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Ηοµοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοί-
νωσε τη σύναψη συµφωνίας που 
συνδέει την Αυστραλία µε την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση στο πρόγραµµα εµπο-
ρίας ρύπων. Σε σχετική ανακοίνωση ο 
υπουργός Κλιµατικής Αλλαγής, Γκρεγκ 
Κόµπετ, τόνισε ότι ο φόρος που θα επι-
βάλλεται από την 1η Ιουλίου 2015 στις 
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, θα 
συνδέεται µε το πρόγραµµα εµπορίας 
ρύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι 
δεν θα επιβληθεί το κατώτερο όριο των 
$15 ανά τόνο. Ο ανεξάρτητος βουλευτής, 
Μποµπ Όακσοτ, υποστήριξε ότι η σύνδε-
ση του φόρου ρύπανσης της Αυστραλίας 
µε το πρόγραµµα εµπορίας ρύπων της 
Ευρώπης, θα έχει πολλά οφέλη τόσο για 
την Αυστραλία όσο και για τον υπόλοιπο 
πλανήτη.

Η Εργατική κυβέρνηση της κας Γκί-
λαρντ χρειάζεται τώρα την έγκριση του 
Κοινοβουλίου, που θεωρείται δεδοµένη, 
εφόσον ήδη οι Πράσινοι εξέφρασαν την 
πλήρη υποστήριξή τους, όπως και ο ανε-
ξάρτητος βουλευτής κ. Όακσοτ.

Το Ινστιτούτο για την Κλιµατική Αλ-
λαγή καλωσόρισε µε επιφυλάξεις την 
κίνηση της κυβέρνησης να προχωρήσει 
στη σύνδεση των αυστραλιανών νόµων 
που αφορούν στον φόρο ρύπανσης, µε 
αυτούς που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Πολιτικοί παρατηρητές υποστηρίζουν 
ότι η απόφαση αυτή της κυβέρνησης 
Γκίλαρντ, γίνεται ώστε να ενισχύσει την 
εµπιστοσύνη των ψηφοφόρων προς το 

Εργατικό Κόµµα, που σύµφωνα µε τις τε-
λευταίες δηµοσκοπήσεις άρχισε να κλεί-
νει την ψαλίδα. Άλλωστε, οι περισσότε-
ροι Αυστραλοί εγκρίνουν την επιβολή 
του φόρου ρύπανσης, αλλά και το πακέτο 
αποζηµιώσεων της κυβέρνησης προς τα 
νοικοκυριά.

Όπως είναι γνωστό, για δεύτερο συ-
νεχόµενο µήνα η εκλογική δύναµη του 
Εργατικού Κόµµατος αυξήθηκε, ενώ µει-
ώθηκε αντίστοιχα η δύναµη των συντη-
ρητικών κοµµάτων της αντιπολίτευσης.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της τελευταίας 
σφυγµοµέτρησης που διεξήγαγε ο οργα-
νισµός δηµοσκοπήσεων Nielsen, για λο-
γαριασµό των εφηµερίδων του εκδοτικού 
συγκροτήµατος Fairfax, η δηµοτικότητα 
της κυβέρνησης Γκίλαρντ αυξήθηκε κατά 
2 ποσοστιαίες µονάδες, ενώ το ποσοστό 
της αντιπολίτευσης, µειώθηκε κατά 2 µο-
νάδες. Ειδικότερα, το Εργατικό Κόµµα 
έλαβε το 32% των ψήφων σε σχέση µε 
30% που είχε λάβει πριν τρεις εβδοµά-
δες, ενώ η εκλογική δύναµη της αντιπο-
λίτευσης µειώθηκε από 47 σε 45% την 
ίδια χρονική περίοδο. Μετά τη καταµέ-
τρηση των σταυρών δεύτερης προτίµη-
σης το Εργατικό Κόµµα συγκεντρώνει 
το 46% των ψήφων και ο Συνασπισµός 
Φιλελευθέρων Εθνικών το 54%. Ηγετικά 
στελέχη του Εργατικού Κόµµατος εκτι-
µούν ότι τα χειρότερα πέρασαν και από 
εδώ και πέρα και µέχρι τη διεξαγωγή 
των επόµενων οµοσπονδιακών εκλογών 
τα πράγµατα θα πάνε καλύτερα για τη κυ-
βέρνηση. 

Ανησυχία έχει προκαλέσει η πρόσφα-
τη δήλωση του υπουργού Φυσικών 
Πόρων, Μάρτιν Φέργκιουσον, ότι 

«η έκρηξη τιµών στα εµπορεύµατα έχει 
τελειώσει». Η Αυστραλία διαθέτει µια εξο-
ρυκτική βιοµηχανία συνολικής αξίας 275 
δισ. δολαρίων, η οποία βοήθησε σηµαντι-
κά τη χώρα να αντεπεξέλθει χωρίς ιδιαίτε-
ρες απώλειες στη διάρκεια της παγκόσµιας 
χρηµατοοικονοµικής κρίσης. Ωστόσο, δεν 
υπάρχει λόγος για πανικό. Τα στοιχεία για 
τις εξαγωγές της χώρας παραµένουν σε 
ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ ισχυρή είναι 
και η δυναµική του κλάδου. 

