ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΔΝΕΫ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

2021

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΙΚΙΖΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΕΥ Α΄
ΣΥΔΝΕΫ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ISO 9001:2008ΓΕΝ 30 - 02

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 2021

Γενικό Προξενείο Σύδνεϋ
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ............................................................................................................................................4
Α.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Χώρας ................................................................................................................... 4
Α.2 Δημογραφικά Στοιχεία ................................................................................................................................. 4
Α.3 Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη Αγοράς ............................................................................................ 5
Α.4 Διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδας Αυστραλίας .............................................................................. 7
Α.4.1 Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας – Αυστραλίας...................................................................................... 7
Α.4.2 Οι 5 κυριότερες κατηγορίες εξαγωγών από την Ελλάδα ............................................................... 7
Α.4.3 Επενδύσεις.............................................................................................................................................. 7
Α.4.4 Τουρισμός .............................................................................................................................................. 7
Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ .....................................................................................................................8
Β.1 Θεσμικό πλαίσιο ........................................................................................................................................... 8
Β.1.1 Νομικές Μορφές Εταιριών ................................................................................................................... 8
Β.1.2 Διαδικασία ίδρυσης εταιρίας ............................................................................................................... 8
Β.1.3 Καθεστώς αδειοδοτήσεων ................................................................................................................... 8
Β.1.4 Σήμανση / πιστοποίηση προϊόντων .................................................................................................. 8
Β.1.5 Τιμολόγηση ............................................................................................................................................. 9
Β.1.6 Τελωνειακή νομοθεσία (Διαδικασία – Αρχές) ................................................................................... 9
Β.1.7 Διαδικασίες εισαγωγής / περιορισμοί εισαγωγών ........................................................................ 10
Β.1.8 Εξασφάλιση πιστώσεων – χρηματοδοτήσεων............................................................................... 10
Β.1.9 Καθεστώς ιδιοκτησίας ........................................................................................................................ 11
Β.1.10 Εργασιακό καθεστώς ....................................................................................................................... 12
Β.2 Στρατηγική Εισόδου στην Αγορά της Αυστραλίας ............................................................................... 12
Β.2.1 Συνεργασία με Αντιπροσώπους/διανομείς .................................................................................... 12
Β.2.2 Δημιουργία θυγατρικής/υποκαταστήματος/αντιπροσωπίας/κοινοπραξίας .......................... 13
Β.2.3 Δίκτυα Διανομής .................................................................................................................................. 14
Β.2.4 Προώθηση – Διαφήμιση – Εμπορικές εκθέσεις .............................................................................. 14
Β.2.5 Πρακτικές οδηγίες ................................................................................................................................ 16
Β.3 Καταναλωτικά Πρότυπα ............................................................................................................................ 17
Β.4 Βιομηχανική Ιδιοκτησία ............................................................................................................................... 18
Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΣΗ ...................................................................................................................19
Γ.1 Συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας ............................................................................................ 19
Γ.2 Φορολογία Φυσικών προσώπων ........................................................................................................... 19
Γ.2.1 Φορολογικές κλίμακες κατοίκων για το οικονομικό έτος 2020/2021 .......................................... 19
Γ.2.2 Φορολογικές κλίμακες αλλοδαπών για το οικονομικό έτος 2020/2021 ..................................... 19
Γ.3 Φορολόγηση Επιχειρήσεων ...................................................................................................................... 20
Γ.4 Ειδικότεροι φόροι ......................................................................................................................................... 20
Γ.5 Δασμοί - Δασμολόγιο ................................................................................................................................ 20

2

Γενικό Προξενείο Σύδνεϋ
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 2021

Γ.6 Ειδικές Οικονομικές Ζώνες (FTZ)................................................................................................................. 20
Δ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ..........................................................................................................................21
Δ.1 Αναπτυξιακός Νόμος - Κίνητρα Επενδύσεων ........................................................................................ 21
Δ.2 Καθεστώς Ιδιωτικοποιήσεων ..................................................................................................................... 21
Δ.3 Πιστοληπτική ικανότητα χώρας – Κίνδυνοι/ προοπτικές ...................................................................... 21
Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ......................................................................................................................22
ΣΤ. ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.................................................23
ΣΤ.1 Κατασκευαστικός τομέας .......................................................................................................................... 23
ΣΤ.2 Τρόφιμα / Ποτά ........................................................................................................................................... 23
ΣΤ.3 Ναυτιλία ........................................................................................................................................................ 23
ΣΤ.4 Επενδύσεις ................................................................................................................................................... 23
Ζ. ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ .............................................................................................................24
Ζ.1 Ελληνικές Αρχές και Φορείς ....................................................................................................................... 24
Ζ.2 Αυστραλιανές Αρχές και Φορείς .............................................................................................................. 25
Ζ.3 Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια και Φορείς ............................................................................... 25
Ζ.3.1 Αυστραλιανά Επιμελητήρια ................................................................................................................ 26
Ζ.3.2 Ελληνο-αυστραλιανά Επιμελητήρια.................................................................................................. 27
Ζ.3.3 Μικτά Επιμελητήρια .............................................................................................................................. 27
Ζ.4 Τράπεζες ....................................................................................................................................................... 29
Ζ.5 Διοργανωτές Εκθέσεων ............................................................................................................................. 30
Ζ.6 Ξενοδοχεία .................................................................................................................................................... 31
Ζ.6.1 Sydney ................................................................................................................................................... 31
Ζ.6.2 Melbourne............................................................................................................................................. 31
Ζ.7 Διπλωματικές Αποστολές .......................................................................................................................... 32
Ζ.8 Σύνδεσμοι...................................................................................................................................................... 32
Ζ.8.1 Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι .................................................................................................................. 32
Ζ.8.2 Σύνδεσμοι Τομέα Κατασκευών και Υλικών ....................................................................................... 33
Ζ.8.3 Αγροτικοί Σύνδεσμοι ............................................................................................................................ 34
Ζ.8.4 Άλλοι Σύνδεσμοι ................................................................................................................................... 36

3

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 2021

Γενικό Προξενείο Σύδνεϋ
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Χώρας
Η Αυστραλία είναι η 6η μεγαλύτερη σε έκταση χώρα στον κόσμο. Σύμφωνα με στοιχεία του
Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών και Εμπορίου, η Αυστραλία είναι η 14η πλουσιότερη χώρα με
βάση το ΑΕΠ, το οποίο κατά το 2020 προσέγγισε τα 2,0 τρισ. δολάρια Αυστραλίας (περίπου 1,3 τρισ.
USD), ποσό που αντιστοιχεί στο 1,6% της παγκόσμιας οικονομίας, τη στιγμή που ο πληθυσμός της
αντιστοιχεί μόλις στο 0,3% του παγκόσμιου πληθυσμού. Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία της
Παγκόσμιας Τράπεζας, η Αυστραλία είναι η 12η πλουσιότερη χώρα με βάση το ονομαστικό ΑΕΠ και η
28η πλουσιότερη χώρα με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ.
Πρόκειται για μια διαφοροποιημένη οικονομία με μεγάλη και συνεχώς αυξανόμενη έμφαση στις
υπηρεσίες. Κατά το 2020, ο τομέας των υπηρεσιών συνέβαλε κατά 82% στην πραγματική ακαθάριστη
προστιθέμενη αξία που παρήχθη στην χώρα και ο τομέας των αγαθών κατά 18% (2,2% ο αγροτικός
τομέας της οικονομίας και 15,8% ο βιομηχανικός τομέας).
Η ιδιαίτερη δυναμική του τομέα των υπηρεσιών αποτυπώνεται στον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης του τομέα
που κυμαίνεται στο 3,4% κατά μέσο όρο από το 1991 και έπειτα, ενώ ο τομέας της παραγωγής αγαθών
σημειώνει αύξηση της τάξης του 2,4% κατά το ίδιο διάστημα. Αιχμή του δόρατος στον τομέα των
υπηρεσιών αποτελούν η πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες με μέσο ρυθμό ανάπτυξης 5,1% και
ακολουθούν οι επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες με 4,9% και οι υπηρεσίες υγείας με 4,5%.
Στους τομείς των πρώτων υλών και ενέργειας, η Αυστραλία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας
σιδηρομεταλλευμάτων, βωξίτη και λιθίου και ο δεύτερος σημαντικότερος εξαγωγέας χρυσού, μολύβδου
και σπανίων γαιών. Είναι επίσης η χώρα με τα υψηλότερα γνωστά αποθέματα σιδήρου, χρυσού,
μολύβδου, ουρανίου, ψευδαργύρου και η χώρα με τα δεύτερα υψηλότερα αποθέματα βωξίτη, λιθίου,
κοβαλτίου, λιγνίτη, χαλκού και νικελίου. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, η Αυστραλία βρίσκεται στην 14η
θέση με βάση τα αποθέματα και στην 7η θέση με βάση τις εξαγωγές.
Λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας της χώρας με τις αγορές της Ασίας, οι οποίες παρουσιάζουν
αυξημένη ζήτηση για πρώτες ύλες και ενέργεια, οι συνολικές εξαγωγές πρώτων υλών και ενέργειας
έχουν πενταπλασιαστεί στο διάστημα από το 2001 έως το 2020 (κατά το οικονομικό έτος 2019/2020
ανήλθαν στα 245,8 δισ. AUD).
Στους τομείς των προϊόντων τροφίμων, η Αυστραλία είναι ο 14ος σημαντικότερος προμηθευτής
παγκοσμίως (εξαγωγές συνολικού ύψους 51,8 δισ. AUD κατά το 2019/2020) με το 3/4 των εξαγωγών
να κατευθύνονται στις αγορές της Ασίας. Η χώρα κατέχει την 2η θέση παγκοσμίως μεταξύ των
εξαγωγέων βοδινού, την 4η θέση στη ζάχαρη, την 5η θέση στον οίνο και τη 10η θέση στα λαχανικά και
τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Α.2 Δημογραφικά Στοιχεία

Πολίτευμα

Βασιλευομένη
Ομοσπονδιακή
Κοινοβουλευτική
Δημοκρατία

Πληθυσμός
(σε εκατ.)

