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Δεν απειλείται η αυστραλιανή οικονομία από το “Brexit”

Μ
ε τον Βρετανό ομόλογό 
της, Philip Hammond, 
επικοινώνησε το βράδυ 
της Κυριακής η υπουρ-

γός Εξωτερικών της Αυστραλίας, 
Julie Bishop, με τον οποίο συζήτη-
σε εκτενώς τον τρόπο με τον οποίο 
σχεδιάζει το Ηνωμένο Βασίλειο 
να αποσυρθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.
Ο κ. Hammond ενημέρωσε την 
Αυστραλή ΥΠΕΞ για τις επιπτώ-
σεις που θα έχει η απόφαση του 
Βρετανικού λαού να αποσυρθεί η 
Βρετανία από την ΕΕ, αλλά και για 

την χρονική διαδικασία που θα 
ακολουθηθεί ώστε να μην απει-
ληθεί η σταθερότητα στην «γηραιά 
ήπειρο».
Η κα Bishop αποκάλυψε ότι η Αυ-
στραλία διαπραγματεύεται με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση το ενδεχόμενο 
υπογραφής συμφωνίας ελεύθερου 
εμπορίου, ενώ εξέφρασε την ανη-
συχία της Καμπέρας, ότι μια εξα-
σθενημένη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 
θα μπορέσει να διαχειριστεί απο-
τελεσματικά την κατάσταση που 
επικρατεί στη Μέση Ανατολή και 
στην Ουκρανία.
«Θα συνεργαστούμε στενά τόσο με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και με 
την Μεγάλη Βρετανία, για να εξα-
σφαλιστεί η εθνική μας ασφάλεια», 
υπογράμμισε η Αυστραλή ΥΠΕΞ.
Ο Πρωθυπουργός Μάλκολμ Τέρ-
νμπουλ έσπευσε να διαβεβαιώσει 
τον αυστραλιανό λαό ότι κάτω από 
μια Κυβέρνηση Συνασπισμού, η 
αυστραλιανή οικονομία θα αντέ-
ξει τους αναμενόμενους κλυδωνι-
σμούς από την απόφαση των Βρε-
τανών να αποχωρήσουν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
«Ο αυστραλιανός λαός δικαιολο-
γημένα ανησυχεί για τις επιπτώ-
σεις που θα έχει το «Brexit” στην 
αυστραλιανή οικονομία, αλλά σας 
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διαβεβαιώ ότι η Αυστραλία έχει βά-
λει γερές οικονομικές βάσεις για να 
ξεπεράσει την αναμενόμενη οικονο-
μική αστάθεια στις διεθνείς χρηματα-
γορές», τόνισε ο Πρωθυπουργός.
Παρόλα αυτά πολλοί οικονομικοί 
αναλυτές, υποστηρίζουν ότι το «Brexit 
θα έχει σοβαρό αντίκτυπο σε πολλές 
αυστραλιανές επιχειρήσεις που χρη-
σιμοποιούν την Βρετανία ως σημείο 
εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το αντίκτυπο θα είναι επίσης σοβαρό 

για τους επιχειρήσεις που βασίζονται 
σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές προς 
τη Βρετανία.
Στο ίδιο μήκος κύματος με τον Πρω-
θυπουργό μίλησε και η Αυστραλή 
υπουργός Εξωτερικών, Τζούλι Μπί-
σοπ, η οποία ομολόγησε μεν ότι οι 
επιπτώσεις θα είναι σοβαρές, αλλά 
υποστήριξε ότι η αυστραλιανή οικο-
νομία έχει γερές βάσεις για να αντέξει 
τους αναμενόμενους οικονομικούς 
κλυδωνισμούς.


