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АВСТРАЛІЯ

Специфічні 
Умови та 
Конкурентні 
Переваги

Найкраща практика, виклики та рекомендації за результатами порівняльного аналізу досвіду п’яти референтних країн

The U.S. has substantial natural resource endowment enabled 
production of a large range of minerals:
→ The United States has a wide range of mineral and energy
resources, many of which became accessible during the peak
of industrialisation.

Best geoscientific information – free! 

Австралійська Розвідка та Видобування - Національна 
Перспектива  (2017). Джерело: Geoscience Australia

Геонаукові програми, що фінансуються урядом 
Австралії на федеральному та регіональному 
рівнях, сприяють наявності актуальних та 
конкурентних геонаукових даних для підтримки 
розвідки корисних копалин в Австралії. Доступні 
масиви даних включають регіональні геофізичні та 
геохімічні зйомки, геологічне картування, картування 
родовищ мінеральної сировини, базові фото та 
сканування, геохронологію, властивості порід.

Наявність цих даних заохочує розвідку, зменшує 
ризики і невизначеність, сприяє участі невеликих 
компаній і гарантує, що активність розвідки 
залишається на помірних рівнях навіть у періоди 
спаду активності гірничої промисловості.

Західне австралійське державне управління також 
пропонує варіант спільного фінансування програм 
буріння як частину Схеми Заохочення Розвідки, 
задля ще більшого стимулювання розвідки.

production of a large range of minerals:
→

1 MAJORS/PRODUCERS
Large mining and exploration
companies with cash flows,
and exploration budgets
exceeding US$100 million
per annum.

2 FINANCIERS
Investment houses, investment
banks, brokers, analysts,
who play an important role in
facilitating or funding projects.

3 EXPLORERS/JUNIORS
Small to mid-tier companies
with exploration budgets
less than US$100 million
per annum.

ЗАХОДИ

▸ Форуми, семінари

▸ Конференції, виставки

▸ Можливості для промов

▸ Прийоми

▸ Представники Australia 
Minerals

▸ Цільові зустрічі

▸ Торгове представництво 

ІНФОРМАЦІЯ ПО ПРОСУВАННЮ

▸ Маркетингові матеріали: 
брошюри, відео, DVD, 
цифрові продукти

▸ Медіа: авторський та 
просувальний контент, 
реклама

▸ Віртуальні кабіни 

ПРИСУТНІСТЬ ОНЛАЙН

▸ Australia Minerals вебсайт: 
посилання на юрисдикції 
та ключові контакти, 
інвестиційна інформація, 
інформаційні бюлетені

▸ Соціальні медіа: Twitter, 
LinkedIn, Facebook, Blogs

▸ Розсилка електронною 
поштою 

▸ Досвідчена робоча сила

▸ Кваліфіковані розвідники

▸ Конкурентні з світовими 
витрати

▸ Інфраструктура 

▸ Швидкі процеси затверджень

▸ Доступ до землі

▸ Надійні правові механізми

▸ Прозорість

▸ Стабільність/визначеність 

The United States has a wide range of mineral and energy
resources, many of which became accessible during the peak 

ДІЛОВІ: РЕГУЛЯТОРНІ: ГЕОНАУКОВІ: 
of industrialisation.

▸ Повністю доступні 
конкурентні дані

▸ Геологічний потенціал для 
широкого вибору товарів

▸ Дослідницька підтримка 
викликам розвідки

TARGET MARKET SEGMENTATION

ВИМОГИ ДО ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

ПЛАН ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТИЦІЙ
Таргетинг за ключовими позиціями та продукти для задоволення потреб кожного ринкового сегменту 

Розстановка пріоритетів у сегментах ринку та локаціях
Відповідність каналів збуту характеристикам сегментів

POTENTIAL DELIVERY CHANNELS

План по залученню інвестицій у мінеральну розвідку (2012). 
Джерело: Australia Minerals

Доступ до землі, енергії та води з метою розвідки та 
розробки надається у Австралії за схемою прав на 
власність, за якою права закріплені за штатами. Це 
спрощує переговори стосовно власності та 
доступу до ресурсів.

Стратегії для боротьби з дефіцитом ресурсів , що 
були прийняті раніше в Австралії, містять управління 
ринками водних ресурсів для забезпечення 
рівноправного доступу до води, зміни у 
імміграційній політиці для уникнення браку 
робітників, просування іноземних інвестувань для 
збільшення капіталовкладень та дерегуляція 
фінансового сектору для стимулювання іноземних 
банків до сектору національних роздрібних банків.
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