25,5

Πρωτεύουσα

Καμπέρρα

Η Αυστραλία είναι μια ιδιαίτερα πολυπολιτισμική χώρα. Περίπου το 28% των κατοίκων της Αυστραλίας
έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, ενώ σχεδόν οι μισοί κάτοικοι της χώρας (49%) έχουν τουλάχιστον έναν γονέα
ο οποίος έχει γεννηθεί στο εξωτερικό. Ένας στους έξι Αυστραλούς είναι άνω των 65 ετών και τα δύο
τρίτα του πληθυσμού ζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα.
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Σύμφωνα με την απογραφή του 2016, περίπου 421.000 Αυστραλοί δήλωσαν ότι έχουν ελληνική
καταγωγή (σχεδόν το 1,8% του πληθυσμού) ενώ 237.000 δήλωσαν ότι μιλούν την ελληνική γλώσσα
στην κατοικία τους. Εκ του συνόλου των Αυστραλών ελληνικής καταγωγής, 93.740 έχουν γεννηθεί στην
Ελλάδα. Οι περισσότεροι Ελληνοαυστραλοί κατοικούν στην Πολιτεία της Βικτώριας (110.707 άτομα).
Έπονται η Νέα Νότιος Ουαλία (81.683 άτομα), η Νότιος Αυστραλία (22.933 άτομα) ,η Κουηνσλάνδη
(10.538 άτομα) και η Δυτική Αυστραλία (4.790 άτομα). Οι εκτιμήσεις των τοπικών ομογενειακών
οργανώσεων ανεβάζουν τον αριθμό των Ελληνοαυστραλών στις 700.000 άτομα, καθώς οι
παλαιότερες γενεές απογράφονται μόνο ως Αυστραλοί, ενώ θα πρέπει να συνυπολογιστεί και ένας
σημαντικός αριθμός Ελληνοαυστραλών οι οποίοι ζούσαν στην Ελλάδα και επέστρεψαν στην
Αυστραλία κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης.
Η αγγλική αποτελεί την επίσημη γλώσσα στην Αυστραλία. Ωστόσο, περίπου το 21% του πληθυσμού
μιλά άλλη γλώσσα στο σπίτι. Εξ αυτών, το 2,5% μιλά μανδαρινική κινεζική, τον 1,4% αραβική, το 1,2%
καντονέζικη κινεζική, το 1,2% βιετναμέζικη, το 1,2% ιταλική και στην έκτη θέση βρίσκεται η ελληνική
γλώσσα με 1,0%.
Σύμφωνα με την απογραφή του 2016, η θρησκευτική συνείδηση του πληθυσμού έχει ως εξής: Καθολικοί
22,6%, Αγγλικανοί 13,3%, άλλοι Χριστιανοί 14,7%, Βουδιστές 2,4%, Μουσουλμάνοι 2,6%, Ινδουιστές 1,9%,
Εβραίοι0,4%, άλλες θρησκείες 1,5%%, άθεοι 30,1%. Μολονότι τηρούνται οι χριστιανικές αργίες, η
χριστιανική θρησκεία δεν αποτελεί επίσημη θρησκεία του κράτους.

Α.3 Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη Αγοράς
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
Ονομαστικό ΑΕΠ (δισ.
USD, τρέχουσες τιμές)

Μεταβολή ΑΕΠ
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ
(USD, τρέχουσες τιμές)

1.361,6
-2,5 %
52.994,7

Ανεργία

6,5%

Χρέος Γενικής
Κυβέρνησης (% ΑΕΠ)

Πληθωρισμός

0,9%

Εξαγωγές

Ισοζύγιο Γενικής
Κυβέρνησης (% ΑΕΠ)

-189,3%

(εκατ. AUD)

Εισαγωγές
(εκατ. AUD)

-34,5%
363.408
293.604

Πηγές: Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου Αυστραλίας, Υπουργείο Οικονομίας Αυστραλίας, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ

Κατά το 2020, το ΑΕΠ της Αυστραλίας προσέγγισε τα 2,0 τρισ. AUD (περίπου 1,4 τρισ. USD), ποσό που
αντιστοιχεί στο 1,8% της παγκόσμιας οικονομίας, τη στιγμή που ο πληθυσμός της αντιστοιχεί στο 0,3%
του παγκόσμιου πληθυσμού.
Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της Αυστραλίας παρουσίασε ύφεση της τάξης του 2,5% κατά το
2020 λόγω των συνεπειών της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν για την
προστασία της δημόσιας υγείας. Αξίζει να τονιστεί ότι με τη λήξη του πρώτου τριμήνου του 2017 η
Αυστραλία είχε σημειώσει παγκόσμιο ρεκόρ επιτυγχάνοντας την μακρότερη διάρκεια συνεχούς θετικού
ρυθμού ανάπτυξης που έχει καταγραφεί ποτέ σε αναπτυγμένη χώρα, διανύοντας 26 χρόνια (104
τρίμηνα) χωρίς να αντιμετωπίσει τεχνική ύφεση (δύο συνεχόμενα τρίμηνα αρνητικού ρυθμού
ανάπτυξης). Η θετική πορεία ανάπτυξης συνεχίστηκε έως και το τέλος του 2019. Ωστόσο, το πρώτο
τρίμηνο του 2020 η οικονομία της Αυστραλίας συρρικνώθηκε κατά 0,3%, λόγω των περιορισμών
κίνησης που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και την συνακόλουθη
πτώση της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 η οικονομία
συρρικνώθηκε κατά 7,0% (τιμή που καταγράφηκε για πρώτη φορά στην οικονομική ιστορία της χώρας),
θέτοντας τέλος στην συνεχόμενη πορεία ανάπτυξης της μετά από 28 έτη. Ως αποτέλεσμα, το οικονομικό
έτος 2019/2020 έκλεισε με ύφεση 6,3%. Η εικόνα του ρυθμού ανάπτυξης είναι λιγότερο αρνητική όταν
εξετάζονται οι επιδόσεις κατά την διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2020 καθώς η αυστραλιανή
οικονομία ανέκαμψε γρήγορα μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων (βλ. ανωτέρω πίνακα).
Η ανεργία κατά το ημερολογιακό έτος 2020 ανήλθε στο 6,5%. Έως και το τέλος του ημερολογιακού έτους
2019 παρέμενε σε διαχειρίσιμα όρια (5,2% κατά το 2019). Ωστόσο, τα μέτρα περιορισμού της
κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού είχαν σημαντικές επιπτώσεις στην
απασχόληση, με αποτέλεσμα το ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας της Αυστραλίας να εκτιμά ότι ο
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δείκτης ανεργίας θα εκτινασσόταν στο 15% του εργατικού δυναμικού, εάν δεν λαμβάνονταν έκτακτα
μέτρα στήριξης. Πράγματι, η Αυστραλιανή Κυβέρνηση εξήγγειλε σειρά μέτρων για την στήριξης της
απασχόλησης με υψηλό κόστος για τα δημόσια οικονομικά (έκτακτα επιδόματα JobKeeper, JobSeeker,
JobTrainer, JobMaker).Έτσι, κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020, ο δείκτης ανεργίας ανήλθε στο
7,4%, αλλά έκτοτε υποχωρεί σταδιακά προς το προ πανδημίας επίπεδο.
Ο πληθωρισμός σταθεροποιήθηκε μετά από το 1991 γύρω από το 2,5% με κάποιες μικρές διακυμάνσεις
(0,9% κατά το 2020).
Το καθαρό χρέος της γενικής κυβέρνησης ανήλθε κατά το 2020 στο 34,5% του ΑΕΠ. Σημειώνεται ότι,
σύμφωνα με τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό της Κυβέρνησης πριν την εκδήλωση της πανδημίας,
ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2020/2021 επρόκειτο να είναι
ισοσκελισμένος, ενώ, κατά τα επόμενα έτη, θα παρουσίαζε πλεόνασμα με σκοπό την περαιτέρω
ελάττωση και εν τέλει εξάλειψη του δημοσίου χρέους. Ωστόσο, οι έκτακτες δαπάνες στήριξης της
οικονομίας θα απαιτήσουν δανεισμό ύψους 470 δισ. AUD και αναμένεται ότι θα αυξήσουν το καθαρό
δημόσιο χρέος στο 44% του ΑΕΠ έως το 2023/2024.
8,00%

Ετήσιος ρυθμός Ανάπτυξης Αυστραλίας
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Πηγή: Παγκόσμιος Τράπεζα, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ
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Α.4 Διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδας Αυστραλίας
Α.4.1 Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας – Αυστραλίας
2016
Εξαγωγές Ελλάδας (αγαθά, αξία σε εκατ. ευρώ)

2018

2019

2020

128,5

151,0

158,4

188,4

201,0

9,3

14,4

16,8

18,6

31,7

119,2

136,6

141,6

169,8

169,3

Εισαγωγές Ελλάδας (αγαθά, αξία σε εκατ. ευρώ)
Εμπορικό ισοζύγιο (αξία σε εκατ. ευρώ)

2017

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ

Α.4.2 Οι 5 κυριότερες κατηγορίες εξαγωγών από την Ελλάδα
2ψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης
ονοματολογίας

2019
αξία
(εκατ. ευρώ)

2020

μερίδιο
έτους (%)

αξία
(εκατ.
ευρώ)

μερίδιο
έτους (%)

Μεταβολή
2020/2019

ΚΣΟ 30 φαρμακευτικά προϊόντα

29,5

15,6%

45,3

22,5%

53,9%

ΚΣΟ 20 Παρασκευάσματα λαχανικών,
καρπών και φρούτων

28,9

15,3%

29,3

14,6%

1,3%

ΚΣΟ 39 Πλαστικές ύλες και
τεχνουργήματα

15,3

8,1%

18,2

9,0%

18,9%

ΚΣΟ 21 Διάφορα παρασκευάσματα
διατροφής

13,9

7,4%

16,7

8,3%

20,5%

ΚΣΟ 04 γαλακτοκομικά, αυγά, μέλι και
άλλα τρόφιμα ζωικής προέλευσης

13,6

7,2%

16,6

8,2%

21,8%

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ

Α.4.3 Επενδύσεις

Επενδύσεις προς την Ελλάδα

2016

2017

2018

2019

2020

256

ΝΑ

271

481

ΝΑ

286

242

206

192

ΝΑ

2016

2017

2018

2019

2020

(ΑΞΕ και χαρτοφυλακίου, απόθεμα, εκατ. AUS$)

Ελληνικές επενδύσεις στην Αυστραλία
(ΑΞΕ και χαρτοφυλακίου, απόθεμα, εκατ. AUS$)
Πηγή: Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου Αυστραλίας

Α.4.4 Τουρισμός
Αφίξεις από την Αυστραλία στην Ελλάδα (σε
χιλιάδες)

Ποσοστό στο σύνολο των αφίξεων
Μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

169

324

322,5

338,6

28,6

0,7%

1,2%

1,0%

1,0%

0,4%

-7,7%

91,6%

-0,5%

5,0%

-92%

Πηγή: Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδας, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ
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Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Β.1 Θεσμικό πλαίσιο
Β.1.1 Νομικές Μορφές Εταιριών
Οι τέσσερις βασικές μορφές επιχειρήσεων στην Αυστραλία είναι:
Μονοπρόσωπη εταιρεία (Sole trader). Σε αυτή τη μορφή ο επιχειρηματίας έχει δικαίωμα να προσλάβει
υπαλλήλους, αλλά είναι από νομικής απόψεως ο αποκλειστικός υπόλογος για όλα τα ζητήματα που
σχετίζονται με την επιχείρησή του.
Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Company). Η εταιρεία αποτελεί νομικό πρόσωπο διακριτό από τους
μετόχους της.
Συνεργασία (Partnership). Πρόκειται για μια ομάδα προσώπων τα οποία διαχειρίζονται από κοινού μια
επιχείρηση χωρίς ωστόσο να έχουν λάβει νομική μορφή περιορισμένης ευθύνης.
Εταιρεία επενδύσεων (Trust). Πρόκειται για εταιρεία που διαχειρίζεται κεφάλαια ή ιδιοκτησίες προς όφελος
τρίτων.
Η Κυβέρνηση της Αυστραλίας παρέχει συμβουλές στους επιχειρηματίες σχετικά με τον κατάλληλο τύπο
εταιρείας για τις ανάγκες του επιχειρηματικού τους πλάνου. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον
ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.business.gov.au/Planning/Business-structures-and-types/Business-structures

Β.1.2 Διαδικασία ίδρυσης εταιρίας
Η Κυβέρνηση της Αυστραλίας έχει συστήσει μια διαδικτυακή υπηρεσία που παρέχει συμβουλές στους
επιχειρηματίες για ένα μεγάλο εύρος ζητημάτων που σχετίζονται με την έναρξη νέας επιχείρησης.
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.business.gov.au/planning/templates-and-tools/checklists/starting-your-businesschecklist
Τέλος, οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Αυστραλίας (Australian Taxation Office) παρέχουν
συμβουλές αναφορικά με τις απαιτήσεις έναρξης επιχείρησης στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.ato.gov.au/Business/Registration/Work-out-which-registrations-you-need/

