
 

 

 

 Διακήπςξη τηρ εμποπικήρ πολιτικήρ τηρ κςβέπνησηρ τηρ Αςστπαλίαρ 
 

 

Σηην διακήπςξη ηηρ εμποπικήρ πολιηικήρ ηηρ κςβέπνηζηρ ηηρ Αςζηπαλίαρ πος δόθηκε ππόζθαηα 

ζηην δημοζιόηηηα πεπιλαμβάνονηαι ηα εξήρ: 

 

Τν όξακα ηεο θπβέξλεζεο γηα ην έζλνο είλαη κηα επεκεξνύζα Απζηξαιία, ε νπνία παξέρεη 

επθαηξίεο γηα όινπο. Τν δηεζλέο εκπόξην ζπκβάιιεη ζηελ εθπιήξσζε απηνύ ηνπ νξάκαηνο κε ηελ 

αύμεζε ηεο εζληθήο επεκεξίαο, ηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο πςειήο εηδίθεπζεο θαη κε 

πςεινύο κηζζνύο. Μεηά ην άλνηγκα ηεο απζηξαιηαλήο νηθνλνκίαο ζε κεγαιύηεξν αληαγσληζκό 

θαη ζπλαιιαγέο, από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ε ρώξα γλώξηζε γηα ζρεδόλ δύν δεθαεηίεο 

ηζρπξή θαη δηαξθή αλάπηπμε. Αλάκεζα ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο ηνπ θόζκνπ, κόλνλ ε 

Απζηξαιία έρεη επηηύρεη ηόζν ηζρπξή αλάπηπμε ρσξίο ύθεζε θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

πεξηόδνπ.  

 

Αθόκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βαζύηεξεο δηεζλνύο ύθεζεο κεηά ηε Μεγάιε Ύθεζε, ε 

Απζηξαιία ήηαλ κνλαδηθή αλάκεζα ζηηο κεγάιεο αλαπηπγκέλεο ρώξεο ζηελ απνθπγή ηεο ύθεζεο 

θαη ηεο απώιεηαο ζέζεσλ εξγαζίαο. Δθηόο από θνξνινγηθά θίλεηξα ηεο θπβέξλεζεο θαη ηελ 

ζπλερηδόκελε αλάπηπμε ηεο Κίλαο, ε ύθεζε ζηελ ρώξα απνθεύρζεθε σο άκεζε ζπλέπεηα ηεο 

αλζεθηηθόηεηαο ησλ απζηξαιηαλώλ επηρεηξήζεσλ, κηθξώλ θαη κεγάισλ. Απηή ε αλζεθηηθόηεηα 

γελλήζεθε από ηελ έθζεζή ηνπο ζηνλ δηεζλή αληαγσληζκό κέζσ ηεο ζηαδηαθήο κείσζεο ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο βηνκεραλίαο.  

 

Τα νθέιε από ηελ κείσζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο βηνκεραλίαο είλαη απηά ζηνλ κέζν Απζηξαιό. Τν 

άλνηγκα ηεο απζηξαιηαλήο νηθνλνκίαο έρεη επηθέξεη ζηα λνηθνθπξηά θαηά κέζν όξν πεξίπνπ 3.900 

δνιάξηα εηεζίσο . Απηά ηα θέξδε έρνπλ έξζεη κε ηε κνξθή ηνπ κεγαιύηεξνπ εηζνδήκαηνο από ηηο 

εμαγσγέο θαη από ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο ησλ εηζαγόκελσλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ. Απζηξαινί 

πνπ εξγάδνληαη ζε εμαγσγηθέο βηνκεραλίεο θαηά κέζν όξν πιεξώλνληαη 60% πεξηζζόηεξν από 

ηνπο άιινπο πνπ εξγάδνληαη ζε αιινπο ηνκείο. Λόγσ ηνπ κηθξνύ κεγέζνπο ηεο απζηξαιηαλήο 

αγνξάο θαη ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ηεο παγθόζκηαο αγνξάο, όζν πην πνιύ απμάλεηαη ην εκπόξην 

ζην κέιινλ ηόζν κεγαιύηεξα ζα είλαη ηα αλακελόκελα νθέιε γηα ηνπο Απζηξαινύο. 

 

Οη θπβεξλήζεηο εκπιέθνληαη ζε εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμύ ησλ επηρεηξήζεσλ. Απηή  ε 

εκπινθή κπνξεί λα είλαη κέζσ ησλ λόκσλ θαη θαλνληζκώλ, όπσο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ ή 

ησλ δαζκώλ, ζέζπηζε νξίσλ γηα ηα πνζά ησλ αγαζώλ πνπ κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ ή λα εμαρζνύλ, 

πεξηνξηζκνί θαξαληίλαο, επηδνηήζεηο γηα ηηο εγρώξηεο βηνκεραλίεο, θόξνη, ηέιε θαη επηβαξύλζεηο 

πνπ εθαξκόδνληαη ζε όιεο ηηο ζπλαιιαγέο, ηηο ηνπηθέο θαη δηεζλείο. Απηνί νη λόκνη θαη θαλνληζκνί 

έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ εκπνξίνπ κεηαμύ ησλ ρσξώλ. Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, 

απηόο είλαη ν ζηόρνο ηεο πνιηηηθήο π.ρ. νη δαζκνί πνπ εθαξκόδνληαη ζηα ζύλνξα κηαο ρώξαο εθ 

πξνζέζεσο απμάλνπλ ην θόζηνο ησλ εηζαγόκελσλ εηδώλ ζηνπο ηνπηθνύο ρξήζηεο, δίλνληαο 

πιενλέθηεκα ηηκήο ζηνπο ηνπηθνύο πξνκεζεπηέο. Οη θξαηηθέο επηδνηήζεηο πξνο ηηο ηνπηθέο 

επηρεηξήζεηο, κε ηε κνξθή πιεξσκώλ ζε κεηξεηά ή εηδηθέο θνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο, δελ είλαη 

δηαζέζηκεο ζε μέλεο επηρεηξήζεηο θαη ζπλήζσο δίλνπλ ζηνπο εγρώξηνπο παξαγσγνύο έλα 



αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα έλαληη ησλ μέλσλ αληαγσληζηώλ ηνπο. Σε αληίζεζε κε ηνπο δαζκνύο, 

