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ΤΖΕΝΗ (ΠΟΛΥΞΕΝΗ) ΜΠΛΟΥΜΦΙΛΝΤ ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

Συνεχείς διαρθρωτικές αλλαγές, 
η σωστή συνταγή για ανάπτυξη

Ποια µέτρα, ποιοι µοχλοί χρησιµοποι-
ήθηκαν για να πάρει µπροστά η αναπτυ-
ξιακή µηχανή της Αυστραλίας; Σε ποιους 
τοµείς στηρίζεται κυρίως;

Η Αυστραλία έχει τη 12η µεγαλύτερη 
οικονοµία στον κόσµο, από τα υψηλότερα 
εισοδήµατα κατά κεφαλή, χαµηλή ανερ-
γία, χαµηλό δηµόσιο χρέος και χαµηλό 
πληθωρισµό. Η οικονοµία µας µεγεθύνε-
ται συνεχώς τα τελευταία 21 χρόνια, µε 
υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης από τις 
περισσότερες άλλες αναπτυγµένες οικονο-
µίες. Η µακροχρόνια αναπτυξιακή πορεία 
της χώρας µας δεν είναι τυχαία. Εδράζεται 
σε συνεχείς διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις 
που έκαναν την οικονοµία µας ανοιχτή, 
σταθερή, καινοτόµο, ικανή να µεγιστοποι-
ήσει τη γεωγραφική της θέση και το φυσι-
κό της πλούτο και να αξιοποιήσει τις ση-
µαντικές νέες ευκαιρίες που «αναδύονται» 
στην περιοχή.

Μετά από δεκαετίες προστατευτισµού και 
σχετικής εµπορικής αποµόνωσης από την 
παγκόσµια οικονοµία, στις αρχές της δεκα-
ετίας του 1980 η Αυστραλία αναγκάστηκε 
να αλλάξει ριζικά πορεία. Ηγέτες µε όραµα 
έπεισαν µε τις ιδέες τους για το άνοιγµα της 
οικονοµίας στον ανταγωνισµό, προκειµέ-
νου να ανατρέψουµε τη συνεχή πτώση µας 
στην παγκόσµια κατάταξη και τη µείωση 
του βιοτικού επιπέδου. ∆ιαµορφώσαµε την 
κοινωνική συναίνεση που µας επέτρεψε να 
υλοποιήσουµε αλλαγές, οι οποίες βραχυ-
πρόθεσµα ήταν επίπονες, αλλά µακροχρό-
νια έχουν ωφελήσει το σύνολο της οικονο-
µίας και της κοινωνίας µας. Επακόλουθο 
αυτών των αλλαγών ήταν η εντυπωσιακή 
αύξηση της παραγωγικότητάς µας που 
οδήγησε άµεσα στην οικονοµική ανάπτυ-
ξη, τη δηµιουργία εθνικού πλούτου και ένα 
υψηλό βιοτικό επίπεδο και έδωσε τη δηµο-
σιονοµική δυνατότητα στο κράτος µας να 
στηρίζει τους πραγµατικά αδύναµους της 
κοινωνίας µας.

Πώς έλυσε η χώρα σας το θέµα της εξα-
σφάλισης συντάξεων σε όλους σε ένα στα-
θερό επίπεδο;

Με το ποσοστό του πληθυσµού άνω των 
65 χρόνων να αυξάνεται από 13,5% σή-
µερα, στο 22,7% το 2050, που αντιστοιχεί 
σε µόνο 2,7 εργαζόµενους για κάθε συντα-
ξιούχο συγκριτικά µε 5 εργαζόµενους το 
2010 και 7,5 το 1970, η εξασφάλιση κοι-
νωνικά δίκαιων συντάξεων, χωρίς δηµο-
σιονοµικό εκτροχιασµό, παραµένει µια µε-
γάλη πρόκληση για την Αυστραλία, όπως 
και για άλλες χώρες. ∆εδοµένων των ση-
µαντικών αυτών προκλήσεων, στο πλαίσιο 
του µεταρρυθµιστικού έργου των τελευταί-
ων δύο δεκαετιών, θεσπίσαµε ένα σύστη-
µα ατοµικής ασφάλισης (superannuation) 
που δίνει τη δυνατότητα στους ίδιους τους 
πολίτες κατά τη διάρκεια του εργασιακού 
τους βίου να αποταµιεύουν για τη συνταξι-
οδότησή τους. Το σύστηµα αυτό βασίζεται 
σε ελάχιστες υποχρεωτικές συνεισφορές 
από εργοδότες και εργαζόµενους, αλλά 
και σε άλλα κίνητρα που προτρέπουν τους 
εργαζόµενους να εξασφαλίσουν το µελλο-
ντικό τους βιοτικό επίπεδο µέσω ενισχυµέ-
νων συνεισφορών τους, η διαχείριση των 
οποίων γίνεται από ιδιωτικά ασφαλιστικά 
ταµεία. Βάσει ενός σαφούς και ολοκλη-
ρωµένου ρυθµιστικού πλαισίου που προ-

