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Ποιος είναι ο µεγαλύτερος ξένος 
επενδυτής στην Αυστραλία

Π
ερισσότερα από ένα στα τέσσερα δολά-
ρια που επενδύονται στην Αυστραλία 
από το εξωτερικό προέρχονται από τις 
ΗΠΑ, αναφέρει έρευνα που πραγµα-

τοποίησε το Κέντρο Μελετών των Ηνωµένων 
Πολιτειών του Πανεπιστηµίου του Σίδνεϊ.  Την 
ίδια στιγµή, µόνο ένας στους έξι Αυστραλούς 
απάντησε σωστά χαρακτηρίζοντας τις Ηνωµέ-
νες Πολιτείες ως τη µεγαλύτερη πηγή ξένων 
επενδύσεων. Η νέα έρευνα που πραγµατοποι-
ήθηκε σε µια περίοδο που η δηµόσια συζήτη-
ση επικεντρώνεται σε µεγάλο βαθµό στην οι-
κονοµική εµβέλεια της Κίνας και στον απόηχο 
των νέων προειδοποιήσεων από Αυστραλούς 
εξαγωγείς ότι θα ήταν «πολύ δαπανηρό» για τη 
χώρα να γυρίσει την πλάτη της στην Κίνα ως 
βασική εξαγωγική αγορά παρά την τρέχουσα 
αναταραχή στη σχέση των δύο χωρών.

«Άγνοια γύρω από τις διεθνείς επενδύσεις»
Το Κέντρο Μελετών των Ηνωµένων Πολιτειών 
του Πανεπιστηµίου του Σίδνεϊ αναφέρει στην 
έκθεση του που δηµοσιεύτηκε την περασµένη 
Πέµπτη, ότι η δηµοσκόπηση σε δείγµα 1.054 
Αυστραλών αποκάλυψε «καλή κατανόηση του 
πολιτών για τις εµπορικές σχέσεις της Αυστρα-
λίας, αλλά εκτεταµένη άγνοια για τις διεθνείς 
επενδύσεις».
Η έρευνα, που διεξήχθη για λογαριασµό του 
κέντρου YouGov, έδειξε ότι το 81% των ερω-
τηθέντων ταξινόµησαν σωστά την Κίνα ως τον 
µεγαλύτερο συνολικά εµπορικό εταίρο της Αυ-
στραλίας ανάµεσα σε τέσσερις επιλογές που 
περιλάµβανε το ερωτηµατολόγιο.
Όµως, όταν ρωτήθηκαν ποια από τις τέσσερις 
χώρες ήταν η µεγαλύτερη πηγή διεθνών επεν-
δύσεων της Αυστραλίας, µόνο το 17% όρισε 
σωστά τις ΗΠΑ, ενώ η συντριπτική πλειοψη-
φία - 71% - πίστευε ότι η Κίνα ήταν η πρώτη 
και σε αυτή την κατηγορία.
Ακόµα λιγότεροι, µόλις το 8% των ερωτηθέ-
ντων, τοποθέτησαν σωστά την Κίνα κάτω από 
τις ΗΠΑ, το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιαπω-
νία. Η ερώτηση της έρευνας διευκρίνιζε ότι οι 
διεθνείς επενδύσεις περιλαµβάνουν την αγορά 
γης, ακινήτων, µετοχών και χρηµατοοικονοµι-
κών προϊόντων.

Μια ανθεκτική και µακροχρόνια σχέση
«Ενώ υπήρξαν κάποιες σηµαντικές και αµφιλε-
γόµενες κινεζικές επενδύσεις στην Αυστραλία, 
η ροή των κινεζικών επενδύσεων στην Αυ-
στραλία δεν ξεπέρασε ποτέ αυτή από τις Ηνω-
µένες Πολιτείες», αναφέρει η έκθεση µε τίτλο 
Enduring Partners: η επενδυτική σχέση ΗΠΑ-
Αυστραλίας. Περισσότερα από ένα στα τέσσερα 
δολάρια που επενδύονται στην Αυστραλία από 
το εξωτερικό προέρχονται από τις ΗΠΑ, µε τις 
επενδύσεις των ΗΠΑ να ανέρχονται στα 984 

