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ΓΔΙΣΗΟ ΣΤΠΟΤ
ΣΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΥΑΛΗΩΛ
ΔΛΖΚΔΡΩΣΗΘΖ ΔΘΓΖΙΩΖ ΓΗΑ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΑΠΟΣΟΙΖ ΣΖΛ ΑΤΣΡΑΙΗΑ
Με ηε ζπκκεηνρή εμαγσγηθώλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Ννκνύ καο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην
Δπηκειεηήξην ζύζθεςε κε ζέκα «Δκπνξηθή απνζηνιή ζηελ Απζηξαιία».
Η απνζηνιή πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ πξώηε εβδνκάδα ηνπ Μαξηίνπ ζα πινπνηεζεί κε
ηελ ζπλεξγαζία ηνπ Διιελν-Απζηξαιηαλνύ Δπηρεηξεκαηηθνύ Σπκβνπιίνπ, κέιε ηνπ νπνίνπ
ελεκέξσζαλ ηνπο ελδηαθεξόκελνπο επηρεηξεκαηίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζύζθεςεο ζην
ΔΒΔΧ, ηεο νπνίαο πξνήδξεπζε ν Γηάλλεο Μαξγαξώλεο Πξόεδξνο ηνπ θαη παξεπξέζεθε ν Αλ.
Γηεπζπληήο ηνπ θνξέα Μηράιεο Παπαβαζηιείνπ.
Τα πξντόληα πνπ ελδείθλπηαη είλαη ιάδη, θξαζί, αξηνζθεπάζκαηα, κέιη, δηάθνξα βηνκεραληθά
είδε θ.α.
Σκοπόρ ηηρ αποζηολήρ είναι:








Ππαγμαηοποίηζη
πποκαθοπιζμένων
ζςνανηήζεων
με
ειζαγωγικούρ
και
επενδςηικούρ οίκοςρ ηηρ Αςζηπαλίαρ
Σςνάνηηζη με ηοςρ Έλληνερ Διπλωμαηικούρ Ακόλοςθοςρ
Σςνάνηηζη με ζημανηικούρ θοπείρ ηος Επισειπημαηικού κλάδος ηηρ Αςζηπαλίαρ
Γνωπιμία με ηην ομογένεια ηηρ Αςζηπαλίαρ
Σςνανηήζειρ με ζημανηικούρ Αςζηπαλούρ επισειπημαηίερ
Παποςζίαζη επισειπημαηικών εςκαιπιών από και ππορ Αςζηπαλία
Ανάδειξη ηων Ελληνικών πποϊόνηων και ςπηπεζιών

Το Επισειπημαηικό Σςμβούλιο Ελλάδαρ Αςζηπαλίαρ θα παπάζσει:
 Πποκαθοπιζμένα πανηεβού με επισειπήζειρ ηηρ Αςζηπαλίαρ, πποζαπμοζμένα ζηιρ
ανάγκερ ηηρ κάθε εηαιπείαρ
 Γνωπιμία με μεγάλερ Αςζηπαλιανέρ επισειπήζειρ
 Σςνανηήζειρ με εκπποζώποςρ ηων πολιηειακών κςβεπνήζεων
 Σςνανηήζειρ με εκπποζώποςρ ηηρ ομογένειαρ
 Οπγάνωζη ηηρ μεηάβαζηρ από και ππορ Αςζηπαλία, διαμονή και μεηακινήζειρ
ζηην Αςζηπαλία.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τν Δπηρεηξεκαηηθό Σπκβνύιην Διιάδαο-Απζηξαιίαο είλαη ν πξώηνο θνξέαο πνπ ηδξύζεθε
ζηελ Διιάδα, γηα λα πξνζθέξεη έλα ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ πξνώζεζε ησλ ζεκαληηθώλ
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πξννπηηθώλ αλάπηπμεο ησλ εκπνξηθώλ θαη επελδπηηθώλ ζρέζεσλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ ησλ
δύν ρσξώλ καο.
Με ηε ζηήξημε θαη ηε ζπλδξνκή θνξέσλ όπσο ην Δπηκειεηήξην Χαλίσλ, ην Σπκβνύιην
ζρεδηάδεη ζεηξά πξσηνβνπιηώλ πνπ ζα εληζρύζνπλ ηε δηθηύσζε, ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ
αληαιιαγή ηδεώλ θαη εκπεηξηώλ κεηαμύ επηρεηξεκαηηώλ ησλ δύν ρσξώλ πξνο θνηλό
όθεινο. Τν Σπκβνύιην έρεη ήδε ζηεξίμεη δύν επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο ζηελ Απζηξαιία κε
κεγάιε επηηπρία, θαη κε ηε δπλακηθή ζπκκεηνρή Κξεηηθώλ εηαηξηώλ. Η δηνξγάλσζε ηεο
επόκελεο επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο , κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο εηαηξείεο, ηνπο
επαγγεικαηίεο αιιά θαη ηνπο θνξείο ηεο Κξήηεο , είλαη ην επόκελν κεγάιν βήκα.
