
Το χαρµόσυνο µήνυµα 
των Χριστουγέννων δεν 
έφτασε στ’ αυτιά των Αυ-

στραλών που ανησυχούν για την 
οικονοµία στους επόµενους 12 
µήνες. Η εµπιστοσύνη των κα-
ταναλωτών µειώθηκε δραστικά 
τον ∆εκέµβριο σύµφωνα µε το 
Westpac – Melbourne Institute 
Index of Consumer Sentiment, 
παρά τις δύο µειώσεις στα επι-
τόκια πριν από τα Χριστούγεννα. 

Η απαισιοδοξία των των Αυ-
στραλών για την οικονοµία αυ-
ξήθηκε κατά 14,6% τους τελευ-
ταίους 12 µήνες και ο ηγετικός 
οικονοµολόγος τής Westpac, 
Bill Evans, είπε χθες ότι ο δεί-
κτης εµπιστοσύνης βρίσκεται στο 
χαµηλότερο σηµείο του από τον 
Αύγουστο, όταν αναµενόταν αύ-
ξηση στα επίσηµα επιτόκια από 
την Αποθεµατική Τράπεζα.

«Φαινοµενικά είναι παράξενο 
το γεγονός ότι ο δείκτης εµπιστο-

σύνης καταναλωτών δεν έδειξε 
άνοδο ύστερα από την δεύτερη 
µείωση στα επιτόκια από την 
Αποθεµατική Τράπεζα, αλλά η 
ιστορία µειώσεων στα επιτόκια 
στο παρελθόν µάς δείχνει ότι η 
µείωση δεν είναι εγγύηση για 
άνοδο στην εµπιστοσύνη», είπε 
ο κ. Εβανς και εξήγησε ότι αυτό 
συµβαίνει επειδή ο κόσµος δίνει 
µεγαλύτερη προσοχή στις αρνη-
τικές συγκυρίες που προκάλεσαν 
την µείωση των επιτοκίων, παρά 
στη µείωση των τόκων που πλη-
ρώνουν για τα στεγαστικά δάνειά 
τους. Σύµφωνα µε τον κ. Εβανς, 
µόνο το 32% των ανθρώπων 
θεωρούν την µείωση των επιτο-
κίων σαν µια ενδιαφέρουσα εί-
δηση, ενώ το 60%ενδιαφέρονται 
περισσότερο για την εθνική και 
διεθνή οικονοµία. Την  µεγαλύ-
τερη πτώση σηµείωσε η εµπιστο-
σύνη για την οικονοµία το 1912. 
Αλλά η µοναδική άνοδος στην 

εµπιστοσύνη αφορά στο οικογε-
νειακό εισόδηµα µε πρόβλεψη 
για άνοδο στους επόµενους 12 
µήνες και αυτό θα χαροποιήσει 
τα καταστήµατα που προσδο-
κούν «καλά» Χριστούγεννα µε 
πωλήσεις µερικών δις δολαρί-
ων. Ο δείκτης για τα αισθήµατα 
των καταναλωτών απεκάλυψε 
ότι οι καταναλωτές προτιµούν 
να εξοφλούν ή να µειώνουν τα 
χρέη τους παρά να αποταµιεύ-
ουν χρήµατα ή να τα επενδύουν 
σε µετοχές ή κτήρια. Λιγότεροι 
από το 7% των καταναλωτών πι-
στεύουν ότι οι µετοχές είναι καλή 
επένδυση, ενώ 14% προτιµούν 
τις επενδύσεις σε οικοδοµές. Ο 
κ. Εβανς προβλέπει για το 2012 
ότι η Αποθεµατική Τράπεζα θα 
τονώσει την εθνική οικονοµία µε 
περαιτέρω µειώσεις στα επιτό-
κια, ενώ η παγκόσµια οικονοµία 
θα δείξει βελτίωση στο δεύτερο 
ήµισυ τού χρόνου.             
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Νέους φόρους θα επιβάλει
η κυβέρνηση τον επόμενο χρόνο
Την προειδοποίηση ότι η 

Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση 
πολύ πιθανόν να σχεδιάζει 

να επιβάλει νέους φόρους τον 
επόµενο χρόνο, έκανε χθες ο 
σκιώδης υπουργός Θησαυροφυ-
λακίου, Τζο Χόκεϊ. 

Αφορµή για την δήλωση αυτή 
του σκιώδη υπουργού, ήταν η 
επισήµανση που έκανε ο Γραµ-
µατέας του υπουργείου Θησαυ-
ροφυλακίου, Μάρτον Πάρκινσον 
– σε οµιλία του στο Ινστιτούτο του 
Σίδνεϊ – ότι η κυβέρνηση πρέπει 
να πάρει σκληρές αποφάσεις στο 

άµεσο µάλλον, σε ότι αφορά στην 
πορεία της αυστραλιανής οικονο-
µίας. Ο κ. Χόκεϊ υποστηρίζει ότι 

η οµιλία του κ. Πάρκινσον «προ-
ετοιµάζει το έδαφος» για την κα-
θιέρωση νέων φόρων στο 2012.
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O οικονοµολόγος τής Westpac, Bill Evans