βλέπει την κρατική εποπτεία και δικλίδες 
ασφαλείας, τα ιδιωτικά ταµεία επενδύουν 
σε ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών επιλογών 
στην Αυστραλία και στο εξωτερικό, υπό την 
οδηγία των διοικητικών τους συµβουλίων. 

Στα είκοσι χρόνια λειτουργίας τους, τα 
επενδυτικά ταµεία έχουν συγκεντρώσει συ-
νολικά πάνω από 1,6 τρισ. δολάρια, ποσό 
ισότιµο µε το ΑΕΠ της Αυστραλίας, που 
αναµένεται να ξεπεράσει τα 6 τρισ. τα επό-
µενα 25 χρόνια. Πάνω από το 95% των 
εργαζοµένων συµµετέχουν στο σύστηµα 
αυτό. Το ασφαλιστικό σύστηµα συµπληρώ-
νεται και από ένα κοινωνικό δίχτυ ασφα-
λείας που παρέχει µια κρατική σύνταξη 
που καταβάλλεται σε άτοµα µε περιορισµέ-
να εισοδήµατα και περιουσιακά στοιχεία 
που όµως σταδιακά καταργείται. Βεβαίως, 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες θα συνεχίσουν 
να έχουν τη στήριξη του δηµόσιου ασφα-
λιστικού συστήµατος που χρηµατοδοτείται 
από τους φορολογούµενους.

Η Ελλάδα παιδεύεται τρία χρόνια να 
αντιµετωπίσει µε τα µνηµόνια θέµατα που 
η Αυστραλία έχει αντιµετωπίσει επιτυχώς. 
Το µείζον είναι η αποτυχία να «συλληφθεί» 
η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή. Με 
ποια µέτρα, µε ποιες πολιτικές πετύχατε 
εσείς;

Εχει ειπωθεί ότι «η πληρωµή φόρων 
είναι το τίµηµα για µια πολιτισµένη κοι-
νωνία». Το φορολογικό σύστηµα της Αυ-
στραλίας αναγνωρίζεται ως ένα από τα 
πιο αποτελεσµατικά στον κόσµο. Ακρογω-
νιαίος λίθος του συστήµατος είναι η επι-
στηµονικά τεκµηριωµένη πεποίθηση ότι η 
πλειονότητα των πολιτών θα ανταποκριθεί 
θετικά σε ένα σύστηµα που πιστεύει ότι εί-
ναι δίκαιο και διακρίνεται από σαφήνεια, 
σταθερότητα και διαφάνεια. Βάσει αυτού, 
δοµήσαµε ένα φορολογικό σύστηµα-αρω-
γό στο φορολογούµενο πολίτη ή επιχει-
ρηµατία. Οι φοροεισπρακτικές αρχές της 
Αυστραλίας προσεγγίζουν το ρόλο τους 
ως συµβουλευτικό, παρέχοντας κάθε βοή-
θεια και διευκόλυνση στο φορολογούµενο 
για να αντεπεξέλθει στις φορολογικές του 
υποχρεώσεις. Η έµφαση των φοροεισπρα-
κτικών αρχών είναι στην πρόληψη και δι-
αχείριση του πιθανού ρίσκου φοροδιαφυ-
γής, ως προτιµότερη επιλογή από εκείνη 
των µεταγενέστερων ελέγχων. Για τη µικρή 
µειοψηφία που σκοπίµως προσπαθεί να 
αποφύγει τις υποχρεώσεις της, η αντιµετώ-
πιση των αρχών είναι δίκαια αλλά αυστη-
ρή: από επανεξέταση δηλώσεων και φο-
ρολογικούς ελέγχους, µέχρι και ποινικές 
διώξεις.