Β.1.3 Καθεστώς αδειοδοτήσεων
Στον ακόλουθο σύνδεσμο παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή νέων επιχειρήσεων στο
μητρώο επιχειρήσεων, το φορολογικό μητρώο, καθώς και τις κατά περίπτωση συμπληρωματικές άδειες
λειτουργίας:
https://www.business.gov.au/Registrations

Β.1.4 Σήμανση / πιστοποίηση προϊόντων
Οι προδιαγραφές των προϊόντων αναπτύσσονται και δημοσιεύονται από τον οργανισμό Standards
Australia:
https://www.standards.org.au/
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Ειδικά όσον αφορά τους κανονισμούς που διέπουν τις ετικέτες συσκευασμένων τροφίμων στην
Αυστραλία, σας παραθέτουμε σύνδεσμο προς τον Κώδικα Προδιαγραφών Τροφίμων (Food Standards
Australia New Zealand), όπου αναλύονται ζητήματα όπως σήμανση για αλλεργιογόνα, για συστατικά,
για θρεπτική αξία, για μονάδες βάρους, για ημερομηνία λήξης και λοιπά:
https://www.foodstandards.gov.au/industry/labelling/Pages/default.aspx
Επισημαίνουμε ότι η σήμανση της χώρας προέλευσης στα προϊόντα τροφίμων είναι υποχρεωτική.
Ακολουθεί σύνδεσμος προς τον Οδηγό Σήμανσης για τη Χώρα Προέλευσης που έχει εκδώσει η
Επιτροπή Ανταγωνισμού και Καταναλωτών:
https://www.accc.gov.au/publications/country-of-origin-food-labelling
Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω, μπορείτε να συμβουλευτείτε και την ιστοσελίδα της ΕΕ για την
Πρόσβαση στις Αγορές (Access to Markets), όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις
διαδικασίες εξαγωγής και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα ανά δασμολογικό κωδικό:
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/welcome-access2markets-marketaccess-database-users

Β.1.5 Τιμολόγηση
Οι επιχειρήσεις είναι ελεύθερες να καθορίζουν τις τιμές τους και να προσφέρουν εκπτώσεις στα αγαθά
και τις υπηρεσίες τους όπως κρίνουν συμφέρον, υπό την προϋπόθεση ότι καθορίζουν τις τιμές τους
ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές τους. Η τιμολόγηση αγαθών κάτω του κόστους μπορεί να είναι
παράνομη σε ορισμένες περιπτώσεις.
Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να συνεννοούνται, είτε γραπτώς, είτε προφορικώς, για τον
από κοινού καθορισμό των τιμών των προϊόντων τους.
Οι προμηθευτές δεν επιτρέπεται να επιβάλλουν στις επιχειρήσεις λιανικής ελάχιστη τιμή πώλησης για τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.
Η πώληση κάτω του κόστους επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται με σκοπό την εξάλειψη ή
ουσιαστική ζημία των ανταγωνιστών. Σε αυτή την περίπτωση αξιολογούνται παράγοντες όπως η
διάρκεια πώλησης κάτω του κόστους και η δύναμη του συγκεκριμένου πωλητή στην αγορά.
Περισσότερες πληροφορίες για το θεσμικό καθεστώς τιμολόγησης διατίθενται στην ιστοσελίδα της
Επιτροπής Ανταγωνισμού και Καταναλωτών της Αυστραλίας (Australian Competition & Consumer
Commission – ACCC):
https://www.accc.gov.au/business/pricing-surcharging/setting-prices

Β.1.6 Τελωνειακή νομοθεσία (Διαδικασία – Αρχές)
Η αρχή που ρυθμίζει και ελέγχει τις εισαγωγές στην Αυστραλία είναι η ομοσπονδιακή υπηρεσία ελέγχου
συνόρων (Australian Border Force):
https://www.abf.gov.au/importing-exporting-and-manufacturing/importing/how-to-import
Στα βασικά έγγραφα εκτελωνισμού των εμπορευμάτων περιλαμβάνονται:
-

Customs Entry ή Informal Clearance Document
Air Waybill ή Bill of Lading (Φορτωτική)
Τιμολόγια και άλλα έγγραφα σχετικά με την εισαγωγή
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Β.1.7 Διαδικασίες εισαγωγής / περιορισμοί εισαγωγών
Η Αυστραλία, ως νησιωτική χώρα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού
περιβάλλοντος της. Για το λόγο αυτό, όλα τα προϊόντα του φυτικής και ζωικής προέλευσης υπόκεινται
στο ιδιαίτερα αυστηρό έλεγχο της Αυστραλιανής Υπηρεσίας Φυτοϋγειονομικών ελέγχων (καραντίνα).
Για ορισμένα προϊόντα απαγορεύεται πλήρως η εισαγωγή τους στην Αυστραλία ενώ για άλλα
επιτρέπεται υπό αυστηρές προϋποθέσεις προηγούμενης επεξεργασίας μέσω της οποίας εκμηδενίζονται
οι όποιες πιθανότητες παρείσφρησης «βλαβερών» οργανισμών στο περιβάλλον της Αυστραλίας. Για
το λόγο αυτό, ο εισαγωγέας θα πρέπει πριν εξάγει το προϊόν του στην Αυστραλία να ενημερώνεται
μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Γεωργίας και Υδάτινων Πόρων της Αυστραλίας:
https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/Search/
Σύμφωνα με τον οδηγό εισαγωγικών διαδικασιών του Υπουργείου Γεωργίας της Αυστραλίας, η
συμμόρφωση του προϊόντος προς τις προδιαγραφές των νόμων της Αυστραλίας αποδεικνύεται κατά
την εισαγωγή με ένα από τα ακόλουθα έγγραφα που περιλαμβάνουν τις απαραίτητες πληροφορίες:
Δήλωση του Κατασκευαστή (Manufacturer's declaration), Δήλωση του Προμηθευτή (Supplier's
declaration), Δήλωση του Εισαγωγέα (Importer declaration), Τιμολόγιο (Invoice), Φορτωτική (Bill of
Lading), Ετικέτα Τροφίμου (Food product label). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας της Αυστραλίας στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/biosecurity/import/gener
al-info/documentary-requirements/minimum-document-requirements-policy.pdf
Η διαδικασία προσωρινής εισαγωγής αγαθών για δειγματισμό ή συμμετοχή σε εμπορική έκθεση
περιγράφεται στην ιστοσελίδα των ομοσπονδιακών τελωνείων στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.abf.gov.au/importing-exporting-and-manufacturing/importing/how-toimport/temporary-imports
Επισημαίνουμε ότι για ορισμένα προϊόντα απαιτείται άδεια εισαγωγής, ανάλογα με τη φύση τους και
ανεξάρτητα από την ποσότητα, πχ φαρμακευτικά προϊόντα, χημικά, οινοπνευματοειδή, όπλα, κλπ.
Περισσότερες λεπτομέρειες:
https://www.abf.gov.au/importing-exporting-and-manufacturing/importing/how-to-import/types-ofimports
Επιπλέον, η εισαγωγή ορισμένων αγαθών στην Αυστραλία απαγορεύεται, αλλά δύναται να επιτραπεί
κατά περίπτωση, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις και εκδοθεί ειδική άδεια.
https://www.abf.gov.au/importing-exporting-and-manufacturing/prohibited-goods
Ο κατάλογος των ανωτέρω προϊόντων είναι δημοσιευμένος στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.abf.gov.au/importing-exporting-and-manufacturing/prohibited-goods/list-of-items
Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω, μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα της ΕΕ για την
Πρόσβαση στις Αγορές (Market Access), όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις
διαδικασίες εξαγωγής και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα ανά δασμολογικό κωδικό:
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/welcome-access2markets-marketaccess-database-users

Β.1.8 Εξασφάλιση πιστώσεων – χρηματοδοτήσεων
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης
μια επιχείρησης στην Αυστραλία:
https://www.business.gov.au/Finance/Seeking-finance
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Οι κυριότερες τράπεζες που λειτουργούν στην Αυστραλία είναι:
National Australia Bank Ltd (NAB)
www.nab.com.au
Australia and New Zealand Banking Group Ltd (ANZ)
www.anz.com/
Westpac Banking Corporation
www.westpac.com.au
St George Bank Ltd
www.stgeorge.com.au/
Macquarie Bank Group Ltd
www.macquarie.com.au
Commonwealth Bank of Australia
www.commbank.com.au/
Επισημαίνεται ότι οι ακόλουθες τράπεζες έχουν ελληνικούς δεσμούς:
Bank of Sydney
https://www.banksyd.com.au/
Delphi Bank
https://www.delphibank.com.au/
National Bank of Greece - Representative Office
https://www.nbg.gr/en/the-group/group-companies/australia
Όσον αφορά την διαδικασία ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού από αλλοδαπούς, σας
παραπέμπουμε ενδεικτικά στις σχετικές ιστοσελίδες ορισμένων αυστραλιανών τραπεζών:
https://www.nab.com.au/personal/travel-and-overseas-banking/open-account-from-overseas
https://www.commbank.com.au/support.banking.open-commonwealth-bank-account.html
https://www.westpac.com.au/personal-banking/bank-accounts/moving-to-australia/
https://www.anz.com.au/personal/bank-accounts/everyday-accounts/moving-to-australia/en/
Επίσης στην Αυστραλία λειτουργεί Συνήγορος Χρηματοπιστωτικών Αγορών (Australian Financial
Complaints Authority – AFCA) που χειρίζεται υποθέσεις πιστώσεων, δανείων, καταθέσεων, επενδύσεων,
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και συνταξιοδοτικών ταμείων:
https://www.afca.org.au/

Β.1.9 Καθεστώς ιδιοκτησίας
Οι τίτλοι ακίνητης ιδιοκτησίας στην Αυστραλία καταχωρούνται από τα υποθηκοφυλακεία κάθε
πολιτείας. Στον ακόλουθο σύνδεσμο δίνονται πληροφορίες για τη δυνατότητα αναζήτησης των τίτλων
ιδιοκτησίας ενός ακινήτου:
https://info.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/housing-andproperty/land-titles
Επίσης, το ινστιτούτο μεσιτών της Αυστραλίας παρέχει οδηγίες για την αγορά ιδιοκτησίας στον
ακόλουθο σύνδεσμο:
https://reia.asn.au/consumers/buying-a-property/
Καθώς και για την ενοικίαση ιδιοκτησίας στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://reia.asn.au/consumers/renting-or-leasing-a-property/
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Β.1.10 Εργασιακό καθεστώς
Η εργατική νομοθεσία ρυθμίζεται από τον νόμο Fair Work Act 2009, το πλήρες κείμενο του οποίου είναι
διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.legislation.gov.au/Details/C2021C00421
Συμβουλές σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εργοδότη
διατίθενται στην ιστοσελίδα του Συνηγόρου Εργασίας Fair Work Ombudsman:
https://www.fairwork.gov.au/find-help-for/small-business/hiring-employees
Επιπλέον στην ιστοσελίδα του Συνηγόρου Εργασίας Fair Work Ombudsman διατίθεται μέθοδος
υπολογισμού του ωρομισθίου ανά κατηγορία ειδίκευσης και τύπο απασχόλησης στον ακόλουθο
σύνδεσμο:
https://calculate.fairwork.gov.au/findyouraward
Πληροφορίες σχετικά με τις διαφορετικές κατηγορίες θεωρήσεων εισόδου στην Αυστραλία οι οποίες
περιλαμβάνουν δικαίωμα εργασίας (work visas) παρατίθενται στην ιστοσελίδα του ομοσπονδιακού
Υπουργείου Εσωτερικών στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia

