
 Ασζηραλία και ζύνοδος κορσθής G20 ζηην Σεούλ 

 

Από ηελ παξνπζίαζε ηνπ θ. Callaghan, Executive Director, Μacroeconomic Group 

ηνπ Australian Treasury ηελ 16-11-2010 ζηελ Πξεζβεία ηεο Γαιιίαο ζρεηηθά κε ηελ 

ζύλνδν θνξπθήο ηνπ G20 ζηελ Σενύι, ζπγθξαηνύληαη ηα εμήο: 

 

 Η Απζηξαιία είλαη ηθαλνπνηεκέλε από ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλόδνπ. Οη 

αλαθνξέο ζηνλ Τύπν όηη ε ελ ιόγσ ζύλνδνο ήηαλ απνηπρεκέλε δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα.  

 

 Σεκεηώζεθε πξόνδνο ζηα θύξηα ζέκαηα ηεο ζπλόδνπ (πιαίζην γηα κεγαιύηεξε, 

ζηαζεξή θαη ηζζνξνπεκέλε αλάπηπμε, κεηαξξύζκηζε ΓΝΤ, κεηαξξύζκηζε 

ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηνκέα). Σπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε έρνπλ 

νδεγήζεη ζηελ απνδνρή ηεο Seoul Development Consensus θαη ηνπ Multi-Year 

Action Plan on Development ελώ ε ζπκκεηνρή εγεηώλ ζηνλ «Γύξν ηεο Νηόρα» 

ζα δώζεη ώζεζε ζηηο δηαπξαγκαηεύζεηο ζηελ Γελεύε. 

 

 Οη Υπνπξγνί Οηθνλνκηθώλ ηνπ G20 ζπκθώλεζαλ λα ελζσκαηώλνπλ 

αμηνινγήζεηο γηα αληζζνξνπίεο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ ζηελ 

ακνηβαία δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο θαηά ην 2011.  

 

 Δίλαη ζεκαληηθό λα γίλεη θαηαλνεηό όηη ε ζπλεξγαζία γηα κεγαιύηεξε, 

ζηαζεξή θαη ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε δελ εζηηάδεηαη κόλνλ ζην ζέκα ησλ 

εμσηεξηθώλ αληζνξξνπηώλ αιιά νθείιεη λα εζηηάζεη θαη ζηελ αύμεζε ηεο 

παγθόζκηαο δήηεζεο θαη ηεο βησζηκόηεηαο. 

 

 Η παγθόζκηα αλάπηπμε ζα παξακέλεη εύζξαπζηε ην 2011 θαη κπνξεί λα 

ππάξμνπλ εληάζεηο νη νπνίεο κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ ζην πιαίζην ηνπ 

G20. 

 

Δμάιινπ ε Πξσζππνπξγόο ηεο Απζηξαιίαο ζε  ζπλέληεπμε ηύπνπ (12-11-2010) γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζπλόδνπ ηνπ G20 ηόληζε κεηαμύ άιισλ: 

 

 Η Απζηξαιία είλαη επραξηζηεκέλε από ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλόδνπ 

θνξπθήο. Όηη επηηεύρζεθε ζηελ ζύλνδν είλαη ζπλέρεηα ησλ πξνεγνύκελσλ 

ζπλόδσλ θνξπθήο. 

 

 Η Απζηξαιία πξνζήιζε ζηελ ζύλνδν κε ηξεηο ζηόρνπο: 1.Τελ έγθξηζε ησλ 

λέσλ θαλόλσλ ηεο Βαζηιείαο ΙΙΙ γηα ηελ απνθπγή ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο 

θαη απηό έρεη επηηεπρζεί. 2. κεηαξξύζκηζε ηνπ ΓΝΤ γηα ηελ νπνία ε Απζηξαιία 

εξγάζζεθε πνιύ. Σπκθσλήζεθε ε αύμεζε ησλ πεγώλ εζόδσλ ηνπ ΓΝΤ θαζώο 

θαη ε αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο ςεθνθνξίαο. 3.Τελ πξνώζεζε ελόο παγθνζκίνπ 

πιαηζίνπ πνπ αθνξά ηελ παγθόζκηα αλάπηπμε θαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

 



 Η Απζηξαιία επηδηώθεη ηελ πεξαηηέξσ απειεπζέξσζε ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ 

θαη ζηελ ζύλνδν νη εγέηεο δεζκεύηεθαλ γηα ηελ επηηπρή θαηάιεμε ηνπ  «Γύξνπ 

ηεο Νηόρα» ζην πιαίζην ηνπ ΠΟΔ. 

 

 Δπηβεβαηώζεθε ε δέζκεπζε γηα κείσζε ησλ πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ ζην 

εκπόξην. 
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