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Συμμετοχή Γραφείου ΟΕΥ Σύδνεϋ σε Αποστολή Εμπορικών Συμβούλων κ-μ ΕΕ στην
πολιτεία της Βορείου Περιοχής της Αυστραλίας – Εμπορικές και Επενδυτικές Ευκαιρίες
για Ελληνικές Εταιρείες
Α. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ την Αυστραλία διοργάνωσε αποστολή Εμπορικών Συμβούλων
των κ-μ ΕΕ στις πόλεις Darwin και Alice Springs της Βορείου Περιοχής από τις 24 έως τις 28
Μαΐου τ.ε.
Στην αποστολή, με επικεφαλής τον Πρέσβη της ΕΕ στην Αυστραλία, Dr Michael Pulch,
συμμετείχαν 18 Εμπορικοί Σύμβουλοι από 14 κ-μ της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Προϊσταμένη
του Γραφελίου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Σύδνεϋ, κα Κάτια
Γκίκιζα, Σϋμβουλος ΟΕΥ Α΄.
Το πρόγραμμα της αποστολής περιλάμβανε συναντήσεις με την Πολιτειακή Υπουργό
Δικαιοσύνης, κα Selena Uibo, την Πολιτειακή Υπουργό Παιδείας, κα Lauren Moss, τον
ελληνικής καταγωγής Δήμαρχο του Darwin, κ. Kon Vatskalis, υψηλόβαθμα στελέχη των
παραγωγικών πολιτειακών Υπουργείων, καθώς και επισκέψεις σε σημαντικά επενδυτικά
πρότζεκτ.
Β. Η Βόρειος Περιοχή αποτελεί την 3η μεγαλύτερη διοικητική περιφέρεια της Αυστραλίας με
έκταση 1,35 τετρ. χιλ. και πληθυσμό 245.562 ατόμων (1% του συνόλου της Αυστραλίας), εκ
των οποίων 4.082 ελληνικής καταγωγής. Πρόκειται για μια εκτενή και αραιοκατοικημένη έκταση,
ιδιαίτερα πλούσια σε μεταλλεύματα και ενεργειακά κοιτάσματα.
Το ακαθάριστο Πολιτειακό Προϊόν της Βορείου Περιοχής ανήλθε στα 26,2 δισ. AUD κατά το
οικονομικό έτος 2019/2020, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 5,3% έναντι του
προηγούμενου έτους, η οποία στηρίχθηκε κυρίως στην ανάπτυξη του εξορυκτικού τομέα κατά
8,6%. Επισημαίνεται ότι, κατά το ίδιο διάστημα, η οικονομία της Αυστραλίας κατέγραψε ύφεση
της τάξης του 0,3%, για πρώτη φορά μετά από 29 έτη, λόγω των οικονομικών επιπτώσεων των
μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας. Διακηρυγμένος στόχος της πολιτειακής κυβέρνησης της
Βορείου Περιοχής είναι το πολιτειακό ΑΕΠ να ανέλθει στα 40 δισ. AUD έως το 2030, μέσω της
ενθάρρυνσης περαιτέρω επενδύσεων στον αγροτικό τομέα, τον τουρισμό, τον μεταλλευτικό και
τον ενεργειακό τομέα.
Η παρουσία της ελληνικής ομογένειας είναι ιδιαίτερα αισθητή στην τοπική οικονομία, καθώς
κυριαρχεί στον κατασκευαστικό τομέα, τον κτηματομεσιτικό τομέα και την καλλιέργεια
μαργαριταριών.
Γ. Οι σημαντικότερες επενδυτικές ευκαιρίες για τις ελληνικές εταιρείες στην Βόρειο Περιοχή
εντοπίζονται στον εξορυκτικό και ενεργειακό τομέα.
Στον εξορυκτικό τομέα, αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται 20 νέα πρότζεκτ συνολικής
κεφαλαιουχικής αξίας άνω των 5,8 δισ. AUD. Τα πρότζεκτ βρίσκονται σε διαφορετικό βαθμό
ανάπτυξης (από το αρχικό στάδιο της χαρτογράφησης του κοιτάσματος και της σύνταξης της
μελέτης σκοπιμότητας, έως το τελικό στάδιο της συγκέντρωσης της χρηματοδότησης και
έναρξης εργασιών) και αφορούν σε κοιτάσματα χαλκού, χρυσού, λιθίου, σπανίων γαιών,
ψευδαργύρου, σιδήρου και αργύρου.
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Στον ενεργειακό τομέα, η Βόρειος Περιοχή έχει υπό εκμετάλλευση πλούσια κοιτάσματα φυσικού
αερίου σε διάφορες τοποθεσίες, τόσο στην ενδοχώρα (κοιτάσματα Beetaloo, Amadeus) όσο
και σε υπεράκτιες εξέδρες (Evans Shoal, Petrel, Abadi) και εκτεταμένο δίκτυο αγωγών φυσικού
αερίου το οποίο σχεδιάζεται να επεκταθεί περαιτέρω. Επιπλέον, κοντά στο λιμάνι του Darwin
έχει κατασκευαστεί το τεράστιο συγκρότημα υγροποίησης φυσικού αερίου Ichthys συνολικής
επένδυσης ύψους 34 δισ. USD, με βασικούς επενδυτές την ιαπωνική INPEX και την γαλλική
Total, το οποίο αποτελεί την μεγαλύτερη ιαπωνική και την μεγαλύτερη γαλλική επένδυση
παγκοσμίως.
Παρά τα σημαντικά ενεργειακά κοιτάσματα, η τοπική κυβέρνηση δίνει μεγάλη έμφαση στην
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικού
ρεύματος από ηλιακά πάρκα της Βορείου Περιοχής προς την Σιγκαπούρη, με την ονομασία
Sun Cable, το οποίο έχει λάβει την έγκριση και υποστήριξη της τοπικής κυβέρνησης. Το Sun
Cable περιλαμβάνει επένδυση ύψους 22 δισ. AUD, προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία το 2026
και να καλύψει το 15% των συνολικών ενεργειακών αναγκών της Σιγκαπούρης μετά το 2027.
Επιπλέον, λόγο των δυσκολιών κάλυψης των ενεργειακών αναγκών απομακρυσμένων
κοινοτήτων της Βορείου Περιοχής από το κεντρικό ενεργειακό δίκτυο, η κυβέρνηση ενθαρρύνει
την ανάπτυξη περιφερειακών ηλιακών πάρκων και χρηματοδοτεί την εγκατάσταση των
αναγκαίων υποδομών για την διανομή του ρεύματος που παράγεται.
Οι σημαντικότερες εμπορικές ευκαιρίες στην Βόρειο Περιοχή για τις ελληνικές επιχειρήσεις
εντοπίζονται στα υλικά για τον κατασκευαστικό τομέα και τις υποδομές
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