Β.2 Στρατηγική Εισόδου στην Αγορά της Αυστραλίας
Β.2.1 Συνεργασία με Αντιπροσώπους/διανομείς
Η Αυστραλία είναι μια γεωγραφικά απομακρυσμένη αγορά για την Ελλάδα και διέπεται από ένα σχετικά
απαιτητικό καθεστώς πιστοποιήσεων και αδειοδοτήσεων, τόσο για τα προϊόντα τροφίμων όσο και για
τα λοιπά προϊόντα (φαρμακευτικά προϊόντα, καλλυντικά, υλικά κατασκευαστικού τομέα). Ως εκ τούτου
συνιστάται περισσότερο σε επιχειρήσεις που έχουν ήδη αποκτήσει εξαγωγική εμπειρία σε εγγύτερες και
απλούστερες αγορές ή σε εταιρείες που έχουν εξασφαλίσει την στήριξη τοπικού συνεργάτη για την
διεκπεραίωση των εισαγωγικών διαδικασιών.
Επιπλέον, η Αυστραλία έχει σημαντική εγχώρια παραγωγή τροφίμων, ενώ, όσον αφορά τα λοιπά
προϊόντα, υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός τόσο από εγχώριες επιχειρήσεις όσο και από παραγωγούς
της ευρύτερης Αυστραλασίας. Δεδομένης της υψηλής ποιότητας και της ανταγωνιστικής τιμής των
ελληνικών προϊόντων υπάρχουν πολλές ευκαιρίες συνεργασίας σε πολλές κατηγορίες προϊόντων. Η
πλειονότητα των ελληνικών εξαγωγών στην Αυστραλία αφορά σε προϊόντα τροφίμων, υλικά του
κατασκευαστικού τομέα, καθώς και φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα.
Θα συμβουλεύαμε τους Έλληνες εξαγωγείς να διερευνήσουν το ενδιαφέρον της αγοράς για τα
συγκεκριμένα προϊόντα που ενδιαφέρονται να προωθήσουν και συνυπολογίσουν τα διάφορα κόστη
που αθροίζονται στην τελική τιμή λιανικής των προϊόντων τους ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν
ανταγωνιστικές τιμές χονδρικής.
Η συνεργασία με τοπικό αντιπρόσωπο ή διανομέα είναι σε πολλές περιπτώσεις απαραίτητη, καθώς
μεγάλος αριθμός προϊόντων (ιδίως τροφίμων) διακινείται μέσω μικρών επιχειρήσεων λιανικής οι οποίες
δεν έχουν την υποδομή να αναλάβουν εξωτερικό εμπόριο.
Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι, λόγω της μεγάλης γεωγραφικής έκτασης και του
αραιοκατοικημένου χαρακτήρα της χώρας, πολλοί εισαγωγείς και διανομείς επικεντρώνουν την δράση
τους σε συγκεκριμένες Πολιτείες ή γεωγραφικές περιοχές και έχουν περιορισμένη δράση, ή σε ορισμένες
περιπτώσεις και μηδενική παρουσία, εκτός της εμβέλειας αυτής.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι στον κατασκευαστικό τομέα
δραστηριοποιούνται και πολλοί ομογενείς επιχειρηματίες.

και

στον

τομέα

των

τροφίμων
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Β.2.2 Δημιουργία θυγατρικής/υποκαταστήματος/αντιπροσωπίας/κοινοπραξίας
Μια ξένη εταιρεία η οποία επιθυμεί να εγκατασταθεί με πιο μόνιμο τρόπο στην Αυστραλία μπορεί να
επιλέξει μια από τις ακόλουθες μορφές εκπροσώπησης:
Γραφείο Αντιπροσωπείας
Το γραφείο αντιπροσωπείας αποτελεί μια πρώτη δοκιμαστική μορφή παρουσίας μια αλλοδαπής
επιχείρησης στην Αυστραλία, καθώς δεν επιτρέπει την διεξαγωγή συναλλαγών και την σύναψη
συμβολαίων. Η λειτουργία του περιορίζεται στην διεξαγωγή έρευνας αγοράς για την αλλοδαπή
επιχείρηση προκειμένου να αποφασιστεί η σκοπιμότητα μονιμότερης παρουσίας στην χώρα.
Θυγατρική εταιρεία
Μια εταιρεία που ιδρύεται στην Αυστραλία ως θυγατρική αλλοδαπής εταιρείας θεωρείται αυστραλιανή
εταιρεία. Η θυγατρική έχει υποχρέωση καταχώρησης στην Αυστραλιανή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και
Επενδύσεων (ASIC). Η διαδικασία είναι σχετικά απλή και έχει χαμηλό κόστος. Επισημαίνεται ότι
τουλάχιστον ένας διευθυντής της θυγατρικής θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος Αυστραλίας. Η
εταιρεία θα πρέπει να λάβει αριθμό μητρώου επιχειρήσεων (ABN), αριθμό φορολογικού μητρώου (TFN)
και να εγγραφεί για φόρο αγαθών και υπηρεσιών (GST) εάν ο ετήσιος κύκλος εργασιών της υπερβαίνει
τα 75.000 AUD. Οι θυγατρικές εταιρείες φορολογούνται στην Αυστραλία για το παγκόσμιο εισόδημά
τους από όλες τις πηγές με ποσοστό 27,5-30%. Τα μη καταβληθέντα μερίσματα που καταβάλλονται
στην μητρική εταιρεία ενδέχεται να υπόκεινται επίσης σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 30%.
Υποκατάστημα
Μια εταιρεία που ιδρύεται στην Αυστραλία ως υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας εμπίπτει στην
κατηγορία των «ξένων επιχειρήσεων» (foreign company) σύμφωνα με την αυστραλιανή νομοθεσία και
συνεπώς το υποκατάστημα θα πρέπει να καταχωρηθεί ως ξένη εταιρεία στην Αυστραλιανή Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς και Επενδύσεων (ASIC). Αυτή η μορφή εγγραφής στην ASIC είναι πολύ περίπλοκη και
απαιτεί πολύ περισσότερα δικαιολογητικά από την ίδρυση αυστραλιανής θυγατρικής εταιρείας.
https://asic.gov.au/for-business/registering-a-company/steps-to-register-a-company/foreigncompanies/#how
Η ξένη επιχείρηση θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις αυστραλιανές νομοθετικές και φορολογικές
απαιτήσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να εγκαταστήσει γραφείο στην Αυστραλία το οποίο θα είναι ανοιχτό
καθημερινά στο κοινό και θα πρέπει να υποβάλει ετήσιους ισολογισμούς στην Αυστραλιανή Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς και Επενδύσεων. Εάν η ξένη εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος χώρας με την οποία
η Αυστραλία έχει συνάψει Σύμβαση Διπλής Φορολογίας, το υποκατάστημα της εταιρείας στην
Αυστραλία ενδέχεται να μην φορολογείται εφόσον δεν αποτελεί «μόνιμη εγκατάσταση». Κριτήρια
μόνιμης εγκατάστασης είναι η ύπαρξη σταθερής έδρας στην Αυστραλία, η ανάληψη βασικών
επιχειρηματικών εργασιών από το υποκατάστημα, ο χρόνος παραμονής του προσωπικού στην
Αυστραλία. Ένα υποκατάστημα φορολογείται στην Αυστραλία για όλα τα κέρδη στην Αυστραλία, αλλά,
σε αντίθεση με το θυγατρικό μοντέλο, δεν παρακρατείται φόρος σε περίπτωση που τα αυστραλιανά
κέρδη αποστέλλονται στην μητρική εταιρεία.
Κοινοπραξία
Δεν υπάρχει νόμος που να διέπει ρητά τις κοινοπραξίες (Joint Ventures) στην Αυστραλία. Ως
κοινοπραξία ορίζεται μια εμπορική συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων οικονομικά ανεξάρτητων
οντοτήτων που μπορούν να λάβουν μια σειρά νομικών μορφών με σκοπό την εκτέλεση ενός
συγκεκριμένου έργου και η λειτουργία της διέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις του εταιρικού δικαίου,
δικαίου των συμβάσεων, φορολογικού δικαίου, εργατικού δικαίου κλπ. Στην Αυστραλία επιτρπεπονται
οι ακόλουθοι τύποι κοινοπραξιών:
H συμβατική κοινοπραξία (contractual JV) βασίζεται σε σύμβαση συνεργασίας μεταξύ των μερών και
είναι καταλληλότερη για βραχυπρόθεσμα μεμονωμένα έργα, καθώς και μεγαλύτερα πρότζεκτ για τα
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οποία οι συμμετέχοντες επιθυμούν να επιμερίσουν το κόστος και να διατηρήσουν την ευελιξία τους ως
προς την φορολογική τους μεταχείριση έναντι των υπολοίπων.
Η εταιρική κοινοπραξία (corporate JV) λαμβάνει την νομική μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.
Οι συμμετέχοντες γίνονται μέτοχοι της κοινοπραξίας και, παράλληλα με το καταστατικό της εταιρείας,
δεσμεύονται και από την συμφωνία των μετόχων.
Η μειοψηφική συμμετοχή σε επένδυση (Minority equity investment) αφορά σε άτυπη συνεργασία για
την επένδυση μιας επιχείρησης σε πρότζεκτ άλλης επιχείρησης. Λόγω του άτυπου και ευέλικτου
χαρακτήρα αυτής της μορφής κοινοπραξίας, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής η μορφή της συμφωνίας και
η αποτελεσματική εκπροσώπηση των συμφερόντων των δύο πλευρών.

Β.2.3 Δίκτυα Διανομής
Η Αυστραλία είναι μία πολύ μεγάλη σε έκταση χώρα (6η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο) και είναι
εξαιρετικά αραιοκατοικημένη. Αυτό αυξάνει το κόστος και την πολυπλοκότητα της διανομής των
εμπορευμάτων σε εθνικό επίπεδο.
Η συνεργασία με τοπικό αντιπρόσωπο ή διανομέα είναι σε πολλές περιπτώσεις απαραίτητη, καθώς
μεγάλος αριθμός προϊόντων (ιδίως τροφίμων) διακινείται μέσω μικρών επιχειρήσεων λιανικής οι οποίες
δεν έχουν την υποδομή να αναλάβουν εξωτερικό εμπόριο.
Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι, λόγω της μεγάλης γεωγραφικής έκτασης και του
αραιοκατοικημένου χαρακτήρα της χώρας, πολλοί εισαγωγείς και διανομείς επικεντρώνουν την δράση
τους σε συγκεκριμένες Πολιτείες ή γεωγραφικές περιοχές και έχουν περιορισμένη δράση, ή σε ορισμένες
περιπτώσεις και μηδενική παρουσία, εκτός της εμβέλειας αυτής.
Σε κάθε περίπτωση καλό θα ήταν να διατυπωθεί με ακρίβεια το γεωγραφικό εύρος που καλύπτει η
συμφωνία μεταξύ του Έλληνα εξαγωγέα και του Αυστραλού εισαγωγέα/διανομέα, διότι η παράλληλη
συνεργασία με εισαγωγείς/διανομείς σε άλλη έδρα, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τον
υπάρχοντα εισαγωγέα/διανομέα, μπορεί να αποτελέσει εστία παρεξηγήσεων.

