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Χρηματοπιστωτική κρίση: Η Κεντρική 
Τράπεζα κατέβασε το επιτόκιο κατά μία 
ολόκληρη μονάδα στο 6%, ενώ προέβη σε 
συνεχείς ενέσεις ρευστότητας προκειμένου να 
αντισταθμίσει την κάθετη άνοδο του κόστους 
δανεισμού στη διατραπεζική αγορά. Με τη σειρά 
τους και οι λοιπές τράπεζες μετακύλυσαν το 
μεγαλύτερο τμήμα της μείωσης στους πελάτες 
τους, με τις τράπεζες Westpac, National 
Australia Bank, Commonwealth Bank of 
Australia, ANZ Banking Group και St George 
Bank να μειώνουν το επιτόκιό τους κατά 0.8% 
ενώ το στεγαστικό ίδρυμα Aussie Home Loans 
κατά 0.7%.  
Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 
προειδοποίησε ωστόσο τους δανειολήπτες πως η 
ως άνω κίνηση δεν αποτελεί την απαρχή 
διαδοχικών μελλοντικών μειώσεων, 
λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής πτώσης 
που έχει καταγράψει ήδη το αυστραλιανό 
δολάριο σε σχέση με τα ξένα νομίσματα. 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κ.Τ. η 
οικονομία έχει χάσει την ορμή της και η αύξηση 
του ΑΕΠ θα είναι της τάξεως του 2%.  
Θα πρέπει να σημειωθεί σχετικά η έκθεση του 
Δ.Ν.Τ. η οποία αναφέρει ότι, ως απάντηση σε 
ενδεχόμενη σοβαρή κρίση στις ΗΠΑ εάν η 
Αυστραλιανή Κ.Τ. αντιδράσει εγκαίρως και 
μειώσει τα επιτόκια κατά 3,7% έως το τέλος του 
2009 τότε η ανάπτυξη θα μειωθεί μόνο κατά 
1,6%. Εάν, αντίθετα η Κ.Τ. επιμείνει στην 
καταπολέμηση του πληθωρισμού και μειώσει τα 
επιτόκια μόνο κατά 1,6% στο ίδιο διάστημα, 
τότε η ανάπτυξη να μειωθεί κατά 3,1%, κάτι που 
αποτελεί ολέθριο σενάριο.  
Από τη πλευρά της η κυβέρνηση, διαβεβαιώνει 
ότι, η Αυστραλία χαίρει ενός εκ των 
ισχυρότερων ρυθμιστικών καθεστώτων στο 
κόσμο, τραπεζών με ισχυρό ισοζύγιο, 
σημαντικού πλεονάσματος στο κρατικό 
προϋπολογισμό και αμείωτης ζήτησης των 
πρώτων υλών της από τη Κίνα. Παρά ταύτα, ο 
Πρωθυπουργός, ακολουθώντας ανάλογες 
κινήσεις κυβερνήσεων άλλων κρατών διεθνώς, 
έσπευσε να εγγυηθεί όλες τις καταθέσεις σε 
τράπεζες, συμπεριλαμβάνοντας και τις 
τοποθετήσεις σε κατασκευαστικούς και 
πιστωτικούς οργανισμούς, ενώ εξαιρέθηκαν 
ρητώς τα συνταξιοδοτικά ταμεία 
(superannuation), οι ασφάλειες ζωής και τα 
κεφάλαια διαχείρισης (managed fuds). 
Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα η Αυστραλία μαζί 
με τη Νέα Ζηλανδία αποτελούσαν τις μοναδικές 

