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Αισιόδοξες προβλέψεις ΟΟΣΑ
για την αυστραλιανή οικονοµία

Οι Αυστραλοί εξοικονομούν $2,9 δις τον χρόνο
κάνοντας τα ψώνια τους στο διαδίκτυο

«Ναι» στις περικοπές στις κρατικές δαπάνες 
λέει ο Κρεγκ Έµερσον

Στην περίπτωση που η κα-
τάσταση στην ευρωζώνη 
µε την κρίση χρέους επι-

δεινωθεί, η Αυστραλία θα πρέ-
πει να λάβει δρακόντεια µέτρα 
στήριξης της οικονοµίας της.

Την προειδοποίηση αυτή έκα-
νε ο Οργανισµός Οικονοµικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) τονίζοντας ότι στην 
χειρότερη περίπτωση η Αποθε-
µατική Τράπεζα της Αυστραλίας 
θα πρέπει να προβεί σε περαι-
τέρω µείωση των επίσηµων επι-

τοκίων της. Στην τελευταία του 
έκθεση ο ΟΟΣΑ ζωγραφίζει µε 
φανταχτερά χρώµατα την πορεία 
που θα ακολουθήσει η αυστρα-
λιανή οικονοµία, προβλέποντας 
ανάπτυξη 4.0% στο 2012 και 
3.2% στο 2013. Στο τρέχον οι-
κονοµικό έτος, κυρίως λόγω των 
επιπτώσεων των φυσικών κα-
ταστροφών στις αρχές του χρό-
νου, η οικονοµική ανάπτυξη που 
γνώρισε η χώρα περιορίστηκε 
στο 1.8%. Ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει 
ακόµη ότι αν η κυβέρνηση κατα-

θέσει πλεονασµατικό προϋπολο-
γισµό στο οικονοµικό έτος 2012-
2013 τότε θα έχει περιθώρια για 
εναλλακτικές λύσεις στο µέλλον, 
ανάλογα µε την πορεία που θα 
ακολουθήσει η παγκόσµια οι-
κονοµία και τις επιπτώσεις της 
στην αυστραλιανή οικονοµία.  
Ο Οργανισµός προβλέπει ότι η 
ανεργία στη χώρα θα παραµείνει 
γύρω στο 5,25% του εργατικού 
δυναµικού µέσα στα επόµενα 
δύο χρόνια, ενώ ο πληθωρισµός 
θα σταθεροποιηθεί στο 2,5%.

Φθηνότερα είναι τα 
ψώνια στο διαδίκτυο 
σύµφωνα µε έρευνα 

που έγινε στη χώρα από την 
γνωστή διαδικτυακή πλατφόρ-
µα αγορών και δηµοπρασιών, 
eBay. Υπολογίζεται µάλιστα ότι 
φέτος οι Αυστραλοί καταναλω-
τές έχουν εξοικονοµήσει $2,9 

δισεκατοµµύρια, κάνοντας την 
σχετική  έρευνα τους στο δια-
δίκτυο, πριν πάρουν την από-
φαση να αγοράσουν κάποιο 
προϊόν.

Οι πελάτες οι οποίοι συγκρί-
νουν τις τιµές προϊόντων που 
βρίσκουν στην παγκόσµια αγο-
ρά µέσω του διαδικτύου γλιτώ-

νουν κατά µέσο όρο $595 ανά 
άτοµο. Όπως έχουν παρατηρή-
σει οι υπεύθυνοι του eBay, oι 
σηµερινοί λιανοπωλητές πρέ-
πει να υιοθετήσουν τη στρατη-
γική χρήσης των πολλαπλών 
πλατφόρµων όσο νωρίτερα γί-
νεται, αν θέλουν να κρατήσουν 
τους πελάτες δίπλα τους.

Τ ην άποψη ότι θα πρέπει 
να γίνουν περικοπές στις 
κρατικές δαπάνες ώστε να 

µπορέσει η κυβέρνηση να κατα-
θέσει πλεονασµατικό προϋπολο-
γισµό στο επόµενο οικονοµικό 
έτος, εξέφρασε χθες ο υπουργός 
Εµπορίου κ. Κρεγκ Έµερσον. Ο 
υπουργός υποστηρίζει ότι ο πλε-
ονασµατικός προϋπολογισµός θα 
ανοίξει διάπλατα την πόρτα για 
περαιτέρω µείωση των επίσηµων 
επιτοκίων από την Αποθεµατική 
Τράπεζα.

