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ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΣΥΔΝΕΫ 

 
 

Σημείωμα σχετικά με την πρόσβαση του ελληνικού γιαουρτιού στη αγορά της 
Αυστραλίας 

 

Παραγωγή γιαουρτιού στην Αυστραλία  

Η Αυστραλία έχει σημαντική εγχώρια γαλακτοκομική παραγωγή, η οποία καλύπτει την εγχώρια 
αγορά και δημιουργεί πλεόνασμα το οποίο στρέφεται στη διεθνή αγορά.  

Όσον αφορά το γιαούρτι, η τοπική αγορά τροφοδοτείται ως επί το πλείστον από την τοπική 
παραγωγή, ενώ οι εισαγωγές αντιστοιχούν έως τώρα σε πολύ μικρό κομμάτι της συνολικής 
κατανάλωσης.  

Από το σύνολο της εγχώριας παραγωγής γιαουρτιού, κατά το οικονομικό έτος 2016/2017, 
διατέθηκαν στην εσωτερική αγορά 131,2 χιλιάδες τόννοι και στη διεθνή αγορά (πρωτίστως 
στην Ασία) διατέθηκαν 166,8 χιλιάδες τόννοι.  

Εκτός από την επάρκεια της εσωτερικής παραγωγής, σημαντικό ρόλο στον περιορισμό των 
εισαγωγών παίζει και το αυστηρό και πολύπλοκο πλαίσιο προδιαγραφών το οποίο αποτρέπει 
τους διεθνείς προμηθευτές. 

Κατανάλωση γιαουρτιού στην Αυστραλία  

Ακολουθεί πίνακας σχετικά με τη συνολική κατανάλωση γιαουρτιού στην Αυστραλία. Όπως 
προκύπτει από τον κατωτέρω πίνακα, το μερίδιο των εισαγωγών σε σχέση με τη συνολική 
ετήσια κατανάλωση των Αυστραλών κινείται αρκετά χαμηλά (1,4% κατά το οικονομικό έτος 
2016/2017). Επιπλέον, το μερίδιο της Νέας Ζηλανδίας μεταξύ των διεθνών προμηθευτών της 
Αυστραλίας καλύπτει μεγάλο μέρος αυτής της διεθνούς προσφοράς (1/2 με 1/3 της αγοράς). 

 

Ετήσια κατανάλωση γιαουρτιού στην Αυστραλία 
(σε τόνους) 

 2015/2016 2016/2017 

Σύνολο κατανάλωσης 132.526 133.089 

Πωλήσεις εγχωρίων επιχειρήσεων 130.560 131.176 

Εισαγωγές 1.966 1.913 

εκ των οποίων εισαγωγές από Νέα Ζηλανδία 965 638 

Μερίδιο εισαγωγών σε σύνολο κατανάλωσης 1,5% 1,4% 

Μερίδιο ΝΖ σε σύνολο  εισαγωγών 49,1% 33,4% 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Αυστραλίας ABS, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ 
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Ευρωπαϊκές εξαγωγές γιαουρτιού στην Αυστραλία  

Οι ελληνικές εξαγωγές προϊόντων γιαουρτιού (ΚΣΟ 040310) προς την Αυστραλία καθ’όλο το 
διάστημα από το 2010 έως το 2018 ήταν εξαιρετικά περιορισμένες. Συγκεκριμένα, 
παρατηρείται κάποια εξαγωγική κίνηση κατά το διάστημα 2011-2015, με υψηλότερη ετήσια 
επίδοση το 2013, όπου πραγματοποιήθηκαν εξαγωγές ύψους 80,5 χιλιάδων ευρώ, ενώ από 
το 2016 και έπειτα οι εξαγωγές μηδενίζονται.  

Αυτό συμβαίνει διότι η χώρα μας εντάχθηκε, στις 25.06.2015, στον κατάλογο χωρών με 
κρούσματα οζώδους δερματίτιδας τον οποίο τηρεί το Υπουργείο Γεωργίας της Αυστραλίας, με 
αποτέλεσμα την επιβολή απαγόρευσης στις εισαγωγές γαλακτοκομικών (πλην του τυριού από 
παστεριωμένο γάλα και του βουτύρου). 

