάλσλ.  

 Ζ  Απζηξαιία είλαη κέινο ηνπ East Asian Summit. Eλνο forum πνπ απνηειείηαη 

απφ 16 κέιε ηα δέθα ηεο ASEAN (ήηνη Μπξνπλέτ, Μπαλκάξ, Κακπφηδε, 

Ηλδνλεζία, Λάνο, Μαιαηζία, Φηιηππίλεο, ηγθαπνχξε, Σατιάλδε, Βηεηλάκ) ζπλ ηελ 

Απζηξαιία, Νέα Εειαλδία θαη Ηλδία. 

 Ζ Απζηξαιία είλαη κέινο ηνπ ΟΟΑ θαη ηνπ ΠΟΔ  
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ΗΗ. ΠΟΔ  

Ζ Απζηξαιία είλαη ελεξγφ κέινο ηνπ ΠΟΔ θαη εγείηαη ηεο νκάδαο Cairns πνπ 

εληζρχεη ηελ ζέζε ηεο ζην Γχξν Γηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο Doha. 

Ζ εκπνξηθή πνιηηηθή ηεο Απζηξαιίαο είλαη επέιηθηε πξαγκαηηζηηθή θαη αθνινπζεί 

κία πνιπκεξή πξνζέγγηζε γηα κεγηζηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πξφζβαζεο ζηελ 

αγνξά ζε δηεζλέο επίπεδν. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ε Απζηξαιία έρεη εγθαηαιείςεη ην 

κέηξν ηνπ πξνζηαηεπηηζκνχ πνπ αθνινπζνχζε παιηφηεξα θαη πξνσζεί ηελ 

απειεπζέξσζε αγνξψλ κέζσ ηνπ ΠΟΔ θαη ηεο APEC. Ο δσηηθφο ηεο ρψξνο 

εκπνξηθά παξακέλεη απηφο ηεο Αζίαο Δηξεληθνχ φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ 

αλαζεσξεκέλε Λεπθή Βίβιν γηα ηελ Δμσηεξηθή θαη Δκπνξηθή Πνιηηηθή (2003).  

Αγξνηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο: Ζ αγξνηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο απνηεινχλ ηελ 

πξνηεξαηφηεηα ηεο Απζηξαιηαλήο θπβέξλεζεο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο  Doha, 

θαζφηη απνηεινχλ ηνλ πιένλ πξνζηαηεπκέλν ηνκέα ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. 

Ζ Απζηξαιία εγείηαη ηεο νκάδνο Cairns πνπ απνηειείηαη απφ αλεπηπγκέλα θαη ππφ 

αλάπηπμε θξάηε κε έκθαζε ζηελ εμαγσγηθή γεσξγία, θαη πηέδεη γηα θαηάξγεζε φισλ 

ησλ αγξνηηθψλ επηδνηήζεσλ έσο ην 2013. Σα αγξνηηθά πξντφληα αληηπξνζσπεχνπλ ην 

17% ησλ Απζηξαιηαλψλ εμαγσγψλ, θαη απφ ηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαηαλαιψλεηαη 

εγρσξίσο κφλν ην 1/3.   

Βηνκεραληθά πξντφληα NAMA (Non agricultural market access): Ζ κείσζε ησλ 

δαζκψλ θαη εμάιεηςε άιισλ εκπνδίσλ γηα ηα βηνκεραληθά απνηεινχλ επίζεο 

πξνηεξαηφηεηα ηεο Απζηξαιίαο γηα ηνλ γχξν ηεο Doha. Σν 83% ησλ εμαγσγψλ ηεο 

Απζηξαιίαο αθνξά ζε νξπθηά, ελέξγεηα, ηρζπεξά. Πξνζπάζεηα θαηαβάιιεηαη ζηελ 

κείσζε ησλ εκπνδίσλ πξφζβαζεο ζηελ αγνξά γηα ππεξεζίεο (φπσο αλαγλψξηζε 

πηζηνπνηεηηθψλ θαη δηπισκάησλ, θαλνληζηηθφ πιαίζην επελδχζεσλ θαη πξνζσξηλή 

είζνδν εξγαδνκέλσλ) 

Ζ Απζηξαιία έρεη θαηαθχγεη πνιιάθηο ζηελ δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ ηνπ ΠΟΔ. 

Δπί ηνπ παξφληνο βξίζθεηαη ελάγνπζα (καδί κε ηελ Βξαδηιία θαη ηελ Σατιάλδε) ζε 

panel θαηά ηεο ΔΔ γηα ην δήηεκα ησλ επξσπατθψλ επηδνηήζεσλ ζηελ δάραξε θαζψο 

επίζεο θαη ζε άιιν panel θαηά ηεο ΔΔ γηα ζέκαηα πξνζηαζίαο γεσγξαθηθψλ 

ελδείμεσλ.  

Χο ηξίην κέξνο ε Απζηξαιία έρεη ζπκκεηάζρεη ζε panel ελαληίσλ ηεο ΔΔ γηα ζέκαηα 

Γελεηηθψο Σξνπνπνηεκέλσλ Οξγαληζκψλ.  

Σν 2003 ε ΔΔ δήηεζε panel θαηά ηεο Απζηξαιίαο γηα ζέκαηα θαξαληίλαο ζε 

εηζαγσγέο. 
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Θ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ-ΑΤΣΡΑΛΗΑ 

 

1. χλνιν ξνήο εκπνξίνπ θαη εκπνξηθφ ηζνδχγην 

A$ ΄000 2006 2007 2008 2009 

χλνιν απζηξαιηαλψλ 

εμαγσγψλ 

50.871 110.869 88.540 53.287 

χλνιν απζηξαιηαλψλ 

εηζαγσγψλ 

151.614 156.181 173.681 154.606 

Δκπνξηθφ ηζνδχγην -100.743 -45.312 -85.141 -101.319 

Πηγή Εθνική Σηαηιζηική Υπηπεζία Αςζηπαλίαρ  

Γηεπξχλζεθε ζεκαληηθά ην έιιεηκκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ζε βάξνο ηεο 

Απζηξαιίαο. Απηφ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο κείσζεο θαηά 39% ησλ απζηξαιηαλψλ 

εμαγσγψλ πξνο ηελ Διιάδα έλαληη ηεο ζαθψο κηθξφηεξεο κείσζεο θαηά 11% ησλ 

ειιεληθψλ εμαγσγψλ.  