χώρες στις οποίες το κράτος δεν παρείχε 
εγγύηση στις τραπεζικές καταθέσεις εκτός του 
μέτρου της προτεραιότητας των καταθετών σε 
περίπτωση πτώχευσης.  
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Εξωτερικό Εμπόριο: Σύμφωνα με μελέτη που 
εκπόνησε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
αναφορικά με την εμπορική πολιτική της χώρας 
κάνει λόγο για ανάγκη αύξησης της 
χρηματοδότησης με στόχο την προώθηση των 
εξαγωγών στην Ασία, ως τμήμα εθνικής 
στρατηγικής για αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας. 
Η μελέτη καλεί την κυβέρνηση να βοηθήσει τις 
επιχειρήσεις που μένουν έκθετες μετά την 
εφαρμογή του σχεδίου εμπορίας εκπομπών 
αερίων αλλά τονίζει τις εξαγωγικές δυνατότητες 
που διαγράφονται από την εφαρμογή 
τεχνολογιών χαμηλού άνθρακα. 
Η Αυστραλία θα πρέπει να αυξήσει τις εξαγωγές 
υπηρεσιών στην Ασία και να διαπραγματευθεί 
συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου με την ΕΕ αλλά 
και με σειρά από άλλες χώρες, θα πρέπει επίσης 
να υποστηρίξει την πρόοδο των πολυμερών 
διαπραγματεύσεων στον ΠΟΕ.  
Η μελέτη καλεί επίσης το Austrade –
αυστραλιανό φορέα προώθησης εξωτερικού 
εμπορίου- να επικεντρώσει την προσπάθειά του 
στις ασιατικές αγορές και κάνει λόγο για 
μεταρρύθμιση στο κανονιστικό πλαίσιο που 
διέπει την επιμόρφωση.  
Τέλος γίνεται λόγος για ανάγκη αύξησης των 
κωδικών του προϋπολογισμού στο Υπουργείο 
Εξωτερικών και Εμπορίου, οι οποίοι για το 
2008-09 ορίστηκαν στα 822 εκ $Α για τη 
κάλυψη 2161 αυστραλών τοποθετημένων στο 
εξωτερικό και 1548 ατόμων ως επιτόπιο 
προσωπικό. Από τα χρήματα αυτά αντιστοιχούν 
180 εκ $Α για το Austrade. 
Γενικά σημειώνεται ότι, η σημαντική βελτίωση 
του εμπορικού ισοζυγίου που οφείλονταν στην 
αύξηση των τιμών του σιδηρομεταλλεύματος και 
του άνθρακα (δύο κύρια εξαγωγικά προϊόντα) 
και έδωσε ώθηση σε επενδύσεις, δεν αναμένεται 
να έχει συνέχεια λόγω της επιβράδυνσης της 
παγκόσμιας οικονομίας. Σε σχετική έκθεση 
μάλιστα του Αυστραλιανού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου αναφέρεται πως 
τα κέρδη εταιρειών και οι επιχειρηματικές 
συνθήκες βρίσκονται στο χειρότερο σημείο των 
τελευταίων έξι ετών. 
 
Πολυμερείς Εμπορικές Συμφωνίες: Η 
Αυστραλιανή κυβέρνηση εξεδήλωσε ενδιαφέρον 
για συμμετοχή σε περιφερειακό σχήμα 
προώθησης ελευθέρου εμπορίου που ιδρύθηκε 
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από την Σιγκαπούρη, τη Νέα Ζηλανδία, το 
Μπρουνέϊ και την Χιλή.  
Ο Υπουργός Εμπορίου αναμένει απαντήσεις από 
τον επιχειρηματικό τομέα σχετικά με την 
σκοπιμότητα της προσχωρήσεως. Η 
συγκεκριμένη συμφωνία (Trans-Pacific Strategic 
Economic Partnership) γνωστή και ως p4 είναι η 
πρώτη εμπορική συμφωνία στο χώρο της 
λεκάνης του Ειρηνικού. Στόχος είναι η 
κατάργηση των εμπορικών εμποδίων εντός του 
χρονικού πλαισίου της δεκαετίας.  
Σημειώνεται πως οι ΗΠΑ, μέσω της Ειδικού 
Εκπροσώπου Εμπορίου κας Susan Swhwab 
έχουν δηλώσει πως ενδιαφέρονται να  
προσχωρήσουν στο σχήμα και πως ευελπιστούν 
πως αυτό θα διευρυνθεί. Άλλες χώρες που έχουν 
εκφράσει ενδιαφέρον είναι το Βιετνάμ και το 
Περού.  
Η προσχώρηση των ΗΠΑ θα αναζωογονήσει την 
προσπάθεια δημιουργίας Ζώνης Ελευθέρου 
Εμπορίου εντός του πλαισίου συνεργασίας 
APEC (Asia Pacific Cooperation). Οι οικονομίες 
της APEC, που έχει στόχο την διευκόλυνση των 
Επενδύσεων και του Εμπορίου μεταξύ των 
συμμετεχόντων μελών, αντιπροσωπεύουν 
περίπου το ήμισυ του παγκοσμίου εμπορίου. 
Την ίδια στιγμή η Αυστραλία εντείνει τις 
προσπάθειές της για αναζωπύρωση των 
συνομιλιών για την επίτευξη Συμφωνίας 
Ελευθέρου Εμπορίου με την Μαλαισία ύστερα 
και από την πρόσφατη επιτυχή ολοκλήρωση των 
αντίστοιχων συνομιλιών με τον ASEAN. Η 
επίσπευση των συνομιλιών με τη Μαλαισία 
κρίθηκε σκόπιμη ύστερα από την έναρξη 
ανάλογων συζητήσεων της χώρας αυτής με τις 
Η.Π.Α, αλλά και από τη διαπίστωση ότι 
εγκαθίδρυση ζώνης ελευθέρου εμπορίου με την 
Αυστραλία θα απέδιδε περί τα 1,9 δις $Α στην 
Αυστραλιανή οικονομία τα επόμενα 20 χρόνια. 
Δύσκολα σημεία της ενδεχόμενης Συμφωνίας 
θεωρούνται η μη αναγνώριση των αυστραλιανών 
επαγγελματικών προσόντων σε τομείς όπως η 
ιατρική και το δίκαιο από πλευρά της 
Μαλαισίας. 
 

ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
 
Επενδυτικός Κίνδυνος: Σημαντικές ανατροπές 
επεφύλασσε η δημοσίευση του νέου καταλόγου 
όπου κατατάσσονται διεθνώς οι περιοχές με 
βάση τον πολιτικό κίνδυνο για τη 
πραγματοποίηση επενδύσεων στο τομέα των 
πρώτων υλών. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η 
πτώση της Δυτικής Αυστραλίας από την 1η στην 
12η θέση μεταξύ 2004 και σήμερα πίσω από την 
Κουϊνσλάνδη (10η θέση), τη Τασμανία (7η θέση), 
τη Νέα Νότια Ουαλία (6η θέση) και την Βόρεια 
Επικράτεια (5η θέση). Αιτία της ως άνω πτώσης 
της Δυτικής Αυστραλίας αποτέλεσε το γεγονός 

της αναμονής από 12 έως 18 μήνες για την 
έγκριση μιας αίτησης εξόρυξης, αποτέλεσμα του 
οποίου συνιστά η ύπαρξη 13.000 σε αναμονή 
αυτή τη στιγμή. 
Τις πρώτες θέσεις κατέλαβαν οι Φινλανδία, 
Καναδάς και Μποτσουάνα. 
 
Δυτική Αυστραλία:  Συνοψίζοντας τα βασικά 
σημεία του οικονομικού προγράμματος της 
νεοεκλεγείσας προσφάτως πολιτειακής 
κυβέρνησης του Συνασπισμού των 
Φιλελευθέρων και Δημοκρατικών σημειώνεται η 
δέσμευση για τη διοχέτευση του 25% από τα 
δικαιώματα εκμετάλλευσης των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών της Πολιτείας, τα 
οποία υπολογίζονται σε 675 εκ $Α ετησίως για 
έργα υποδομών στην περιφέρεια. Η εν λόγω 
απόφαση αναμένεται να καταστήσει αδύνατη 
την κατασκευή σταδίου 1,1 δις $Α στην 
πρωτεύουσα της Πολιτείας Πέρθη, για την οποία 
είχε δεσμευθεί η προηγούμενη κυβέρνηση. 
Την ίδια στιγμή δυσαρέσκεια προκαλεί η πτώση 
της εν λόγω Πολιτείας, μεταξύ 2004 και σήμερα 
από την 1η στην 12η θέση στη λίστα όσον αφορά 
τον επενδυτικό κίνδυνο, πίσω από την 
Κουϊνσλάνδη (10η θέση), τη Τασμανία (7η θέση), 
τη Νέα Νότια Ουαλία (6η θέση) και την Βόρεια 
Επικράτεια (5η θέση), ύστερα και από την  
 

ΚΛΑΔΟΙ 
 
Περιβάλλον: Αντιδράσεις συναντά από τη 
βιομηχανία του κλάδου εξόρυξης άνθρακα, η 
παρότρυνση του επικεφαλής της ανεξάρτητης 
επιτροπής για το περιβάλλον κ. Ross Garnaut, 
για αύξηση των δαπανών για Ε&Τ στο 
αντίστοιχο με το επίπεδο του αγροτικού τομέα, 
λαμβανομένης υπόψη της πρόβλεψης για 
αύξηση των εσόδων από τις εξαγωγές του 
άνθρακα στα 60 δις $Α έναντι 24 δις το 2007 - 
08. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας Coal 21, οι σχετικές δαπάνες του 
κλάδου εξόρυξης άνθρακα συνίστανται στην 
εθελοντική εισφορά των 20 cents / τόνο, (ήτοι 
100 εκ $Α περίπου το χρόνο για την επόμενη 
δεκαετία). Την ίδια στιγμή ειρωνικά 
αντιμετωπίσθηκε από τους εκπροσώπους του 
κτηνοτροφικού τομέα η πρόταση του κ. Garnaut 
για τη περιβαλλοντική σκοπιμότητα της 
υποκατάστασης της εκτροφής βοοειδών και 
αμνοεριφίων από καγκουρό.  
 
