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Προετοιμασία για πιθανές ελλείψεις σε βασικά προϊόντα – Αναζήτηση 
εναλλακτικών προμηθευτών για τις ελληνικές επιχειρήσεις σε Αυστραλία και 

Νέα Ζηλανδία 

 

Στο πλαίσιο της διερεύνησης των παραγωγικών δυνατοτήτων της Αυστραλίας και της Νέας 
Ζηλανδίας για την αναζήτηση εναλλακτικών προμηθευτών λιπασμάτων, ζωοτροφών, 
δημητριακών, αλεύρων και φυτικών ελαίων για τις ελληνικές επιχειρήσεις, σημειώνουμε τα 
ακόλουθα: 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

Δημητριακά 

Η Αυστραλία έχει σημαντική εγχώρια παραγωγή δημητριακών, η οποία αντιστοιχεί στο 3% της 
συνολικής παγκόσμιας παραγωγής. Η αυστραλιανή παραγωγή προσανατολίζεται σε μεγάλο 
βαθμό στις διεθνείς αγορές και οι αυστραλιανές εξαγωγές δημητριακών αντιστοιχούν στο 10% 
του παγκοσμίου εμπορίου, με βάση τον όγκο. Κατά το 2021, η Αυστραλία εξήγαγε δημητριακά 
συνολικής αξίας 13,1 δισ. AUD, τα οποία κατευθύνθηκαν κυρίως στις αγορές της 
Νοτιοανατολικής Ασίας, της Βόρειας Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, που 
αθροιστικά απορρόφησαν το 80% των αυστραλιανών εξαγωγών.  

Στο τέλος του κειμένου ακολουθεί Παράρτημα στο οποίο παρουσιάζονται αναλυτικότερες 
πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή δημητριακών στην Αυστραλία, καθώς και στοιχεία 
επικοινωνίας των σημαντικότερων δρώντων, προς ενδεχόμενη αξιοποίηση από 
ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις. 

Ζωοτροφές - Λιπάσματα 

Σχετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι κατηγορίες των ζωοτροφών (ΚΣΟ 23) και των 
λιπασμάτων (ΚΣΟ 31), στις οποίες η Αυστραλία παρουσιάζει υψηλό όγκο διεθνούς εμπορίου, 
λόγω του σημαντικού ρόλου της αγροτικής παραγωγής στην οικονομία της χώρας. 
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι παρά την αναπτυγμένη παρουσία των αυστραλιανών προϊόντων 
στις διεθνείς αγορές, το εμπορικό ισοζύγιο παραμένει εντόνως ελλειμματικό για την Αυστραλία 
στις κατηγορίες αυτές. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές της Αυστραλίας στον δασμολογικό κωδικό 
ΚΣΟ 23 (ζωοτροφές) ανήλθαν, κατά το 2021, στα 0,7 δισ. AUD, αλλά, κατά το ίδιο διάστημα, οι 
εισαγωγές ήταν σχεδόν διπλάσιες των εξαγωγών, ενώ στον ΚΣΟ 31 (λιπάσματα) οι εξαγωγές 
ανήλθαν στα 0,5 δισ. AUD, αλλά οι εισαγωγές ήταν σχεδόν επταπλάσιες.  

Σε Παράρτημα που ακολουθεί στο τέλος του κειμένου, παρουσιάζονται αναλυτικότερες 
πληροφορίες για τους κλάδους των ζωοτροφών και των λιπασμάτων, καθώς και στοιχεία 
επικοινωνίας των σημαντικότερων δρώντων, προς ενδεχόμενη αξιοποίηση από 
ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις. 

Βασικά τρόφιμα (άλευρα, ηλίανθος, φυτικά έλαια) 

Στην κατηγορία των αλεύρων (ΚΣΟ 1101), καθώς και στην κατηγορία του ηλίανθου (ΚΣΟ 
1206), ο όγκος του διεθνούς εμπορίου της Αυστραλίας είναι περιορισμένος.  