Ζ κείσζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζέηεη ηέινο ζηελ εηήζηα πνξεία αχμεζεο ηεο αμίαο 

ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πνπ έβαηλαλ απμαλφκελεο απφ ην 2004. Αληίζεηα νη 

απζηξαιηαλέο εμαγσγέο ζπλέρηζαλ ηελ πξφζθαηε πησηηθή πνξεία θαη φπσο ζα θαλεί 

παξαθάησ, επηβεβαηψλεηαη πσο δελ εληάζζνληαη ζε θαλελφο είδνπο ζρήκα αιιά είλαη 

αθαλφληζηεο θαη πεξηζηαζηαθέο.  
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2. Απζηξαιηαλέο Δμαγσγέο ζηελ Διιάδα (Α$ 000)  

 

(SITC) Σίηινο θαηεγνξίαο 2006 2007 2008 2009 

0* Σξφθηκα θαη δψληα δψα 765 1531 1395 808 

036 Οζηξαθνεηδή 7746 4417 3310 443 

2* Αθαηέξγαζηα είδε  (εθηφο θαπζίκσλ) 1086 1617 1522 610 

211 Αθαηέξγαζηα δέξκαηα (εθηφο γνχλαο) 1035 1021 1020 647 

222 Με ζηδεξνχρα ππφινηπα  & scrap 116 24 229 885 

321 Άλζξαθαο  0 5717 6150 0 

325 Κσθ (νπηάλζξαμ) 551 542 499 509 

5* Υεκηθά  495 598 840 543 

542 Φάξκαθα  (ζπλ θηεληαηξηθά) 5910 14424 16581 16229 

553 Αξψκαηα & θαιιπληηθά  (εθηφο ζαπνπληνχ) 645 609 765 575 

592 Άκπιν θαη ηλζνπιίλε 6567 5154 8549 720 

6* Βηνκεραληθά αλά πξντφλ 500 1434 358 384 

641 Υαξηί θαη ραξηφλη 170 775 180 352 

66 Με κεηαιιηθά νξπθηά βηνκερ. 62 1165 95 111 

674 Πξντφληα ράιπβα 2399 649 655 0 

686 Φεπδάξγπξνο 0 16139 1729 0 

7* 
Μεραλήκαηα θαη ζπγθνηλσληαθφο 

εμνπιηζκφο   
586 770 734 378 

721 Αγξνηηθά κε/καηα πιελ ηξαθηέξ & κέξε 1500 1078 1117 1 

728 Δηδηθά κεραλήκαηα θαη κέξε 491 612 768 7194 

74 Γεληθά βηνκεραληθά κεραλήκαηα θαη κέξε 644 610 436 368 

743 Αληιίεο θαη κέξε 138 181 1089 44 

745 Με ειεθηξηθά κεραλήκαηα θαη κέξε 970 28 74 51 

764 Σειεπηθνηλσληαθφ πιηθφ θαη κέξε 222 1570 371 435 

77 Ζιεθηξηθά κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο 471 740 493 273 

772 Ζιεθηξηθά θπθιψκαηα θαη εμνπιηζκφο 276 636 750 645 

778 Ζιεθηξηθά είδε θαη κέξε  987 308 534 212 

784      Αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ  & αμεζνπάξ  121 156 282 355 

793 Πινία θαη ζθάθε 1589 2291 6 40 

8* Γηάθνξα βηνκεραληθά πξντφληα 634 497 407 402 

821 Έπηπια θαη ζηξψκαηα 829 135 177 17 

872 Ηαηξηθά εξγαιεία (ζπλ θηεληαηξηθά) 440 664 484 566 

874 Δξγαιεία κεηξήζεσλ 755 596 1412 250 

*89  Γηάθνξα βηνκεραληθά πξντφληα 508 1066 729 472 

897 Κνζκήκαηα  27 8 18 445 

931 Δηδηθέο ζπλαιιαγέο θαη πξντφληα 636 403 470 387 

988 Γηαβαζκηζκέλν πιηθφ  10891 42593 34037 17720 
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 Άιια 109 111 275 146 

 

Πηγή Εθνική Σηαηιζηική Υπηπεζία Αςζηπαλίαρ  

(*) ππνδειψλεη ππφινηπν θαηεγνξίαο  

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα νη απζηξαιηαλέο εμαγσγέο ζηελ Διιάδα 

είλαη ηειείσο αθαλφληζηεο. Απφ φινπο ηνπο θσδηθνχο ζεκεηψλνληαη ηα εμήο: 

 

 Σν δηαβαζκηζκέλν πιηθφ εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηνλ πςειφηεξν ζε αμία 

εμαγσγηθφ θσδηθφ παξά ην φηη έρεη  κεησζεί θαηά 50% απφ ην 2008 απφ Α$ 34 

εθαη ζε Α$ 17,7 εθαη. 

 Γεχηεξε ζε αμία εμαγσγή ηεο Απζηξαιίαο απνηεινχλ ηα θάξκαθα. Καίηνη 

κεησκέλε ειάρηζηα απφ ην 2008 παξακέλεη ε πςειφηεξε κε δηαβαζκηζκέλε ζε 

χςνο Α$16 εθαη. 

 Σξίηνο ζε αμία θσδηθφο είλαη ηα εηδηθά κεραλήκαηα ησλ νπνίσλ ε αμία 

δεθαπιαζηάζηεθε απφ ην 2008 πνπ ήηαλ ακειεηέα ζε Α$17 εθαη. 

 Μηθξή αχμεζε επί ακειεηένπ, φκσο πνζνχ, ζεκείσζαλ ηα εμήο πξντφληα: θσθ, 

ραξηί θαη ραξηφλη, αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ θαη αμεζνπάξ, ηαηξηθά εξγαιεία θαη 

θνζκήκαηα.  

 εκαληηθή κείσζε ζε αμία ζεκεηψζεθε ζηα εμήο: Άλζξαθαο (δελ εμήρζε 

θαζφινπ), άκπιν θαη ηλζνπιίλε, πξντφληα ράιπβα θαη ςεπδάξγπξν (δελ 

εμήρζεζαλ), νζηξαθνεηδή, αγξνηηθά κεραλήκαηα, αληιίεο θαη ζε εξγαιεία 

κεηξήζεσλ. 

 Μείσζε ελ γέλεη αιιά ζε ακειεηέα πνζφηεηα εκθαλίδεηαη ζε πξντφληα φπσο 

ηξφθηκα θαη δψληα δψα, ηειεπηθνηλσληαθφ πιηθφ, ειεθηξηθά κεραλήκαηα θαη 

ζπζθεπέο, αθαηέξγαζηα δέξκαηα. 

 Γεληθά ππάξρνπλ ιίγα πξντφληα ζηα νπνία παξαηεξείηαη ζηαζεξή πνξεία θαη ζε 

απηά ε αμία ησλ εμαγσγψλ δελ είλαη ζεκαληηθή εθηφο ίζσο ησλ θαξκάθσλ. 

Αληίζεηα παξαηεξείηαη πσο γηα θάπνηα πξντφληα  (π.ρ. πινία θαη ζθάθε- άλζξαθαο 

- αληιίεο) κπνξεί ε εμαγσγή λα παχζεη νινθιεξσηηθά  ή λα κεησζεί δξακαηηθά 

απφ ην έλα έηνο ζην άιιν. 