Β.2.4 Προώθηση – Διαφήμιση – Εμπορικές εκθέσεις
Οι σημαντικότερες κλαδικές εκδόσεις στον χώρο των τροφίμων και ποτών στην Αυστραλία είναι οι
ακόλουθες:
https://foodmag.com.au/
https://www.foodprocessing.com.au/magazine
Οι σημαντικότερες κλαδικές εκδόσεις στον χώρο των κατασκευών στην Αυστραλία είναι οι ακόλουθες:
https://infrastructuremagazine.com.au/
https://www.insideconstruction.com.au/latest-magazine/
https://www.buildaustralia.com.au/
https://aib.org.au/products-services/construct-magazine/
https://www.constructioninfocus.com.au/
https://ancr.com.au/the-magazine/
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Οι σημαντικότερες κλαδικές εκδόσεις στον χώρο του τουρισμού στην Αυστραλία είναι οι ακόλουθες:
https://traveldaily.com.au/
https://www.travelweekly.com.au/
Οι σημαντικότερες περιοδικές εκδόσεις στον χώρο του τουρισμού στην Αυστραλία είναι:
https://www.traveller.com.au/about-us
https://www.luxurytravelmag.com.au/about-us/
https://www.gourmettraveller.com.au/
Συμπληρωματικά, σας παραθέτουμε κατάλογο αυστραλιανών ελληνόφωνων και αγγλόφωνων ΜΜΕ
ελληνικής θεματολογίας, δεδομένου ότι η ελληνική ομογένεια στην Αυστραλία είναι πολύ μεγάλη και έχει
σημαντική οικονομική δύναμη.
THE GREEK HERALD (εφημερίδα, ελληνόφωνη έντυπη έκδοση και αγγλόφωνη ηλεκτρονική έκδοση)
Managing Director: Demetra Skalkos
dskalkos@foreignlanguage.com.au
NEOS KOSMOS (εφημερίδα, ελληνόφωνη έντυπη έκδοση και ελληνόφωνη/αγγλόφωνη ηλεκτρονική
έκδοση)
Editor: Sotiris Hatzimanolis
editor@neoskosmos.com.au
sotiris@neoskosmos.com.au
KOSMOS (εφημερίδα, ελληνόφωνη έντυπη έκδοση)
Editor : George Hatzivasilis
kosmos@kosmos.com.au
GREEK CITY TIMES (εφημερίδα, αγγλόφωνη ηλεκτρονική έκδοση)
Editor-in-Chief: Bill Giannikouras
bill@greekcitytimes.com
SBS Radio-Greek Program
Producer: Efthymios Kallos
efthymios.kallos@sbs.com.au
Radio 2MM
General Manager: Ioannis Meravoglou
meravoglou@gmail.com
sales2mm@gmail.com
Radio Galaxias
General Manager: Dimitris Lianos
galaxias@galaxias.com.au
Radio SYMBAN
Manager: Aggelos Matsoukas
symban@radiosymban.com.au
GREEK RADIO STATION-STAR’S RADIO
General Manager: Kostas Nikolis
conn@greekradio.com.au
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Όσον αφορά στις εμπορικές εκθέσεις στην Αυστραλία, επισημαίνουμε ότι η συμμετοχή έχει αρκετά
υψηλό συνολικό κόστος για τους Έλληνες εκθέτες (μετακίνηση, διαμονή, ενοικίαση περιπτέρου).
Επιπλέον, λόγω της γεωγραφικής απόστασης της χώρας και του μικρού μεγέθους του εγχώριου
καταναλωτικού κοινού, οι περισσότερες εμπορικές εκθέσεις τις Αυστραλίας δεν αποτελούν σημαντικά
διεθνή κλαδικά γεγονότα και προσανατολίζονται πρωτίστως στην ανάπτυξη επαφών με την τοπική
αγορά. Υπάρχουν βέβαια εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα, όπως η διεθνής έκθεση τροφίμων Fine Food,
η έκθεση ναυτιλίας και άμυνας Pacific και η έκθεση κατασκευαστικών υλικών Design Build.
Fine Food Australia – Τρόφιμα - Ποτά
http://finefoodaustralia.com.au
Design Build – Δομικά Υλικά
https://designbuildexpo.com.au
Indo Pacific Expo – Ναυτιλία
https://www.indopacificexpo.com.au/

Β.2.5 Πρακτικές οδηγίες
Συναλλακτικά ήθη
Όσον αφορά στα συναλλακτικά ήθη, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στην Αυστραλία οι
επιχειρηματικές εκδηλώσεις και οι επιχειρηματικές συναντήσεις προγραμματίζονται πολύ καιρό πριν
(κατ’ελάχιστον τρεις εβδομάδες, ανάλογα με την επισημότητα της πρόσκλησης) και προσκλήσεις που
δίνουν μικρότερο χρόνο αντίδρασης ενδέχεται να λάβουν συχνότερα αρνητική απάντηση. Επιπλέον
στην Αυστραλία οι άνθρωποι προσφωνούνται συνήθως με το μικρό τους όνομα στις περισσότερες
κοινωνικές περιστάσεις, ενώ η δομή «κύριος/κυρία Επώνυμο» χρησιμοποιείται σπανιότερα. Παρά την
αίσθηση αμεσότητας που δημιουργεί αυτός ο τρόπος επικοινωνίας θα πρέπει να επισημανθεί ότι δίνεται
ιδιαίτερη έμφαση στους καλούς τρόπους συμπεριφοράς και η εθιμοτυπία των προσφωνήσεων των
σημαντικών συμμετεχόντων σε μία εκδήλωση τηρείται ευλαβικά.
Έλεγχος αξιοπιστίας επιχειρήσεων
Όσον αφορά στον έλεγχο της αξιοπιστίας των αυστραλιανών επιχειρήσεων έχουμε να παρατηρήσουμε
τα ακόλουθα:
Όλες οι επιχειρήσεις στην Αυστραλία εγγράφονται στο Μητρώο Επιχειρήσεων (Australian Business
Registry), το οποίο τηρεί βάση δεδομένων και επιτρέπει αναζήτηση με βάση επωνυμία ή αριθμό
μητρώου στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://abr.business.gov.au/
Επιπλέον η Επιτροπή Ασφαλίσεων και Επενδύσεων της Αυστραλίας (Australian Securities and
Investment Commission – ASIC), που αποτελεί ανεξάρτητη αρχή ελέγχου των αγορών και
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τηρεί βάση δεδομένων όπου καταγράφονται οι ουσιώδεις μεταβολές
των επιχειρήσεων και επιτρέπει αναζήτηση με επωνυμία ή αριθμό μητρώου. Περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να αναζητήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://connectonline.asic.gov.au/
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις διαγραφής από το μητρώο ASIC μπορείτε να
βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://asic.gov.au/for-business/closing-your-company/
Περισσότερα στοιχεία για την εταιρεία (όπως αντικείμενο δραστηριότητας, όνομα εκπροσώπων κλπ)
μπορείτε να λάβετε από την ASIC έναντι αντιτίμου. Παράδειγμα για την μορφή των δεδομένων που θα
λάβετε εάν κάνετε χρήση αυτών των υπηρεσιών μπορείτε να δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://asic.gov.au/online-services/search-asics-registers/search-fees/
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Συμπληρωματικά, όσον αφορά τον έλεγχο αυστραλιανών επιχειρήσεων, μπορείτε να αναζητήσετε
πληροφορίες και στις ακόλουθες βάσεις δεδομένων που αντιστοιχούν σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες:
https://express.illion.com.au/
https://creditorwatch.com.au/
https://www.trisearch.com.au/
https://www.saiglobal.com/Property/SearchServices/InformationSearches/
https://www.infotrack.com.au/products/company-searches/asic-search/
https://www.ib.com.au/
http://www.esearch.net.au/index.html
https://globalx.com.au/
https://www.equifax.com.au/swiftcheck/
http://www.auscompanies.com/
https://www.australiacheck.com/

Β.3 Καταναλωτικά Πρότυπα
Η Αυστραλία είναι μια προηγμένη μαζική καταναλωτική κοινωνία. Οι αποφάσεις αγορών λαμβάνονται
συνήθως στην βάση ανάλυσης απόδοσης/τιμής. Η τιμή είναι σημαντικός παράγοντας, αλλά η
ποιότητα και η εικόνα που προβάλλει το προϊόν επηρεάζουν επίσης τις αποφάσεις.
Τα μέρη όπου ψωνίζουν Αυστραλοί ποικίλλουν, από πολυκαταστήματα και σουπερμάρκετ έως μικρούς
λιανοπωλητές. Σε γενικές γραμμές, οι τιμές των προϊόντων είναι υψηλές και αυξάνονται ακόμη
περισσότερο στην κατηγορία των προϊόντων ανώτερης ποιότητας. Δεδομένου ότι η εγχώρια
παραγωγή δεν καλύπτει την κατανάλωση της χώρας, οι καταναλωτές έχουν συνηθίσει να
προμηθεύονται και ξένα προϊόντα.
Οι παράγοντες που ωθούν έναν καταναλωτή να είναι πιστός σε συγκεκριμένο προϊόν είναι η ποιότητα
(ο Αυστραλός καταναλωτής εστιάζει στα υγιεινά προϊόντα και τις αυστραλιανές μάρκες), η τιμή ( ο
καταναλωτής αγοράζει μεγαλύτερη ποσότητα εάν το προϊόν είναι φθηνό ή προσφέρεται με έκπτωση)
και το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρονται μετά την πώληση (after sales service). Οι ηλικιωμένοι
καταναλωτές τείνουν να είναι πιο πιστοί σε συγκεκριμένες μάρκες από τους νεαρότερους καταναλωτές,
αλλά επίσης τείνουν να εγκαταλείπουν εύκολα μια μάρκα εάν αντιμετωπίσουν μια αρνητική εμπειρία με
το προϊόν (ποσοστό απόρριψης 50%).
Η παγκόσμια ευαισθητοποίηση για την υπερθέρμανση του πλανήτη και γενικότερα για το περιβάλλον
είναι αισθητή και στην Αυστραλία. Η κατανάλωση φυσικών και βιολογικών προϊόντων αυξάνεται.
Οι Αυστραλοί χρησιμοποιούν συχνά το Διαδίκτυο για τις αγορές τους, τόσο για την έρευνα αγοράς
όσο και για την εν τέλει προμήθεια του προϊόντος από διαδικτυακά καταστήματα.
Τα κοινωνικά δίκτυα συνεισφέρουν σημαντικά στην κυκλοφορία της ενημέρωσης για τα νέα προϊόντα.
Οι κριτικές των άλλων καταναλωτών χαίρουν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης και αποτελούν παράγοντα
επιρροής στην επιλογή νέων προϊόντων.
Ακολουθεί πίνακας ανάλυσης των βασικών κατηγοριών κατανάλωσης των αυστραλιανών
νοικοκυριών.
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Ανάλυση της κατανάλωσης των Αυστραλιανών νοικοκυριών
Γενική κατηγορία δαπάνης

Ποσοστό επί συνολικής κατανάλωσης %

Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο

22.9%

Διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες

15.5%

Μεταφορές

10.4%

Ψυχαγωγία και πολιτισμός

10.1%

Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά

9.4%

Εστιατόρια και ξενοδοχεία

6.7%

Υγεία

6.4%

Εκπαίδευση

4.8%

Έπιπλα, οικιακός εξοπλισμός, συντήρηση κατοικίας

4.6%

Αλκοολούχα ποτά, καπνός, ναρκωτικά

3.6%

Ένδυση υπόδηση

3.6%

Τηλεπικινωνίες

2.1%

Πηγή: ΟΟΣΑ 2016

Β.4 Βιομηχανική Ιδιοκτησία
Η κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας πραγματοποιείται από την
ομοσπονδιακή αρχή IP Australia. Η ιστοσελίδα της αρχής επιτρέπει αναζήτηση των ήδη εγγεγραμμένων
ονομασιών και προϊόντων και παρέχει συμβουλές προς τους επιχειρηματίες:
https://www.ipaustralia.gov.au/trade-marks
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Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΣΗ
Γ.1 Συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας
Το Υπουργείο Οικονομικών της Αυστραλίας έχει αναρτήσει κατάλογο των Συμφωνιών Αποφυγής
Διπλής Φορολογίας που έχει υπογράψει η χώρα στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://treasury.gov.au/tax-treaties/income-tax-treaties
Επισημαίνουμε ότι η Ελλάδα δεν έχει συνάψει επί του παρόντος Συμφωνία Αποφυγής Διπλή Φορολογίας
με την Αυστραλία και η έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών για την σύναψη σχετικής
συμφωνίας αναμένεται εντός του 2022.