Στις εξεταζόμενες κατηγορίες φυτικών ελαίων (ΚΣΟ 1507, 1511, 1512, 1515), το ισοζύγιο είναι 
έντονα ελλειμματικό και η Αυστραλία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από διεθνείς προμηθευτές. 
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Εξωτερικό εμπόριο Αυστραλίας (λιπάσματα, ζωοτροφές, βασικά τρόφιμα)  

Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας στατιστικών στοιχείων του εξωτερικού εμπορίου της 
Αυστραλίας σε όλες τις ανωτέρω κατηγορίες προϊόντων: 

Εξωτερικό εμπόριο Αυστραλίας (λιπάσματα, ζωοτροφές, βασικά τρόφιμα) 2021 

Δασμολογική κλάση Εξαγωγές  
(σε AUD) 

Εισαγωγές 
(σε AUD) 

Εμπορικό 
ισοζύγιο 

προϊόντος 

ΚΣΟ 10 – Δημητριακά 13.060.868.721 260.254.414 12.800.614.307 

ΚΣΟ 1101 – Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού 16.725.163 19.470.727 -2.745.564 

ΚΣΟ 1206 – Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω 

και σπασμένα 
1.297.167 6.622.867 -5.325.700 

ΚΣΟ 1507 – Σογιέλαιο και κλάσματά του 1.715.848 42.955.665 -41.239.817 

ΚΣΟ 1511 – Φοινικέλαιο και κλάσματά του 310.199 112.568.065 -112.257.866 

ΚΣΟ 1512 – Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή 

βαμβακιού και κλάσματά τους 
2.404.454 158.712.186 -156.307.732 

ΚΣΟ 1515 – Άλλα λίπη και λάδια φυτικά. 

Λινέλαιο, Καλαμποκέλαιο Σισαμέλαιο και 
κλάσματά τους 

8.361.088 100.252.456 -91.891.368 

ΚΣΟ 23 – Υπολείμματα βιομηχανιών ειδών 

διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για 
ζώα 

701.792.784 1.216.319.953 -514.527.169 

ΚΣΟ 31 – Λιπάσματα  498.625.809 3.308.669.035 -2.810.043.226 

Πηγή: DFAT trade statistical publications, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ 
 
 

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 

Όσον αφορά στην Νέα Ζηλανδία, επισημαίνεται ότι η χώρα είναι καθαρός εισαγωγέας 
λιπασμάτων, ζωοτροφών, δημητριακών, αλεύρων και φυτικών ελαίων. Οι εγχώριες 
παραγωγικές δυνατότητες της Νέας Ζηλανδίας δεν φαίνεται να είναι σε θέση να υποστηρίξουν  
αυξημένη διεθνή ζήτηση.  

Ζωοτροφές 

Η μόνη κατηγορία στην οποία η Νέα Ζηλανδία παρουσιάζει σημαντικό όγκο εξαγωγών είναι η 
κατηγορία των ζωοτροφών (ΚΣΟ 23), όπου κατά το 2019 εξήχθησαν προϊόντα συνολικής 
αξίας 0,4 δισ. NZD. Ωστόσο, και στην κατηγορία αυτή, το εμπορικό ισοζύγιο της Νέας Ζηλανδίας 
ήταν ελλειμματικό και οι εισαγωγές ήταν υπερδιπλάσιες των εξαγωγών κατά το ίδιο διάστημα.  

Σε Παράρτημα που ακολουθεί στο τέλος του κειμένου, παρουσιάζονται αναλυτικότερες 
πληροφορίες για  τον κλάδο των ζωοτροφών στην Νέα Ζηλανδία, προς ενδεχόμενη αξιοποίηση 
από ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις. 
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Βασικά τρόφιμα (δημητριακά, ηλίανθος, φυτικά έλαια) – Λιπάσματα  

Στην κατηγορία των αλεύρων (ΚΣΟ 1101) και στην κατηγορία του ηλίανθου (ΚΣΟ 1206), ο 
όγκος του διεθνούς εμπορίου της Νέας Ζηλανδίας είναι περιορισμένος.  

Στην κατηγορία των δημητριακών (ΚΣΟ 10) και σε όλες τις εξεταζόμενες κατηγορίες των 
φυτικών ελαίων (ΚΣΟ 1507, 1511, 1512, 1515), το ισοζύγιο είναι έντονα ελλειμματικό και η 
Νέα Ζηλανδία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από διεθνείς προμηθευτές.  

Στην κατηγορία των λιπασμάτων (ΚΣΟ 31), η σχέση των νεοζηλανδικών εξαγωγών προς τις 
εισαγωγές τις χώρας είναι 1:100. 