3. Απζηξαιηαλέο εηζαγσγέο απφ Διιάδα (Α$ 000) 

(SITC) Σίηινο θαηεγνξία 2006 2007 2008 2009 

*0 Σξφθηκα θαη δψληα δψα 2108 2129 1824 2147 

024 Σπξί θαη πεγκέλν γάια 12337 13441 15810 15163 

048 Έηνηκα δεκεηξηαθά 972 1097 1378 1295 

054 ιαραληθά 17637 9805 7687 245 

056 Λαραληθά δηαηεξεκέλα 11360 21043 26148 31619 

057 Φξνχηα & μεξνί θαξπνί 7655 4823 4057 7119 

058 Φξνχηα δηαηεξεκέλα 3106 3391 3491 2406 

098 Άιια ηξφθηκα 2872 2812 2536 2508 

112 Αιθννινχρα πνηά 1307 1951 1987 1979 

121 Καπλφο αθαηέξγαζηνο 3860 1693 7 445 

*2 Αθαηέξγαζηα είδε  (εθηφο θαπζίκσλ) 1104 1614 1718 473 

421 Φπηηθά έιαηα θαη ιίπε 10432 9951 6256 8170 

*5 Υεκηθά  2355 1988 1383 1786 

542 Φάξκαθα (+ θηεληαηξηθά)  5626 9934 3600 26159 

553 Αξψκαηα θαη θαιιπληηθά (πιελ ζαπνχλη) 1438 852 1032 1640 

581 Πιαζηηθνί ζσιήλεο 1971 2314 1111 998 

582 Πξψηε χιε πιαζηηθψλ 3298 3837 1988 1550 

*6 Βηνκεραληθά αλά πιηθφ 2215 1504 1296 1736 

629 Δίδε απφ ιάζηηρν 22931 16791 17975 11846 

*65 Νήκα θαη χθαζκα 2120 1909 1767 1526 

657 Δηδηθφ λήκα 1059 547 628 633 

66 Με κεηαιιηθά νξπθηά 1583 1724 1910 1370 

684 Αινπκίλην 18366 24630 46538 14819 

691 Καηαζθεπέο απφ ζίδεξν θαη ράιπβα 1746 1629 1124 525 

696 Δίδε καραηξνπνηίαο 1442 1811 2189 4116 

*7 Μεραλήκαηα θαη ζπγθνηλσληαθφο εμ. 2304 2380 2343 929 

74 Γεληθά βηνκεραληθά κεραλήκαηα 580 595 1874 826 

744 Μεραληθφο εμνπιηζκφο 720 1201 2452 4672 
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Πηγή Εθνική Σηαηιζηική Υπηπεζία Αςζηπαλίαρ  

(*) ππνδειψλεη ππφινηπν θαηεγνξίαο  

 

Όπσο αλαθέξζεθε νη ζπλνιηθέο ειιεληθέο εμαγσγέο ζηελ Απζηξαιία κεηψζεθαλ θαηά 

11% ζε εηήζηα βάζε ζε ζρέζε κε ην 2008. Απφ ηνλ παξαπάλσ αλαιπηηθφ πίλαθα 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 

 Σα ηξφθηκα σο γεληθή θαηεγνξία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θπηηθψλ 

ειαίσλ (ζρεδφλ απνθιεηζηηθά παξζέλν ειαηφιαδν) απνηεινχλ ηελ κεγαιχηεξε 

ζε αμία εμαγσγή ηεο Διιάδνο ζηελ Απζηξαιία. Χο θαηεγνξία έρνπλ απμεζεί 

ειαθξά 70.672 ρηι. Α$ ζε ζρέζε κε 69.187 ρηι ην 2008. Δληφο ηεο θαηεγνξίαο 

έρνπλ απμεζεί αηζζεηά ηα δηαηεξεκέλα ιαραληθά πνπ (βαζηθφ ηκήκα ηνπ 

θσδηθνχ απνηεινχλ νη επηηξαπέδηεο ειηέο) νπζηαζηηθά είλαη ε κεγαιχηεξε ζε 

αμία εμαγσγή ηεο Διιάδνο. Μηθξή αχμεζε ζηα θξνχηα θαη ηνπο μεξνχο 

θαξπνχο ελψ κεγάιε κείσζε ζεκεηψζεθε ζηα ιαραληθά. 

 

Αλαθνξηθά κε ην ειαηφιαδν: ην 2008 ε Διιαδα εμήγαγε 1.013 ηφλνπο αμίαο 

Α$ 6,256 εθαη ελψ ην 2009 εμήγαγε 1,486 ηφλνπο αμίαο Α$ 8,170 εθαη. Σν 

παξζέλν ειαηφιαδν κεηψζεθε απφ 784 η. ην 2008 ζε 492 η. ην 2009. Οη δε 

εμαγσγέο επηηξαπέδησλ ειηψλ ζεκείσζαλ αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 12,55% 

απφ ην 2008 ζην 2009. 

 

 Πνιχ ζεκαληηθή αχμεζε ζεκεηψζεθε ζηελ θαηεγνξία ησλ θαξκάθσλ φπνπ 

επηαπιαζηάζηεθαλ νη ειιεληθέο εμαγσγέο ζε Α$ 26.156 ρηι. απφ Α$ 3.600 ρηι 

ην 2008. 

 εκαληηθή κείσζε ζρεδφλ θαηά ⅓ ηεο ζπλνιηθήο αμίαο επήιζε ζηηο ειιεληθέο 

εμαγσγέο αινπκηλίνπ απφ 46.538 ρηι Α$ ην 2008 ζε 14.819 ρηι. ην 2009. 

(SITC) Σίηινο θαηεγνξία 2006 2007 2008 2009 

752 Τπνινγηζηέο 261 2298 5030 87 

*8 Γηάθνξα βηνηερληθά είδε 989 939 1751 1166 

844 Γπλαηθεία πιεθηά 1296 1200 664 278 

845 Άιιε έλδπζε θισζη/θή  529 950 1222 543 

873 Όξγαλα κεηξήζεσο 728 380 182 356 

*89 Γηάθνξα βηνηερληθά είδε 2489 2232 2255 3060 

988 Γηαβαζκηζκέλν πιηθφ 434 427 147 4 

 Άιια  384 359 321 412 
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εκεηψλεηαη πσο θαηά ην έηνο 2008 ην αινπκίλην ήηαλ καθξάλ ν πξψηνο 

εμαγσγηθφο θσδηθφο ηεο Διιάδνο. 

 Απμήζεηο επί κηθξφηεξσλ αμηψλ ζεκεηψζεθαλ ζηνπο εμήο θσδηθνχο: αξψκαηα 

θαη θαιιπληηθά, είδε καραηξνπνηίαο θαη κεραληθφο εμνπιηζκφο.  

 Αληίζεηα κείσζε αμίαο εμαγσγψλ (ζε κε ζεκαληηθά πξντφληα) ζεκεηψζεθε: 

ζηνπο πιαζηηθνχο ζσιήλεο, κεραλήκαηα θαη ζπγθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ, 

γπλαηθεία έλδπζε, κε κεηαιιηθά νξπθηά θαη ππνινγηζηέο.  

  

II. ΔΠΔΝΓΤΔΗ 

Διιεληθή παξνπζία ζηελ Απζηξαιία 

 

1) ΝΑΣΗΟNAL BANK OF GREECE S.A. 

