
_____________________________________________________________________________________________ 
Level 2 / 219-223 Castlereagh Street, Sydney, NSW 2000, Australia 

Tel: +61 2 92845500 (-512) - Fax: +61 2 9264 6135 
Email: ecocom-sydney@mfa.gr 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΣΥΔΝΕΫ 

 
 

 
 
 
 
 

Αναθεώρηση Επενδυτικού Νόμου στην Αυστραλία 

 

Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομίας της Αυστραλίας, κ. Josh Frydenberg, ανακοίνωσε την 
έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης του πλαισίου υλοποίησης ξένων επενδύσεων στην 
χώρα, χαρακτηρίζοντας την ως την σημαντικότερη έως σήμερα μεταρρύθμιση του Νόμου περί 
Ξένων Εξαγορών του 1975 (Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975). 

Παράλληλα με την ανακοίνωση, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας δημοσίευσε σχετική 
σύνοψη όπου καταγράφονται το αιτιολογικό της αναθεώρησης και οι συγκεκριμένες προτάσεις. 
To χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου προβλέπει την δημοσίευση του νομοσχεδίου εντός του 
Ιουλίου τ.ε. Θα ακολουθήσει η διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης διάρκειας έξι εβδομάδων και 
κατόπιν θα ενσωματωθούν στον νομοσχέδιο τυχόν αλλαγές προκειμένου να προωθηθεί προς 
ψήφιση στο Κοινοβούλιο εντός του Οκτωβρίου τ.ε. Το νέο επενδυτικό καθεστώς προβλέπεται 
ότι θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021. 

Συνοπτικά, η πρόταση του Υπουργείου Οικονομίας εισάγει αυστηρότερο ορισμό του κριτηρίου 
του εθνικού συμφέροντος κατά την αξιολόγηση των ξένων επενδυτικών σχεδίων, ενισχυμένους 
μηχανισμούς ελέγχου και συμμόρφωσης, καθώς και απλοποιημένη διαδικασία έγκρισης ξένων 
επενδύσεων σε μη ευαίσθητους για τα εθνικά συμφέροντα τομείς. Ειδικότερα, το νέο πλαίσιο 
προβλέπει ότι: 

 Οι ξένοι επενδυτές θα υποχρεούνται να ζητήσουν έγκριση προκειμένου να αποκτήσουν 
μερίδιο σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς ευαίσθητους για την εθνική 
ασφάλεια, ανεξαρτήτως του ύψους της επένδυσης. Ως ευαίσθητοι για την εθνική ασφάλεια 
ορίζονται οι τομείς της τεχνολογίας, της ενέργειας, της άμυνας, των τηλεπικοινωνιών, των 
μεταφορών και των λιμένων. Το μερίδιο ιδιοκτησίας σε επιχειρήσεις αυτών των τομέων το 
οποίο θεωρείται ότι συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια θα καθοριστεί κατά την 
διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, αλλά εκτιμάται ότι θα είναι τουλάχιστον 10% της 
συνολικής επένδυσης. 

 Θα παρέχεται στην διοίκηση, σε «έσχατη ανάγκη», η δυνατότητα επανεξέτασης των όρων 
ιδιοκτησίας σε μια ήδη εγκεκριμένη ξένη επένδυση και, σε εξαιρετικές συνθήκες, οι ξένοι 
επενδυτές θα υποχρεώνονται να μεταβιβάσουν το μερίδιο τους, εάν προκύψει ότι η έγκριση 
λήφθηκε με υποβολή ελλιπών στοιχείων ή ότι η ξένη επενδυτική δραστηριότητα άλλαξε στην 
πορεία προσανατολισμό, κατά τρόπο που προκαλεί βλάβη του εθνικού συμφέροντος. 

 Θα παρέχεται στην διοίκηση η δυνατότητα διεξαγωγής εκ των υστέρων ελέγχου ακόμη και 
σε επενδύσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στους καθορισμένους τομείς εθνικού συμφέροντος, 
εάν κριθεί ότι ενδέχεται να εγείρονται ζητήματα εθνικής ασφάλειας. 