Γ.2 Φορολογία Φυσικών προσώπων
Γ.2.1 Φορολογικές κλίμακες κατοίκων για το οικονομικό έτος 2021/2022
Φορολογούμενο εισόδημα

Φόρος επί του εισοδήματος

0 – $18.200

μηδενικός

$18.201 – $45.000

19% επί των εισοδημάτων άνω των $18.200

$45.001 – $120.000

$5.092 + 32,5% επί των εισοδημάτων άνω των $45.000

$120.001 – $180.000

$29.467 + 37% επί των εισοδημάτων άνω των $120.000

$180.001 and over

$51.667 + 45% επί των εισοδημάτων άνω των $180.000

Στις ανωτέρω κλίμακες προστίθεται συνεισφορά ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (Medicare levy) 2%
επιπλέον. Εξαιρέσεις από την καταβολή της συνεισφοράς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι
δυνατές με βάση εισοδηματικά κριτήρια:
https://www.ato.gov.au/Individuals/Medicare-and-private-health-insurance/Medicarelevy/Medicare-levy-reduction---family-income/

Γ.2.2 Φορολογικές κλίμακες αλλοδαπών για το οικονομικό έτος 2021/2022
Φορολογούμενο εισόδημα

Φόρος επί του εισοδήματος

0 – $120.000

32,5%

$120.001 – $180.000

$39.000 + 37% επί των εισοδημάτων άνω των $90.000

$180.001 and over

$61.200 + 45% επί των εισοδημάτων άνω των $180.000

Στον ακόλουθο σύνδεσμο παρέχονται συμβουλές στα φυσικά πρόσωπα αναφορικά με την ύπαρξη ή
μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης:
https://www.ato.gov.au/Calculators-and-tools/Do-I-need-to-lodge-a-tax-return/
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Γ.3 Φορολόγηση Επιχειρήσεων
Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, η βασική φορολογική κλίμακα ορίζεται στο 30% επί των φορολογούμενων
εισοδημάτων. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της
Αυστραλίας (Australian Taxation Office) στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.ato.gov.au/rates/company-tax/
Πληροφόρηση για τη φορολόγηση επί των κερδών παρέχεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.ato.gov.au/General/Capital-gains-tax/
Τέλος, στην ίδια ιστοσελίδα παρέχονται συμβουλές αναφορικά με τις απαιτήσεις έναρξης επιχείρησης:
https://www.ato.gov.au/Business/Registration/Work-out-which-registrations-you-need/

Γ.4 Ειδικότεροι φόροι
Στο τελικό κόστος του εισαγόμενου προϊόντος θα πρέπει να συνυπολογισθεί και ο φόρος
προστιθέμενης αξίας GST (Goods and Services Tax), της τάξεως του 10%, που επιβάλλεται κατά κανόνα
επί της πώλησης αγαθών και υπηρεσιών (αναλυτικές πληροφορίες για τις κατηγορίες προϊόντων οι
οποίες υπόκεινται σε GST περιέχονται στην σχετική ιστοσελίδα της Εφορίας:
https://www.ato.gov.au/Business/GST/
Επίσης επισημαίνεται ο ειδικός φόρος που η Αυστραλία επιβάλλει στη χονδρική πώληση του κρασιού
(Wine Equalisation Tax WET 29%) Σημειώνεται ότι ο εν λόγω φόρος επιστρέφεται στους εγχώριους
παραγωγούς οίνου, γεγονός το οποίο συνιστά άνιση μεταχείριση έναντι των εισαγομένων προϊόντων
της κατηγορίας.
https://www.ato.gov.au/Business/Wine-equalisation-tax/

Γ.5 Δασμοί - Δασμολόγιο
Οι δασμοί του οποίους επιβάλλει η Αυστραλία υπολογίζονται στη FOB τιμή του προϊόντος και
ανέρχονται σε γενικές γραμμές σε 5%. Σε προϊόντα ορισμένων αναπτυσσόμενων χωρών ή χωρών με
τις οποίες η Αυστραλία έχει συνάψει Συμφωνίες Ελευθέρου Εμπορίου οι δασμοί δύναται να είναι
χαμηλότεροι. Τα μοναδικά προϊόντα στα οποία επιβάλλονται υψηλότεροι δασμοί είναι τα
κλωστοϋφαντουργικά συμπεριλαμβανομένων και των υποδημάτων (TCF) 7%-15%. Επίσης θα πρέπει να
σημειωθούν και ορισμένοι δασμοί επί εισαγόμενων ποσοστώσεων που επιβάλλει η Αυστραλία πχ στα
γαλακτοκομικά όπου σε ποσότητες μέχρι 11.500 τόνους επιβάλλεται τέλος 96 Α$ ανά τόνο και για
επιπλέον ποσότητες το τέλος ανέρχεται σε 1.220 Α$/τόνο.
Επισημαίνεται ότι αυτή την στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη διαπραγμάτευση για την σύναψη Συμφωνίας
Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας, η θέση σε εφαρμογή της οποίας
δύναται να μεταβάλλει ουσιαστικά την δασμολογική μεταχείριση των ευρωπαϊκών προϊόντων.
Το Υπουργείο Εσωτερικών της Αυστραλίας παρέχει πληροφόρηση σχετικά με το ύψος των
επιβαλλόμενων δασμών ανά δασμολογική κατηγορία προϊόντος στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.abf.gov.au/importing-exporting-and-manufacturing/tariff-classification/currenttariff/schedule-3/
Πληροφορίες σχετικά με τους επιβαλλόμενους δασμούς και φόρους μπορείτε να αναζητήσετε, επίσης,
με βάση τον δασμολογικό κωδικό των προϊόντων, στην ιστοσελίδα της ΕΕ για την Πρόσβαση στις
Αγορές:
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/welcome-access2markets-marketaccess-database-users

Γ.6 Ειδικές Οικονομικές Ζώνες (FTZ)
Στην Αυστραλία δεν έχουν θεσμοθετηθεί Ειδικές Οικονομικές Ζώνες έως τώρα.
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Δ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Δ.1 Αναπτυξιακός Νόμος - Κίνητρα Επενδύσεων
Ο οργανισμός εμπορίου και επενδύσεων της Αυστραλίας (Austrade) παρέχει συμβουλές στους
υποψήφιους επενδυτές σχετικά με τα κίνητρα προσέλκυσης επενδύσεων που εφαρμόζει η κάθε πολιτεία.
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.austrade.gov.au/International/Invest/Guide-to-investing/Australian-Governmentsupport-programs/Australian-state-and-territory-government-assistance

Δ.2 Καθεστώς Ιδιωτικοποιήσεων
Η δεξαμενή σκέψης Infrastructure Partnerships Australia παρέχει στατιστικά στοιχεία για τις
υλοποιηθείσες ιδιωτικοποιήσεις και τις Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα στην Αυστραλία, καθώς
και συγκεντρωτικές εκθέσεις για τις τάσεις που διαμορφώνονται στους διάφορους τομείς της
οικονομίας:
https://infrastructure.org.au/chart-group/privatisations-asset-sales-by-year/
https://infrastructure.org.au/chart-group/public-private-partnerships/
https://infrastructure.org.au/major-reports/

Δ.3 Πιστοληπτική ικανότητα χώρας – Κίνδυνοι/ προοπτικές
Η εύρωστη εικόνα της οικονομίας της Αυστραλίας που προκύπτει τόσο από τον έως πρότινος σταθερά
υψηλό ρυθμό ανάπτυξης και τον δείκτη παραγωγικότητας όσο και από το χαμηλό επίπεδο του
δημοσίου χρέους, αποτυπώνεται στις αξιολογήσεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης (Moody's, S&P,
Fitch). Η Αυστραλία είναι μία από τις εννέα χώρες παγκοσμίως με δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας ΑΑΑ
από τους μεγάλους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ήτοι πιστοληπτική ικανότητα ανώτερη από αυτή των
ΗΠΑ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αυστραλία διατήρησε αυτή την υψηλή βαθμολογία ακόμη και μετά την ραγδαία
αύξηση του δημόσιου δανεισμού για την χρηματοδότηση μέτρων οικονομικής στήριξης τα οποία θα
υπερδιπλασιάσουν το καθαρό χρέος της χώρας σε βραχύ χρονικό διάστημα. Μάλιστα, ο οίκος
αξιολόγησης Standard & Poor’s, ο οποίος αναθεώρησε πρόσφατα (07.06.2021) τον δείκτη
πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από «ΑΑΑ outlook negative» σε «ΑΑΑ outlook stable», επισήμανε
στην αιτιολογική έκθεσή του ότι η οικονομική ανάκαμψη της χώρας ήταν «ταχύτερη και ισχυρότερη από
την αναμενόμενη».
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Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Στην Αυστραλία τηρούνται ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων ανοιχτής πρόσβασης για τους δημόσιους
διαγωνισμούς που διενεργούνται στη χώρα, ωστόσο, οι βάσεις αυτές δεν είναι ενοποιημένες. Η
ομοσπονδιακή κυβέρνηση δημοσιεύει τους διαγωνισμούς που αφορούν τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς
της και οι πολιτειακές κυβερνήσεις τηρούν ξεχωριστές βάσεις δεδομένων για τους διαγωνισμούς που
διενεργούνται εντός της επικράτειάς τους στα πεδία αρμοδιότητάς τους. Ακολουθούν σύνδεσμοι προς
τις ιστοσελίδες των προκηρύξεων:
Προκηρύξεις διαγωνισμών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης
https://www.tenders.gov.au/Atm
Προκηρύξεις διαγωνισμών Αυστραλιανής Περιοχής Πρωτεύουσας (ACT)
https://tenders.act.gov.au/ets/index.do
Προκηρύξεις διαγωνισμών Νέας Νότιας Ουαλίας (NSW)
https://tenders.nsw.gov.au/
Προκηρύξεις διαγωνισμών Βόρειας Περιοχής (NT)
https://nt.gov.au/industry/government/find-tender-and-contract-opportunities/quotations-tendersonline
Προκηρύξεις διαγωνισμών Κουηνσλάνδης (QLD)
https://www.hpw.qld.gov.au/qtenders/
Προκηρύξεις διαγωνισμών Νότιας Αυστραλίας (SA)
https://www.tenders.sa.gov.au/
Προκηρύξεις διαγωνισμών Τασμανίας (TAS)
https://www.tenders.tas.gov.au/
Προκηρύξεις διαγωνισμών Βικτώριας (VIC)
https://www.tenders.vic.gov.au/tenders/index.do
Προκηρύξεις διαγωνισμών Δυτικής Αυστραλίας (WA)
https://www.tenders.wa.gov.au/watenders/home.do
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ΣΤ. ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΤ.1 Κατασκευαστικός τομέας
Τα υλικά του κατασκευαστικού τομέα αποτελούν σημαντική κατηγορία των ελληνικών εξαγωγών στην
Αυστραλία (μερίδιο άνω του 30% των συνολικών εξαγωγών στη χώρα) και έχουν σημαντικό περιθώριο
περαιτέρω ανάπτυξης, λόγω της άνθησης του τομέα των κατασκευών στην Αυστραλία, αλλά και της
παρουσίας μεγάλου αριθμού Ελλήνων ομογενών μεταξύ των επιτυχημένων επιχειρηματιών του χώρου.
Χαρακτηριστικά σημειώνουμε ότι οι κατασκευές υποδομών αναμένεται να συνεχίσουν να
αναπτύσσονται με ρυθμό της τάξης του 10% ετησίως. Η μη οικιστική οικοδόμηση αναπτύσσεται με
ρυθμό 12% ετησίως, ενώ η οικιστική οικοδόμηση, η οποία βρίσκεται σε φάση επιβράδυνσης,
αναπτύσσεται με ρυθμό άνω του 5% ετησίως.