 Ζ αλσηέξσ Σξάπεδα, ε νπνία ιεηηνπξγεί ππφ θαζεζηψο αιινδαπήο εηαηξείαο 

ζηελ Απζηξαιία σο Representative Office ηεο EΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΖ, δηαηεξεί 

γξαθεία κε πξνζσπηθφ ζην χδλευ επί ηεο νδνχ PITT  str. 37 ,Level 3, Sydney 2000 

NSW Australia ,Tel.: 02 - 92477456 fax 02 - 92514321 e - mail  Γηεπζχλνληνο 

πκβνχινπ θνπ JIM DEMETRIOU  : jimdemetriou@nbgaust.com.au 

H Σξάπεδα πιεξψλεη θνξνινγία ζην Απζηξαιηαλφ θξάηνο θαη δηθαηνχηαη επηζηξνθήο  

ΦΠΑ, δελ έρεη επελδχζεηο ζηελ Απζηξαιία νχηε δηαηεξεί άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ζηελ ρψξα, ζχκθσλα φκσο κε δειψζεηο ηνπ Γ/ληνο πκβνχινπ ηεο θνπ Γεκεηξίνπ 

δελ απνθιείεηαη θάπνηα επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζην κέιινλ είηε ππφ 

κνξθή retail banking, είηε ππφ κνξθή ζπγρσλεχζεσο (merger) κε άιιε Σξάπεδα.  

 

2) COCA COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY S.A. 

 χκθσλα κε ζρεηηθή καο έξεπλα, ηα ζπκθέξνληα ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο ζηελ 

Απζηξαιία εθπξνζσπνχλην απφ ηελ εηαηξεία WIDINGS, ε νπνία κέρξη πξφηηλνο ήηαλ 

ζπλεξγάηεο κε ηελ Tolley & Co Pty Ltd Chartered Accountants. χκθσλα κε ηνλ 

Γ/ληα χκβνπιν ηεο εηαηξείαο απηήο θν Nigel Tolley, ε COCA COLA HELLENIC 

ΒOTTLING COMPANY S.A. ήηαλ εγγεγξακκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ηνπ 

ίδλευ φπνπ δηεπξαγκαηεχεην SECURITIES, ελψ δελ είρε πνηέ άιιε δξαζηεξηφηεηα 

εκπνξηθνχ ε επελδπηηθνχ ραξαθηήξα ζηελ Απζηξαιία. 

 

3) LAIKI BANK ΑUSTRALIA LTD - ΜΑRFIN 

 Ζ αλσηέξσ Σξάπεδα δηαηεξεί 5 ζπλνιηθά ππνθαηαζηήκαηα ζηελ Απζηξαιία 

ζηηο πφιεηο ίδλευ, Μειβνχξλε θαη Αδειατδα θαη αζθεί πιήξεηο Σξαπεδηθέο εξγαζίεο 

(retail banking, loans etc.) 

 

4) INTRALOT AUSTRALIA Pty Ltd 

 Ζ Κπβέξλεζε ηεο Πνιηηείαο ηεο Βηθηψξηα εθρψξεζε πξφζθαηα 10εηή άδεηα 

ιεηηνπξγίαο (αξρνκέλε απφ 1.07.2008) ζηελ αλσηέξσ εηαηξεία, ζπγαηξηθή ηεο 

νκψλπκεο Διιεληθήο εηαηξείαο γηα ηελ δηεμαγσγή ζεηξάο απφ αξηζκνπαηρλίδηα θαη 

ζηηγκηαία ιαρεία (μπζηφ).  
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 Ζ ζπγθεθξηκέλε απφθαζε ζα ζέζεη ηέινο ζηελ κνλνπσιηαθή ζέζε πνπ έσο 

ηψξα θαηείρε ε απζηξαιηαλή εηαηξεία Tattersall‟s ζηελ αγνξά ηπρεξψλ παηρληδηψλ ηεο 

Βηθηψξηα, ην κέγεζνο ηεο νπνίαο εθηηκάηαη ζε 2,5 δηο $ Απζηξαιίαο. 

 Ζ αλσηέξσ άδεηα εθηηκάηαη φηη ζα εμαζθαιίζεη ζηελ Intralot θαηαξρήλ ην 15% 

ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ, ελψ ζην κέιινλ ην πνζνζηφ απηφ 

αλακέλεηαη λα απμεζεί σο απνηέιεζκα ησλ ζρεηηθψλ επελδχζεσλ, νη νπνίεο ζχκθσλα 

κε επίζεκεο αλαθνηλψζεηο πξφθεηηαη λα αλέιζνπλ ζε 12 εθ. $ Απζηξαιίαο. 

εκεηψλνπκε επίζεο φηη πξν κελψλ ε Ηntralot αλέιαβε ηελ πξνκήζεηα ηνπ θεληξηθνχ 

on – line ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαζψο θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ινγ/ζκφ ηεο Lotterywest  (ηνπ θξαηηθνχ Οξγαληζκνχ 

Σπρεξψλ Παηρληδηψλ ηεο Γπηηθήο Απζηξαιίαο). εκεηψλεηαη φηη ήδε ε εηαηξεία έρεη 

παξνπζία ζηε Γπηηθή Απζηξαιία. 

 

5) GENEPHARM AUSTRALASIA  

 H Genepharm Australasia είλαη θνηλνπξαθηηθή εηαηξεία πνπ αλήθεη ζηνλ φκηιν 

ηεο Διιεληθήο Genepharm θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Απζηξαιία. εκεηψλεηαη φηη 

θαηά ηελ πξψηε εκέξα δηαπξαγκάηεπζεο ηεο κεηνρήο ηεο εηαηξείαο ζην 

Υξεκαηηζηήξην ηεο Μειβνχξλεο, ε αμία ηεο εληζρχζεθε θαηά 32%. Απφ ηελ αξρηθή 

δεκφζηα εγγξαθή, ε Genepharm Australasia ζπγθέληξσζε 12,6 εθ. $ Α ( 8,7 εθ. $ 

ΖΠΑ) κέζσ πψιεζεο 25,18 εθ. κεηνρψλ, ζε ηηκή 50 ζεληο αλά κεηνρή. Ζ Διιεληθή 

Genepharm ειέγρεη ηηο ελαπνκείλαζεο 52 εθ. κεηνρέο ηεο εηαηξείαο ή ην 67% ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ζ Genepharm Australasia ζα δηαζέηεη ζηελ απζηξαιηαλή αγνξά 

πεξί ηα 45 δηαθνξεηηθά θάξκαθα πνπ παξάγνληαη ζηελ Διιάδα.  

 

6) BRAVE BULK TRANSPORT 

 Ζ εηαηξεία απηή ηνπ νκίινπ Βαθεηά, ζηνλ νπνίνλ αλήθνπλ θαη νη εηαηξείεο 

Brave Maritime θαη Stealth Maritime, ηδξχζεθε ην 2003 θαη ηψξα δηαρεηξίδεηαη 

ζπλνιηθά 15 λαπισκέλα πινία, ελψ επηπιένλ δηαρεηξίδεηαη θαη άιια πινία ηνπ 

Οκίινπ. Όπσο ππνινγίδεηαη, ε εηαηξεία δηαθηλεί πεξηζζφηεξνπο απφ 2 εθ. ηφλλνπο 

εκπνξεπκάησλ ηνλ ρξφλν, έρεη δε πνιπεηή ζπλεξγαζία κε ηελ North Star Shipping 

ζηνλ ηνκέα ησλ λαπιψζεσλ Bulk carriers ζηελ Απζηξαιία. H Brave Maritime έρεη 

γξαθεία θαη ζηελ Απζηξαιία εηδηθεπφκελε ζηελ κεηαθνξά θνξηίσλ πξνο ηελ Κίλα θαη 

ηνλ Καλαδά. πγθεθξηκέλα ν Όκηινο αγφξαζε πξφζθαηα ην πινίν ηχπνπ Panamax 

“North King” ρσξεηηθφηεηαο 70.000 dwt έλαληη 14 εθ. $ ΖΠΑ, ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη 

ε εηαηξεία Brave Bulk Transport ζηελ Απζηξαιία. 