νη επηδνηήζεηο δελ απμάλνπλ ην θόζηνο ησλ εηζαγσγώλ, αιιά πεξηνξίδνπλ ην εκπόξην κε ηελ 

ππνζηήξημε ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο έλαληη ησλ εηζαγσγώλ. Οη ηηκέο πνιιώλ αγαζώλ είλαη ηώξα 

ρακειόηεξεο  ζηελ ρώξα ιόγσ ηεο κείσζεο ησλ εκπνξηθώλ θξαγκώλ από όηη ήηαλ πξηλ από 25 

ρξόληα, όηαλ νη πςεινί δαζκνί θαη πνζνζηώζεηο επηβάιινληαλ ζηηο εηζαγσγέο. Με ηε κείσζε ησλ 

θξαγκώλ ζην εκπόξην, ε θπβέξλεζε κπνξεί λα επηηξέςεη παξαγσγηθνύο ζπληειεζηέο παξαγσγήο 

όπσο ην θεθάιαην, ηελ εξγαζία θαη επηρεηξεκαηηθόηεηα λα πξνρσξήζνπλ ζε εθείλεο ηηο 

βηνκεραλίεο όπνπ ε ρώξα είλαη ηζρπξή ζε ζύγθξηζε κε άιιεο βηνκεραλίεο θαη άιιεο ρώξεο.  

 

Μηα ρώξα δελ ρξεηάδεηαη έλα απόλςηο πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε κηα άιιε γηα λα θεξδίζεη από ην 

κεηαμύ ηνπο εκπόξην. Ακνηβαία νθέιε από ην εκπόξην είλαη απνηέιεζκα ηνπ ζςγκπιηικού 

πιενλεθηήκαηνο .  Δμ νξηζκνύ, θακία ρώξα δελ κπνξεί λα παξάγεη όια ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο 

ζε ρακειόηεξεο ηηκέο ζε ζρέζε κε άιια αγαζά θαη ππεξεζίεο. Ωο απνηέιεζκα, κηα άιιε ρώξα ζα 

σθειεζεί από ηελ εμεηδίθεπζε ζηελ παξαγσγή αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ ζηα νπνία έρεη ην 

κεγαιύηεξν πιενλέθηεκα, ελώ ε ρώξα πξνέιεπζεο εηδηθεύεηαη ζηελ παξαγσγή αγαζώλ θαη 

ππεξεζηώλ ζηηο νπνίεο, ζπγθξηηηθά, έρεη ην ιηγόηεξν κεηνλέθηεκα. Με ηελ εμεηδίθεπζε, ζύκθσλα 

κε ηα ζςγκπιηικά.πλεονεκηήμαηα, νη δύν ρώξεο ζα παξάγνπλ κεγαιύηεξε ζπλνιηθή αμία αγαζώλ 

θαη ππεξεζηώλ θαη νη δύν ζα θεξδίζνπλ από ην εκπόξην. Σηελ Απζηξαιία, ε κείσζε ησλ 

εκπνξηθώλ θξαγκώλ θαη ην άλνηγκα ηεο νηθνλνκίαο έρνπλ δείμεη ηα νθέιε θαη δελ εμαξηηόηαλ από 

ηελ κείσζε ησλ θξαγκώλ ηνπ εκπνξίνπ άιισλ ρσξώλ. Ωζηόζν, άιιεο ρώξεο έρνπλ κεηώζεη ηνπο 

εκπνξηθνύο  θξαγκνύο ηνπο ηελ ίδηα ζηηγκή κε ηελ Απζηξαιία, θαη ε απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ 

επέθεξε ηε βειηίσζε ηεο πξόζβαζεο ζηελ αγνξά γηα ηνπο εμαγσγείο ηεο Απζηξαιίαο.  Μεηαμύ 

ησλ θπξηόηεξσλ εκπνξηθώλ εηαίξσλ ηεο Απζηξαιίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Αζίαο-Δηξεληθνύ, ε νπνία 

αγνξάδεη ην 70% ησλ εμαγσγώλ ηεο, νη κέζεο ηηκέο έρνπλ κεησζεί θαηά ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 

αηώλα από 25% κε πεξίπνπ 5 %. Ζ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ έρεη ην ζεκαληηθό, πξόζζεην 

πιενλέθηεκα όηη θαζηζηά ηελ κεηαξξύζκηζε νιόθιεξεο ηεο εγρώξηαο νηθνλνκίαο επηηαθηηθή 

αλάγθε. Ζ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ σο εθ ηνύηνπ κπνξεί λα πξνσζήζεη ηελ επξύηεξε 

νηθνλνκηθή κεηαξξύζκηζε, ηε κείσζε ησλ ηηκώλ όρη κόλν ζηηο εμαγσγηθέο βηνκεραλίεο, αιιά θαη 

γηα ηνπο θαηαλαισηέο ηεο ρώξαο.  Οη ππεξεζίεο αληηπξνζσπεύνπλ ην 73% ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο ηεο Απζηξαιίαο, ην 85% ηεο απαζρόιεζεο θαη πεξίπνπ ην 22%  ησλ εζόδσλ από 

ηηο εμαγσγέο. Ζ εθηηκώκελε αμία ησλ ππεξεζηώλ πνπ ελζσκαηώλνληαη ζηηο  εμαγσγέο 

εκπνξεπκάησλ ηεο Απζηξαιίαο είλαη 35 δηζ. $Α. Τν άλνηγκα ησλ αγνξώλ ππεξεζηώλ ζηνλ 

αληαγσληζκό βειηηώλεη ην εύξνο θαη ηελ πνηόηεηά ηνπο, ελώ πεξηνξίδεη ην θόζηνο ηνπο. Ζ 

θπβέξλεζε ηεο ρώξαο ην θαηαλνεί απηό θαη ζπλερίδεη έλα πξόγξακκα κεηαξξπζκίζεσλ γηα λα 

εμαζθαιηζηεί όηη ε Απζηξαιία έρεη έλαλ από ηνπο πην αλνηθηνύο ηνκείο ππεξεζηώλ ζηνλ θόζκν.  