Εξωτερικό εμπόριο Νέας Ζηλανδίας (λιπάσματα, ζωοτροφές, βασικά τρόφιμα) 

Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας στατιστικών στοιχείων του εξωτερικού εμπορίου της Νέας 
Ζηλανδίας σε όλες τις εξεταζόμενες κατηγορίες: 

Εξωτερικό εμπόριο Νέας Ζηλανδίας (λιπάσματα, ζωοτροφές, βασικά τρόφιμα) 2019 

Δασμολογική κλάση Εξαγωγές 
(σε NZD) 

Εισαγωγές 
(σε NZD) 

Εμπορικό 
ισοζύγιο 

προϊόντος 

ΚΣΟ 10 – Δημητριακά 23.495.294 354.650.095 -331.154.801 

ΚΣΟ 1101 – Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού 6.033.711 7.962.134 -1.928.423 

ΚΣΟ 1206 – Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και 

σπασμένα 
24.275 2.857.472 -2.833.197 

ΚΣΟ 1507 – Σογιέλαιο και κλάσματά του 165.371 18.612.447 -18.447.076 

ΚΣΟ 1511 – Φοινικέλαιο και κλάσματά του 80.220 26.862.614 -26.782.394 

ΚΣΟ 1512 – Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή 

βαμβακιού και κλάσματά τους 
314.329 37.057.018 -36.742.689 

ΚΣΟ 1515 – Άλλα λίπη και λάδια φυτικά. Λινέλαιο, 

Καλαμποκέλαιο Σισαμέλαιο και κλάσματά τους 
14.023.984 35.462.922 -21.438.938 

ΚΣΟ 23 – Υπολείμματα βιομηχανιών ειδών 

διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα 
423.064.522 945.275.441 -522.210.919 

ΚΣΟ 31 – Λιπάσματα  6.900.428 692.301.191 -685.400.763 

Πηγή: Figure New Zealand, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

Κατά την έρευνά μας, τόσο στην Αυστραλία, όσο και στην Νέα Ζηλανδία, δεν εντοπίσθηκαν 
θεσμικοί ή άτυποι περιορισμοί στις εξαγωγές βασικών αγροτικών προϊόντων για την προστασία 
της εγχώριας αγοράς από ελλείψεις, λόγω των πιέσεων που προκαλεί στα διεθνή δίκτυα 
τροφοδοσίας ο πόλεμος στην Ουκρανία. 
  

 
 

Ενημέρωση 29.04.2022 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Αναλυτικότερη πληροφόρηση για τομείς ενδιαφέροντος και χρήσιμα στοιχεία 
επικοινωνίας 

Ο κλάδος των δημητριακών στην Αυστραλία 

Ο Σύνδεσμος GrainGrowers, ο οποίος αποτελεί τον φορέα εκπροσώπησης των παραγωγών 
δημητριακών στην Αυστραλία και αριθμεί 16.000 επιχειρήσεις-μέλη, έχει αναρτήσει μελέτη για 
τον κλάδο των δημητριακών στην χώρα στην ιστοσελίδα του: 

https://www.graingrowers.com.au/news/state-of-the-australian-grains-industry-report-2021 

Ο Σύνδεσμος Grain Trade Australia (GTA), ο οποίος αποτελεί φορέα εκπροσώπησης των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο δημητριακών στην Αυστραλία, έχει 
αναρτημένο κατάλογο των επιχειρήσεων-μελών του, στον οποίο οι επιχειρήσεις ταξινομούνται 
με βάση τον συνολικό ετήσιο όγκο δημητριακών που διακινούν (π.χ. Level A1 = over 7 Million 
Tonnes): 

https://www.graintrade.org.au/membership 

Ακολουθεί πίνακας ο οποίος παρουσιάζει τις αυστραλιανές εξαγωγές δημητριακών κατά το 
2020, αναλύοντας το μερίδιο των αυστραλιανών εξαγωγών που κατευθύνεται προς κάθε 
γεωγραφική περιοχή, καθώς και το μερίδιο των αυστραλιανών προϊόντων σε σχέση με τις 
συνολικές εισαγωγές δημητριακών στην ίδια περιοχή: 