 

7) APOSTOLOS DIMARELOS 

 Ζ εηαηξεία, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ Υεκηθψλ – πιαζηηθψλ, 

έρεη επελδχζεη 11 εθ. $ Α ζε εξγνζηάζην παξαγσγήο Μειακίλεο θαη έρεη δίθηπν 

δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ηεο ζε φιε ηελ Απζηξαιία. (ζχκθσλα κε ζηνηρεία  ηνπ 

ΔΒΔ). 

 

2. Απζηξαιηαλέο επελδχζεηο ζηελ Διιάδα 

 Καηά ην 2007, ζεκεηψζεθε ε εμήο θηεκαηηθή επέλδπζε ζηελ Διιάδα: Ζ APN 

Funds Management ζε ζπλεξγαζία κε ηελ State Equity πξνέβεζαλ ζε επέλδπζε ζηελ 
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ειιεληθή θηεκαηαγνξά κε ηελ  Champion Retail Fund. Πξφθεηηαη γηα επέλδπζε $126 

εθαηνκκπξίσλ 

 

ΗΗΗ. ΔΚΘΔΔΗ – ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ - ΔΚΓΖΛΧΔΗ 

1. Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ΟΠΔ ζηελ Μειβνχξλε θαη χδλευ  

 

Οξγαλψζεθε απφ ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ θαη ην Γξαθείν 

ΟΔΤ χδλευ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή κεηαμχ 25 Απξηιίνπ θαη 2 Μαΐνπ 2009 κε 

πξννξηζκφ  ηηο πφιεηο Μειβνχξλε θαη χδλευ. ηελ απνζηνιή ζπκκεηείραλ νη εμήο 

επηά εηαηξείεο: 

 Soya Hellas S.A. (ειαηφιαδν) 

 Deas S.A. (ειηέο) 

 Tzavaras S.A.(ειαηφιαδν) 

 Roussas Dairy S.A.(ηπξί /γαιαθηνθνκηθά) 

 Plomari Distillery S.A. (νχδν)  

 Mediteranee Δμαγσγηθή (εθπξφζσπνο πνιιψλ ηξνθίκσλ)  

 M. Trade Co Ltd (ζαπνχλη ειαηνιάδνπ) 

 

Σελ εμαζθάιηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαληήζεσλ, αλέιαβε εμ νινθιήξνπ, σο 

φθεηιε αξκνδίσο, ην Γξαθείν ΟΔΤ χδλευ. Ο θαηάινγνο κε ηηο ηειηθέο ζπλαληήζεηο 

ήηαλ απφιπηα ηθαλνπνηεηηθφο απφ πνζνηηθήο αιιά, θπξίσο, πνηνηηθήο άπνςεο. 

Οη πεξηζζφηεξεο ησλ εηαηξεηψλ ζπλαληήζεθαλ κε κεγάια super market. Οη εηαηξείεο 

ειαηνιάδνπ θαη ειηψλ ζπλαληήζεθαλ κε ην Coles [489 θαηαζηήκαηα ζηελ Απζηξαιία] 

θαη κε ηελ κηθξφηεξε αιπζίδα Supabarn ελψ ε εηαηξεία γαιαθηνθνκηθψλ είρε 

ζπλάληεζε ην  Metcash [άλσ ησλ 1000 ηδησηηθψλ θαηαζηεκάησλ] θαζψο θαη έλαλ εθ 

ησλ κεγαιχηεξσλ εηζαγσγέσλ ηπξηνχ ζηελ Απζηξαιία. Οη Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο, 

ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπο ζηνλ ππνγξάθνληα, έκεηλαλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο 

ζπλαληήζεηο, θαη αλάθεξαλ πσο ζε  πνιιέο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ππήξμε έληνλν 

ελδηαθέξνλ γηα ζπλεξγαζία. 

 

Ζ  απνζηνιή είρε επηηπρία γηα ηξείο ιφγνπο: 

Πξψηνλ, γηα ηνλ αξηζκφ αιιά θπξίσο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ζπλαληήζεσλ. Ζ 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πξνζθεθιεκέλσλ ήηαλ επηρεηξεκαηίεο κε ελδηαθέξνλ λα 

γλσξίζνπλ ηα ειιεληθά πξντφληα θαη εθπξνζσπνχζαλ εηαηξείεο κε ζεκαληηθφ κέγεζνο 

θαη θχξνο ζηελ ηνπηθή αγνξά. εκεηψλεηαη πσο ζην ζθέινο ηεο Μειβνχξλεο 

θιήζεθαλ θαη πξνζήιζαλ επηρεηξήζεηο θαη απφ ηηο πνιηηείεο ηεο Νφηηαο Απζηξαιίαο 

(Αδειατδα) θαη ηεο Σαζκαλίαο (Υφκπαξη).  

Γεχηεξνλ, νη πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ όλερ ανεξαιπέηωρ.  

Απφ ηα ζρεηηθά ζρφιηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπλάγεηαη πσο ελίνηε παξαηεξείηαη ην 

θαηλφκελν λα κελ πξνζέξρνληαη νξηζκέλνη εθ ησλ πξνζθεθιεκέλσλ γεγνλφο πνπ 

δεκηψλεη ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Απηφ απνθεχρζεθε κε ηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο 

αιιά θαη κέξηκλα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ. 

Σξίηνλ, ε επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή νινθιεξψζεθε κε ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε 

πφξσλ απφ πιεπξάο ειιεληθνχ δεκνζίνπ. Ο ΟΠΔ είρε αξρηθά δεηήζεη  απφ ην Γξαθείν 

ηελ εμεχξεζε εηαηξείαο ζπκβνχισλ γηα λα αλαιάβεη ηηο επαθέο ησλ Διιήλσλ 

επηρεηξεκαηηψλ ζηελ Μειβνχξλε (αξρηθά απνηάζεθε ζην ηνπηθφ Πνιηηεηαθφ 

Δπηκειεηήξην). Σειηθά ην Γξαθείν ΟΔΤ χδλευ αλέιαβε ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ 
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ζπλαληήζεσλ θαη γηα ηηο δχν πφιεηο.  Σν Δπηκειεηήξην ηεο Μειβνχξλεο είρε δεηήζεη 

θαζφινπ επθαηαθξφλεην πνζφλ γηα ηελ ππεξεζία απηή ρσξίο λα κπνξνχζε λα 

εγγπεζεί πσο ε ππεξεζία ζα ηειεζθνξνχζε.   

