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H νέα κυβέρνηση της Αυστραλίας έχει 
αναλάβει τα καθήκοντά της σε µια 
κρίσιµη στιγµή για την εξωτερική 

πολιτική και την πολιτική ασφάλειας. Η 
κυβέρνηση του Φιλελεύθερου-Εθνικού 
συνασπισµού υπό την ηγεσία του Tony 
Abbott ψηφίστηκε στις 7 Σεπτεµβρίου, βά-
ζοντας τέλος στα έξι χρόνια της ηγεσίας του 
Εργατικού Κόµµατος. Θα πρέπει να πετύχει 
µια λεπτή ισορροπία στη διαχείριση των 
σχέσεων, τόσο µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, 
όσο και µε την Κίνα.

Πολλά έχουν αλλάξει από τότε που το 
Εργατικό Κόµµα ήρθε στην εξουσία υπό 
την ηγεσία του Kevin Rudd το 2007. Οι 
ΗΠΑ, αν και οι αναταραχές στη Μέση 
Ανατολή αποσπούν την προσοχή τους, 
έχουν ξεκινήσει µια στρατηγική «εξισορ-
ρόπησης» στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. 
Ενώ η Καµπέρα συνεχίζει να κοιτάζει προς 
τις ΗΠΑ για την ασφάλειά της, η κινητήρια 
δύναµη πίσω από τη συνεχιζόµενη οικο-
νοµική ανάπτυξη της Αυστραλίας ήταν η 
όρεξη της Κίνας για πρώτες ύλες.

Η εξωστρεφής περιφερειακή εξωτερική 
πολιτική της Κίνας (η οποία παρατηρεί-
ται ιδιαίτερα στις πιέσεις που έχει ασκή-
σει στην Ιαπωνία και στα νοτιοανατολικά 
κράτη της Ασίας, όπως οι Φιλιππίνες και 
το Βιετνάµ σχετικά µε αντικρουόµενες ναυ-
τικές απαιτήσεις), σε συνδυασµό µε την 
αυξανόµενη στρατιωτική της ισχύ, αποτε-
λεί µια σηµαντική πρόκληση για τις ΗΠΑ, 
καθώς προσπαθεί να καθησυχάσει τους 
συµµάχους και άλλους εταίρους της ότι 
παραµένει αποφασισµένη να διαδραµα-
τίσει ένα σηµαντικό ρόλο στον τοµέα της 
περιφερειακής ασφάλειας. Η Αυστραλία 
έχει σηµαντικές σχέσεις τόσο µε την Κίνα, 
όσο και µε τις ΗΠΑ: υπό την κυβέρνηση 
του Εργατικού κόµµατος, συµφώνησε να 
φιλοξενήσει στρατεύµατα των Αµερικα-
νών πεζοναυτών τα οποία αναπτύσσονται 
εκ περιτροπής στην πόλη του Darwin, κα-
θώς επίσης και υπέγραψε µια στρατηγική 
συµφωνία συνεργασίας µε το Πεκίνο, στην 
οποία προβλέπεται στρατηγικός διάλογος 
διάρκειας ενός έτους σε επίπεδο υπουργι-
κού συµβουλίου µεταξύ των δύο χωρών. 
Έτσι, η Αυστραλία αντιµετωπίζει µεγάλους 
κινδύνους εάν η στρατηγική αντιπαλότητα 