ΟΗ ΓΡΑΔΗ ΣΟΤ
Δθηόο από δξάζεηο δηθηύσζεο θαη ελεκέξσζεο, ην Σπκβνύιην πξνζθέξεη θαη ππεξεζίεο
έκπξαθηεο ζηήξημεο θαη βνήζεηαο ζηα κέιε ηνπ. Παξέρνληαο εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο
αλά ηνκέα θαη ζπλδένληαο αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο ζηηο δύν ρώξεο, δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε
επηρεηξήζεηο λα αλαπηύμνπλ ηα επηρεηξεζηαθά ηνπο ζρέδηα βάζεη έγθπξσλ θαη θαίξησλ
πιεξνθνξηώλ.
Η εκπνξηθή θαη επελδπηηθή επηηπρία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη δηεζλώο,
έρεη ζεηηθό αληίθηππν θαη ζηελ εζληθή νηθνλνκία. Σε απηό ην ζπκπέξαζκα, ε Απζηξαιία
θαηέιεμε κεηά από ηε δηθή ηεο επίπνλε εκπεηξία πξνζαξκνγήο. Η Απζηξαιία ζήκεξα έρεη
κία από ηηο πην αλνηρηέο θαη αλζεθηηθέο νηθνλνκίεο ζηνλ θόζκν, θαζώο θαη κία από ηηο πην
αλνηρηέο θαη ηζόηηκεο θνηλσλίεο. Δίλαη κία ρώξα επθαηξηώλ, πξννπηηθήο θαη επεκεξίαο γηα
αλζξώπνπο από όιν ηνλ θόζκν, αλάκεζά ηνπο θαη πνιινύο Έιιελεο από ηελ Κξήηε πνπ
έρνπλ δηαπξέςεη ζηε ρώξα απηή.
Η Απζηξαιία απνηειεί κία από ηηο πην εύξσζηεο αγνξέο, κε ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ αλάκεζα
ζηα πςειόηεξα ηνπ θόζκνπ. Μηα νηθνλνκηθή δύλακε κε ΑΔΠ 1,5 ηξηζεθαηνκκπξίσλ
δνιαξίσλ, ε 12ε κεγαιύηεξε νηθνλνκία ηνπ θόζκνπ, θαη κέινο ηνπ G20.Θα έρεη ηελ
Πξνεδξία ηνπ G20 γηα ην 2014. Μία νηθνλνκία πνπ ζπλερίδεη λα αλαπηύζζεηαη κε ξπζκνύο
πςειόηεξνπο από απηνύο ησλ πεξηζζόηεξσλ αλεπηπγκέλσλ ρσξώλ - ζηα επίπεδα ηνπ 3,5-4
ηνηο εθαηό θάζε ρξόλν αδηάθνπα ηα ηειεπηαία 21 ρξόληα.
Με ρακειό δεκόζην ρξένο, ρακειά πνζνζηά αλεξγίαο θαη ρακειό πιεζσξηζκό. Με πγηή
ρξεκαηνπηζησηηθό ηνκέα θαη ξνή θεθαιαίσλ. Με ζπλερείο επελδύζεηο ζε ππνδνκέο,
ηερλνινγίεο αηρκήο, θαηλνηόκεο πξαθηηθέο θαη ηελ πςειή εμεηδίθεπζε επέιηθηνπ εξγαηηθνύ
δπλακηθνύ. Μία νηθνλνκία κε πξνζήισζε ζε έλα αλνηρηό εκπνξηθό θαη επελδπηηθό ζύζηεκα,
βαζηθό παξάγνληα δηαηήξεζεο ηεο αλάπηπμεο.
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Δίλαη γλσζηό όηη ζε θάζε ρώξα, ν επηρεηξεκαηηθόο θόζκνο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ πξώηε
γξακκή ηεο πξνζπάζεηαο γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ,
ε εζσηεξηθή θαηαλάισζε θαη κόλν δελ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ αλάπηπμε. Μέζα από ην
άλνηγκα εμαγσγηθώλ αγνξώλ γηα ηα πξντόληα θαη ηηο ππεξεζίεο, θαη κέζσ ησλ επελδύζεσλ,
νη επηρεηξήζεηο εμαζθαιίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπο.