 

Απφ απφςεσο εκπνξηθνχ ελδηαθέξνληνο ζεκεηψλεηαη πσο: 

 Πνιινί απφ ηνπο παιαηνχο θαη ζεκαληηθνχο εηζαγσγείο ειιεληθψλ πξντφλησλ ζε 

Μειβνχξλε θαη χδλευ δελ ελδηαθέξζεθαλ θαζφινπ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

εηαηξείεο. Γήισζαλ πσο αθελφο δελ επηζπκνχλ λα αιιάμνπλ πξνκεζεπηέο θαη 

αθεηέξνπ πσο γλσξίδνπλ λέεο εηαηξείεο θαη πξντφληα ζηηο κεγάιεο εθζέζεηο 

ηξνθίκσλ.  

 Απφ ηηο κε ειιελν-απζηξαιηαλέο επηρεηξήζεηο πνπ θιήζεθαλ αιιά δελ πξνζήιζαλ, 

πνιιέο δήισζαλ πσο ελδηαθέξνληαη γηα λέα θαηλνηνκηθά πξντφληα, άιιεο γηα 

πξντφληα εηδηθήο πνηφηεηαο φρη καδηθήο θαηαλάισζεο.  

 Δίλαη ζεηηθφ ηέινο πσο εθδειψζεθε ελδηαθέξνλ απφ επηρεηξεκαηίεο πνπ δελ 

αλήθνπλ παξαδνζηαθά ζηνλ νκνγελεηαθφ θχθιν.  

Απφ νξγαλσηηθήο απφςεσο: 

 Σν Γξαθείν ΟΔΤ Κακπέξξαο θαη ν ζπλάδειθνο θ. Δ. νπιηαλφπνπινο πξνζέθεξε 

νπζηαζηηθή βνήζεηα θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη κεξίκλεζε ψζηε 

λα ζπκκεηάζρνπλ δχν εηαηξείεο απφ ηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηνο ηνπ. Ζ ζπλεηζθνξά 

ηνπ ζηελ επηηπρία ηεο απνζηνιήο ήηαλ πνιχηηκε. 

 

2. Γηνξγάλσζεο Δπελδπηηθψλ Ζκεξίδσλ ζε χδλευ θαη Μειβνχξλε 

 

Ζ επελδπηηθέο εκεξίδεο πνπ ζπλδηνξγάλσζε ην Γξαθείν ΟΔΤ χδλευ κε ην Invest in 

Greece δηεμήρζεζαλ ζην χδλευ ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ θαη ζηε Μειβνχξλε ζηηο 9 

Γεθεκβξίνπ 2009.  

Οη εκεξίδεο είραλ απνηειέζεη ζηφρν ηνπ Γξαθείνπ απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο θαη ε 

ζρεηηθή εθ κέξνπο καο πξφηαζε πεξηιάκβαλε επίζθεςε απφ ην Invest in Greece IiG ζε 

ζπλδπαζκφ κε επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή δηνξγαλσκέλε απφ ηνλ ΟΠΔ ή ην ΔΒΔΑ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο πνπ εθηηκάηαη πσο ππάξρεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ, φπσο ν 

ηνκέαο ησλ θαηαζθεπψλ. 

Σειηθά απφ ηελ αξρηθή πξφηαζε δηαηεξήζεθε κφλν ε ζπκκεηνρή ηνπ IiG κε απφθαζε 

πνπ θαζπζηέξεζε ζεκαληηθά θαη αλαθνηλψζεθε κφιηο θαηά ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ 

Ννεκβξίνπ.  

 

Ζ εθδήισζε ζην χδλευ: 

 

Ζ εκεξίδα πξαγκαηνπνηήζεθε ην πξσί ηεο 7
εο

 Γεθεκβξίνπ ζε αίζνπζα ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θέληξνπ ηνπ εδψ πνιηηεηαθνχ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο θαη 

Δπελδχζεσλ. Σελ εκεξίδα πξνιφγηζε ν Γεληθφο Πξφμελνο χδλευ θχξηνο Βαζίιεηνο 

Σφιηνο. Οκηιεηέο ήηαλ ν θ. Απφζηνινο Σζνπθαιάο Γηεπζχλσλ χκβνπινο IiG, ν θ. 

Παλαγηψηεο Αζαλάζνγινπ ζηέιερνο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, νη επελδπηηθνί 

ζχκβνπινη ηνπ IiG θ.θ. Κσλζηαληίλνο Αγγειφπνπινο, Γήκεηξα Πξαγαινχ θαη Υάξεο 

Ακπιίδεο. πκκεηείραλ επίζεο νη νκηιεηέο Bill Gremos πνπ αλαθέξζεθε ζηελ 

επέλδπζή ηνπ ζηελ Διιάδα θαη ν Γ.. ηεο Laiki Bank Australia Ltd θ. Μηράιεο 

Αζαλαζίνπ.  

 

Καηά ηε πξνεηνηκαζία ηεο εθδήισζεο είραλ απνζηαιεί  πξνζθιήζεηο ζε απζηξαιηαλέο 

εηαηξείεο θαη νκνγελείο επηρεηξεκαηίεο. Δίρε γίλεη πξνζπάζεηα απφ ην Γξαθείν ΟΔΤ λα 

παξεπξεζνχλ δπλεηηθνί επελδπηέο θαη ελ γέλεη ελδηαθεξφκελνη επηρεηξεκαηίεο. Ζ 
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έκθαζε δελ ήηαλ ηφζν ζηελ αζξφα πξνζέιεπζε θφζκνπ αιιά ζηελ εμαζθάιηζε 

ζπκκεηνρήο ζνβαξψλ επηρεηξεκαηηψλ.  

Απφ ηελ άπνςε απηή ε εκεξίδα ήηαλ επηηπρήο δηφηη ζην αθξναηήξην παξεπξέζεζαλ 

ζεκαληηθφηαηνη νκνγελείο επηρεηξεκαηίεο φπσο νη βηνκήραλνη Nick Micos θαη Peter 

Magiros, o εμέρνλ property developer Jim Raptis θαη ν ζεκαληηθφο επηρεηξεκαηίαο 

James Stevens κεηαμχ άιισλ. Σα γεληθφηεξα ζρφιηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη 

παξνπζίαζε ηεο εκεξίδαο ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθά. Με ην πέξαο ηεο εκεξίδαο 

παξαηέζεθε δεμίσζε ζηνλ ίδην ρψξν φπνπ θαη δφζεθε ε επθαηξία ζην θνηλφ λα 

γλσξίζεη απφ θνληά θαη λα ζπλνκηιήζεη κε ηα κέιε ηεο απνζηνιήο. 

 

εκαληηθή επίζεο ήηαλ θαη ε ζπλάληεζε κεηαμχ ηνπ θνπ Σζνπθαιά θαη ηνπ executive 

director ηεο επελδπηηθήο ηξάπεδαο  Macquarie, ελφο απφ ηα πην επηηπρεκέλα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζηελ Απζηξαιία. Ζ ζπλάληεζε ζηελ νπνία ζπκκεηείρε 

θαη ν ππνγξάθσλ, νπνίνο είρε κεξηκλήζεη γηα ηελ επίηεπμή ηεο, δηεμήρζε επηηπρψο 

θαζφηη ε πιεπξά  Macquarie εμέθξαζε ελδηαθέξνλ γηα πηζαλέο επελδχζεηο ζηελ 

Διιάδα επί ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεσο.  