Επισημαίνουμε ότι, κατά το διάστημα 2010-2018, οι συνολικές ευρωπαϊκές εξαγωγές στον ίδιο 
δασμολογικό κωδικό ήταν ασήμαντες (ορισμένες χιλιάδες ή δεκάδες χιλιάδες ευρώ κατ’έτος). 
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας των ευρωπαϊκών εξαγωγών γιαουρτιού προς την ανά έτος και 
κράτος-μέλος ΕΕ με βάση τα στοιχεία της EUROSTAT: 

 

Ευρωπαϊκές εξαγωγές γιαουρτιού (ΚΣΟ 040310) στην Αυστραλία 2010-2018 
(αξία σε χιλ. ευρώ) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ουγγαρία 0 0 0 0 4,97 3,04 0 1,79 7,72 

Γερμανία 0 1,67 0,07 0 0 0 0 0 2,84 

Ολλανδία 0 0 0 0 0 0 0,62 0,42 0,26 

Ιταλία 0 0 0 9 0 7,89 4,8 4,25 0 

Ελλάδα 0 16,12 50 80,52 28,7 17,87 0 0 0 

ΗΒ 21,92 3,26 8,3 45,88 17,57 17,08 0 0 0 

Αυστρία 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 

Ισπανία 0 0 0 0 0 0,03 0 0 0 

Τσεχία 0 0 0 0 0,06 0 0 0 0 

Φιλανδία 0 0 0,15 0,02 0,01 0 0 0 0 

Γαλλία 0 0,02 0 0,2 0 0 0 0 0 

Σύνολο 21,92 21,07 58,52 135,62 51,31 47,16 5,42 6,46 10,82 

Πηγή EUROSTAT, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ 

 

Κτηνιατρικές Προδιαγραφές  

Σύμφωνα με γραπτή ενημέρωση από το Υπουργείο Γεωργίας της Αυστραλίας, η εισαγωγή 
γιαουρτιού από την Ελλάδα στην Αυστραλία συνεχίζει να απαγορεύεται, διότι η Ελλάδα δεν 
αναγνωρίζεται ακόμη από την Αυστραλία ως περιοχή ελεύθερη από την ασθένεια της οζώδους 
δερματίτιδας (Lumpy Skin Disease) και την ασθένεια της ευλογιάς των αιγοπροβάτων (goat 
and sheep pox).  

Οι ανωτέρω απαγορεύσεις αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας και 
Υδάτινων Πόρων στους ακόλουθους συνδέσμους: 
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https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ViewElement/Element/Alert?elementPk=98358
2&casePk=983606 

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ViewElement/Element/Index?elementPk=9323
06&caseElementPk=993598 

Επισημαίνουμε ότι η εισαγωγή τυριού και βουτύρου από την Ελλάδα παραμένει δυνατή 
καθόλο το εξεταζόμενο διαστημα. Επιπλέον επιτρέπεται η εισαγωγή άλλων προϊόντων με 
συστατικά γαλακτοκομικής προέλευσης σε ποσοστό κατώτερο του 10%, εφόσον τα 
γαλακτοκομικά συστατικά έχουν υποστεί αποστείρωση ή τυροκομική επεξεργασία.  

Η διαδικασία εισαγωγής των ανωτέρω προϊόντων  αναφέρεται στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Γεωργίας και Υδάτινων Πόρων στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/Conditions?EvaluatableElem
entId=418171&Path=UNDEFINED&UserContext=External&EvaluationStateId=c1dfc4fa-
54aa-4c7c-b3ff-
c31f218a0f9d&CaseElementPk=1188251&EvaluationPhase=ImportDefinition&HasAlerts=Tru
e&HasChangeNotices=False&IsAEP=False 

Η εισαγωγή αιγοπρόβειων γαλακτοκομικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένου του 
γιαουρτιού) από την Ελλάδα στην Αυστραλία θα είναι εφικτή όταν η Ελλάδα περιληφθεί στον 
κατάλογο του Υπουργείου Γεωργίας της Αυστραλίας ως χώρα ελεύθερη από αφθώδη πυρετό 
και ευλογιά των αιγοπροβάτων. Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία εισαγωγής θα διέπεται 
από τους κανόνες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας στον ακόλουθο 
σύνδεσμο: 