Διαχείριση υδάτινων πόρων: Επιφυλακτική 
παραμένει η Υπουργός Υδάτινων Πόρων κα 
Penny Wong, αναφορικά με την επιτυχία των 
μέτρων που αναλαμβάνει η κυβέρνηση για τη 
περίσωση των υδάτων της λεκάνης των ποταμών 
Murray και Darling, χαρακτηρίζοντάς ωστόσο τα 
εν λόγω μέτρα, ως την «καλύτερη ευκαιρία» για 



τη σωτηρία της περιοχής από την ξηρασία. 
Πλέον σημαντικό θεωρείται το γεγονός της 
επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των Πολιτειών για 
μεταφορά των σχετικών με τη διαχείριση των 
υδάτων αρμοδιοτήτων στη Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση. Ήδη η κυβέρνηση προβαίνει σε 
επαναγορά των δικαιωμάτων άντλησης νερού 
από τους αγρότες της περιοχής. Τέλος  
 
Δημογραφικό: Σύμφωνα με εκτιμήσεις της 
αυστραλιανής στατιστικής υπηρεσίας, ο 
πληθυσμός της Αυστραλίας αναμένεται να 
αυξηθεί σε 35 εκ το 2056. Στη περίπτωση επίσης 
που η πορεία της εσωτερικής μετανάστευσης 
παραμείνει όπως έχει σήμερα, τότε η 
Κουϊνσλάνδη θα πάρει τη θέση της Βικτώρια ως 
δεύτερη πολυπληθέστερη Πολιτεία μετά τη Νέα 
Νότια Ουαλία. Όσον αφορά τις πόλεις 
εξαιρετικά πιθανό θεωρείται η Μελβούρνη να 
ξεπεράσει το Σύδνεϋ σε πληθυσμό, ενώ το Πέρθ 
αναμένεται να σημειώσει το μεγαλύτερο ρυθμό 
αύξησης του πληθυσμού (116%).  
Όσον αφορά στη μεταναστευτική ροή, επίσημα 
στοιχεία για το 2007-08, ανεβάζουν τον αριθμό 
των εισερχομένων στους 150.000 σε 
αντιδιαστολή με τους μεταναστεύσαντες στο 
εξωτερικό Αυστραλούς, οι οποίοι ανήλθαν στους 
77.000, αριθμό ωστόσο ρεκόρ σε σχέση με τα 
προηγούμενα χρόνια, λαμβανομένου υπόψη ότι, 
το 48,2% αποτελούσε εξειδικευμένους εργάτες 
μεταξύ 25-54 ετών.  
Αξίζει να αναφερθούν σχετικά και τα επίσημα 
στοιχεία αναφορικά με τις θεωρήσεις εισόδου, 
τα οποία φέρουν τον αριθμό αυτών (457 visas) 
το έτος 2007-08 να ανέρχονται σε σύνολο τις 
58,050. Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται οι 
ειδικότητες των μηχανικών υπολογιστών, των 
νοσοκόμων, των συμβούλων επιχειρήσεων και 
των επαγγελματιών πληροφορικής. 
  
Αεροπορικές υπηρεσίες: Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
συμφώνησε σε έναρξη διαπραγματεύσεων για τη 
σύναψη συνολικής Συμφωνίας αερομεταφορών 
«Open Skies» με την Αυστραλία. 
Την ίδια στιγμή η εταιρία Tiger Airways της 
Σιγκαπούρης, η οποία απέκτησε πρόσφατα το 
δικαίωμα πραγματοποίησης εσωτερικών 
πτήσεων στην Αυστραλία, αναζητά την αλλαγή 
της σχετικής αυστραλιανής νομοθεσίας, η οποία 
απαιτεί την κατοχή τουλάχιστον 51% των 
μετοχών αυστραλιανών αεροπορικών εταιρειών 
από αυστραλούς καθώς και τη 2/3 των μελών 
του διοικητικού συμβουλίου 
συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, 
προκειμένου να τις επιτραπεί η πραγματοποίηση 
εξωτερικών πτήσεων με αφετηρία την 
Αυστραλία. Η ίδια εταιρεία φαίνεται επίσης να 
υποστηρίζει την κατασκευή δεύτερου 
αεροδρομίου στο Σύδνεϋ. 