Εμπορικοί εταίροι Αυστραλίας στην κατηγορία των δημητριακών το 2020 

(μερίδιο επί των αυστραλιανών εξαγωγών, μερίδιο αυστραλιανών προϊόντων στις εισαγωγές της χώρας) 

 

Πηγή: GrainGrowers: State of the Australian Grains Industry 
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Ακολουθεί πίνακας ο οποίος παρουσιάζει το μείγμα των αυστραλιανών εξαγωγών δημητριακών 
και το επιμέρους μερίδιο της κάθε ποικιλίας δημητριακών διαχρονικά από το 2000 έως το 2020: 

Σύνθεση αυστραλιανών εξαγωγών δημητριακών 2000-2020 

 

Πηγή: GrainGrowers: State of the Australian Grains Industry 

 

Ο κλάδος των ζωοτροφών στην Αυστραλία 

Οι επιχειρήσεις με τα μεγαλύτερα μερίδια στην παραγωγή ζωοτροφών στην Αυστραλία, με 
βάση μελέτη της εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών IBIS WORLD, είναι οι Ridley 
Corporation Limited, Riverina (Australia) Pty Ltd, Hy Gain Feeds Pty Ltd, Ricegrowers Limited, 
Gibson's Limited και Food Investments Pty Ltd. 

Ο Σύνδεσμος Stock Feed Manufacturers’ Council of Australia (SFMCA), ο οποίος αποτελεί το 
όργανο εκπροσώπησης των παραγωγών ζωοτροφών στην Αυστραλία, έχει αναρτημένο 
κατάλογο των πιστοποιημένων επιχειρήσεων-μελών του στην ιστοσελίδα του: 
https://www.feedsafe.com.au/feedsafe-accredited-sites 

Ο Σύνδεσμος Australian Fodder Industry Association (AFIA), ο οποίος αποτελεί το όργανο 
εκπροσώπησης του κλάδου εμπορίας ζωοτροφών  στην Αυστραλία, έχει αναρτημένες στην 
ιστοσελίδα του πληροφορίες σχετικά με το εξωτερικό εμπόριο και τους κύριους εμπορικούς 
εταίρους της Αυστραλίας, καθώς και κατάλογο των εξαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου στον 
ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://afia.org.au/about-fodder/#exporting-fodder 
 

Ο κλάδος των λιπασμάτων στην Αυστραλία 

Ο Σύνδεσμος Fertilizer Australia αποτελεί το όργανο εκπροσώπησης των παραγωγών και 
διανομέων λιπασμάτων στην Αυστραλία. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου σχετικά με το 
εξωτερικό εμπόριο της Αυστραλίας στην κατηγορία των λιπασμάτων, οι εισαγωγές της χώρας 
αντιστοιχούν περίπου στο 2% της ετήσιας παγκόσμιας παραγωγής λιπασμάτων και οι 
εξαγωγές στο 0,5% περίπου της παγκόσμιας παραγωγής. 
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Στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Fertilizer Australia βρίσκεται αναρτημένος κατάλογος των 
επιχειρήσεων-μελών, ο οποίος ταξινομεί τις επιχειρήσεις σε παραγωγούς, εισαγωγείς, 
διανομείς και προμηθευτές: 
https://fertilizer.org.au/About-Us/CurrentMembers 
 

Ο κλάδος των ζωοτροφών στην Νέα Ζηλανδία  

Στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου New Zealand Feed Manufacturers Association (NZFMA), ο 
οποίος αποτελεί το όργανο εκπροσώπησης των παραγωγών ζωοτροφών στην Νέα Ζηλανδία, 
βρίσκεται αναρτημένη μελέτη για την ετήσια παραγωγή ζωοτροφών στην Νέα Ζηλανδία κατά 
το 2020: 
https://www.nzfma.org.nz/wp-content/uploads/2021/03/Annual-Feed-Production-Statistics-YE-
2020-Complete.pdf 

Επιπλέον, ο Σύνδεσμος New Zealand Feed Manufacturers Association (NZFMA) έχει 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα του κατάλογο των πιστοποιημένων επιχειρήσεων-μελών του: 
https://www.nzfma.org.nz/feedsafe-nz/ 
 
 

 
Ενημέρωση 29.04.2022 
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