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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΝΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΟΥΑΛΙΑΣ
Η πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας (ΝΝΟ), με πρωτεύουσα το Σύδνεϋ, αποτελεί την μεγαλύτερη
οικονομία της Αυστραλίας. Η συμμετοχή της οικονομίας της ΝΝΟ στο ομοσπονδιακό ΑΕΠ της χώρας
κατά το οικονομικό έτος 2019/2020 ανήλθε στο 31,8%. Σημειώνεται ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία
της Αυστραλίας ανήκει στην Πολιτεία της Βικτώριας, με πρωτεύουσα την Μελβούρνη, η οποία συνέβαλε
κατά 23,6% στο ομοσπονδιακό ΑΕΠ το ίδιο διάστημα.
Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση «State of the States» Απριλίου 2021 του Commsec, οι περισσότεροι
δείκτες της οικονομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας παρουσίασαν συγκριτική επιβράδυνση έναντι των
λοιπών πολιτειών κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, με αποτέλεσμα η πολιτεία να υποχωρήσει στην
έβδομη θέση της γενικής κατάταξης μεταξύ των αυστραλιανών πολιτειών με βάση τις οικονομικές
επιδόσεις. Σημειώνεται ότι ο οργανισμός παροχής οικονομικών και χρηματοπιστωτικών πληροφοριών
Commsec, που αποτελεί θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας Commonwealth, δημοσιεύει την εν λόγω
έκθεση ανά τρίμηνο και τα ευρήματά της χρησιμοποιούνται ευρέως από τους πολιτικούς και οικονομικούς
δρώντες για την αξιολόγηση των επιδόσεων των πολιτειών, την εκτίμηση της φάσης του οικονομικού
κύκλου και την ανάδειξη των μελλοντικών τάσεων.
Πιο συγκεκριμένα, κατά την πρόσφατη καταγραφή του Commsec, η Νέα Νότιος Ουαλία κατέλαβε την
τρίτη θέση με βάση τον επιμέρους δείκτη της κατασκευαστικής δραστηριότητας, την τέταρτη θέση με βάση
τον επιμέρους δείκτη της καταναλωτικής δαπάνης, την πέμπτη θέση με βάση τους δείκτες της οικονομικής
ανάπτυξης και της επενδυτικής δαπάνης, την έκτη θέση με βάση τους δείκτες της απασχόλησης, της
χορήγησης καταναλωτικών δανείων και της χορήγησης στεγαστικών δανείων και την έβδομη θέση με
βάση τους δείκτες της αύξησης του πληθυσμού και της έναρξης νέων κατασκευών. Παρά τις χαμηλές
επιδόσεις της πολιτείας κατά την πρόσφατη αποτίμηση, το πόρισμα του Commsec παρουσιάζει μια
συγκρατημένα θετική πρόβλεψη για την μελλοντική πορεία της οικονομίας της ΝΝΟ, επισημαίνοντας ότι
ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της πολιτείας, ο δείκτης κατασκευαστικής δραστηριότητας και ο
δείκτης χορήγησης στεγαστικών δανείων παρουσίασε ανάπτυξη ανώτερη του μέσου όρου της δεκαετίας
κατά το εξεταζόμενο τρίμηνο.
Σύμφωνα με την εξαμηνιαία ανασκόπηση του Προϋπολογισμού της Νέας Νοτίου Ουαλίας για το
οικονομικό έτος 2019/2020 από το πολιτειακό Υπουργείο Οικονομίας, η οικονομία της Νέας Νότιας
Ουαλίας κατέγραψε αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του -0,7% κατά το οικονομικό έτος 2019/2020.
Το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Πολιτειακό Προϊόν της Νέας Νότιας Ουαλίας παρουσίασε ακόμη
μεγαλύτερη μείωση της τάξης του -1,8%.
Κατά την πενταετία 2014/2015 – 2018/2019, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της Νέας Νότιας
Ουαλίας είχε κυμανθεί σε υψηλότερο επίπεδο από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο της (2,5%). Ωστόσο
τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν για την προστασία της δημόσιας υγείας από την πανδημία του
κορωνοϊού είχαν δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία της Νέας Νοτίου Ουαλίας, τόσο στο σκέλος του
διεθνούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών, όσο και στο σκέλος της εγχώριας οικονομικής
δραστηριότητας.
Ο πολιτειακός προϋπολογισμός του έτους 2019/2020 κατέγραψε έλλειμμα 6,9 δισ. AUD (ήτοι 1,1% του
πολιτειακού ΑΕΠ), ενώ, κατά το οικονομικό έτος 2020/2021, αναμένεται εκ νέου έλλειμμα ύψους 7,9 δισ.
AUD.
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Το καθαρό πολιτειακό χρέος ανήλθε κατά το 2019/2020 στα 19,3 δισ. AUD, ήτοι 3,1% του πολιτειακού
ΑΕΠ. Το πολιτειακό χρέος αναμένεται να ανέλθει κατά το οικονομικό έτος 2020/2021 στα 40,6 δισ. AUD
(6,3% του ΑΕΠ) και έως το έτος 2024/2025 προβλέπεται να φτάσει στο 13,7% του πολιτειακού ΑΕΠ.
Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι κατά τα τέσσερα οικονομικά έτη πριν την εκδήλωση της πανδημίας
(2015/2016 – 2018/2019), ο προϋπολογισμός της πολιτείας παρουσίαζε σταθερά πλεόνασμα και η Νέα
Νότιος Ουαλία βρισκόταν σε πορεία σταδιακής εξάλειψης του πολιτειακού χρέους.
Επισημαίνεται ότι, έως αυτή την στιγμή, η Κυβέρνηση της Νέας Νοτίου Ουαλίας έχει διοχετεύσει 29 δισ.
AUD για την στήριξη της οικονομίας και των εισοδημάτων από τις επιπτώσεις της πανδημίας, επιπλέον
της πολύ σημαντικής στήριξης που έλαβαν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι από τον Ομοσπονδιακό
Προϋπολογισμό.
Η εύρωστη κατάσταση της οικονομίας της πολιτείας κατά την έναρξη της πανδημίας και η επιτυχής έως
τώρα διαχείριση της πανδημίας, σε συνδυασμό με τα πολιτειακά και ομοσπονδιακά μέτρα οικονομικής
στήριξης, έχουν βοηθήσει την οικονομία της Νέας Νότιας Ουαλίας να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της
πανδημίας και έχουν οδηγήσει στην παρατηρούμενη ταχεία ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πρόσφατες αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυβέρνησης
της Νέας Νοτίου Ουαλίας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης επιβεβαιώνουν αυτή την εικόνα,
διατηρώντας την πολύ υψηλή βαθμολογία του παρελθόντος (ΑΑΑ).
Ακολουθεί Πίνακας με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών και
Εμπορίου της Αυστραλίας, αναφορικά με τα βασικά μεγέθη της οικονομίας της Νέας Νοτίου Ουαλίας κατά
το οικονομικό έτος 2019/2020. Επισημαίνουμε ότι το οικονομικό έτος 2019/2020 ξεκίνησε στις 01.07.2019
και έληξε στις 30.06.2020. Συγκεντρωτικά στοιχεία για το οικονομικό έτος 2020/2021 θα είναι διαθέσιμα
μετά τον Αύγουστο του 2021.
Οικονομικοί Δείκτες
Πληθυσμός
Πολιτειακό ΑΕΠ (εκ. AUD)
Ρυθμός αύξησης ΑΕΠ
Ανεργία
Εξαγωγές Αγαθών (εκ. AUD)