 

Ζ εθδήισζε ζηε Μειβνχξλε: 

 

Ζ εθδήισζε ζηελ Μειβνχξλε πξαγκαηνπνηήζεθε ην απφγεπκα ηεο 9
εο

 Γεθεκβξίνπ ζε 

ηδησηηθφ ρψξν ζπλεδξίσλ ζην θέληξν ηεο πφιεο. Σελ εθδήισζε πξνιφγηζε ν πξέζβεο 

θνο Αιέμηνο Υξηζηφπνπινο θαη ε ζχζηαζε ηνπ panel ήηαλ ίδηα κε ην χδλευ κε 

εμαίξεζε ηνλ θχξην Harry Toukalas ν νπνίνο, σο κέινο νκίινπ επελδπηψλ, έρεη 

επελδχζεη ζηελ Διιάδα θαη θιήζεθε λα παξνπζηάζεη ηελ εκπεηξία ηνπ. 

 

Ζ πξνζέιεπζε θνηλνχ ζηελ εθδήισζε δελ ήηαλ ε επηζπκεηή, θαη πνιχ θαηψηεξε ησλ 

πξνζδνθηψλ πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ε  θαηά θαηξνχο έθθξαζε εληφλνπ ελδηαθέξνληνο 

απφ πιεπξάο νκνγελψλ επηρεηξεκαηηψλ γηα κία ηέηνηα εκεξίδα. Πξάγκαηη, ζην 

παξειζφλ, ε πξφηαζε γηα ηελ δηαθαηλφκελε αλάγθε κίαο ηέηνηαο παξνπζίαζεο 

αλέθπςε απφ επαθέο θαη ζπδεηήζεηο ηνπ ππνγξάθνληνο κε νκνγελείο επηρεηξεκαηίεο 

ηεο Μειβνχξλεο.  

Σα ακηγψο Απζηξαιηαλά επηκειεηήξηα δελ έδεημαλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθδήισζε 

θαζψο δελ εθηίκεζαλ πσο ζα απεθφκηδαλ φθεινο γηα ηα κέιε ηνπο. Απηφ ηζρχεη γηα ηα 

δπν κεγάια επηκειεηήξηα Australian Business (Νέα Νφηηα Οπαιία/χδλευ) Victorian 

Employer‟s Chamber of Commerce and Industry (VECCI  ζηε Βηθηψξηα/Μειβνχξλε) 

ηα νπνία πξνζέγγηζε ν ππνγξάθσλ.  

Ζ ζπκκεηνρή ηεο Laiki Bank Australia Ltd έγηλε χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ 

ΟΔΤ χδλευ. Ζ Laiki απνηειεί ην κνλαδηθφ ειιεληθψλ (θαηά βάζε) ζπκθεξφλησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα κε παξνπζία θαη ζηηο δχν ρψξεο. Χο εθ ηνχην ε ζπκκεηνρή 

εθπξνζψπνπ ηνπ ζην panel ζεσξήζεθε ηδηαίηεξα ρξήζηκε κε γλψκνλα ηελ πξαθηηθή 

ζπλεηζθνξά ηνπ ζε ελδερφκελε επέλδπζε απφ ηελ Απζηξαιία ζηελ Διιάδα. Βεβαίσο 

ην ελδηαθέξνλ ήηαλ ακνηβαίν θαη ην φθεινο δηηηφ αθελφο απφ άπνςε πξνζέιθπζεο 

θνηλνχ θαη αθεηέξνπ δηφηη ζπλεηζέθεξε ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο εθδήισζεο ζηελ 

Μειβνχξλε ε νπνία είρε ππεξβεί ηνλ αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

Ζ εθδήισζε ζην Πεξζ  

ην πιαίζην ηεο ίδηαο επίζθεςεο (Investment roadshow) πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Πεξζ, 

3.12.2009 ε επελδπηηθή εκεξίδα πνπ ζπλδηνξγάλσζε ην Γξαθείν ΟΔΤ Κακπέξξαο κε 
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ηελ Τπεξεζία Invest in Greece. Ζ εθδήισζε ζηελ Κακπέξξα, ε νπνία πεξιακβαλφηαλ 

ζηελ αξρηθή πξφηαζε ηνπ Γξαθείνπ, θξίζεθε ζθφπηκν λα κε ιάβεη ηειηθά ρψξα, ιφγσ 

έιιεηςεο επαξθνχο θηλεηνπνίεζεο εθ κέξνπο θπξίσο ηνπ ηνπηθνχ Δκπνξηθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ.  

Ζ εκεξίδα έιαβε ρψξα ην απφγεκα ηεο 3
εο

 Γεθεκξίνπ ζε αίζνπζα ηνπ Δκπνξηθνχ & 

Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Γπηηθήο Απζηξαιίαο. Σελ εθδήισζε πξνιφγηζαλ ν 

ηνπηθφο βνπιεπηήο θ. Michael Sutherland εθπξνζσπψληαο ηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο 

Γπηηθήο Απζηξαιίαο θ. Colin Burnett, θαζψο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ.  

 

Όζνλ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή εθηηκάηαη φηη, ηελ εθδήισζε παξαθνινχζεζαλ πεξί ηα 80 

άηνκα, θπξίσο νκνγελείο αιιά θαη απζηξαινί επηρεηξεκαηίεο θαη ήηαλ απφιπηα 

επηηπρήο.  

 

Η. ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ - ΠΡΟΣΑΔΗ 

(δηαβαζκηζκέλν) 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

 

1. SUPERMARKETS 

Coles Supermarkets 

Head Office: 800 Toorak, Tooronga VIC 3146 

Postal Address: PO Box 480, Tooronga VIC 3146 

T 03 98293111 

F 03 98296886 

www.coles.com.au 

Customer.Relations@coles.com.au 

Affiliated groups: Bi-Lo and Newmart Supermarkets 

Liquorland and Coles Express convenience store chain 

Annual Sales $17 billion plus including Bi-Lo and Liquorland 

Head Office executives: 

Grocery Merchandise General Manager: Sioned Reese-Thomas 

ALDI stores 

Head Office: 1 Sargents Road, Michinbury NSW 2770 

Postal Address: Locked Bag 56, St. Marys Delivery Centre 

NSW 2760 

T 02 96759000 

F 02 96759299 

http://www.coles.com.au/
mailto:Customer.Relations@coles.com.au
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www.aldi.com.au 

Managing Director – Buying: John Joyce 

Fishers Stores Consolidated 

Head office: 100-106 Commercial Street, Merbein VIC 3505 

Postal address: PO Box 11, Merbein VIC 3505 

T 03 50218300 

F 03 50218350 

www.fishers.com.au 

afisher@fishers.com.au 

Grocery buyer Ross Humphreys 

Number of stores: total 10 

Franklins 

Head Office: 21-25 King Street, Rockdale NSW 2216 

Postal address: PO Box 661, Rockdale NSW 2216 

T 02 85774300 

F 02 85774441 

www.franklins.com.au 

cs@franklins.com.au 

Number of stores: 77 

IGA (Independent Grocers of Australia)  

Head Office: 4 Newington road, Silverwater NSW 2128 

Postal Address: PO Box 6226, Silverwater Bus Cent NSW 1811 

T 02 97413000 

F 02 97413300 

www.iga.net.au 

Number of stores: over 1000 Australia wide 

 

Woolworths 

Head Office: 1 Woolworths Way, Bella Vista NSW 2153 

T 02 88850000 

F 02 88880001 

www.woolworths.com.au 

Affiliated Groups: Woolworths, Safeway, Big W, et.al. 

