Australia

Od ponad dwóch dekad Australia realizuje stały rozwój gospodarczy, osiągając najlepsze wyniki ekonomiczne wśród
rozwiniętych krajów. Przewiduje się, że ten trend nadal będzie trwać.
Napędowym gospodarki jest eksport australijskiego węgla i produktów rolnych głównie do sąsiednich krajów we
Wschodniej Azji. Gospodarka rośnie także dzięki silnemu sektorowi usług. Australia jest jednym z finansowych
centrów w rejonie, wiodącym ośrodkiem turystycznym, siedzibą szkolnictwa wyższego, skupiskiem firm
innowacyjnych w obszarze ochrony zdrowia i inwestycji w nieruchomości.
Australia jest w piątce najlepszych krajów na świecie pod względem łatwości dostępu dla biznesu i względnie niskich
kosztów związanych z zakładaniem firm. Jest krajem dojrzałym z wysoce rozwiniętą uregulowaną gospodarką.
Konkurencyjne warunki są otwarte dla wielu firm dzięki wielu umowom wolnego handlu z Chinami, Stanami
Zjednoczonymi, Japonią, Koreą Południową, Tajlandią, Malezją i Singapurem.
Od wieku nasz zespół uczestniczy w rozwoju kraju, wspierając klientów, którzy są w gronie największych 2000 firm na
świecie. Ci klienci to najważniejsze firmy w sektorze bankowym – National Australia Bank, Commonwealth Bank of
Australia, Westpac Group, ANZ Banking Group i Macquarie Group – potężne przedsiębiorstwa kopalniane – Origin
Energy i Newcrest Mining oraz gigantem rynku nieruchomości – CIMIC Group.
Do Państwa dyspozycji są nasi godni zaufania doradcy, którzy są doceniani przez swoją konkurencję za wiedzę
ekspercką w bankowości i finansach, infrastrukturze, budownictwie, energetyce i zasobach naturalnych, sektorze
zdrowotnym i opiece nad starszymi osobami oraz którzy dostarczają wsparcie dla firm innowacyjnych w obszarze life
science i nowych technologii.
Można polegać na naszej umiejętności nawigacji inwestycjami i potencjałem biznesowym w Australii. Mamy na
względzie redukcję kosztów prowadzenia działalności biznesowej oraz oferujemy gotowość przedstawiania naszym
klientom formalnej i nieformalnej sieci potencjalnych partnerów biznesowych. Dostęp na rynki globalne realizujemy
dzięki współpracy z kolegami z 205 biur na świecie.
W celu uzyskania pomocy związanej z płynnym wejściem na rynek najbardziej spójnej gospodarki świata, prosimy o
kontakt z naszym zespołem w Australii.
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