Ο κ. Φέργκιουσον δήλωσε ότι µια από 
τις κινητήριες δυνάµεις της οικονοµίας της 
χώρας, ο ορυκτός της πλούτος, βρίσκεται 
κοντά στο τέλος της. «Πρέπει να καταλά-
βουµε, ότι η ‘έκρηξη’ στην εξόρυξη πρώ-
των υλών τελείωσε», είπε χαρακτηριστικά 
ο κ. Φέργκιουσον, µην παραλείποντας 
να δηλώσει ότι ο συγκεκριµένος κλάδος 
ήταν κερδοφόρος, ελκύοντας επενδύσεις 
απ’ όλο τον κόσµο. Ωστόσο, ο Αυστραλός 
υπουργός αναφέρθηκε στις συνθήκες της 
παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης που επη-
ρέασαν και την 5η ήπειρο - η ζήτηση για 
άνθρακα και άλλα µετάλλευµα, είπε, πρό-
κειται να πληγεί.

Από την άλλη, υπάρχουν και ορισµέ-
νοι που διαφωνούν, ακόµη και εντός της 
κυβέρνησης, όπως η υπουργός Οικονοµι-
κών, Penny Wong: «Νοµίζω ότι η ανάπτυ-
ξη στην εξόρυξη έχει ακόµη πολύ δρόµο. 

Περίπου µισό τρισεκατοµµύριο δολάρια 
αναµένεται να εισρεύσει για την κατασκευή 
αγωγών και περισσότερα από τα µισά για 
περαιτέρω τεχνολογικές κατασκευές».

Την ίδια στιγµή, αντιδράσεις έχει προ-
καλέσει η δήλωση του υπουργού Φυσικών 
Πόρων της Αυστραλίας, Μάρτιν Φέργκι-
ουσον, ότι «οι εξαγωγές ορυκτού πλούτου 
κορυφώθηκαν και τώρα θα αρχίσει η µεί-
ωσή τους». Η Αυστραλία διαθέτει βιοµηχα-

νία φυσικών πόρων, συνολικής αξίας 275 
δισ. δολαρίων, η οποία βοήθησε σηµαντι-
κά τη χώρα να αντεπεξέλθει χωρίς ιδιαίτε-
ρες απώλειες στη διάρκεια της παγκόσµιας 
χρηµατοοικονοµικής κρίσης.

Άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης αλλά 
και οικονοµολόγοι λένε πως δεν υπάρ-
χει λόγος για πανικό. Τα στοιχεία για τις 
εξαγωγές της Αυστραλίας παραµένουν σε 
ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ ισχυρή είναι 

και η δυναµική του κλάδου. Την άποψη 
αυτή στηρίζει και ο διοικητής της Αποθε-
µατικής Τράπεζας, Γκλέν Στίβενς, που ση-
µείωσε πως «υπάρχουν δισεκατοµµύρια 
δολάρια επενδυµένα σε ορυχεία, η ζήτηση 
παραµένει µεγάλη και ο ορυκτός πλούτος 
θα εξακολουθεί να στηρίζει την αυστραλι-
ανή οικονοµία». «Η οικονοµία µας», συνέ-
χισε ο κ. Στίβενς, «βρίσκεται στο καλύτερό 
της επίπεδο για τα τελευταία 40 χρόνια. Η 
ανεργία είναι στο 5%, ο πληθωρισµός στο 
2% και ο ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµί-
ας στο 3,75%».

Βέβαια η βιοµηχανία δε συµµερίζεται 
τέτοιες αισιόδοξες προοπτικές καθώς, µε-
ταξύ των «παικτών» του χώρου, εκφράζο-
νται σοβαρές ανησυχίες για την επιβολή 
φόρων στους ορυκτούς πόρους και στον 
άνθρακα. Σύµφωνα µε νόµο, η κυβέρνηση 
πρόκειται να επιβάλει φόρο 30% στις εξο-
ρυκτικές εταιρείες που εµφανίζουν ετήσια 
κέρδη πάνω από $80 εκατοµµύρια. Πολ-
λές από αυτές διαµαρτύρονται όχι µόνο για 
τις πιθανές ζηµιές στην κερδοφορία τους 
αλλά και για την µείωση της ανταγωνιστι-
κότητάς τους σε σχέση µε «παίκτες» από το 
εξωτερικό.

Τον κώδωνα του κινδύνου έχουν κρού-
σει αρκετοί πολιτικοί της χώρας οι οποίοι 
διαφωνούν µε τις επιβαλλόµενες πολιτι-
κές. Ο κολοσσός για παράδειγµα της BHP 
Billiton, λένε, δεν πρόκειται να περιµένει 
την αυστραλιανή κυβέρνηση, εφόσον έχει 
πολλές επενδυτικές επιλογές παγκοσµίως.

Σύνδεση του φόρου ρύπανσης 
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ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Ο υπουργός Φυσικών Πόρων, 
Μάρτιν Φέργκιουσον.

Ο υπουργός 
Κλιµατικής Αλλαγής, 

Γκρεγκ Κόµπετ.