Η Θεσσαλονίκη είναι αδελφοποιηµένη 
µε τη Μελβούρνη, την τρίτη σε πληθυσµό... 
ελληνική πόλη, όπως λέγεται µεταξύ σοβα-
ρού και αστείου. Υπάρχουν πρωτοβουλίες 
στα σκαριά που θα µπορούσαν να µεταφέ-
ρουν πετυχηµένα παραδείγµατα και εφαρ-
µογές από τη µακρινή πόλη;

Η Θεσσαλονίκη διαδραµατίζει ιδιαίτερο 
ρόλο στις σχέσεις των δύο λαών µας, ως 
αξιοσηµείωτο ιστορικό, οικονοµικό, επι-
χειρηµατικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστι-
κό κέντρο αλλά και ως τόπος καταγωγής 
πολλών Αυστραλών ελληνικής καταγωγής. 
Η Θεσσαλονίκη και η Μελβούρνη έχουν 
πολλά κοινά στοιχεία και οι δύο πόλεις 

έχουν αναπτύξει έναν εποικοδοµητικό δι-
άλογο σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. Η 
30ή επέτειος της αδελφοποίησης των δύο 
πόλεων το 2014 µπορεί να λειτουργήσει 
ως εφαλτήριο µιας στενότερης ανταλλαγής 
και έµπρακτης συνεργασίας προς κοινό 
όφελος. Σε πρόσφατη επίσκεψή µου στη 
Θεσσαλονίκη, είχα την ευκαιρία να συζη-
τήσω µε τοπικούς φορείς µια σειρά πρω-
τοβουλιών που θα µπορούσαν να συµβά-
λουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Το νέο 
Επιχειρηµατικό Συµβούλιο Ελλάδας-Αυ-
στραλίας µε παράρτηµα στη Θεσσαλονίκη 
ήδη διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην 
προώθηση των επιχειρηµατικών µας σχέ-
σεων. Σε προσωπικό επίπεδο, είµαι υπε-
ρήφανη για τη δική µου ιδιαίτερη σχέση 
και µε τις δύο πόλεις, αφού η Θεσσαλονίκη 
είναι η γενέτειρά µου και η Μελβούρνη η 
πόλη όπου µεγάλωσα.

Πόσοι ελληνικής καταγωγής πολίτες ζουν 
σήµερα στην Αυστραλία και τι ρόλο παί-
ζουν στη δηµόσια ζωή της και στις σχέσεις 
των δύο χωρών;

Πάνω από 500.000 Αυστραλοί πολίτες 
ελληνικής καταγωγής ζουν στην Αυστραλία 
και περίπου 100.000 Αυστραλοί πολίτες 
ζουν στην Ελλάδα. Εχουν διαδραµατίσει 
καθοριστικό ρόλο στην οικονοµική και 
κοινωνική ανάπτυξη της Αυστραλίας, κα-
θώς και στη διαµόρφωση της εθνικής ταυ-
τότητας της χώρας µας. Η συµβολή τους σε 
όλες τις πτυχές της ζωής στην Αυστραλία, 
αλλά και στις σχέσεις των δύο χωρών µας, 
είναι ανεκτίµητης αξίας. 

Η Αυστραλία έχει µια εύρωστη οικο-
νοµία και αποτελεί µια πολύ καλή αγορά 
για τις ελληνικές εξαγωγές, τον τουρισµό 
καθώς και πολιτιστικές ανταλλαγές. Οι Αυ-
στραλοί αγαπούν την Ελλάδα, τα ελληνικά 
προϊόντα, τον πολιτισµό και την ιστορία 
της χώρας και εκτιµούν την τεράστια προ-
σφορά της Ελλάδας στην ανθρωπότητα, 
στο παρελθόν και στο παρόν. Γι’ αυτό, άλ-
λωστε, πιστεύουµε ακράδαντα ότι η Ελλά-
δα θα εξέλθει από τη σηµερινή δύσκολη 
οικονοµική της κατάσταση και θα αξιοποι-
ήσει τα σηµαντικά της συγκριτικά πλεονε-
κτήµατα.
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