δισεκατοµµύρια δολάρια.
Ο συγγραφέας της έκθεσης, David Uren, επι-
σκέπτης ερευνητής του Κέντρου Σπουδών των 
ΗΠΑ και πρώην οικονοµικός συντάκτης της 
εφηµερίδας «The Australian», έγραψε ότι οι 
επιχειρήσεις τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Αυ-
στραλία αναζητούν η µια στην άλλη συνθήκες  
σταθερότητας και ανάπτυξης «σε µία όλο και 
περισσότερο κατακερµατισµένη παγκόσµια οι-
κονοµία».
Οι επενδυτές των ΗΠΑ, αναφέρει, βρήκαν 
δελεαστικούς τους πόρους και τον τοµέα των 
υπηρεσιών στην Αυστραλία, ο οποίος επω-
φελήθηκαν ιδιαίτερα από την έκθεση του στις 
ασιατικές αγορές.
Οι επενδυτές αισθάνονται, επίσης, σιγουριά, 
χάρη στη συµφωνία ελεύθερου εµπορίου µε-
ταξύ της Αυστραλίας και των ΗΠΑ που τέθηκε 
σε ισχύ πριν από 15 χρόνια, αλλά και χάρη 
στη µακροχρόνια συµµαχία και την πολιτιστι-
κή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
Ωστόσο, η έκθεση επισηµαίνει ότι το µερίδιο 
των Ηνωµένων Πολιτειών στις εξαγωγές αγα-
θών της Αυστραλίας µειώθηκε στο µισό, από 
8% σε 4% από την έναρξη της συµφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών, ενώ την ίδια στιγµή 
αυξήθηκε το εµπόριο µεταξύ της Αυστραλίας 
και της διαρκώς αναπτυσσόµενης Κίνας.
Ο Uren προειδοποίησε ότι η Αυστραλία «εκτί-
θεται σε παράπλευρες απώλειες» από την επι-
δίωξη διµερών συµφωνιών της κυβέρνησης 
Τραµπ, µε την Κίνα να δεσµεύεται να αυξήσει 
τις αγορές αγαθών από τις ΗΠΑ κατά Α$284 
δισ. δολάρια  σε διάστηµα δύο ετών.

∆ασµοί στο κριθάρι
Απόδειξη για τον «κίνδυνο που διατρέχει η 
Αυστραλία» αποτελεί η απόφαση της Κίνας να 
ανοίξει την πόρτα στις εισαγωγές κριθαριού 
από τις ΗΠΑ και να επιβάλλει δασµούς στο αυ-
στραλιανό κριθάρι .
«Υπάρχει πιθανότητα να δηµιουργηθούν σηµα-
ντικά προβλήµατα καθώς η Κίνα προσπαθεί να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της», επισηµαίνει 
ο Uren.
Αξιολογώντας τις εµπορικές προοπτικές ευρύ-
τερα, αναφέρει ότι όλες οι χώρες «καταφεύγουν 
σε κάποιου είδους προστατευτικά µέτρα για να 
υπερασπιστούν τις οικονοµίες τους» και η Αυ-
στραλία πρέπει να αντισταθεί σε αυτές τις πιέ-
σεις.
Το Συµβούλιο Εξαγωγών της Αυστραλίας δήλω-
σε σε κοινοβουλευτική επιτροπή την προπερα-
σµένη Τετάρτη ότι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις 
προσπαθούν τώρα να «διαχειριστούν τις συνέ-
πειες» των εµπορικών εντάσεων µε την Κίνα.