ΣΤ.2 Τρόφιμα / Ποτά
Τα τρόφιμα αποτελούν ήδη σημαντική κατηγορία των ελληνικών εξαγωγών στην Αυστραλία (μερίδιο
άνω του 40% επί του συνόλου των εξαγωγών μας στη χώρα) και έχουν δυνατότητα περαιτέρω
ανάπτυξης.
Η παρουσία πληθυσμού ελληνικής καταγωγής δημιουργεί μια ασφαλή βάση θετικά διατεθειμένων
καταναλωτών που διευκολύνει την αρχική είσοδο των προϊόντων στην αγορά. Η εδραιωμένη ελληνική
παρουσία στην κοινωνία είχε ως αποτέλεσμα την διάχυση της γνώσης και της εκτίμησης για τα
κατεξοχήν ελληνικά προϊόντα, όπως η φέτα, οι ελιές και το ελαιόλαδο στο σύνολο του πληθυσμού.
Επισημαίνουμε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα είναι ο υπ’αριθμόν ένα διεθνής προμηθευτής της αγοράς
σε βρώσιμες ελιές.

ΣΤ.3 Ναυτιλία
Η παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών στην Αυστραλία αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για την χώρα μας.
Κατά το 2019, η αξία των εισπράξεων από ναυτιλιακές υπηρεσίες ανήλθε στα 548,7 εκατ. ευρώ και
αντιστοιχούσε σε μερίδιο 46% επί του συνόλου των εισπράξεων από αγαθά και υπηρεσίες της χώρας
μας από την Αυστραλία για το έτος).
Η θέση της Αυστραλίας στην περιοχή Ασίας και Ειρηνικού και η μεγάλη ανάπτυξη του εξορυκτικού τομέα
τόσο σε μεταλλεύματα όσο και ενεργειακά προϊόντα στη χώρα, δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τη
δραστηριοποίηση του ελληνικού στόλου.

ΣΤ.4 Επενδύσεις
Κατά το 2019, σύμφωνα με στοιχεία της UNCTAD, η Αυστραλία κατέλαβε την 16η θέση παγκοσμίως
μεταξύ των μεγαλύτερων διεθνών επενδυτών και το απόθεμα αυστραλιανών ΑΞΕ στο εξωτερικό
αντιστοιχούσε στο 41,8% του ΑΕΠ της χώρας. Επιπλέον, οι Αυστραλοί επενδυτές ενδιαφέρονται ιδιαίτερα
και για τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Κατά το 2019, το ύψος του αποθέματος επενδύσεων
χαρτοφυλακίου της Αυστραλίας στο εξωτερικό (1,3 τρισ. δολ. AUD) ήταν περισσότερο από 60%
υψηλότερο του αποθέματος ΑΞΕ (0,8 τρισ. AUD).
Το αυστραλιανό συνταξιοδοτικό σύστημα βασίζεται σε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία με συνολικά
κεφάλαια ύψους 2,9 τρισ. AUD, τα οποία επενδύονται τόσο εντός της χώρας όσο και σε διεθνείς
προορισμούς, κυρίως σε επενδύσεις χαρτοφυλακίου, ομόλογα και ακίνητα.
Το ενδιαφέρον των Αυστραλών για ανάληψη επενδυτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα ήταν
παραδοσιακώς περιορισμένο (συνολικές επενδύσεις 481 εκατ. AUS το 2019). Ωστόσο, η εικόνα
μεταβάλλεται δραστικά το 2021 καθώς ο αυστραλιανός όμιλος Macquarie Infrastructure and Real
Assets Group (MIRA) προσφέρει το συνολικό ποσόν των 2,1 δισ. ευρώ για την απόκτηση του 49% των
μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας).
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Ζ. ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ζ.1 Ελληνικές Αρχές και Φορείς
Ελληνική Πρεσβεία Καμπέρρας
Τηλ: +61 2 627 10100
gremb.can@mfa.gr
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Σύδνεϋ
Τηλ: +61 2 9284 5500, 9284 5512
ecocom-sydney@mfa.gr
Γενικό Προξενείο Αδελαΐδας
Τηλ: +61 8 82124366, 82124932, 82127112
grgencon.ade@mfa.gr
Γενικό Προξενείο Μελβούρνης
Τηλ: +61 3 98664524
grgencon.mel@mfa.gr
Γενικό Προξενείο Σύδνεϋ
Τηλ: +61 2 92845500
grgencon.sid@mfa.gr
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Σύδνεϋ
Τηλ: +61 2 9740 6022, 9740 6842
info@goc.com.au
www.goc.com.au
Greek Festival of Sydney
Τηλ: +61 02 9750 0440
greekfestival@goc.com.au
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτώριας
Τηλ: +61 3 9662 2722
info@greekcommunity.com.au
www.greekcommunity.com.au
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Ζ.2 Αυστραλιανές Αρχές και Φορείς
Στατιστική Υπηρεσία Αυστραλίας - Australian Bureau of Statistics
https://www.abs.gov.au/
Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου - Department of Foreign Affairs and Trade
https://dfat.gov.au/
Υπηρεσία Εξωτερικού Εμπορίου Αυστραλίας - Austrade (Australian Trade Commission)
http://www.austrade.gov.au/
Υπουργείο Οικονομίας - The Treasury
http://www.treasury.gov.au/
Υπουργείο Γεωργίας – Deptartment of Agriculture
http://www.agriculture.gov.au
Υπουργείο Γεωργίας (Υπηρεσία Καραντίνας και Επιθεώρησης) - Department of Agriculture
(Quarantine and Inspection Service)
https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/Search/
Υπουργείο Εσωτερικών – Department of Home Affairs
https://www.homeaffairs.gov.au/
Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων - Australian Border Force
https://www.abf.gov.au/
Εθνικό Τυπογραφείο - Federal Register of Legislation
https://www.legislation.gov.au/
Κεντρική Τράπεζα Αυστραλίας - Reserve Bank of Australia
https://www.rba.gov.au/
Αυστραλιανή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - ASIC Australian Securities and Investments Commission
https://asic.gov.au/
Μητρώο Επιχειρήσεων –Australian Business Register
https://abr.business.gov.au/
Υπηρεσία Προτύπων και Τυποποίησης - Standards Australia
https://www.standards.org.au/
Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας - Intellectual Property Australia
https://www.ipaustralia.gov.au/
Ρυθμιστική Αρχή Προληπτικής Διαχείρισης Χρηματοοικονομικού Συστήματος - Australian Prudential
Regulation Authority
https://www.apra.gov.au/
Ένωση Αυστραλιανών Τραπεζών - Australian Banking Association
https://www.ausbanking.org.au/
Εθνικό Σύστημα Κρατικών Προμηθειών Australian Government Tender System
https://www.tenders.gov.au/
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Κοινοπολιτειακός Οργανισμός Επιστημονικής και Βιομηχανικής Έρευνας - Commonwealth Scientific
and Industrial Research Organisation (CSIRO)
https://www.csiro.au/
Πολιτειακό Υπουργείο Βιομηχανίας Nέας Nότιας Oυαλίας - Department of Industry (NSW)
https://www.industry.nsw.gov.au/
Πολιτειακό Υπουργείο Εργασίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Βικτώριας - Department of Jobs,
Precincts and Regions
https://djpr.vic.gov.au/

Ζ.3 Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια και Φορείς
Ζ.3.1 Αυστραλιανά Επιμελητήρια
Australian Chamber of Commerce and Industry
https://www.australianchamber.com.au/
Canberra Business Chamber
https://www.canberrabusiness.com/
Chamber of Commerce and Industry Western Australia
https://cciwa.com/
Chamber of Commerce Northern Territory
https://www.chambernt.com.au/
Commerce Queensland
http://www.commerceqld.com.au/
Chamber of Commerce and Industry South Australia
https://www.business-sa.com/
Tasmanian Chamber of Commerce and Industry
http://www.tcci.com.au/Home
Business Council of Australia
https://www.bca.com.au/
Business Australia
https://www.businessaustralia.com/about-us
Newcastle & Hunter Business Chamber
http://businesschamber.com.au/hunter/home.aspx
Small Business Association
https://smallbusinessassociation.com.au/
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Ζ.3.2 Ελληνο-αυστραλιανά Επιμελητήρια
Ελληνοαυστραλιανό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βικτώριας
https://hacci.com.au/
info@hacci.com.au
Ελληνοαυστραλιανό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Νέας Νότιας Ουαλίας
https://www.hacci.org/trade
admin@hacci.org
Ελληνοαυστραλιανό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δυτικής Αυστραλίας
http://www.hacciwa.com.au/
admin@hacciwa.com.au
Ελληνοαυστραλιανό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βορείου Περιοχής
https://hacci.com.au/about-us/hacci-nt-board/
haccint@hacci.com.au

