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Διεθνές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών Αυστραλίας κατά το οικονομικό έτος 2017/2018
Το Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου της Αυστραλίας δημοσίευσε σήμερα τα στοιχεία
διεθνούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών της χώρας για το οικονομικό έτος 2017/2018
(01.07.2017-30.06.2018).
Κατά το οικονομικό έτος 2017/2018, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών της Αυστραλίας
ανήλθαν στα 403,2 δισ. AUD, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,9% έναντι του προηγούμενου
οικονομικού έτους. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 9,0% και ανήλθαν
στα 695,4 δισ. AUD.
Ο κυριότερος εμπορικός εταίρος της Αυστραλίας ήταν η Κίνα, με όγκο εμπορίου 194,6 δισ.
AUD και μερίδιο 24,4% επί του συνολικού όγκου εμπορίου της Αυστραλίας. Ακολούθησαν η
Ιαπωνία με όγκο εμπορίου 77,6 δισ. AUD και μερίδιο 9,7% και οι ΗΠΑ με όγκο εμπορίου 70,2
δισ. AUD και μερίδιο 8,8%.
Η Κίνα ήταν ο κυριότερος εξαγωγικός προορισμός της Αυστραλίας, απορροφώντας αγαθά
και υπηρεσίες ύψους 123,3 δισ. AUD, αλλά και ο κυριότερος προμηθευτής της αυστραλιανής
αγοράς με εξαγωγές ύψους 71,3 δισ. AUD.
Σημειώνεται ότι, στα στατιστικά στοιχεία του διμερούς εμπορίου της Αυστραλίας, η ΕΕ δεν
αντιμετωπίζεται ως ενιαία εμπορική οντότητα. Οι διμερείς συναλλαγές των κ-μ της ΕΕ
καταγράφονται μεμονωμένα και η συγκεκριμένη μεθοδολογία δεν αναδεικνύει τη σημασία της
ΕΕ μεταξύ των διεθνών εμπορικών εταίρων της Αυστραλίας. Εάν υπολογιστούν συνολικά οι
επιδόσεις των κ-μ της ΕΕ, ο όγκος εμπορίου της ΕΕ με την Αυστραλία κατά το οικονομικό
έτος 2017/2018 ανήλθε σε 106,1 δισ. AUD, τιμή που αντιστοιχεί σε μερίδιο αγοράς 13,3% και
τοποθετεί την ΕΕ στη δεύτερη θέση μεταξύ των διεθνών εμπορικών εταίρων της Αυστραλίας.
Επιπλέον, οι εξαγωγές της ΕΕ προς την Αυστραλία ανήλθαν σε 76,5 δισ. AUD, εκτοπίζοντας
την Κίνα από την πρώτη θέση μεταξύ των διεθνών προμηθευτών της Αυστραλίας.
Οι βασικότερες πηγές εσόδων της Αυστραλίας κατά το 2017/2018 προήλθαν από τις
εξαγωγές σιδηρομεταλλευμάτων (61,4 δισ. AUD) και άνθρακα (60,4 δισ. AUD), την παροχή
εκπαιδευτικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών στις οποίες περιλαμβάνονται δαπάνες διδάκτρων και
διαμονής αλλοδαπών φοιτητών (32,4 δισ. AUD), τις εξαγωγές φυσικού αερίου (30,9 δισ. AUD)
και την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αναψυχής (21,6 δισ. AUD).
Οι σημαντικότερες δαπάνες της Αυστραλίας κατευθύνθηκαν στην προμήθεια ταξιδιωτικών
υπηρεσιών αναψυχής (42,5 δισ. AUD), την εισαγωγή επιβατικών αυτοκινήτων (23,3 δισ. AUD),
προϊόντων διύλισης πετρελαίου (21,7 δισ. AUD), πλοίων και πλωτών μέσων (14,9 δισ. AUD)
καθώς και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών (13,4 δισ. AUD).
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