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Την πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρ-
νηση Ραντ –εφόσον κερδίσει τις επικείµενες 
οµοσπονδιακές επιστολές- εξηγεί το παρακά-
τω κείµενο το οποίο λάβαµε από το γραφείο 
του πρωθυπουργού και το οποίο δηµοσιεύου-
µε αυτούσιο. 
Η ραγδαία εξαγωγή ορυκτών πρώτων υλών 
προς την Κίνα έληξε. Οι εκπληκτικοί εµπο-
ρικοί όροι που απολαµβάναµε την τελευταία 
δεκαετία δε θα επαναληφθούν και η ορµητική 
φάση των επενδύσεων στην οποία τόσο καλά 
ανταποκρίθηκαν οι παραγωγοί µας επιβραδύ-
νεται. Σε τέτοιους καιρούς παγκόσµιων οικο-
νοµικών µεταβολών, η Αυστραλία χρειάζεται 
µια νέα εθνική ανταγωνιστική ατζέντα.
Πυρήνας αυτής της ατζέντας πρέπει να είναι 
µια εθνική συναίνεση να ανεβάσουµε τον ετή-
σιο ρυθµό ανάπτυξης της παραγωγικότητάς 
µας σε 2 τοις εκατό ή περισσότερο. Υπάρχουν 
επτά βασικοί τοµείς που µπορούµε να κατευ-
θύνουµε τις προτεραιότητες της πολιτικής µας. 

1.) ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Οι τιµές της ηλεκτρικής ενέργειας και του 
φυσικού αερίου στην Αυστραλία είναι πολύ 
υψηλές. Αυτό είναι ένα πρόβληµα το οποίο 
επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα των µεγά-
λων και µικρών επιχειρήσεων και αυξάνει το 
κόστος διαβίωσης των οικογενειών.
Είναι εύκολο να αποδώσουµε την αιτία στην 
τιµή του διοξειδίου του άνθρακα, αλλά οι 
υψηλές τιµές της ηλεκτρικής ενέργειας προ-
ϋπήρχαν αυτής της µεταρρύθµισης. Στην 
πραγµατικότητα, η τιµή του διοξειδίου άνθρα-
κα συµβάλει λιγότερο από 10 τοις εκατό στο 
εθνικό κόστος του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Η βασική αιτία της αύξησης των τιµών είναι 
ότι το καθεστώς των τρεχουσών εθνικών ρυθ-
µίσεων ηλεκτρικής ενέργειας προσφέρει κέρ-
δη (ή ποσοστά απόδοσης) από τις δηµόσιες 
επιχειρήσεις µεταφοράς και διανοµής. Στις 
µέρες µας, η δηµόσια ιδιοκτησία αυτών των 
επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας έχουν εξελι-
χθεί σε χρυσοφόρες αγελάδες των διαφόρων 
πολιτειών και επικρατειών.
Η αλλαγή του συστήµατος είναι µέρος της 
λύσης. Μεταρρυθµίσεις χρειάζονται επίσης 
ώστε να εξασφαλίσουµε ότι οι Αυστραλιανές 
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά θα έχουν άµε-
ση πρόσβαση σε προµήθεια φυσικού αερίου 
σε ανταγωνιστικές τιµές.

2.) ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Νόµος ∆ίκαιης Εργασίας [Fair Work Act] 
αποκατέστησε την ισορροπία του κλίµατος 
των εργασιακών σχέσεων στην Αυστραλία 
αψηφώντας τον αναβρασµό που προκάλεσε η 
εισαγωγή του.
Η παραγωγικότητα δε σταµάτησε. Σύµφωνα 
µε το σύστηµα της Κυβέρνησης, η παραγω-
γικότητα στον τοµέα της αγοράς ‘τρέχει’ µε 
ρυθµό 2 τοις εκατό το χρόνο – µιάµιση φορά 
πάνω απ’ το ρυθµό που είχε την εποχή του 
WorkChoices.
∆εν υπήρξε έκρηξη µισθών. Ο ∆είκτης Τιµών 
Μισθών [Wage Price Index] αυξήθηκε σε ένα 
µέτριο 3.2 τοις εκατό το χρόνο.
Οι εργατικές διαφορές είναι χαµηλές – σήµε-
ρα οι εργατικές διαφορές βρίσκονται στο ένα 
τρίτο περίπου σε απολεσθείσες µέρες εργασί-
ας σε σύγκριση µε την περίοδο της Κυβέρνη-
σης Howard.
Υπάρχουν ακόµη ευκαιρίες σύµφωνα µε το 
Νόµο για αύξηση της παραγωγικότητας και 
είµαστε αποφασισµένοι να συνεργαστούµε µε 
την επιχειρηµατική κοινότητα και τα συνδικά-
τα ώστε να επιτύχουµε αυτές τις βελτιώσεις. Οι 