 

Σπκπιεξώλνληαο έλα ζύλνιν κέηξσλ πνιηηηθήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο 

Απζηξαιίαο ζηηο εμαγσγέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ, πνιηηηθέο πξνώζεζεο ηνπ εκπνξίνπ κπνξεί λα 

απμήζνπλ ηε δηείζδπζε απηώλ ησλ αληαγσληζηηθώλ εμαγσγώλ ζηηο μέλεο αγνξέο. Δπίζεκνο 

νξγαληζκόο ηεο Απζηξαιίαο γηα ηελ πξνώζεζε ησλ εμαγσγώλ είλαη ν Austrade, πνπ ηδξύζεθε ην 

1985 θαη έρεη πεξηζζόηεξα από 100 γξαθεία ζην εμσηεξηθό πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε 55 ρώξεο. Δθηόο 

από ηνπο πόξνπο ηνπ Austrade, ε θπβέξλεζε επίζεο ηαθηηθά ρξεζηκνπνηεί ην δηπισκαηηθό δίθηπό 

ηεο γηα λα πξνζπαζήζεη λα επηιύζεη ηα εκπόδηα ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ επελδύζεσλ.  

 

H Απζηξαιία εξγάδεηαη δξαζηήξηα γηα λα ππεξαζπίζεη ηα εκπνξηθά ηεο ζπκθέξνληα κεηαμύ 

άιισλ κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηεο ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο δηεπζέηεζεο ησλ δηαθνξώλ ηνπ 



Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Δκπνξίνπ. Γεληθόηεξα, ε θπβέξλεζε εξγάδεηαη γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πγείαο ηνπ παγθόζκηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ, όρη κόλν κε ηελ ππνζηήξημή ηεο ζηνλ 

Παγθόζκην Οξγαληζκό Δκπνξίνπ θαη πεξηθεξεηαθά θόξα, αιιά θαη κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηνπ 

εκπνξίνπ ηεο κε πξνγξάκκαηα βνήζεηαο. Αλαγλσξίδνληαο ηε ζρέζε κεηαμύ ηεο ζπκκεηνρήο ζην 

δηεζλέο εκπόξην, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ κείσζε ηεο θηώρεηαο, ε θπβέξλεζε έρεη ζηόρν 

ηε βειηίσζε ηεο ρξήζεο απηώλ ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλόηεηαο ησλ 

αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην δηεζλέο εκπόξην. Απηό ηζρύεη θαη γηα ηηο δηκεξείο 

θαη πεξηθεξεηαθέο ζρέζεηο όπνπ ε νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία έρεη γίλεη ραξαθηεξηζηηθό ηεο 

αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο  ηεο Απζηξαιίαο κε ηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο εηαίξνπο, όπσο θαίλεηαη 

θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Σπκθσλίαο Διεύζεξσλ Σπλαιιαγώλ ASEAN-Απζηξαιίαο-Νέαο 

Εειαλδίαο (AANZFTA). Ζ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία ζηεξίδεη απηνύο ηνπο εηαίξνπο ζε δηκεξείο θαη 

πεξηθεξεηαθέο ζπκθσλίεο γηα πιεξέζηεξε ζπκκεηνρή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ 

θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο, ηνπο βνεζά λα εθαξκόζνπλ ηηο ζπκθσλίεο θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηνύλ ηα νθέιε ησλ ζπκθσληώλ απηώλ. Ζ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία ζα απνηειέζεη 

βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζπκθσλίαο νηθνλνκηθήο εηαηξηθήο ζρέζεο. 

Ηλδνλεζίαο-Απζηξαιίαο. 

 

Ο πην βαζηθόο ζηόρνο ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο είλαη ε αύμεζε ηεο επεκεξίαο ησλ πνιηηώλ. Σπρλά 

νη πεξηνξηζκνί ζηηο εηζαγσγέο ή επηδνηήζεηο επηδεηνύληαη από ηηο επηρεηξήζεηο κε βάζε ην όηη νη 

εγρώξηεο επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνύλ ζέζεηο εξγαζίαο.  Αιιά απηό δελ ζεκαίλεη όηη ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη δαζκνινγηθή πξνζηαζία από ηηο εηζαγσγέο ή θξαηηθέο επηδνηήζεηο. Ζ απειεπζέξσζε ηνπ 

εκπνξίνπ απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ελόο ζπλνιηθνύ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο 

κεηαξξύζκηζεο, εηδηθά όηαλ δηάθνξνη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ιεηηνπξγνύλ κε δηαθνξεηηθέο 

ηαρύηεηεο. Ο ηνκέαο εμόξπμεο ηεο Απζηξαιίαο σθέιεζε ηηο βηνκεραλίεο εμόξπμεο θαη νξηζκέλεο 

πεξηθέξεηεο ελώ άιιεο βηνκεραλίεο θαη πεξηνρέο παξεκπνδίδνληαη από ηελ ίδηα ηελ επηηπρία ησλ 

εμνξπθηηθώλ βηνκεραληώλ. Δλώ ε αλάπηπμε ησλ βηνκεραληώλ εμόξπμεο είλαη εππξόζδεθηε, 

πξνζζέηνληαο 540 δηζ. δνιάξηα ζηελ νηθνλνκία ηεο Απζηξαιίαο από ην 2006, έρεη επηθέξεη καδί 

ηεο όιεο ηηο πξνθιήζεηο ηεο νηθνλνκίαο ησλ δύν ηαρπηήησλ, ηδηαηηέξσο πςειή ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία θαη πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ θαη εξγαζίαο. Οη ειιείςεηο παξακέλνπλ θαη ζα νμπλζνύλ όζν 

πθίζηαληαη λέεο επελδπηηθέο ξνέο ζηελ βηνκεραλία νξπθηώλ ηεο Απζηξαιίαο. Οη κε εμνξπθηηθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ επηδηώθνπλ λα δηαηεξήζνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ 

αληαγσληζκό επηρεηξήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμόξπμε. Οκνίσο, νη ηηκέο ησλ πιηθώλ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε δξαζηεξηόηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο εμόξπμεο ζα είλαη 

πςειόηεξεο.  Μηα αλεμάξηεηε, κε ζηόρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ πιεζσξηζκνύ Κεληξηθή ηξάπεδα, 

αληηκέησπε κε απηέο ηηο πηέζεηο ζηηο ηηκέο, ζα ήηαλ ππνρξεσκέλε λα εμεηάζεη ηελ αύμεζε ησλ 