Αγροτικός Τομέας: Σύμφωνα με επίσημα 
στοιχεία, η συνολική βοήθεια της 
ομοσπονδιακής κυβέρνησης προς τους αγρότες 
για την αντιμετώπιση της ξηρασίας, ανήλθε 
μεταξύ 2007-08 στο 1,1 δις $Α από 700 εκ. $Α 
το προηγούμενο έτος. Η βοήθεια αυτή αναλύεται 
σε επιδοτήσεις δανείων (696 εκ. $Α) 
εισοδηματικές ενισχύσεις (395 εκ $Α) και λοιπές 
περιφερειακές ενισχύσεις (8 εκ $Α). 
Επί του παρόντος βρίσκονται εν εξελίξει 
συζητήσεις για την αναθεώρηση της ανωτέρω 
πολιτικής προκειμένου να ληφθούν περισσότερο 
υπόψη οι επιπτώσεις από την αλλαγή του 
κλίματος. 
 
Δημητριακά: Επίσημες πηγές της Αυστραλίας 
υπολογίζουν ότι η συνολική παραγωγή σίτου για 
το 2008-09 θα ανέλθει στα 23,7 εκ. τόνους (από 
13 εκ. το προηγούμενο έτος. Πιθανολογώντας 
πρόσκαιρη πτώση των τιμών του προϊόντος τη 
περίοδο της συγκομιδής, οι παραγωγοί σπεύδουν 
να εξασφαλίσουν κατάλληλους αποθηκευτικούς 
χώρους. 
 
Ιχθυρά: Επιστήμονες του Οργανισμού 
Επιστημών και Βιομηχανικών Ερευνών της 
Κοινοπολιτείας (Commonwealth Scientific and 
Industrial Research Organisation CSIRO) 
προειδοποιούν όσον αφορά στις επιπτώσεις της 
υπερθέρμανσης του κλίματος στην αλιεία του 
σολομού της Τασμανίας, η αξία του οποίου 
υπολογίζεται στα 221 εκ. $Α και των 
μαλακόστρακων στη βόρεια Αυστραλία (73 εκ. 
$Α). 
 
Τράπεζες: Σε συγχώνευση φαίνεται να 
οδηγούνται πολλές από τις μικρότερες 
επιχειρήσεις του κλάδου στη προσπάθειά τους 
να διατηρήσουν τα περιθώρια κέρδους των εν 
μέσω διεθνούς κρίσης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος. Εξαιρετικά πιθανές θεωρούνται η 
εξαγορές έναντι 2 δις $Α της BankWest από την 
Commonwealth Bank of Australia CBA και της 
St George Bank από την Westpac Banking corp 
έναντι 16,6 δις $Α, ενώ σημαντικό ενδιαφέρον 
συγκεντρώνουν τμήματα της εταιρείας Suncorp 
της Κουϊνσλάνδης (6η μεγαλύτερη τράπεζα και 
2ος μεγαλύτερος ασφαλιστικός οργανισμός στην 
Αυστραλία). Υπενθυμίζεται σχετικά η εξαγορά 
από την Westpac της εταιρίας RAMS Home 
Loans Group τον περασμένο Ιανουάριο. 
 
Κατασκευαστικός Τομέας: Οι μεγαλύτερες 
κατασκευαστικές εταιρείες κατοικιών είδαν τον 
όγκο εργασιών τους να μειώνεται κατά την 
περίοδο 2007-08 καθώς τα υψηλά επιτόκια 
μείωσαν την ζήτηση και το υψηλό κόστος γης 
περιόρισε την παραγωγή.  