 Θα εισαχθούν βαρύτερες ποινικές και αστικές ποινές και θα προβλέπονται ενισχυμένες 
δυνατότητες επιβολής προστίμων από την διοίκηση. 

 Θα εφαρμοστεί ταχύτερη διαδικασία έγκρισης των ιδιωτικών ξένων επενδύσεων οι οποίες 
δεν οδηγούν σε αποφασιστικό έλεγχο της επιχείρησης από τους ξένους δρώντες ή δεν 
εμπίπτουν σε ευαίσθητους για την εθνική ασφάλεια τομείς και θα γίνουν ελαστικότερες οι 
ρυθμίσεις που διέπουν την δράση επενδυτικών ταμείων ξένων κρατικών φορέων (όπως τα 
ασφαλιστικά ταμεία). 

Σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές, η ανάγκη αναθεώρησης του επενδυτικού πλαισίου 
δεν υπαγορεύθηκε αποκλειστικώς από τις οικονομικές συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία 
του κορωνοϊού, αλλά έχει απασχολήσει την Κυβέρνηση επί τριετία. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί 
ότι η ανακοίνωση γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία έχει εκφραστεί προβληματισμός 
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σχετικά με τον κίνδυνο επιθετικών εξαγορών αυστραλιανών επιχειρήσεων από ξένους 
οικονομικούς δρώντες εν μέσω της σημαντικής υποχώρησης του χρηματιστηρίου και συμπίπτει 
με περίοδο επιδείνωσης των σινοαυστραλιανών σχέσεων. 

Επισημαίνεται ότι, με βάση τον ισχύοντα επενδυτικό νόμο της Αυστραλίας, οι ιδιωτικές ξένες 
επενδύσεις δεν υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο εάν δεν υπερβαίνουν τα 275 εκατ. AUD. 
Επιπλέον, στην περίπτωση ξένων επενδύσεων από κατοίκους χωρών με τις οποίες η 
Αυστραλία έχει συνάψει Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου (ΗΠΑ, Κίνα, Ιαπωνία, Νότιος Κορέα, 
Σιγκαπούρη, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία κ.α.), το όριο εντός τους οποίου δεν ασκείται προληπτικός 
έλεγχος της επένδυσης ανέρχεται στα 1,2 δισ. AUD. Οι ιδιωτικές επενδύσεις στην γεωργία, τα 
ακίνητα, τα ΜΜΕ, τις εξορύξεις, καθώς και όλες οι επενδύσεις από ξένους κυβερνητικούς 
φορείς, εξαιρούνται από τα παραπάνω όρια και υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο ανεξαρτήτως 
ύψους επένδυσης. 

Ωστόσο, από τις 30 Μαρτίου τ.ε. και έπειτα, το Υπουργείο Οικονομίας έχει επιβάλει προσωρινά 
μέτρα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, με βάση τα οποία ο προληπτικός έλεγχος στις ξένες 
επενδύσεις ασκείται κατ’εξαίρεσιν σε όλες τις επενδύσεις, ανεξαρτήτως προέλευσης και 
συνολικού ύψους, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος επιθετικών εξαγορών. 

Σημειώνεται τέλος ότι, κατά το 2019, η Αυστραλία βρισκόταν μεταξύ των δέκα πρώτων χωρών 
παγκοσμίως με κριτήριο την εισροή Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Κατά την τριετία 2017-2019, 
οι εισροές ΑΞΕ στην Αυστραλία αντιστοιχούσαν κατά μέσον όρον στο 3,3% του ΑΕΠ της χώρας, 
έναντι 1,7% του ΑΕΠ για τις χώρες ΟΟΣΑ και 1,5% του ΑΕΠ για τις χώρες G20.  

Η σύνοψη των προτάσεων αναθεώρησης του επενδυτικού νόμου είναι αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας της Αυστραλίας στον ακόλουθο 
σύνδεσμο:  

https://treasury.gov.au/publication/p2020-87595 
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