επηηνθίσλ γηα ηελ απνηξνπή ηνπ πιεζσξηζκνύ πάλσ από 2-3%. Μηα άιιε θπζηθή νηθνλνκηθή 

ζπλέπεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα εμόξπμεο είλαη κηα αλεξρόκελε ηζνηηκία ηνπ δνιαξίνπ 

Απζηξαιίαο ην νπνίν ηνλ Ννέκβξην 2010 γηα πξώηε θνξά έρεη μεπεξάζεη ην δνιάξην ΖΠΑ.  Έλα 

πςειό απζηξαιηαλό δνιάξην έρεη ην επηζπκεηό απνηέιεζκα λα αζθεί πησηηθέο πηέζεηο ζηηο ηηκέο 

κε ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο ησλ εηζαγόκελσλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ. Όκσο, έλα πςειό 

απζηξαιηαλό δνιάξην είλαη επηδήκην όζνλ αθνξά ζηελ πνξεία ησλ αληαγσληζηηθώλ εηζαγσγηθώλ 

βηνκεραληώλ θαζώο θαη άιισλ εμαγσγηθώλ επηρεηξήζεσλ. Ζ πξόθιεζε γηα ηελ Απζηξαιία είλαη 

λα κεηαηξέςεη ηηο επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ άλνδν ηνπ ηνκέα εμόξπμεο ζε δηαξθή 

βειηίσζε ηεο εζληθήο επεκεξίαο θαη ηεο απαζρόιεζεο. Οη  βηνκεραλίεο, πόιεηο θαη πεξηνρέο ηεο 

Απζηξαιίαο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμόξπμε είλαη επάισηεο ζε ππνβάζκηζε ηεο ζρεηηθήο 

αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπο. Γη 'απηό έλα πξόγξακκα νηθνλνκηθήο κεηαξξύζκηζεο πνπ απνζθνπεί 



ζηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο σο βάζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο 

Απζηξαιίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κε εμνξπθηηθνύ ηνκέα, είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο. 

Ωζηόζν, δελ είλαη δπλαηόλ όιεο νη απζηξαιηαλέο επηρεηξήζεηο θαη βηνκεραλίεο λα θαηαθέξνπλ  λα 

αληαγσλίδνληαη ζηηο παγθόζκηεο αγνξέο θαη ηηο εηζαγσγέο. Οη λόκνη ηνπ ζπγθξηηηθνύ 

πιενλεθηήκαηνο ππαγνξεύνπλ όηη ζε νξηζκέλεο βηνκεραλίεο, νη επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνύ, ζα 

είλαη πην αληαγσληζηηθέο από αληίζηνηρεο ηεο Απζηξαιίαο. Όκσο, ε  νηθνλνκηθή  κεηαξξύζκηζε κε 

αύμεζε ηεο  παξαγσγηθόηεηαο δίλεη ζηηο απζηξαιηαλέο επηρεηξήζεηο κηα θαιύηεξε επθαηξία λα 

αληαγσληζηνύλ κε ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ, όπσο ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ, νη 

αλεπαξθείο ππνδνκέο θαη πεξηηηέο ξπζκίζεηο. 

 

Σύκθσλα κε ηε ζεκειηώδε ζηόρν ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ αύμεζε ηεο εζληθήο επεκεξίαο, 

πέληε αξρέο ζα θαζνδεγήζνπλ ηελ εκπνξηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο:  

 

-Γεδνκέλνπ όηη ν αληαγσληζκόο παξέρεη ηζρπξά θίλεηξα γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ ζπγθξάηεζε 

ησλ ηηκώλ, ην άλνηγκα κηαο νηθνλνκίαο ζηνλ αληαγσληζκό ζα απμήζεη ηελ εζληθή επεκεξία κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Ζ ππέξ ηνπ αληαγσληζκνύ νηθνλνκηθή κεηαξξύζκηζε ζα πξέπεη λα 

επηδηώθεηαη απηνηειώο θαη   δελ πξέπεη λα εμαξηάηαη από ηε κεηαξξύζκηζε ησλ νηθνλνκηώλ άιισλ 

ρσξώλ. Σε εκπνξηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο ε Απζηξαιία ζα πξέπεη λα θάλεη ηηο πξνζθνξέο ηεο, νη 

εκπνξηθνί εηαίξνη ζα πξέπεη λα θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο θαη, ελδερνκέλσο, ζα πξέπεη λα ηνπο 

ελζαξξύλεη λα πξνρσξήζνπλ πεξαηηέξσ. Αλ ε ηειηθή ζπκθσλία είλαη πξνο ην εζληθό ζπκθέξνλ 

ηεο Απζηξαιίαο ζα πξέπεη λα είλαη απνδεθηή θαη αλ δελ είλαη, πξέπεη λα απνξξηθζεί. Όκσο, ε 

εθηίκεζε ηνπ εζληθνύ ζπκθέξνληνο δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην πόζν ε Απζηξαιία 

αλαγθάζηεθε λα ππνρσξήζεη, ή «λα πιεξώζεη» κέζσ ηεο εγρώξηαο νηθνλνκηθήο κεηαξξύζκηζεο.  

 

 -Ζ δεύηεξε θαηεπζπληήξηα αξρή ηεο ρξεζηήο εκπνξηθήο πνιηηηθήο είλαη ε αξρή ηεο κε δηάθξηζεο, 

όπνπ ε κείσζε ηνπ πξνζηαηεπηηζκνύ  πνπ παξέρεηαη ζε κηα ρώξα πξνζθέξεηαη ζε όιεο ηηο άιιεο.   

Γελ ππάξρεη θαλέλαο ιόγνο γηα δηαθξίζεηο θαη επνκέλσο δελ είλαη θαιόο ιόγνο λα ζπζηάζεη κηα 

ρώξα ηελ απαζρόιεζε θαη εηζόδεκα κέζσ ηεο εθηξνπήο ηνπ εκπνξίνπ κε ηελ  εθαξκνγή ηεο 

αξρήο ηεο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο. Σηηο δηαπξαγκαηεύζεηο  κε ηνπο εκπνξηθνύο εηαίξνπο ηεο, ε 

θπβέξλεζε δελ ζα επηδηώμεη απνθιεηζηηθή ή πξνηηκεζηαθή πξόζβαζε ζηηο αγνξέο άιισλ ρσξώλ.  