Με το βλέµµα στην αγορά της Ινδίας
Ο Arnold Jorge, ένας από τους εκπροσώπους 

του συµβουλίου, είπε στην επιτροπή που διε-
ρευνά πως µπορεί να διαφοροποιήσει το εµπο-
ρικό και επενδυτικό προφίλ της Αυστραλίας 
ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να «λάβουν υπόψη 
τους τους εµπορικούς πολέµους που συµβαί-
νουν αυτή τη στιγµή».
Οι εξαγωγείς ανέφεραν ότι «ήταν πολύ δύ-
σκολο να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους σε 
αυτό το περιβάλλον».
«Μας έχουν πει ότι προσπαθούν να διαχειρι-
στούν τις συνέπειες και εξετάζουν, υποθέτω, 
εναλλακτικές επιλογές», δήλωσε ο Jorge.
Αλλά η πραγµατικότητα είναι ότι πολλές εται-
ρείες µε µακροπρόθεσµα συµβόλαια δεν µπό-
ρεσαν να στραφούν σε εναλλακτικούς πελάτες.
Ενώ κατανοεί τις εκκλήσεις για µια νέα εµπο-
ρική σχέση µε την Κίνα, ο Jorge ανέφερε ότι 
λόγω του οικονοµικού µεγέθους και της ανά-
πτυξης της είναι «µια αγορά που δεν µπορούµε 
να αγνοήσουµε».
«Πρέπει σίγουρα να διατηρήσουµε τις εµπο-
ρικές µας σχέσεις µε την Κίνα και µε άλλους 
µεγάλους εµπορικούς εταίρους… η εγκατάλει-
ψη αυτών των αγορών θα µας κόστιζε πολύ», 
δήλωσε ο Jorge.
«∆εν προτείνουµε να εγκαταλείψουµε τις υπάρ-
χουσες συνεργασίες µας µε τις συγκεκριµένες 
αγορές, αλλά να εξετάσουµε και άλλες ευκαι-
ρίες που υπάρχουν σε άλλες αγορές. Πιστεύ-
ουµε ότι µπορούµε δυνητικά να κάνουµε και 
τα δύο.»
Ο Jorge είπε ότι οι προσπάθειες διαφοροποίη-
σης και αύξησης των εξαγωγών της Αυστραλί-
ας πρέπει να γίνουν µέσω των µικρών και µε-
σαίων επιχειρήσεων που είναι «πιο ευέλικτες» 
στη µετάβαση σε νέες εξαγωγικές αγορές.
Το Αυστραλο-Κινεζικό Επιχειρηµατικό Συµ-
βούλιο, του οποίου τα µέλη περιλαµβάνουν 
αυστραλιανές εταιρείες που επιδιώκουν να 
συνεργαστούν µε την Κίνα, υποστήριξε ότι «η 
υποχρεωτική εγκατάλειψη του εµπορίου µε την 
Κίνα» θα αποδειχθεί δαπανηρή.
Ο εθνικός πρόεδρος του συµβουλίου, David 
Olsen, δήλωσε ότι απαιτείται µακροπρόθε-
σµη προσέγγιση σε µια περίοδο οικονοµικής 
αβεβαιότητας. Ζήτησε µια «στρατηγική για την 
Κίνα», όπου η Αυστραλία θα διατηρήσει την 
υπάρχουσα σχέση, αλλά και θα αναζητήσει 
νέες αγορές.
Ο Bryan Clark, διευθυντής εµπορίου και δι-
εθνών υποθέσεων στο Εµπορικό και Βιοµη-
χανικό Επιµελητήριο της Αυστραλίας, κάλεσε 
την κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις να ανα-
ζητήσουν ευκαιρίες στην περιοχή του Ινδικού 
Ωκεανού, σηµειώνοντας ότι στις χώρες από 
την Ινδονησία έως τη Νότια Αφρική κατοικούν 
τρία δισεκατοµµύρια άνθρωποι. Είναι επικίν-
δυνο να παραµελήσουµε µια τέτοια αγορά, είπε 
ο Κλαρκ.

Σύµφωνα µε νέα έρευνα οι περισσότεροι Αυστραλοί πιστεύουν λανθασµένα ότι 
η Κίνα είναι η µεγαλύτερη πηγή ξένων επενδύσεων, σύµφωνα µε δηµοσκόπηση. 
Μόνο ένας στους έξι γνώριζε ότι ο µεγαλύτερος ξένος επενδυτής είναι οι ΗΠΑ.