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/Conditions?EvaluatableElem
entId=418171&Path=UNDEFINED&UserContext=External&EvaluationStateId=c1dfc4fa-
54aa-4c7c-b3ff-
c31f218a0f9d&CaseElementPk=1188251&EvaluationPhase=ImportDefinition&HasAlerts=Tru
e&HasChangeNotices=False&IsAEP=False 

Για την εισαγωγή αγελαδινών γαλακτοκομικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένου του 
γιαουρτιού) από την Ελλάδα στην Αυστραλία θα πρέπει η Ελλάδα να αναγνωριστεί από τις 
αυστραλιανές αρχές ως περιοχή ελεύθερη από την ασθένεια της οζώδους δερματίτιδας. 

Άλλα εμπόδια στην προσβαση 

Η αγορά της Αυστραλίας παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και προκλήσεις για το ελληνικό γιαούρτι.  

Η μεγάλη απόσταση από την Ελλάδα αυξάνει τα μεταφορικά κόστη, ενώ οι πολύπλοκοι 
υγειονομικοι έλεγχοι ελλοχεύουν καθυστερήσεις που ενδέχεται να περιορίσουν σημαντικά το 
χρόνο ζωής του προϊόντος στο ράφι.  

Σύμφωνα με μαρτυρίες Αυστραλών εισαγωγέων, σημαντικό εμπόδιο στις εισαγωγές 
γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελεί η διάρκεια του χρόνου παραμονής των προϊόντων στην 
καραντίνα, η οποία είναι υποχρεωτική σε όλα τα φορτία κατά την πρώτη είσοδο του προϊόντος 
στην αγορά, ενώ στις επόμενες αποστολές εκτελείται δειγματοληπτικά σε τυχαία φορτία. Η 
διάρκεια της καραντίνας μπορεί να φτάσει τις 2 με 3 εβδομάδες, περιορίζοντας σημαντικά τον 
χρόνο κυκλοφορίας του προϊόντος στην αγορά. Στην περίπτωση του γιαουρτιού, αυτή η 
καθυστέρηση είναι καθοριστικής σημασίας, δεδομένου του βραχύτερου χρόνου ζωής του 
συγκεκριμένου προϊόντος σε σχέση με άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα. 

Άλλη σημαντική πρόκληση για τους Έλληνες παραγωγούς αποτελεί η δυναμική εγχώρια 
γαλακτοκομική παραγωγή, η οποία καλύπτει την εγχώρια αγορά και δημιουργεί πλεόνασμα το 
οποίο στρέφεται στη διεθνή αγορά.  
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Επιπλέον, οι αυστραλιανές επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα ενεργές στην παραγωγή του λεγόμενου 
«ελληνικού γιαουρτιού» («Greek yogurt») το οποίο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στο αυστραλιανό 
καταναλωτικό κοινό. Συχνά οι συσκευασίες τέτοιων προϊόντων, εκτός από την σαφή αναφορά 
«Greek yogurt» περιλαμβάνουν και άλλους ελληνικούς πολιτιστικούς συνειρμούς, όπως μπλε 
και άσπρο χρώμα, σχέδια μαιάνδρων κλπ.  

Αυτή η ιδιοποίηση της ονομιασίας δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες για το αυθεντικό ελληνικό 
προϊόν, καθώς καλείται να ανταγωνιστεί το τοπικό προϊόν που δεν επιβαρύνεται από 
μεταφορικά κόστη και τελωνειακές καθυστερήσεις, χωρίς ταυτόχρονα να έχει το συγκριτικό 
πλεονέκτημα της ονομασίας που θα μπορούσε να εξισορροπήσει το αυξημένο κόστος. 

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, η εισαγωγή ελληνικού γιαουρτιού στην Αυστραλία απαγορεύεται 
στην παρούσα φάση, αλλά, ανεξαρτήτως του συγκεκριμένου νομικού εμποδίου, το διεθνές 
ενδιαφέρον για εξαγωγές έχει υπάρξει διαχρονικώς περιορισμένο, όπως φανερώνουν τα 
στατιστικά στοιχεία. 

 

Αικατερίνη Γκίκιζα, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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