Με δηαθξηηηθέο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο πξνζθέξνπλ θαιύηεξε καθξνπξόζεζκε απόδνζε γηα ηελ 

Απζηξαιία. Δίλαη πην πηζαλό λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ θαη όρη ζηελ 

εθηξνπή ησλ ζπλαιιαγώλ από άιιεο ρώξεο νη νπνίεο, ειιείςεη ησλ δαζκώλ, ζα είλαη παξαγσγνί 

ρακειόηεξνπ θόζηνπο. Ωζηόζν, ε θπβέξλεζε ζα ζπλερίζεη ζζελαξά ηελ θαιύηεξε πξόζβαζε ζηηο 

αγνξέο άιισλ ρσξώλ γηα ηνπο εμαγσγείο ησλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ, ησλ κεηαπνηεκέλσλ αγαζώλ 

θαη ησλ ππεξεζηώλ. Πνιιέο άιιεο ρώξεο δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρή ηεο κε δηάθξηζεο.  Ζ 

Απζηξαιία κπνξεί λα ηνπο ελζαξξύλεη, αιιά δελ κπνξεί λα ηνπο εμαλαγθάζεη. Καηά ζπλέπεηα, ε 

Απζηξαιία είλαη πηζαλό λα ζπλάςεη πεξαηηέξσ πξνλνκηαθέο ζπκθσλίεο ζην κέιινλ. Όηαλ νη 

εκπνξηθνί εηαίξνη παξέρνπλ επλντθή πξόζβαζε ζε έλαλ αληαγσληζηή - όπσο πνιιέο ρώξεο ηεο 

πεξηνρήο έρνπλ θάλεη - ζα επηδεηεζεί κεηαρείξηζε ηνπ κάιινλ επλννύκελνπ θξάηνπο. 

 

-Ζ Ηζηνξία έρεη δηδάμεη όηη ε εκπινθή ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

κπνξεί λα έρεη ηξαγηθέο ζπλέπεηεο. Ο ζρεκαηηζκόο ησλ δηαθξηκέλσλ εκπνξηθώλ ζπλαζπηζκώλ γηα 

γεσ-πνιηηηθνύο ιόγνπο ζπλέβαιαλ ζην μέζπαζκα ηνπ Β ' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ζ εηζδνρή ζε 

δηκεξείο θαη πεξηθεξεηαθέο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο γηα γεσπνιηηηθό ζθνπό ηνλ απνθιεηζκό ησλ 

άιισλ κπνξεί λα είλαη πνιύ επηθίλδπλε. Δπηπιένλ, δελ ππάξρεη θακία εγγύεζε όηη ε ζθιεξή 



δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο εκπνξηθώλ ζπκθσληώλ ζα θέξεη πην θνληά ηηο ρώξεο ζε πνιηηηθό 

επίπεδν. Αθνύ απνθάζηζε λα μεθηλήζεη κηα εκπνξηθή ζπκθσλία όπνπ δίλεη ν έλαο ηνλ άιινλ 

πξνηηκεζηαθή κεηαρείξηζε, κε απνηέιεζκα δηαθξίζεηο εηο βάξνο ησλ άιισλ, θάζε ρώξα κπνξεί λα 

βξεη ζύληνκα ηελ άιιε λα κελ ζέιεη λα ππνρσξεί ζε ζέκαηα πνπ είλαη πνιηηηθά επαίζζεηα. Οη 

δηαπξαγκαηεύζεηο κπνξεί λα ζηακαηήζνπλ, κε νκάδεο ζπκθεξόλησλ ζε θάζε ρώξα λα επηθξίλνπλ 

ηελ θπβέξλεζε ηνπ άιινπ θξάηνπο γηα αδηαιιαμία. Μπνξεί λα πξνθύςνπλ ηξεηο δπλαηόηεηεο: 

εγθαηαιείπνληαη νη δηαπξαγκαηεύζεηο, αθήλνληαη λα εθθπιηζηνύλ ρσξίο ηέινο, επηηπγράλεηαη 

ρακειήο πνηόηεηαο ζπκθσλία. Καη πώο κηα ρώξα όπσο ε Απζηξαιία λα απνθαζίζεη πνηεο ρώξεο 

ζα πξέπεη λα είλαη κειινληηθνί εηαίξνη ζην πιαίζην ησλ δηκεξώλ εκπνξηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ; 

Καη πάιη κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο κε δηάθξηζεο, ε απάληεζε είλαη εύθνιε: θάζε ρώξα πνπ 

ελδηαθέξεηαη πξαγκαηηθά γηα ηε κείσζε ησλ εκπνξηθώλ θξαγκώλ είλαη επηιέμηκε. Απηό δελ 

ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα ππνγξαθεί κηα ηειηθή εκπνξηθή ζπκθσλία. Πξέπεη πξώηα από όια λα 

εμππεξεηεί ην εζληθό ζπκθέξνλ ηεο Απζηξαιίαο.  

 

-Δθθίλεζε εκπνξηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ ρσξίο δηαθξίζεηο κόλν κε ρώξεο ή πεξηνρέο πνπ έρνπλ 

πξάγκαηη δεζκεπηεί γηα ειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ έρεη ην πξόζζεην πιενλέθηεκα ηεο δηαθάλεηαο 

ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ηεο θπβέξλεζεο. Σπλήζσο, όηαλ δύν ρώξεο εμεηάδνπλ ηελ 

έλαξμε δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα κηα ζπκθσλία ειεπζέξνπ εκπνξίνπ, πξνζπαζνύλ λα 

δηθαηνινγήζνπλ απηή κε κειέηεο ζθνπηκόηεηαο πνπ ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ κηα ππόζεζε 

πιήξνπο απειεπζέξσζεο, όπνπ γίλεηαη ε εθηίκεζε γηα ηα νηθνλνκηθά νθέιε κε βάζε ηελ άκεζε 

άξζε όισλ ησλ θξαγκώλ ζηηο ζπλαιιαγέο αγαζώλ, ππεξεζηώλ θαη επελδπηηθώλ ξνώλ κεηαμύ ησλ 

δύν ρσξώλ. 