Ζ.3.3 Μικτά Επιμελητήρια
European Australian Business Council (EABC)
http://www.eabc.com.au/
American Chamber of Commerce in Australia
https://www.amcham.com.au/
Australia Arab Chamber of Commerce and Industry
http://www.austarab.com.au/
Australia Brazil Chamber of Commerce
https://www.australiabrazilchamber.com/
Canadian Australian Chamber of Commerce
https://cacc.com.au/
Australia China Business Council (ACBC)
http://www.acbc.com.au
Australia India Business Council
https://aibc.org.au/
Australia - Israel Chamber of Commerce
http://www.aicc.org.au/
Australia Philippines Business Council
http://www.apbc.org.au/
German - Australian Chamber of Industry and Commerce
https://australien.ahk.de/en/
Indonesia Australia Business Council
https://www.aibc.com.au/
Italian Chamber of Commerce and Industry in Australia
http://www.icciaus.com.au/
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Netherlands Chamber of Commerce in Australia
http://www.ncca.com.au/
Spanish Chamber of Commerce in Australia
https://www.lacamara.com.au/
Swedish - Australian Chamber of Commerce
https://www.swedishchamber.com.au/
Swiss - Australian Chamber of Commerce and Industry
http://www.swisscham.com.au/
Queensland Japan Chamber of Commerce & Industry (INC)
http://www.qjcci.asn.au/
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Ζ.4 Τράπεζες
Bank of Sydney
Level 4, 219-223 Castlereagh St, Sydney, NSW 2000, Australia
Tel: + 61 2 8262 9000
Email: info@banksyd.com.au
https://www.banksyd.com.au/
Delphi Bank
Level 41, Rialto Towers, 525 Collins Street, Melbourne, VIC 3000
Tel: +61 3 8627 2727
Email: service@delphibank.com.au
https://www.delphibank.com.au/
National Bank of Greece
Representative Office
Headquarters: Level 4, 168 Lonsdale Street, Melbourne, Vic 3000 (The Greek Centre for Contemporary
Culture)
Telephone: +61 39 639 10 01
https://www.nbg.gr/en/the-group/group-companies/australia
National Australia Bank Ltd (NAB)
www.nab.com.au
Australia and New Zealand Banking Group Ltd (ANZ)
www.anz.com/
Westpac Banking Corporation
www.westpac.com.au
St George Bank Ltd
www.stgeorge.com.au/
Macquarie Bank Group Ltd
www.macquarie.com.au
Commonwealth Bank of Australia
www.commbank.com.au/
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Ζ.5 Διοργανωτές Εκθέσεων
Σύνδεσμος Διοργανωτών Εκθέσεων και Συνεδρίων Αυστραλασίας - Exhibition and Event Association of
Australasia
https://eeaa.com.au/
Diversified Communications Australia
https://divcom.net.au/
Fine Food Australia – Τρόφιμα - Ποτά
http://finefoodaustralia.com.au
Sydney Build Expo – Δομικά Υλικά
https://www.sydneybuildexpo.com/welcome
Design Build – Δομικά Υλικά
https://designbuildexpo.com.au
Naturally Good – Καλλυντικά - υγιεινά προϊόντα
https://naturallygood.com.au/
Beauty Expo – Καλλυντικά
https://www.beautyexpoaustralia.com.au
Luxperience – Τουρισμός
https://www.luxperience.com.au/
AIME Asia Pacific Incentives and Meetings Event - Τουρισμός
https://aime.com.au/visit/
Indo Pacific Expo – Ναυτιλία
https://www.indopacificexpo.com.au/
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Ζ.6 Ξενοδοχεία
Ζ.6.1 Sydney
Radisson Plaza Hotel Sydney
27 O'Connell Street, Sydney New South Wales 2000, Australia
http://www.radisson.com/sydneyau_plaza
Four seasons Hotel
199 George street, Sydney NSW 2000,
http://www.fourseasons.com/sydney/rates_and_reservations.html
Shangri-La
176 Cumberland Street, The Rocks, Sydney, NSW 2000 Australia
http://www.shangri-la.com/sydney/shangrila/
Hilton Sydney
488 George Street, Sydney, NSW, 2000, Australia
http://www.hiltonsydney.com.au/
Sheraton on the Park Sydney
161 Elizabeth Street, Sydney, New South Wales 2000 · Australia
https://www.marriott.com/hotels/travel/sydsi-sheraton-grand-sydney-hyde-park/

Ζ.6.2 Melbourne
Park Hyatt Melbourne
1 Parliament Square, off Parliament Place Melbourne, Victoria, Australia, 3002
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/australia/park-hyatt-melbourne/melph
Grand Hyatt Melbourne
123 Collins Street, Melbourne, Victoria, Australia 3000
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/australia/grand-hyatt-melbourne/melbo
Langham Hotel Melbourne
1 Southgate Avenue, Southbank, Melbourne, Victoria 3006, Australia
http://www.langhamhotels.com/en/the-langham/melbourne/
Pullman Melbourne On the Park Hotel
192 Wellington Parade, Melbourne, 3002 VIC
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-9875-pullman-melbourne-on-the-park/index.shtml
Crown Towers
8 Whiteman Street, Southbank, Melbourne, VIC 3006
https://www.crownhotels.com.au/crown-towers-melbourne/
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Ζ.7 Διπλωματικές Αποστολές
Διπλωματική Λίστα Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών & Εμπορίου Αυστραλίας – Department of
Foreign Affairs & Trade Diplomatic List
https://protocol.dfat.gov.au/Public/Display

Ζ.8 Σύνδεσμοι
Ζ.8.1 Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι
Νομικό Συμβούλιο Αυστραλίας - Law Council of Australia
https://www.lawcouncil.asn.au/
Δικηγορικός Σύλλογος Αυστραλίας - Australian Bar Association
https://austbar.asn.au/find-a-barrister#/
Institute of Patent and Trademark Attorneys of Australia (IPTA)
https://ipta.org.au/community/find-an-attorney/
Institution of Surveyors
https://www.surveyors.org.au/
Australian Institute of Quantity Surveyors
http://www.aiqs.com.au/
Australian Accounting Standards Board
https://www.aasb.gov.au/
Australian Institute of Office Professionals
http://aiop.com.au/
Συμβούλιο Αυστραλιανών Ταξιδιωτικών Πρακτορείων - Council of Australian Tour Operators (CATO)
https://www.cato.travel/
Αυστραλιανή Ομοσπονδία Ταξιδιωτικών Πρακτόρων - Australian Federation of Travel Agents Limited
(AFTA)
http://www.afta.com.au/
Australian Society of Archivists
http://www.archivists.org.au/
Customer Service Institute of Australia
http://www.csia.com.au/
Data Management Association
http://www.dama.org.au/
Hire and Rental Industry Association of Australia Ltd
http://www.hireandrental.com.au/
Institute of Professional Editors Limited
http://iped-editors.org/
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Migration Institute of Australia
http://mia.org.au/
Restaurant and Catering Australia
https://www.rca.asn.au/

Ζ.8.2 Σύνδεσμοι Τομέα Κατασκευών και Υλικών
Australian Asphalt Pavement Association
http://www.aapa.asn.au/
Australian Construction Industry Forum
http://www.acif.com.au/
Australian Constructors Association
http://www.constructors.com.au/
Civil Contractors Federation
https://www.civilcontractors.com/
Concrete Pipe Association of Australasia
https://www.cpaa.asn.au/
Crane Industry Council of Australia
http://www.cica.com.au/
Design Institute of Australia
https://www.design.org.au/
Fire Protection Association Australia
http://www.fpaa.com.au/
Institute of Quarrying Australia
http://www.quarry.com.au/
Institute of Public Works Engineering Australasia
http://www.ipwea.org.au/
Modular Building Industry Association of Australia
https://www.prefabaus.org.au/about-prefabaus/
Master Builders Association Australia
http://www.masterbuilders.com.au/
Planning Institute of Australia
http://www.planning.org.au/
The Swimming Pool & Spa Association Inc (SPASA)
http://www.spasa.com.au/
SPASA - Swimming Pool and Spa Association of Victoria
http://www.spasavic.com.au/
The Australian Institute of Building
http://www.aib.org.au/
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The Concrete Institute of Australia
https://www.concreteinstitute.com.au/
The Royal Australian Institute of Architects
http://www.architecture.com.au
Master Painters Australia
http://www.mpa.org.au
Cement Industry Federation – CIF
https://cement.org.au/
Cement Concrete & Aggregates Australia
https://www.ccaa.com.au/iMIS_Prod/

Ζ.8.3 Αγροτικοί Σύνδεσμοι
National Farmers’ Federation (NFF)
https://nff.org.au/about-us/
Aerial Application Association of Australia Limited
https://aaaa.org.au/
Agribusiness Association of Australia
http://www.agribusiness.asn.au
Agsafe
http://www.agsafe.com.au/
Angus Australia
http://www.angusaustralia.com.au/
Australian Banana Growers Council
http://www.abgc.org.au/
Australian Belted Galloway Association
http://www.beltedgalloway.org.au/
Australian Chicken Meat Federation Inc
https://www.chicken.org.au/
Australian Coffee Traders Association
http://www.acta.org.au/
Australian Custard Apple Growers Association
http://www.custardapple.com.au/
Australian Eggs
https://www.australianeggs.org.au/who-we-are/
Australian Fodder Industry Association
http://www.afia.org.au/
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Institute of Foresters of Australia (IFA) and Australian Forest Growers (AFG)
https://www.forestry.org.au/
The Australian Lavenders Growers Association Inc
https://www.talga.com.au/
Australian Olive Oil Association
http://aooa.com.au/
Australian Olive Association
http://www.australianolives.com.au/
The Hunter Olive Association
http://www.hunterolives.asn.au
Australian Oilseeds Federation
http://www.australianoilseeds.com/
Australian Vegetable and Potato Growers Federation
http://www.ausveg.com.au
Australian Veterinary Association
http://www.ava.com.au/
Australian Wagyu Association
https://www.wagyu.org.au/
Australian Walnut Industry Association
http://www.walnut.net.au/
Australian Women in Agriculture
http://www.awia.org.au/
Bazadaise Breeders of Australia
http://www.bazadaise.com.au/
Beefalo Society of Australia
http://www.beefaloaustralia.com/
Australian Organic
https://austorganic.com/
Fertilizer Australia
https://www.fertilizer.org.au/
Grain Growers Association
http://www.graingrowers.com.au/
Australian Honeybee Industry Council
https://honeybee.org.au/
Irrigation Association of Australia Ltd
http://www.irrigation.org.au/
Kangaroo Industry Association of Australia
https://www.kangarooindustry.com/en/
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Meat and Livestock Australia
http://www.mla.com.au
Melons Australia
http://www.melonsaustralia.org.au/
Pulse Australia
http://www.pulseaus.com.au/
Red Angus Society of Australia Inc
http://www.redangus.org.au/
Ricegrowers Association of Australia
http://www.rga.org.au/
Summerfruit Australia
http://www.summerfruit.com.au/
The Australian Society of Viticulture and Oenology
http://www.asvo.com.au/
Wine Australia
https://www.wineaustralia.com/
The Holstein Friesian Association of Australia Inc
http://www.holstein.com.au/

Ζ.8.4 Άλλοι Σύνδεσμοι
Australian Shipbuilders Association Ltd. (ASA)
http://www.shipbuilders.com.au/members.php
Shipping Australia
https://shippingaustralia.com.au/list-of-members/
Australian Petroleum Production & Exploration Association
https://www.appea.com.au/
Gas Energy Australia
http://gasenergyaustralia.asn.au/
Australian Coal Association Research Program
http://www.acarp.com.au/
Minerals Council of Australia – MCA
http://minerals.org.au/member-companies
Australian Steel Institute – ASI
https://www.steel.org.au/industry-directory/
Engineered Wood Products Association of Australasia – EWPAA
http://ewp.asn.au/members/
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Australasian Furnishing Association – AFA
https://australianfurniture.org.au/find-an-accredited-supplier/
Australasian Association of Convenience Stores
http://www.aacs.org.au/
Australasian Promotional Products Association
http://www.appa.com.au/
National Footwear Retailers Association
http://www.nationalfootwearretailers.com.au/listing/listing.php
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