Η Ένωση Κατασκευαστών Κατοικιών αναφέρει 
σε έκθεσή της την μηδενική ανάπτυξη του 
κλάδου κατά το τρέχον έτος και την πρόβλεψη 
μείωσης κατά 7% του όγκου εργασιών.  
Οι εταιρείες που επλήγησαν περισσότερο είναι 
οι μεγάλοι αστικοί developers και 
κατασκευαστές που επιχειρούν στο Sydney, το 
Perth και την ΝΑ ακτή του Queensland. Η κρίση 
είχε σοβαρότερες επιπτώσεις στην Δυτική 
Αυστραλία η οποία κατά τα τελευταία χρόνια 
βρίσκεται σε ραγδαία άνοδο, το ποσοστό 
μείωσης των νέων παραγγελιών ήταν της τάξεως 
του 9,9%.  
Ένας ακόμη λόγος μείωσης των κερδών για τις 
μεγάλες εταιρείες είναι το κανονιστικό πλαίσιο. 
Προ δεκαετίας το κόστος αδειών για κατοικία 
και οικόπεδο ανέρχονταν σε 10% του συνολικού 
κόστους ενώ σήμερα αυτό έχει εκτοξευτεί στο 
35%. Η ένωση κατασκευαστών υπολογίζει πως 
χρειάζονται 190,000 νέες κατοικίες ετησίως για 
να καλύψουν τις ανάγκες του αυξανόμενου 
πληθυσμού και τις τάσης να στεγάζονται 
λιγότερα άτομα ανά κατοικία. 
 
Τομέας Εξόρυξης πρώτων υλών: Ισχυρό 
εμφανίζεται το ενδεχόμενο συγχωνεύσεων και 
εξαγορών μεταξύ των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων του κλάδου, καθώς η παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική κρίση έχει ήδη οδηγήσει σε 
πτώση κατά μ.ο. 40% της αξίας των μετοχών 
τους, γεγονός που μεταφράζεται σε δυσκολίες 
αναχρηματοδότησης τόσο των χρεών τους όσο 
και ενδεχόμενων επεκτάσεών τους. Την ίδια 
στιγμή ιδιαίτερα ζοφερή διαγράφεται και η 
πορεία της τιμής και της διεθνούς ζήτησης των 
προϊόντων του κλάδου. Ιδιαίτερα ευάλωτες 
εμφανίζονται οι εταιρίες Murchison Metals, 
Equinox Minerals, Independence Group και 
Albidon. Ταυτόχρονα αναμένεται αύξηση του 
επενδυτικού ενδιαφέροντος εκ μέρους χωρών 
όπως η Κίνα, η οποία εδώ και καιρό αναζητά 
τρόπους εξασφάλισης φτηνής πρόσβασης σε 
πρώτες ύλες παγκοσμίως.  
 
Αμυντικός Τομέας: Μεγάλες προσδοκίες στο 
κλάδο δημιουργεί η ίδρυση του Κέντρου 
Αμυντικού Υλικού και Τεχνολογίας (Defence 
Material Technology Centre), η έδρα του οποίου 
βρίσκεται εντός του πανεπιστημίου του 
Swinburne της Μελβούρνης. Για την δημιουργία 
του νέου φορέα, ο οποίος στοίχισε  συνολικά 82 
εκ $Α συνέβαλαν με 30 εκ $Α η ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση και με 52 $Α, 16 φορείς της 
βιομηχανίας του κλάδου μεταξύ των οποίων η 
BAE Systems Australia, GKN Aerospace, Blue 
scope Steel, Thales Australia, Cooperative 
Research Centre for Advanced Composite 
Structures καθώς και Πανεπιστημιακοί φορείς 
(University of Wollongong,, University of 

Melbourne, University of Queensland, RMIT 
University, Defence Science and Technology 
Organisation, Australia Nuclear Science and 
Technology Organisation). 
Το ως άνω κέντρο αναμένεται να επικεντρώσει 
την έρευνα σε τέσσερις τομείς: την αεροπορία, 
την κατασκευή πλοίων, τα συστήματα 
θωράκισης και προώθησης, τα αποτελέσματα 
της οποίας αναμένεται να έχουν ευεργετικές 
επιπτώσεις και σε άλλους τομείς όπως η εξόρυξη 
πρώτων υλών, συμβατική αεροπλοΐα παραγωγή 
ενέργειας και η βιοτεχνολογία. 
Τέλος στο ίδιο πλαίσιο θα πρέπει να αναφερθεί 
επίσης η δημιουργία του Ινστιτούτου Εθνικής 
Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο της Καμπέρρας, 
ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η 
δημοσίευση των εκθέσεων αναφορικά με το 
ενδεχόμενο συγκέντρωση όλων των 
αυστραλιανών υπηρεσιών εσωτερικής 
ασφαλείας σε ένα οργανισμό κατά το πρότυπο 
των Η.Π.Α. καθώς και αναφορικά με τους 
μακροπρόθεσμούς κινδύνους από το διεθνές 
περιβάλλον. 
 