Αλακθίβνια, ε εμαγσγηθή θαη επελδπηηθή δξαζηεξηόηεηα κηαο επηρείξεζεο έγθεηηαη ζηηο δηθέο
ηεο ελέξγεηεο θαη δξάζεηο. Φνξείο όπσο ην Σπκβνύιην, θαη ην Δπηκειεηήξην, κπνξνύλ λα
ζπλδξάκνπλ παξέρνληαο ζηηο επηρεηξήζεηο θάπνηα ζεκαληηθά εθόδηα - όπσο π.ρ. είλαη ε
έγθπξε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε θαη ε ηερλνγλσζία - πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα
αληαγσληζηνύλ ζηνλ παγθόζκην επηρεηξεκαηηθό ζηίβν ππό ηηο θαιύηεξεο δπλαηέο ζπλζήθεο.
Η ζηήξημε θαη ε δηεπθόιπλζε ηνπ «επηρεηξείλ» είλαη ζεκαληηθόο παξάγνληαο ηεο
αλάπηπμεο.
Ζ ΘΡΖΣΖ
Η επηηπρία όκσο, έγθεηηαη ζην θαηά πόζν ε ίδηα ε επηρείξεζε ζα δξάμεη ηηο επθαηξίεο πνπ
ππάξρνπλ. Όπσο πξναλέθεξα, νη επθαηξίεο εκπνξηθήο θαη επελδπηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ
ησλ δύν ρσξώλ, είλαη πνιιέο θαη ζεκαληηθέο. Η Κξήηε κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη θαζνξηζηηθό
ξόιν ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα. Γηόηη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Κξήηεο είλαη
πνιιά. Γηαηί ε Απζηξαιία ζπλερίδεη λα πξνζθέξεη ζεκαληηθέο επθαηξίεο ζε επηρεηξήζεηο κε
εμσζηξέθεηα, κε θαηλνηόκεο ηδέεο θαη κε πνηνηηθά πξντόληα. Οη απζηξαιηαλέο επηρεηξήζεηο
είλαη εμσζηξεθείο, θαη αλαδεηνύλ εκπνξηθέο θαη επελδπηηθέο επθαηξίεο αλά ηνλ θόζκν.
Ωο θέληξν εκπνξηθό, ηνπξηζηηθό, εθπαηδεπηηθό, αιιά θαη ηζηνξηθό θαη πνιηηηζηηθό, ε Κξήηε
είλαη ηόπνο δεκηνπξγίαο θαη επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, κε ζεκαληηθέο πξννπηηθέο
πεξαηηέξσ αλάπηπμεο. Η Κξήηε δέρεηαη κεγάιν πνζνζηό ησλ ηνπξηζηώλ ζηελ Διιάδα γεγνλόο ζεκαληηθό δεδνκέλεο ηεο ηεξάζηηαο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηνπ θιάδνπ γηα ηελ
Διιεληθή νηθνλνκία - θαη κπνξεί λα πξνζειθύζεη ην ελδηαθέξνλ επελδπηώλ ζε ππνδνκέο θαη
λέεο ππεξεζίεο.
Η ζπλεξγαζία απζηξαιηαλώλ θαη αξαβηθώλ αεξνπνξηθώλ εηαηξηώλ, δηεπθνιύλεη ήδε ηελ
πξόζβαζε Απζηξαιώλ ηνπξηζηώλ ζηελ Διιάδα, θαη ηδηαίηεξα ζηελ Κξήηε. Τα Κξεηηθά
πξντόληα έρνπλ απνθηήζεη παγθόζκηα θήκε γηα ηελ πνηόηεηά ηνπο. Τν ιάδη, ην κέιη, ηα
ηπξηά θαη ηα αιιαληηθά, αιιά θαη ηα εληππσζηαθά θξεηηθά θξαζηά, έρνπλ αξρίζεη λα
δηεηζδύνπλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο απνθηώληαο ηε θήκε ηεο «πςειήο πνηόηεηαο». Έρνπλ
θεξδίζεη ζεκαληηθό ρώξν ζηελ αληαγσληζηηθή αγνξά ηξνθίκσλ ηεο Απζηξαιίαο.
Σε ζπλεξγαζία κε ειιελν-απζηξαιηαλέο επηρεηξήζεηο πνπ γλσξίδνπλ ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο,
θαη ηε βνήζεηα θνξέσλ όπσο ην Δπηρεηξεκαηηθό Σπκβνύιην Διιάδαο-Απζηξαιίαο αιιά θαη
ησλ ειιελν-απζηξαιηαλώλ επηκειεηεξίσλ ζηελ Απζηξαιία, Κξεηηθέο επηρεηξήζεηο όπσο ε
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Creta Farm θ.α. έρνπλ κπεη δπλακηθά ζηελ Απζηξαιηαλή αγνξά. Παξόηη πνιιά κπνξνύλ λα
γίλνπλ αθόκα, νη ελδείμεηο γηα ηηο δπλαηόηεηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο πνπ ππάξρνπλ είλαη
πνιύ ελζαξξπληηθέο. Όρη κόλν ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ, αιιά θαη ζε άιινπο ηνκείο.
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