Οικονομικό έτος
2019/2020
8.164.128
629.290
-0,7%
5,0%
55.800

Ποσοστό επί
Αυστραλιανών Μεγεθών
31,8%
31,7%

14,6%

40,5%
Εισαγωγές Αγαθών (εκ. AUD)
43,0%
Εξαγωγές Υπηρεσιών (εκ. AUD)
43,7%
Εισαγωγές Υπηρεσιών (εκ. AUD)
20,1%
Σύνολο εξαγωγών (αγαθά+υπηρεσίες)
41,2%
Σύνολο εισαγωγών (αγαθά+υπηρεσίες)
29,7%
Όγκος Εμπορίου Αγαθών και Υπηρεσιών (εκ. AUD)
Μέση ετήσια ανάπτυξη εξαγωγών πενταετίας
7,6%
(αγαθά+υπηρεσίες)
Κύρια Εξαγώγιμα Προϊόντα
άνθρακας, χαλκός, χρυσός, βόειο κρέας, φάρμακα, αλουμίνιο, κρέας μη
125.991
39.739
38.085
95.539
164.076
259.615

Κύρια Εισαγώγιμα Προϊόντα
Κύριες Εξαγώγιμες
Υπηρεσίες
Κύριες Εισαγώγιμες
Υπηρεσίες

βόειο, προϊόντα διύλισης πετρελαίου, ιατρικά μηχανήματα, συσκευές
μέτρησης και ανάλυσης
τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, προϊόντα διύλισης πετρελαίου, Η/Υ,
φάρμακα, επιβατικά οχήματα, φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικός εξοπλισμός,
αεροσκάφη και μέρη, τρόφιμα, ορθοπεδικά είδη
ταξίδια για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ταξίδια για προσωπικούς σκοπούς,
συμβουλευτικές υπηρεσίες
ταξίδια για προσωπικούς σκοπούς, συμβουλευτικές υπηρεσίες,
εμπορευματικές μεταφορές