 

-Ζ θαιύηεξε πνιηηηθή εκπνξίνπ είλαη ε εγρώξηα νηθνλνκηθή κεηαξξύζκηζε - έλα πξόγξακκα πνπ 

απνζθνπεί ζηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο πνπ 

ππνζηεξίδνληαη από ππεύζπλε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. Ζ  Απζηξαιία δελ ζα πεξηκέλεη από ηηο 

άιιεο θπβεξλήζεηο λα κεηαξξπζκίζνπλ ηηο νηθνλνκίεο ηνπο πξηλ από ηελ δηθή ηεο κεηαξξύζκηζε. 

Ζ νηθνλνκηθή κεηαξξύζκηζε ηεο Απζηξαιίαο είλαη σθέιηκε γηα ηελ απαζρόιεζε θαη γηα ηελ 

επεκεξία. Ζ αλαδσνγόλεζε ηεο αύμεζεο ηεο παξαγσγηθόηεηαο κέζσ ελόο λένπ πξνγξάκκαηνο 

νηθνλνκηθήο κεηαξξύζκηζεο είλαη βαζηθή δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ θπβέξλεζε. Οηθνλνκηθή 

κεηαξξύζκηζε θαη εμαζθάιηζε θαιύηεξεο πξόζβαζεο ζηηο αγνξέο ζην εμσηεξηθό ιεηηνπξγνύλ 

καδί ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηεο επεκεξίαο. 

 

Οη πέληε αξρέο ηεο Απζηξαιίαο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ινγηθά ζπλεπάγνληαη έλα ζύλνιν 

θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ πνπ δηέπνπλ ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ εκπνξηθώλ ζπκθσληώλ θαη ην 

πεξηερόκελό ηνπο: 

 

-Οη πνιπκεξείο ζπκθσλίεο πξνζθέξνπλ ηα κεγαιύηεξα νθέιε. 

-Οη πεξηθεξεηαθέο θαη δηκεξείο ζπκθσλίεο δελ πξέπεη λα απνδπλακώλνπλ ην πνιπκεξέο ζύζηεκα -

πξέπεη λα απνζθνπνύλ ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ, εμαιείθνληαο ή πεξηνξίδνληαο 

ζεκαληηθά ηα εκπόδηα ζην εκπόξην. 

-Ζ Απζηξαιία δελ ζα επηδηώμεη ζηηο εκπνξηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο λα ζεκειηώζεη λνκνζεζία 

πξνηηκεζηαθήο πξόζβαζεο ζηηο αγνξέο, αιιά απιά ηελ δπλαηόηεηα  λα αληαγσληζηεί κε όξνπο 

εμίζνπ επλντθνύο όπσο όινη. 

- Ζ Απζηξαιία δελ ζα επηηξέςεη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή λα ππαγνξεύζεη ηα ζπκβαιιόκελα κέξε 

θαη λα εμεηάδεη ην πεξηερόκελν ζπκθσληώλ εκπνξίνπ. 



-Τν θνηλό ζα ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο θαη ην πεξηερόκελό ηνπο θαη γηα 

πξνηεηλόκελεο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο. 

- Ζ Απζηξαιία ζα πξνρσξήζεη ζε νηθνλνκηθή κεηαξξύζκηζε, αλεμάξηεηα από ην θαηά πόζνλ νη 

άιιεο ρώξεο ζπκθσλνύλ λα κεηαξξπζκίζνπλ ηηο νηθνλνκίεο ηνπο. 

 

Καηά ηελ παξνύζα νηθνλνκηθή αλάθακςε, πεξαηηέξσ ειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ κέζσ ηεο 

νινθιήξσζεο ηνπ Γύξνπ ηεο Νηόρα ζα δεκηνπξγήζεη πεξηζζόηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη επεκεξία. 

Ζ Απζηξαιία ζα ζπλερίδεη λα πηέδεη γηα κηα επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ Γύξνπ ηεο Νηόρα θαη ηε 

δηαηήξεζε ησλ παγθόζκησλ εκπνξηθώλ θαλόλσλ. Δθαξκόδνληαο ηηο αξρέο ηεο ζηξαηεγηθήο  

εκπνξίνπ θαη  ζε αξκνλία κε ηελ έθζεζε ηεο Επιηποπήρ Παπαγωγικόηηηαρ 2010 πεξί εκπνξηθώλ 

ζπκθσληώλ, ην δηαπξαγκαηεπηηθό πξόγξακκα ηεο θπβέξλεζεο ζα ζηνρεύεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πνιπκεξνύο ζπζηήκαηνο θαη παξάιιεια ζα επηδεηεί λα δηαπξαγκαηεπζεί πςειήο πνηόηεηαο 

δηκεξείο θαη πεξηθεξεηαθέο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο πνπ όκσο ππνζηεξίδνπλ ην πνιπκεξέο ζύζηεκα. 

 

Οη πξνηεξαηόηεηεο εκπνξηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ ηεο θπβέξλεζεο παξαηίζεληαη θαησηέξσ.  

 

-Μηα πνιπκεξήο εκπνξηθή ζπκθσλία πξνζθέξεη ηα κέγηζηα νθέιε. Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ 

Γύξνπ ηεο Νηόρα ζα δεκηνπξγήζεη έλα λέν θύκα απειεπζέξσζεο ηνπ παγθόζκηνπ εκπνξίνπ θαη ζα 

εληζρύζεη ηελ αθεξαηόηεηα ησλ παγθόζκησλ εκπνξηθώλ θαλόλσλ γηα ηελ επίηεπμε κεγαιύηεξσλ 

θεξδώλ από ην εκπόξην. Ζ θπβέξλεζε ζα ζπλερίζεη λα πηέδεη γηα έλα θηιόδνμν, πεξηεθηηθό 

απνηέιεζκα ηνπ Γύξνπ ηεο Νηόρα πνπ νδεγεί ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ ζηε γεσξγία, 

βηνκεραλία θαη ππεξεζίεο. 