διαβουλεύσεις µας έχουν ήδη εντοπίσει µεγά-
λα ‘παρθένα’ [greenfields] έργα ως χώρους 
όπου η παραγωγικότητα µπορεί να βελτιωθεί.
Τα ‘παρθένα’ έργα (Greenfields) αντιπροσω-
πεύουν σηµαντικά επίπεδα επενδύσεων και 
απασχολούν πλήθος Αυστραλών. Συχνά εί-
ναι αυτά τα εγχειρήµατα που αναδεικνύουν 
τις ευρύτερες βιοµηχανικές, ρυθµιστικές και 
επενδυτικές συνθήκες της Αυστραλίας στον 
κόσµο. Είναι πολύ σηµαντικό να τα κάνουµε 
λειτουργικά και να παρουσιάζουν το καλύτερο 
πρόσωπο της Αυστραλίας.

3.) ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Το Συµβούλιο Επιχειρήσεων της Αυστραλίας 
[Business Council of Australia] ανέφερε πρό-
σφατα για προβλήµατα στην παραγωγικότητα 
των Αυστραλιανών επιχειρήσεων περιλαµβα-
νοµένων, της ικανότητας διαχείρισης έργων 
καθώς και της αποτελεσµατικότερης χρήσης 
των κεφαλαίων από τις διοικήσεις.
Αυτή η διαπίστωση αποκάλυψε ότι η αύξηση 
της παραγωγικότητας δεν είναι απλά ευθύνη 
της αγοράς εργασίας. Μερικές φορές τα άσχη-
µα επιχειρηµατικά αποτελέσµατα αναφύονται 
όχι από την εχθρότητα κάποιου συγκεκριµέ-

νου συνδικάτου, αλλά από τις κακές αποφά-
σεις της διοίκησης.
Ένα κοινό πρόβληµα απαιτεί κοινές λύσεις. 
Όλοι µας, κυβέρνηση, εργοδότες και εργαζό-
µενοι πρέπει να προσβλέπουµε στην αύξηση 
της παραγωγικότητας ως συλλογική µας ευθύ-
νη.
Το ίδιο αίσθηµα συλλογικής ευθύνης πρέπει 
να µας οδηγεί στις ευρύτερες και βαθύτερες 
σχέσεις µας µε την Ασία.
∆εν υπάρχουν πολλοί Αυστραλοί επιχειρη-
µατίες ικανοί να αντιληφθούν τις δυνατότητες 
της Ασίας. Χωρίς αυτή την ικανότητα, δε µπο-
ρούµε να εκµεταλλευτούµε σωστά τις ευκαιρί-
ες που προσφέρει η περιοχή µας. Ζούµε στον 
Αιώνα της Ασίας, κι ωστόσο η αναντίρρητη 
αλήθεια είναι ότι η Αυστραλία υποαντιπρο-
σωπεύεται στην Ασία πέρα απ’ τους πλουτο-
παραγωγικούς τοµείς και την ενέργεια.

4.) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Χρειαζόµαστε µια νέα προσέγγιση στα ρυθ-
µιστικά βάρη για τις επιχειρήσεις από όλα τα 
επίπεδα της κυβέρνησης. Αυτό ισχύει για τις 
πολλαπλές και αλληλοσυγκρουόµενες περι-
βαλλοντικές απαιτήσεις αξιολογήσεων που 
υπάρχουν στην οµοσπονδιακή και τις πολι-

τειακές κυβερνήσεις. Πρέπει να ορίσουµε ένα 
µοναδικό ολοκληρωµένο σύστηµα αξιολόγη-
σης. Η ενοποίηση θα αφαιρέσει πολλά από τα 
ρυθµιστικά βάρη που αντιµετωπίζουν οι επι-
χειρήσεις όταν προσπαθούν να ξεκινήσουν 
κάποιο έργο τους.