Πηγή: Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου Αυστραλίας, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ
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Από τον ανωτέρω Πίνακα διαφαίνεται ότι η Νέα Νότιος Ουαλία συνιστά κύριο διαμετακομιστικό κέντρο
στην αυστραλιανή επικράτεια.
Κύριοι τομείς της οικονομίας είναι ο ορυκτός πλούτος, η αμυντική βιομηχανία, η χαλυβουργία, τα τρόφιμα,
η εκπαίδευση, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (τράπεζες, ασφάλειες), η τεχνολογία πληροφορικής &
επικοινωνιών, οι μεταφορές και η διαχείριση φορτίων.
Επιπλέον, ο ιδιαίτερα αναπτυγμένος κλάδος των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην πρωτεύουσα της
Νέας Νότιας Ουαλίας, το Σύδνεϋ, σε συνδυασμό με τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Αυστραλίας σε
θεσμικό και κοινωνικό επίπεδο (σταθερό φορολογικό πλαίσιο 30% επί των κερδών, περιβάλλον χαμηλού
επιχειρηματικού κινδύνου, διαφανές πλαίσιο λειτουργίας των κρατικών μηχανισμών, σαφές νομικό
επενδυτικό πλαίσιο, υψηλό επίπεδο αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας επικοινωνιών, υψηλό
επίπεδο εκπαίδευσης του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού), το καθιστούν μία από τις κορυφαίες
επιλογές παγκοσμίως για την προσέλκυση επενδύσεων.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Α. Εμπορικές - Επιχειρηματικές Σχέσεις
Δεν υφίστανται δημοσιευμένα στοιχεία για το διμερές εμπόριο Ελλάδας – Νέας Νότιας Ουαλίας. Εκτιμάται
ότι οι κυριότεροι εξαγωγικοί κωδικοί της Ελλάδας στην Αυστραλία ισχύουν και για τη ΝΝΟ.
Σε διμερές επίπεδο, σημαντικές προοπτικές καταγράφονται για τη χώρα μας στις εξαγωγές αγροτικών
συσκευασμένων προϊόντων, δομικών υλικών και φαρμάκων (για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση) ενώ
από την Αυστραλία εξάγονται φάρμακα, σκραπ, δορές ζώων και προϊόντα χημικής βιομηχανίας.
Β. Αυστραλιανοί Φορείς Διμερούς Συνεργασίας
NSW Trade & Investment
Το πολιτειακό Υπουργείο Βιομηχανίας (Department of Industry) έχει εξειδικευμένο τμήμα προώθησης
εξαγωγών και προσέλκυσης επενδύσεων. Εκπονεί προγράμματα επιχειρηματικής δράσης, οργανώνει
αποστολές στο εξωτερικό και παρέχει τεχνογνωσία, με έμφαση στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
NSW Business Chamber
Συνιστά το παλαιότερο ανεξάρτητο Επιμελητήριο της Νέας Νότια Ουαλίας και λειτουργεί με
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Με 19.000 μόνιμα μέλη είναι ισχυρό βιομηχανικό lobby.
Γ. Μικτά Επιμελητήρια και επιχειρηματικές οργανώσεις
Hellenic Australian Chamber of Commerce and Industry
Πρόκειται για μικτό Ελληνο-Αυστραλιανό Επιμελητήριο που έως πρόσφατα ήταν ανενεργό. Το τελευταίο
διάστημα έχουν αναληφθεί προσπάθειες για την επανενεργοποίηση και την εύρυθμη λειτουργία του. Στο
πλαίσιο αυτό διοργανώνονται θεματικές εκδηλώσεις, τακτικές συναντήσεις δικτύωσης των μελών του και
διανέμεται newsletter.
European Australian Business Council – EABC
To EABC εδρεύει στο Σύδνεϋ και έχει δραστηριότητα σε όλη την Αυστραλία. Επιδεικνύει σημαντική δράση
στη διοργάνωση επιχειρηματικών ημερίδων και την προώθηση θεσμικών ζητημάτων ευρωπαϊκού
εξαγωγικού και επενδυτικού ενδιαφέροντος. Επιτομή του είναι η ετήσια επίσκεψη υψηλόβαθμων
στελεχών αυστραλιανών επιχειρήσεων με Υπουργούς της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης (οι οποίοι
προΐστανται παραγωγικών Υπουργείων) στις Βρυξέλλες σε συνδυασμό με δύο Ευρωπαϊκές
μεγαλουπόλεις, ώστε να διερευνηθούν δυνατότητες διμερών οικονομικών συνεργασιών.
Ενημέρωση 18.07.2021
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