Η κυβέρνηση αναµενόταν να 
ανακοινώσει χθες περικοπές στις 
κρατικές δαπάνες, στην αναφορά 

των πρώτων έξι µηνών του προ-
ϋπολογισµού. Ο Θησαυροφύλα-
κας Γουέϊν Σουάν υποστηρίζει ότι 
τουλάχιστον $7 δις σε έσοδα από 
τον φόρο προστιθέµενης αξίας 
(GST) θα χαθούν µέσα στα επό-
µενα τέσσερα χρόνια, ως αποτέ-
λεσµα της πτώσης στις τιµές των 
µετοχών στο αυστραλιανό χρη-
µατιστήριο, από την κρίση χρέ-
ους στην ευρωζώνη. Η υπουργός 
Οικογενειών, Jenny Macklin, 
αρνήθηκε να αποκαλύψει αν η 
κυβέρνηση θα «κηρύξει πόλεµο» 
κατά των ατόµων που εξαπατούν 
το σύστηµα κοινωνικών ασφαλί-
σεων, αλλά έγκυρες πληροφορίες 

υποστήριζαν ότι θα καταργηθεί 
το πρόγραµµα ενθάρρυνσης των 
παιδιών να συνεχίζουν το γυµνά-
σιο µέχρι την 6η τάξη γυµνασίου 
(Year 12). Πάντως, δηµοσκό-
πηση που διενήργησε η εταιρία 
Essential Research αποκαλύπτει 
ότι το 71% των ψηφοφόρων θα 
ήθελαν να καθυστερήσει η κυ-
βέρνηση τα σχέδιά της για πλε-
ονασµατικό προϋπολογισµό και 
να επενδύσει σε έργα υποδοµής.

Μόνο το 13% των ερωτηθέ-
ντων (σε δείγµα 1,042 ψηφοφό-
ρων) είπαν ότι θα ήθελαν πλεο-
νασµατικό προϋπολογισµό στο 
οικονοµικό έτος 2012-2013.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Αγαπητά μέλη,

Ο Συνδυασμός Δημοκρατικής Ενότητας θα διεκδικήσει την ψήφο 
σας στις εκλογές γιά την ανάδειξη νέας Διοίκησης στην Κοινότητα, 
την Κυριακή 4 Δεκέμβρη 2011,

Σας καλούμε να δώσετε την ψήφο σας στο Συνδυασμό Δημοκρατικής 
Ενότητας, με τη βεβαιότητα ο,τι ο συνδυασμός αυτός αποτελεί εγγύηση 
για τη συνέχιση του πρωτοποριακού χαρακτήρα της Κοινότητας και 
γιά την υλοποίηση ενός αισιόδοξου προγράμματος που θα συμβάλει 
στην παραπέρα πρόοδο και ανάπτυξη του οργανισμού.

Το συνδυασμό μας απαρτίζουν γνωστοί αγωνιστές και αγωνίστριες 
του κοινοτικού Θεσμού, προερχόμενοι από τις Δημοκρατικές 
προοδευτικές δυνάμεις, με πολλά χρόνια στην υπηρεσία της 
Κοινότητας και συμμετοχή στους αγώνες της και τη διοίκησή της.

Ο συνδυασμός μας συμπληρώνεται απο νεότερα σε ηλικία μέλη 
με γνώσεις σε διάφορους τομείς και με όρεξη και ενθουσιασμό να 
προσφέρουν στο έργο της Κοινότητας.

Το πρόγραμμά μας φιλοδοξεί να ολοκληρώσει την προσπάθεια για 
τη σωστή αξιολόγηση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της 
Κοινότητας, με απώτερο στόχο τη δημιουργία Κοινοτικού κέντρου.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των αγώνων για τη λύση 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η παροικία μας και το ευρύτερο 
κοινωνικό συνολο.

Στοχεύουμε στην εδραίωση της συνεργασίας της Κοινότητας με την 
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας και όλες τις οργανώσεις και σωματεία 
που εργάζονται για την πρόοδο της παροικίας και της κοινωνίας 
γενικότερα.

Θεωρούμε απαραίτητη την αναβάθμιση της λειτουργείας της 
Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Αυστραλίας και του ρόλου της 
στην παροικία.

Για την υλοποίηση του προγράμματός μας, ζητάμε από τα μέλη της 
Κοινότητας, όχι μόνο την υπερψήφιση των υποψηφίων του Συνδυασμού 
Δημοκρατικής Ενότητας στις εκλογές στις 4 Δεκέμβρη 2011 αλλα και 
τη δική σας ενεργή στήριξη του Συμβουλίου με τη συμμετοχή σας στη 
δραστηριότητα της Κοινότητας.

Για την εκπλήρωση των στόχων, την πρόοδο της Κοινότητας και ένα 
λαμπρότερο μέλλον γιά την Ελληνική παροικία.
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Για τον Συνδυασμό Δημοκρατικής Ενότητας

Δανάλης Χάρης   Τσιλίμος Μιχάλης
Μπελέρχας Χρήστος  Λυμπεράτος Γεράσιμος
Αβραμίδη Παναγιώτα  Μαλαξός Νικόλαος
Γεωργόπουλος Χρήστος  Μπεκρής Δημήτριος
Γραβάνης Χρήστος  Παπανικήτας Κων/νος
Δούκας Παναγιώτης  Παπαδάτος Στάθης
Δελημήτρος Παναγιώτης  Σαμαράς Αλέξανδρος
Διαμαντάρης Γεώργιος  Τζώρτζ Γιούλα
Καρτέρη Ουρανία  Τσιλιώρης Παναγιώτης
Κοτόπουλος Κλεάνθης  Τσίντιλας Παναγιώτης

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Ο υπουργός Εµπορίου 
κ. Κρεγκ Έµερσον.