Πληροφορική: Σε 4,5 δις $Α (υπερδιπλάσιο του 
αρχικού προϋπολογισμού) εκτιμάται ότι θα 
ανέλθει το κόστος των υπεργολαβιών που έχουν 
αναληφθεί από το 1998 μέχρι σήμερα από 4 
κυρίως εταιρίες (EDS, CSC, IBM Commander 
Communications) για τη διαχείριση των 
πληροφοριακών συστημάτων αυστραλιανών 
δημοσίων υπηρεσιών όπως κυρίως η εφορία, η 
υπηρεσία υγειονομικής ασφάλισης Medicare, τα 
υπουργεία Υγείας, Μετανάστευσης., Γεωργίας 
και Περιβάλλοντος.  
 
Τουρισμός: Η Ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
εγκαινίασε τη νέα προωθητική καμπάνια, η 
οποία βασίζεται στην ταινία “Australia” του Baz 
Luhrmann και αναμένεται να προβληθεί σε 22 
χώρες έως τα μέσα του 2009. 
 
Λιανεμπόριο: Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, το 
κόστος ενοικίασης στους σημαντικότερους 
εμπορικούς δρόμους των αστικών κέντρων της 
Αυστραλίας έχει ως εξής: 
Oxford Street, Paddington (Sydney): 2200 $A/τμ 
Bay View Terrace, Claremont (Perth) 2000 $A/τμ 
Campbell Parade,, Bondi Beach (Sydney) 1900 $A/τμ 
The Corso, Manly (Sydney) 1750 $A/τμ 
Double Bay (Sydney) 1750 $A/τμ 
South Terrace, Fremantle (Perth) 1700 $A/τμ 
Chapel Street, South Yarra (Melbourne) 1600 $A/τμ 
Acland Street, St Kilda (Melbourne) 1500 $A/τμ 
Jetty Road, Glenelg (Adelaide) 1200 -1500 $A/τμ 
King Stret, Newtown (Sydney) 1300 $A/τμ 
Rokeby Road, Subiaco (Perth) 1200 $A/τμ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 



Πετρέλαιο & Φυσικό Αέριο: Ο ιταλικός 
ενεργειακός όμιλος ΕΝΙ προέβη σε σύναψη 
συμφωνίας με τη κυβέρνηση της Παπούα – Νέα 
Γουϊνέα για την εκμετάλλευση αναξιοποίητων 
έως σήμερα πηγών πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στην περιοχή.  
 
Σούπερμαρκετ: Η ανεξάρτητη αλυσίδα 
σουπερμάρκετ Foodworks, η οποία διατηρεί άνω 
των 700 καταστημάτων στην Αυστραλία 
προτίθεται να αυξήσει στο 10%-15% του 
συνόλου (περίπου 700) μέσα στα επόμενα δύο 
με τρία χρόνια τον αριθμό των προϊόντων που 
διακινεί με δικές της εμπορικές ονομασίες, 
ακολουθώντας την τακτική που εφαρμόζουν εδώ 
και καιρό οι βασικοί παίκτες του κλάδου 
Woolworths και Coles. Σημειώνεται δε ότι, στην 
ως άνω κίνηση η Foodworks προβαίνει εξ ιδίων 
σε συνεργασία με την ανεξάρτητη εταιρία 
εφοδιαστικής αλυσίδας CEVA, παρακάμπτοντας 
το βασικό της προμηθευτή Metcash, προϊόντα 
επονομασίας του οποίου διακινεί ήδη με 
ιδιαίτερη έως τώρα επιτυχία (Black & Gold). Τα 
νέα προϊόντα θα φέρουν τις ονομασίες Top 
Saver, Help@Home, Sunny Bay snack foods και 
Luca & Bella.  
Αναφορικά με την εταιρεία Metcash, 
σημειώνεται ότι συνιστά τον αποκλειστικό 
προμηθευτή 2000 ανεξάρτητων σουπερμάρκετ 
στην Αυστραλία. Επί του παρόντος η εταιρία 
βρίσκεται κάτω από το μικροσκόπιο της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού ύστερα από την 
πρόσφατη επέκταση της στην αγορά νωπών 
προϊόντων. 
 
Ποτά: Η θυγατρική του αμερικανικού κολοσσού 
H J Heinz προέβη σε προσφορά 288 εκ $Α για 
την εξαγορά της 2ης εταιρίας παραγωγής 
φρουτοχυμών της Αυστραλίας Golden Circle. 
Πιθανή ολοκλήρωση της εξαγοράς θα 
ισχυροποιήσει την αμερικανική εταιρία έναντι 
του Νο 1 ανταγωνιστή της National Food, που 
διακινεί τους χυμούς Berri. 
 