Director of Food, Petrol and Liquor: Naum Onikul 

 

http://www.aldi.com.au/
http://www.fishers.com.au/
mailto:afisher@fishers.com.au
http://www.franklins.com.au/
mailto:cs@franklins.com.au
http://www.iga.net.au/
http://www.woolworths.com.au/
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2. ΑΤΣΡΑΛΗΑΝΑ ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΑ 

 

AUSTRALIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 

PO Box E14, Queen Victoria Terrace, KINGSTON ACT 2604 

tel (61.2)62732311, fax (61.22)62733286 E-mail: acci@acci.asn.au    

 

ACT & REGION CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 

PO Box 192, DEAKIN WEST ACT 2600 (12a Thesiger Court, Deakin ACT) 

tel (61.2)62835200, fax (61.2)62825045 

E-mail: chamber@actchamber.com.au Website: www.actchamber.com.au 

 

STATE CHAMBER OF COMMERCE N.S.W. 

GPO Box 4280, SYDNEY NSW 2001 (Level 12/ 83, Clarence Str) 

tel (61.2)93508100, fax (61.2)93508199 

 

VICTORIAN EMPLOYERS CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 

PO Box 21, Hawthorn VIC 3122 

tel (61.3)92514333, fax (61.3)98193676 

E-mail: vecci@vecci.org.au Website: http://www.vecci.org.au 

 

QUEENSLAND CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 

375, Wickham Ter., BRISBANE QLD 4000 

tel (61.7)38422244, fax (61.7)38323195 

E-mail: qcci@qcci.com.au  Website: http://www.qcci.com.au 

 

SOUTH AUSTRALIAN EMPLOYERS CHAMBER OF COMMERCE 

& INDUSTRY Inc 

Enterprise House, 136 Greenhill Rd., UNLEY SA 5061 

tel (61.8)83000000, fax (61.8)83000001 

E-mail: saecci@dove.net.au Website: http://www.abol.net/saecci 

 

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY OF WESTERN AUSTRALIA 

PO Box 6209, EAST PERTH 6892 (190, Hay Str.) 

tel (61.8)93657555, fax (61.8)93657550 

E-mail: info@cciwa.asn.au        Website: http://www.cciwa.asn.au 
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Chief Executive: Mr L. Rowe 

 

TASMANIA CHAMBER OF COMMERCE 

GPO Box 793H, HOBART TAS 7001 

tel (61.3)62345933, fax (61.3)62311278 

 

NORTHERN TERRITORY CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 

International Business Council 

GPO Box 1825, DARWIN NT 0801 

tel (61.8)89815755, fax (61.8)89811405 E-mail: michael@ntcci.com.au Executive  
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3. ΑΤΣΡΑΛΗΑΝΔ ΑΡΥΔ 

 

Australian Department of Foreign Affairs and Trade 

Canberra ACT 2600 

tel (61.2)62619111, fax (61.2)62613111    Website: www.dfat.gov.au 

Australian Trade Commission (AUSTRADE) 

GRO Box 5301, Sydney NSW 2001 

tel (61.2)93902000, fax (61.2)93902777   Website: www.austrade.gov.au 

Austrade Athens Office 

37, Soutsou St., Athens 11521 

tel 6447033, fax 6466595   Mr David Faulks,  Mr Hatzioannou 

Australian Business Chamber (αληίζηνηρνο ηνπ ΔΒ) 

Private Bag 938, North Sydney NSW 2059 

tel (61.2)9977393, fax (61.2)99558914 

Standards Australia (βηνκεραληθά πξφηππα) 

PO Box 1055, Strathfield NSW 2135 

tel (61.2)97464700, fax (61.2)97468450 

Αustralian Securities Commission (ππεξεζία εγγξαθήο φισλ ησλ απζηξαιηαλψλ 

εηαηξεηψλ-πιεξνθνξίεο γηα απηέο) 

GPO Box 3235, Sydney NSW 2001 

tel (61.2)99112200, fax (61.2)99112733   Website: www.asic.gov.au 

http://www.dfat.gov.au/
http://www.austrade.gov.au/
http://www.asic.gov.au/
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4.  ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΣΖΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ 

 

EMBASSY OF GREECE 

9, Turrana Str., YARRALUMLA ACT 2600 

tel (61.2)62273011, 62733883, 62733158, 62733275    fax (61.2) 62732620 

Ambassador : H.E. Mr. Alexios Christopoulos 

 

CONSULATE GENERAL OF GREECE (NSW) 

219 - 223, Castlereagh Str., SYDNEY NSW 2000 

tel (61.2), 92649130    fax (61.2)92646135 

Consul General: Mr. Vassilios Tolios 

 

PRESS & INFORMATION OFFICE 

Suite 2103, 227 Elizabeth st. Sydney NSW 2000 

tel (61.2)92640355, fax (61.2)92640655 

grpressbureau@tpg.com.au 

Press Consul: Nicolaos Ekonomides 

 

OFFICE OF ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS 

Level 2/219 – 223 Castlereagh str., SYDNEY NSW 2000 

tel (61.2)92830055, fax (61.2)92830127 

E-mail: ecocom-sydney@mfa.gr 

Consul Ec.& Com. Affairs Mr. N. Christodoulidis  

 

MERCHANTILE MARINE SERVICE 

67, Todman Ave., KENSINGTON NSW 2033 

tel + fax (61.2) 93138686 

 

GREEK NATIONAL TOURIST ORGANISATION  (EOT) 

level 3/ 51, Pitt Str., SYDNEY  NSW 2000 

tel (61.2)92411663, fax (61.2)92352174 

 

NATIONAL BANK OF GREECE                       

level 3/37-49, Pitt Str., SYDNEY NSW 2000        

tel (61.2)92477456, fax (61.2)92514321    
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Australia Chief Representative: Mr. James Dimitriou  

 

CONSULATE GENERAL OF GREECE (VIC) 

37-39, Albert Rd., MELBOURNE VIC 3004 

tel (613)98664524, fax (61.3)98664933 

Consul General : Mr. Salamanis  

 

NATIONAL BANK OF GREECE 

114, William Str., MELBOURNE VIC 3000 

 tel (61.3)96700563, fax (61.3)96421451  Mr. John Marakis 

 

CONSULATE GENERAL OF GREECE (S.A.) 

366, King William Str., ADELAIDE SA 5000 

tel (61.8)82118066, 82118395,  fax (61.8)82118820 

Consul General : Mr. Dimitrios Chatzopoulos 

 

CONSULATE OF GREECE (W.A.) 

16, St. George Terrace, PERTH WA 6000 

tel (61.8)93256608, fax (61.8)93252940 

E-mail: grconsul@arach.net.au 

Consul : Despina Tzanakakis 

 