 

-Ζ θπβέξλεζε ζα ζπλερίζεη λα ζηεξίδεη ην θόξνπκ Οηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο Αζίαο- Δηξεληθνύ 

(APEC) ην νπνίν ηδξύζεθε ην 1989 θαζώο έρεη απνδεηρζεί όηη είλαη  έλα απνηειεζκαηηθό κέζνλ 

γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Αζίαο-Δηξεληθνύ. Πην καθξνπξόζεζκα, ε 

Απζηξαιία θαη άιια κέιε ηνπ APEC πξνζβιέπνπλ ζην ζρεκαηηζκό κηαο δώλεο ειεπζέξσλ 

ζπλαιιαγώλ Αζίαο-Δηξεληθνύ. Ζ νηθνλνκηθή εηαηξηθή ζρέζε γηα ηελ Αλαηνιηθή Αζία (CEPEA), 

πνπ αθνξά ηα δέθα κέιε ηεο ASEAN ζπλ ηελ Απζηξαιία, Κίλα, Ηλδία, Ηαπσλία, Νέα Εειαλδία 

θαη Κνξέα κε ζηόρν ηελ ζηελόηεξε νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία ηεο πεξηνρήο, ζα κπνξνύζε λα 

νδεγήζεη επίζεο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ζπκθσλίαο ειεύζεξνπ εκπνξίνπ νιόθιεξεο ηεο 

Αλαηνιηθήο Αζίαο.  

 

-Οη θαλόλεο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Δκπνξίνπ αλαγλσξίδνπλ ξεηά ηελ επηζπκία γηα αύμεζε 

ηεο ειεπζεξίαο ηνπ εκπνξίνπ κε εκπνξηθέο ζπκθσλίεο. Ζ θπβέξλεζε δελ ζα εληαρζεί ζε θάζε 

ζπκθσλία εκπνξίνπ πνπ ππνιείπεηαη ησλ θξηηεξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη από ηνλ Παγθόζκην 

Οξγαληζκό Δκπνξίνπ.  

 

-Ζ πξώηε πξνηεξαηόηεηα πεξηθεξεηαθώλ εκπνξηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ ηεο θπβέξλεζεο είλαη ε 

ζύλαςε ηεο ζπκθσλίαο Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP). Ζ απζηξαιηαλή θπβέξλεζε 

ζα ζπλερίζεη λα επηδηώθεη έλα απνηέιεζκα πνπ εμαιείθεη ή κεηώλεη ηνπιάρηζηνλ ζεκαληηθά 

εκπόδηα ζην εκπόξην θαη ηηο επελδύζεηο.  

 

- Ζ Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο είλαη ν ηέηαξηνο κεγαιύηεξνο εκπνξηθόο εηαίξνο ηεο Απζηξαιίαο. Ζ 

θπβέξλεζε επηδηώθεη λα νινθιεξώζεη ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο γηα κηα ζπκθσλία ειεύζεξνπ 

εκπνξίνπ Κνξέαο-Απζηξαιίαο ην 2011. Σηόρνο ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ είλαη λα ζέζεη ηνπο 



Απζηξαινύο εμαγσγείο επί ίζνηο όξνηο κε αληαγσληζηέο ηεο ΔΔ θαη ησλ ΖΠΑ πνπ έρνπλ 

απνθηήζεη βειηησκέλε πξόζβαζε ζηελ θνξεαηηθή αγνξά.  

 

-Ζ Ηαπσλία είλαη ν δεύηεξνο κεγαιύηεξνο εκπνξηθόο εηαίξνο ηεο Απζηξαιίαο θαη κηα ζεκαληηθή 

πεγή άκεζσλ μέλσλ επελδύζεσλ. Οη δηαπξαγκαηεύζεηο γηα κηα ζπκθσλία ειεπζέξσλ ζπλαιιαγώλ 

κεηαμύ ηεο Ηαπσλίαο θαη Απζηξαιίαο άξρηζαλ ην 2007. Ζ ηαπσληθή θπβέξλεζε πξόηεηλε ζηελ 

απζηξαιηαλή θπβέξλεζε νη δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ηε ζπκθσλία ειεύζεξνπ εκπνξίνπ εάλ είλαη 

δπλαηόλ λα νινθιεξσζνύλ ην 2011. Ζ θπβέξλεζε ζπκθώλεζε λα επηηαρύλεη ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο, νη νπνίεο ζα πξνζθέξνπλ νθέιε ζε όηη αθνξά ηα αγαζά, ππεξεζίεο θαη 

επελδύζεηο. 

 

-Ζ Κίλα είλαη ν κεγαιύηεξνο εκπνξηθόο εηαίξνο ηεο Απζηξαιίαο θαη ε θπβέξλεζε 

δηαπξαγκαηεύεηαη κηα ζπκθσλία ειεύζεξνπ εκπνξίνπ Κίλαο-Απζηξαιία πςειήο πνηόηεηαο. Οη 

δηαπξαγκαηεύζεηο, πνπ άξρηζαλ ην 2005, θαιύπηνπλ έλαλ θάζκα πξντόλησλ θαη ζέκαηα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γεσξγηθώλ δαζκώλ θαη ησλ πνζνζηώζεσλ ζηελ Κίλα, αγαζώλ, 

ππεξεζηώλ, πξνζσξηλή βίδαο θαη ησλ μέλσλ επελδύζεσλ.  

 

-Ζ Μαιαηζία είλαη 13νο κεγαιύηεξνο εκπνξηθόο εηαίξνο ηεο Απζηξαιίαο. Οη πξσζππνπξγνί ηεο 

Απζηξαιίαο θαη Μαιαηζίαο έρνπλ δεζκεπηεί πξόζθαηα από θνηλνύ λα πηέζνπλ γηα ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε ζπκθσλίαο κέρξη ην Μάξηην 2012. 

 

-Ζ Ηλδνλεζία είλαη 11νο ζεκαληηθόηεξνο εκπνξηθόο εηαίξνο ηεο Απζηξαιίαο. Ζ νηθνλνκία ηεο, κε 

234 εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο, έρεη αλαπηπρζεί  ξαγδαία θαη ην 2009 ήηαλ ε 18ε κεγαιύηεξε 

νηθνλνκία ζηνλ θόζκν. Οη θπβεξλήζεηο ηεο Απζηξαιίαο θαη Ηλδνλεζίαο ζπκθώλεζαλ ην Ννέκβξην 

ηνπ 2010 γηα ηελ έλαξμε δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα κηα νινθιεξσκέλε ζπκθσλία νηθνλνκηθήο 

εηαηξηθήο ζρέζεο. 