5.) ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Εθνικός µας στόχος πρέπει να είναι η δηµι-
ουργία του καλύτερα µορφωµένου, καταρτι-
σµένου και επιδέξιου εργατικού δυναµικού 
στον κόσµο. Η Αυστραλία σήµερα έχει καθο-
λική προσχολική εκπαίδευση που επιβλέπε-
ται από δασκάλους για 15 τουλάχιστον ώρες 
την εβδοµάδα µε έµφαση στις δεξιότητες 
προ-αλφαβητισµού και προ-αριθµητισµού. 
Έχουµε το Εθνικό Πρόγραµµα Αξιολόγησης 
[National Assessment Program (NAPLAN)] 
προκειµένου να κάνουµε τις επιδόσεις αλφα-
βητισµού και αριθµητισµού διαφανείς για όλα 
τα σχολεία. Η πολιτική της κυβέρνησης Καλύ-
τερα Σχολεία [Better Schools] περιγράφει µια 
επιπλέον επένδυση $10 δισ. για την άνοδο 
του επιπέδου των σχολείων και των αποτελε-
σµάτων της εκπαίδευσης µέσα από διαφανή 
σχολικά προγράµµατα απόδοσης. Η άρση 
του περιορισµού του αριθµού των εγχώριων 
θέσεων φοιτητών στα πανεπιστήµια είχε ως 
αποτέλεσµα των αύξηση των φοιτητών κατά 
190,000 απ’ όσους τα προηγούµενα πέντε 
χρόνια. Επίσης κάναµε την πανεπιστηµια-
κή εκπαίδευση προσιτότερη σε φοιτητές των 
οποίων οι κοινωνικοοικονοµικές περιστάσεις 
θα το έκαναν απαγορευτικό προ δεκαετίας ή 
και λιγότερο. Χρειάζεται, ωστόσο, να κάνουµε 
περισσότερα µε την επαγγελµατική κατάρτιση 
και εκπαίδευση, ιδιαίτερα µετά την πρόσφατη 
εγκατάλειψη αυτής της προσπάθειας από πολ-
λές πολιτείες. 

6.) ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 
Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, 
έχει καταρτίσει έναν κατάλογο µε τις εθνικές 
προτεραιότητες σε µια βάση αυστηρής ανά-
λυσης κόστους-ωφέλειας. Κύρια οδικά, σιδη-
ροδροµικά, λιµενικά έργα και έργα αστικών 
µεταφορών είναι σε εξέλιξη. Το Εθνικό ∆ί-
κτυο Ευρυζωνικότητας [National Broadband 
Network(ΝΒΝ)] εξαπλώνεται – η νέα υποδο-
µή του 21ου αιώνα, µια µαζική κινητήρια δύ-
ναµη παραγωγικότητας για τις επιχειρήσεις. 
Χρειαζόµαστε, ωστόσο, να αγκαλιάσουµε νέες 
µορφές χρηµατοδότησης των υποδοµών κι 
αυτό πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητά µας. 

7.) ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Πρέπει να βελτιώσουµε το λειτουργικό περι-
βάλλον των µικρών επιχειρήσεων της Αυ-
στραλίας. Εν µέρει αυτό αφορά την πρόσβαση 
σε κεφάλαια, αλλά και σε άλλα µέσα παραγω-
γικότητας, όπως η αποτελεσµατική χρήση του 
NBN, είναι επίσης κρίσιµο.
∆εν υπάρχει πρόκληση πολύ µεγάλη για την 
ενεργητικότητα και τη φιλοδοξία του λαού της 
Αυστραλίας.
Στη δεκαετία του 80, αφήσαµε την παλιά, 
εσωστρεφή οικονοµία και αγκαλιάσαµε ένα 
σύγχρονο ανταγωνιστικό µοντέλο που µας 
έδωσε 22 χρόνια οικονοµικής ανάπτυξης.
Το 2008, εργαστήκαµε µαζί για να αντιµετω-
πίσουµε την Παγκόσµια Οικονοµική Κρίση 
µε τον τραπεζικό µας τοµέα, την αγορά εργασί-
ας και την κοινωνική συνοχή άθικτη.
Μαζί µπορούµε, να νικήσουµε αυτή τη στιγµή 
και να εφαρµόσουµε τις αλλαγές των πολιτι-
κών που θα εξασφαλίσουν στην Αυστραλία 
µακροχρόνια ευηµερία.

Την πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση Ραντ –εφόσον κερ-
δίσει τις επικείμενες ομοσπονδιακές επιστολές- εξηγεί το παρακά-
τω κείμενο που λάβαμε από το γραφείο του πρωθυπουργού και το 
οποίο δημοσιεύουμε αυτούσιο. 

Τα επτά σημεία της ατζέντας 
παραγωγικότητας του 

Πρωθυπουργού Kevin Rudd