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 

 
Αθλητισμός: Ο ομογενής πρόεδρος της ομάδας 
ράκμπυ Nick Politis αντιμετωπίζει το 
ενδεχόμενο πτώσης της αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων (222 εκ $Α), ως αποτέλεσμα της 
πτώσης κατά 40% της τιμής των μετοχών που 
διατηρεί στην εταιρεία εμπορίας οχημάτων AP 
Eagers της Κουϊνσλάνδης. 
 
Real Estate: Ανησυχία προκαλεί, η ενέργεια του 
χρηματοπιστωτικού ομίλου Capital Finance 
Australia, να προβεί σε διαχειριστικό έλεγχο επί 
του ημιτελούς συγκροτήματος πολυκατοικιών 
(Southport Central complex) που ανήκει στον 

ομογενή μεγαλοεπιχειρηματία του κλάδου του 
real estate Jim Raptis, λόγω προβλημάτων που 
έχουν προκύψει στην αποπληρωμή δανειακών 
οφειλών ύψους 750 εκ. $Α. Ο ως άνω 
χρηματοπιστωτικός οργανισμός αποτελεί ένα 
μόνο από τους συνολικά 12 δανειστές των 
επιχειρήσεων του ομογενή. Σημειώνεται ότι, ο κ. 
Raptis δραστηριοποιείται εδώ και 35 χρόνια στο 
χώρο των δομικών κατασκευών κυρίως στη 
περιοχή του Gold Coast της Κουϊνσλάνδης. Επί 
του προκειμένου, ο ομογενής επιχειρηματίας 
προτίθεται να πουλήσει το συγκρότημα εξοχικών 
κατοικιών Sheraton Mirage Resort έναντι 85 εκ 
$Α και πλέον, προκειμένου να ανταποκριθεί στις 
ως άνω δανειακές του οφειλές. 
 
Διαφημιστικός κλάδος: Δυσκολίες στην 
ανεύρεση κεφαλαίων προς χρηματοδότηση της 
επέκτασής της, αντιμετωπίζει η εξαιρετικά 
επικερδής εταιρία NapkinAd του ομογενή κ. 
Emmanuel Kastanias, η οποία τυπώνει 
διαφημίσεις σε χαρτοπετσέτες και συσκευασίες. 
 
Τυχερά παιχνίδια:  Δημοσιεύματα 
αυστραλιανών εφημερίδων φέρουν την εταιρία 
Intralot να αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα 
στη Πολιτεία της Βικτώρια. Συγκεκριμένα 
γίνεται λόγος για μειωμένα έσοδα κατά 4 εκ $Α 
καθώς και για παράπονα των πρακτορείων από 
καθυστερήσεις στη παράδοση των ηλεκτρονικών 
συστημάτων της εταιρίας. Τα ως άνω γεγονότα 
φαίνεται ότι υπήρξαν καθοριστικά για την 
πρόσφατη απόδοση από πλευράς Πολιτειακής 
Κυβέρνησης της άδειας για διενέργεια του 
εβδομαδιαίου λόττο στην ανταγωνίστρια εταιρία 
Tatts. 
 
Επιχειρηματικότητα: Δημοσιεύθηκε πρόσφατα 
κατάλογος των πλέον επιτυχημένων νέων 
επιχειρηματιών της Αυστραλίας. Συνολικά το 
ύψος της περιουσίας τους ανέρχεται σε 6.03 δις 
$Α, έχοντας αυξηθεί κατά 25% από το 
προηγούμενο έτος. Μεταξύ αυτών 
περιλαμβάνονται οι ομογενείς: 
- Peter Mavridis, επικεφαλής της εταιρίας 
πληροφορικής S Central της Μελβούρνης, στην 
οποία συμμετέχει η και η κα Polly Mazaris, τέως 
ιδιοκτήτης της εταιρίας διαχείρισης αποβλήτων 
Baxter Group, η οποία διαθέτει επενδύσεις σε 
σειρά τομέων που εκτείνονται από την 
πληροφορική έως τον αγροτικό τομέα. 
- Costa Anastasiadis, επικεφαλής της αλυσίδας 
καταστημάτων διανομής pizzas „Crust Pizza“ 
- Ross Makris, (υιός του επίσης 
μεγαλοεπιχειρηματία Con Makris) ο οποίος 
δραστηριοποιείται στο τομέα της διαχείρισης 
ακινήτων στη Νότια Αυστραλία  
- Napoleon Perdis, που δραστηριοποιείται στο 
χώρο της αισθητικής και του μακιγιάζ 
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