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Ρεκόρ εμπορικού πλεονάσματος Αυστραλίας κατά το έτος 2019 

 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εμπορίου, Τουρισμού και 
Επενδύσεων της Αυστραλίας, η χώρα κατέγραψε κατά το ημερολογιακό έτος 2019 το 
υψηλότερο ετήσιο εμπορικό πλεόνασμα, καθώς και τους υψηλότερους ετήσιους 
όγκους εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών της ιστορίας της. 

Συγκεκριμένα, το εμπορικό πλεόνασμα κατά το έτος 2019 ανήλθε σε 67,6 δισ. AUD. 
Οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 391,8 δισ. AUD, σημειώνοντας αύξηση 13,4% 
έναντι του προηγούμενου έτους, και οι εξαγωγές υπηρεσιών ανήλθαν στα 101,1 δισ. 
AUD, σημειώνοντας αύξηση 8,9% έναντι του προηγούμενου έτους. 

Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 2019, η Αυστραλία διένυσε τον 24ο συνεχόμενο μήνα 
εμπορικού πλεονάσματος, επίδοση η οποία επιτεύχθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία 
της χώρας. 

Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εμπορίου, Τουρισμού και Επενδύσεων της Αυστραλίας, 
κ.Simon Birmingham, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα μετά την δημοσίευση των 
στοιχείων διεθνούς εμπορίου του έτους 2019, σημείωσε ότι η έμφαση που έχει δώσει 
η κυβέρνηση στην σύναψη Συμφωνιών Ελευθέρου Εμπορίου υψηλής ποιότητας με 
τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους της χώρας έχει αποδώσει καρπούς. Ο 
Υπουργός επισήμανε ωστόσο ότι οι τρέχουσες εθνικές και διεθνείς συνθήκες θέτουν 
προκλήσεις για τους  Αυστραλούς εξαγωγείς, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία και οι 
πρόσφατες πυρκαγιές στη χώρα, σε συνδυασμό με την κρίση του κορονοϊού, ενδέχεται 
να επηρεάσουν αρνητικά τις εξαγωγές στο προσεχές διάστημα. Ο κ. Birmingham 
επανέλαβε την δέσμευση της κυβέρνησης να επιδιώξει την ολοκλήρωση των 
Συμφωνιών Ελευθέρου Εμπορίου με την ΕΕ και το ΗΒ και επισήμανε ότι οι 
αυστραλιανές εξαγωγές θα αρχίσουν σύντομα να δρέπουν τα οφέλη από τις διατάξεις 
της αντίστοιχης Συμφωνίας με το Περού, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 11.02.2020, 
καθώς και της Συμφωνίας με την Ινδονησία, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εντός 
των επομένων μηνών. 
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