  

-Ζ επίηεπμε εκπνξηθήο ζπκθσλίαο κε ην Σπκβνύιην Σπλεξγαζίαο ηνπ Κόιπνπ είλαη ζεκαληηθή γηα 

ηελ Απζηξαιία. Τν Σπκβνύιην Σπλεξγαζίαο ηνπ Κόιπνπ έρεη δηαθόςεη ηηο εκπνξηθέο 

δηαπξαγκαηεύζεηο κε όινπο ηνπο εηαίξνπο, ελ αλακνλή ηεο αλαζεώξεζεο ηεο πνιηηηθήο εκπνξηθώλ 

ζπκθσληώλ.  

 

Σπκπέξαζκα 

 

Σύκθσλα κε ηελ θπβέξλεζε, ε εκπνξηθή πνιηηηθή ηεο Απζηξαιίαο ζα νδεγείηαη από 

ζπλερηδόκελεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ απνζθνπύλ ζηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ζε ζπλδπαζκό 

κε ηε δηαπξαγκάηεπζε γηα βειηίσζε ηεο πξόζβαζεο ησλ εμαγσγέσλ ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ. Ζ 

θαιύηεξε πνιηηηθή είλαη ε εγρώξηα νηθνλνκηθή κεηαξξύζκηζε πνπ απνβιέπεη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

παξαγσγηθόηεηαο θαη ηεο δηεζλνύο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Απζηξαιίαο. 

Βειηησκέλε πξόζβαζε ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ ζα επηδησρζεί όρη βάζεη ηεο πξνηηκεζηαθήο 

κεηαρείξηζεο, αιιά σο δπλαηόηεηα ησλ εμαγσγέσλ λα αληαγσλίδνληαη επί ίζνηο όξνηο κε άιιεο 

ρώξεο. Σηηο δηαπξαγκαηεύζεηο ε Απζηξαιία ζα επηδηώμεη ην κέγηζην δπλαηό άλνηγκα ησλ αγνξώλ 

αιιά ζα δελ θάλεη πίζσ ζηελ εζσηεξηθή κεηαξξύζκηζε, εθόζνλ άιιεο θπβεξλήζεηο αξλνύληαη λα 

κεηαξξπζκίζνπλ ηηο νηθνλνκίεο ηνπο. 

 

Ζ θπβέξλεζε ζα ζπλερίζεη λα πηέδεη γηα ηελ ππεξνρή ησλ πνιπκεξώλ εκπνξηθώλ 



δηαπξαγκαηεύζεσλ. Ζ θπβέξλεζε ζα ζπλερίζεη λα επηδηώθεη πςειήο πνηόηεηαο, νινθιεξσκέλεο 

πεξηθεξεηαθέο θαη δηκεξείο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο κόλν όηαλ πξνζθέξνπλ θαζαξό όθεινο ζηελ 

Απζηξαιία θαη δελ εκπνδίδνπλ ηελ πξόνδν ζην κέησπν πνιπκεξώλ ζπκθσληώλ. 

 

Σηηο δηαπξαγκαηεύζεηο ε θπβέξλεζε ζα επηδηώμεη ηε κείσζε δαζκνινγηθώλ θξαγκώλ θαη ησλ 

πνζνηηθώλ πεξηνξηζκώλ ζηηο εμαγσγέο απζηξαιηαλώλ πξντόλησλ θαζώο θαη ηελ κείσζε ησλ κε 

δαζκνινγηθώλ εκπνδίσλ ζηα ζύλνξα θαη πεξηνξηζκώλ πνπ είλαη επηδήκηα γηα ην εκπόξην ζηνλ 

ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ, θαζώο θαη ζε εκπνξεύκαηα.  

 

Ζ θπβέξλεζε ζα ζπλερίζεη λα παξέρεη ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο πνπ 

είλαη πξόζπκεο λα αλαιάβνπλ νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

νηθνλνκηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ακνηβαία επσθειέο εκπόξην. 

 

Σπλερίδνληαο ηελ απνηειεζκαηηθή Υπεξεζία Καξαληίλαο, ε θπβέξλεζε δελ ζα ηελ 

ρξεζηκνπνηήζεη σο πιάγην πξνζηαηεπηηθό κέζν.  Οκνίσο, ελώ ε θπβέξλεζε ζα επηδηώμεη ηε 

ζπκπεξίιεςε ηεο εξγαζηαθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ πξνηύπσλ ζηηο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο, δελ ζα 

ηα ρξεζηκνπνηήζεη σο ζπγθεθαιπκκέλν κέζν πξνζηαζίαο θαηά ησλ εηζαγσγώλ. Ξέλεο 

επηρεηξήζεηο πνπ επελδύνπλ ζηελ Απζηξαιία ζα έρνπλ ην ίδην λνκηθό θαζεζηώο πξνζηαζίαο. 

  

Οη δξαζηεξηόηεηεο πξνώζεζεο εκπνξίνπ θαη επελδύζεσλ ηεο  Austrade  ζα εζηηαζηνύλ εθ λένπ. 

Θα δνζεί κεγαιύηεξε έκθαζε ζηηο δξαζηεξηόηεηεο δηεπθόιπλζεο ζπλαιιαγώλ ζε αλαδπόκελεο 

αγνξέο όπσο ε Μνγγνιία, Κνινκβία, κέξε ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Κεληξηθήο Αζίαο.  

 

Οη πξνηεξαηόηεηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ηεο Απζηξαιίαο ζα επαλεμεηάδνληαη  εηεζίσο ππό ην θσο 

ηεο πξνόδνπ θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο, θαζώο θαη ησλ λέσλ επθαηξηώλ γηα ηελ πεξαηηέξσ 

απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ. Ζ ζπλερηδόκελε νηθνλνκηθή κεηαξξύζκηζε ζα ζπλερηζηεί 

αλεμάξηεηα από ηελ πξόνδν ζηηο δηεζλείο εκπνξηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο. 

 

Ζ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαγσγηθόηεηαο γηα ηηο δηκεξείο θαη πεξηθεξεηαθέο εκπνξηθέο 

ζπκθσλίεο πνπ θπθινθόξεζε ζηα ηέιε ηνπ 2010 εμεηάζηεθε ζηελά ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

παξνύζαο δηαθήξπμεο. 

 
 

 

 

Κνπηζήο Γεκήηξηνο 

Γξακκαηέαο ΟΔΥ Α΄  