µεταξύ των δύο δυνάµεων κλιµακωθεί.
Η εξωτερική πολιτική της νέας κυβέρ-

νησης είναι πιθανό να επηρεάζεται έντονα 
από την άµεση ηγεσία του πρωθυπουργού. 
Ενώ δεν είναι τόσο έµπειρος σε αυτόν 
τον τοµέα όσο ο Rudd (ο οποίος οµιλεί τη 
γλώσσα των Μανδαρίνων και είναι πρώην 
διπλωµάτης καριέρας), ο Abbott φαίνε-
ται πιο σίγουρος όσον αφορά τα ζητήµα-
τα εξωτερικής πολιτικής απ’ ό,τι η Gillard. 
Η υπαρχηγός του Φιλελεύθερου Κόµµα-
τος, Julie Bishop, έχει διοριστεί υπουργός 
Εξωτερικών και ο γερουσιαστής David 
Johnston είναι ο νέος υπουργός Άµυνας.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπάρχει µεγάλη διακοµµατική υποστήρι-
ξη για τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής 
και της εξωτερικής πολιτικής της Αυστρα-
λίας: µια ισχυρή συµµαχία µε την Ουάσι-
γκτον, µια αυξανόµενη οικονοµική σχέση 
µε την Κίνα και άλλες ασιατικές χώρες, κα-
θώς και η σηµασία της σταθερότητας των 
σχέσεων µε τους κοντινούς γείτονες της 
Αυστραλίας. Αυτά θα εξακολουθήσουν να 
υπάρχουν υπό την κυβέρνηση Abbott. Στη 
νέα προσέγγιση της κυβέρνησης για την 
εκπλήρωση αυτών των στόχων φαίνεται 
να κυριαρχούν τρία θέµατα:

«ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΤΖΑΚΑΡΤΑ, 
ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΓΕΝΕΥΗ»
Αυτή η φράση, η οποία χρησιµοποιήθη-

κε από τον Abbott για να χαρακτηρίσει την 
προσέγγισή του στην εξωτερική πολιτική, 
έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι η αυξηµέ-
νη έµφαση στις συνεργασίες µε την Ασία, 
ιδιαίτερα στον οικονοµικό τοµέα. Από τους 
δέκα εµπορικούς εταίρους της Αυστραλίας 
το 2011, µόνο το Ηνωµένο Βασίλειο και 
οι Ηνωµένες Πολιτείες ήταν έξω από την 
Ασία. Πρόκειται για µια ρεαλιστική προ-
σέγγιση των συµφερόντων της Αυστραλί-
ας, καθώς είναι σύµφωνη και µε τις γενι-
κώς συντηρητικές του ρίζες.

Το δεύτερο στοιχείο της προσέγγισης 
είναι η µεγαλύτερη εξάρτηση από τις διµε-
ρείς σχέσεις και σε µικρότερο βαθµό από 
τα περιφερειακά όργανα, για την προώθη-
ση των συµφερόντων της χώρας. Θα είναι 

διακριτική, αλλά κυρίως διαφορετική από 
εκείνη του Rudd, ο οποίος χαροποίησε τους 
παγκόσµιους πολυµερείς οργανισµούς 
όπως οι G20 και τα Ηνωµένα Έθνη και 
ήταν υπέρµαχος της επιτυχούς προσπάθει-
ας της Αυστραλίας για την απόκτηση µιας 
προσωρινής έδρας στο Συµβούλιο Ασφα-
λείας του ΟΗΕ, του οποίου θα κατέχει την 
προεδρία η Αυστραλία τον Σεπτέµβριο.

Στη βάση αυτής της έµφασης που δίδεται 
στις περιφερειακές σχέσεις, ο Abbott έχει 
αποφασίσει να επισκεφθεί τους κυριότε-
ρους εµπορικούς εταίρους, αλλά και τους 
εταίρους στον τοµέα της ασφάλειας στην 
Ασία στις αρχές της θητείας του, δίνοντας 
ιδιαίτερη έµφαση στην Ινδονησία. Για τη 
Τζακάρτα, έχει πει ότι «πιθανώς να µην 
υπάρχει κάποια άλλη σχέση µε πιο δυνα-
µικό αντίκτυπο στην Αυστραλία».

«Μόνο αφού περιποιηθώ κατάλληλα 
τους περιφερειακούς κι εµπορικούς µας 
εταίρους θα κάνω τα παραδοσιακά ταξίδια 
στην Ουάσιγκτον και το Λονδίνο», είπε ο 
νέος πρωθυπουργός. «Οι αποφάσεις που 
έχουν αντίκτυπο στα εθνικά µας συµφέρο-
ντα θα παρθούν τόσο στη Τζακάρτα, στο 
Πεκίνο, στο Τόκιο και στη Σεούλ, όσο και 
στην Ουάσιγκτον. Υπάρχει µια αίσθηση 
σύµφωνα µε την οποία ξέρουµε στο περί-
που το ποιές θα είναι οι αποφάσεις που θα 
ληφθούν στην Ουάσιγκτον ή στο Λονδίνο. 
Μπορούµε να είµαστε λιγότερο βέβαιοι για 
τις αποφάσεις που θα µπορούσαν να λη-
φθούν στην Τζακάρτα και το Πεκίνο».

ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΟΣΦΑΙΡΑ

Ενώ ο Abbott έχει τονίσει τη σηµασία 
των περιφερειακών εταιρικών σχέσεων, 
είναι, επίσης, προσωπικά συνδεδεµένος 
µε τις παραδοσιακά σηµαντικές σχέσεις της 
Αυστραλίας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες και 
το Ηνωµένο Βασίλειο, καθώς και µε την 
ευρύτερα λεγόµενη «Αγγλόσφαιρα».

Ο Abbott γεννήθηκε στη Βρετανία κι 
επέστρεψε εκεί ως υπότροφος του Rhodes. 
Έχει µια βαθιά αγάπη για την Αγγλία και 
είπε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του 
στην Οξφόρδη το ∆εκέµβριο: «όταν το αε-
ροπλάνο που µε έφερνε πίσω στη Βρετανία 
πέταξε χαµηλά πάνω στο τη Thames Valley 

και είδα για πρώτη φορά ως ενήλικας το 
Αβαείο του Γουέστµινστερ, τα κτήρια του 
Κοινοβουλίου , τον καθεδρικό ναό του 
Αγίου Παύλου και τον Πύργο του Λονδί-
νου, είχα την αίσθηση ότι ανήκω, όχι επει-
δή γεννήθηκα εδώ, αλλά γιατί εδώ γεννή-
θηκε ο πολιτισµός». Στην πραγµατικότητα, 
ο Abbott έγινε αρχικά γνωστός σε εθνικό 
επίπεδο µε την εκστρατεία του υπέρ του 
«όχι» στο δηµοψήφισµα της Αυστραλίας 
το 1999 για το αν θα κόψει δεσµούς της 
µε τη βρετανική µοναρχία και θα γίνει µια 
δηµοκρατία.

Ο Abbott υποστηρίζει σθεναρά τη συµ-
µαχία της Αυστραλίας µε τις ΗΠΑ στον το-
µέα της Ασφαλείας κι έχει προσλάβει δύο 
φιλοαµερικανούς ανώτερους συµβούλους 
για την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς 
υποθέσεις στο ιδιωτικό του γραφείο. Ο µέ-
ντορας του Abbott, ο πρώην πρωθυπουρ-
γός John Howard, ήταν ένθερµος σύµµα-
χος των ΗΠΑ και προσωπικός φίλος του 
George W. Bush. Οι Αυστραλοί σχολιαστές 
αναµένουν από τον Abbott να συνεχίσει σε 
αυτό το πνεύµα, µε τα οποιαδήποτε µελλο-
ντικά ανοίγµατα από την Ουάσιγκτον για 
µια πιο ουσιαστική στρατιωτική παρουσία 
των ΗΠΑ στη βόρεια Αυστραλία να είναι 
πιθανό πως θα βρουν ένα ευήκοον ους.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ 
ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ

Μια τρίτη µεγάλη πτυχή της εξωτερικής 
πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας της 
κυβέρνησης του Abbott προέρχεται από 
την εκλογική υπόσχεση του νέου πρωθυ-
πουργού να αυξήσει τις αµυντικές δαπάνες 
στο 2% του ΑΕΠ µέσα σε µια δεκαετία, από 
το σηµερινό 1,56%, το χαµηλότερο ποσο-
στό από το 1930. Αν και αυτό ακούγεται 
σαν εγκατάλειψη των πολιτικών της προ-
ηγούµενης κυβέρνησης, η κατάσταση είναι 
πιο περίπλοκη. Το Εργατικό Κόµµα είχε, 
επίσης, πει ότι είχε ως στόχο του το ποσο-
στό του 2% και χωρίς µια σηµαντική αύ-
ξηση της χρηµατοδότησης για την άµυνα, 
ουδεµία εκ των δύο κυβερνήσεων θα µπο-
ρούσε να υλοποιήσει τις υποσχέσεις 
που περιλαµβάνονται στις 
Λευκές Βίβλους της άµυνας 
του 2009 και του 2013, συ-

Η Αυστραλία επιδιώκει νέα πολιτική ισορροπία


