
Σε νέα ύψη εκτινάχτηκε η 
τιµή του δολαρίου Αυ-
στραλίας την Τρίτη, µετά 

την απόφαση της Αποθεµατικής 
Τράπεζας να διατηρήσει αµετά-
βλητο στο 4,25% το βασικό επι-
τόκιο. Ειδικότερα, το αυστραλι-
ανό νόµισµα ανήλθε στα 82,38 
σεντς έναντι του ευρώ, επίπεδο 
το οποίο αποτελεί ρεκόρ όλων 
των εποχών. Επίσης, ανήλθε 
στο 1,81 σεντς του αµερικανικού 
νοµίσµατος (στο υψηλότερο επί-
πεδό του για τους τελευταίους έξι 
µήνες και στις 63,8 πένες έναντι 
της στερλίνας (υψηλότερη τιµή 
του για τα τελευταία 27χρόνια).

Σύµφωνα µε τον οικονοµολό-
γο της τράπεζας ΑΝΖ, Άντριου 
Σόλτερ, η ανοδική πορεία του 
αυστραλιανού νοµίσµατος ανα-
µένεται να συνεχιστεί. 

Οι περισσότεροι οικονοµο-
λόγοι εκτιµούν πως η απόφαση 
της Κεντρικής Τράπεζας να δια-
τηρήσει αµετάβλητα τα επίσηµα 
επιτόκια δείχνει «εµπιστοσύνη 

στην αυστραλιανή οικονοµία». 
Οι ίδιοι υποστηρίζουν πως η 
άνοδος της αξίας του δολαρί-
ου Αυστραλίας αλλά και η µι-
κρή, έστω, άνοδος (0.3%) στις 
συναλλαγές του αυστραλιανού 
χρηµατιστηρίου δείχνουν «µια 
σχετική αισιοδοξία των επενδυ-
τών πως θα υπάρξει συµφωνία 
για τη νέα δανειακή σύµβαση 
της Ελλάδας».

Η κεντρική τράπεζα της χώ-
ρας ανακοίνωσε πως αποφάσισε 
να διατηρήσει το επιτόκιο στο 
4,25% καθώς «η ανάπτυξη και 
ο πληθωρισµός αναµένεται να 
είναι αντίστοιχα της τρέχουσας 
τάσης, γι αυτό το δ.σ. της τράπε-
ζας έκρινε ότι η νοµισµατική πο-
λιτική είναι κατάλληλη ως έχει 
τώρα». Οι οικονοµολόγοι ανέ-
µεναν ότι η κεντρική τράπεζα θα 
ακολουθήσει τις περικοπές στις 
οποίες προχώρησε στις δύο τε-
λευταίες συνεδριάσεις του 2011, 
και θα προχωρήσει και σε νέα 
µείωση στην πρώτη συνεδρίαση 

του έτους, που θα έφερνε το κό-
στος δανεισµού στο 4%.

Ο οµοσπονδιακός Θησαυρο-
φύλακας, Γουέϊν Σουάν, παρα-
τήρησε ότι «η αυστραλιανή οι-
κονοµία είναι υγιής. Η ανεργία 
βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα, 
ο πληθωρισµός συγκρατείται 
και προγραµµατίζονται µεγάλες 
επενδύσεις».

Το βασικό επιτόκιο διατη-
ρήθηκε στο 4,25% «καθώς η 
ανάπτυξη και ο πληθωρισµός 
εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν 
κοντά στους στόχους», όπως 
αναφέρει και η επίσηµη ανακοί-
νωση της κεντρικής τράπεζας.

Η ανοδική πορεία του δολα-
ρίου σηµαίνει φθηνότερα εισα-
γόµενα προϊόντα και φθηνές 
διακοπές για τους Αυστραλούς 
που προγραµµατίζουν διακοπές 
στο εξωτερικό. Όµως αναµένεται 
να κτυπηθούν οι εξαγωγές και 
αρκετοί κλάδοι, όπως οι αυτοκι-
νητοβιοµηχανίες που ήδη κλυ-
δωνίζονται επικίνδυνα.

Ο οµοσπονδιακός υπουρ-
γός Θησαυροφυλακίου, 
Γουέϊν Σουάν, επανέλαβε 

χθες την υπόσχεσή του για πλε-
ονασµατικό προϋπολογισµό στο 
οικονοµικό έτος 2012-2013, µε 
τις ευλογίες του ∆ιεθνούς Νοµι-
σµατικού Ταµείου, του Οργανι-
σµού Οικονοµικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης και της Παγκό-

σµιας Τράπεζας.
Σε δηλώσεις του στα Μέσα 

Ενηµέρωσης, ο κ. Σουάν όταν 
ρωτήθηκε γιατί πρέπει να τον 
πιστέψει ο λαός ότι θα καταθέσει 
πλεονασµατικό προϋπολογισµό, 
εφόσον η κυβέρνηση έχει αθετή-
σει άλλες υποσχέσεις της όπως 
για τον φόρο ρύπανσης, απά-
ντησε: «Επειδή έχουµε αποδείξει 

έµπρακτα ότι η οικονοµική µας 
πολιτική φέρνει αποτελέσµατα».

Ο Θησαυροφύλακας δεν παρέ-
λειψε να υπενθυµίσει στους δη-
µοσιογράφους ότι η Αυστραλία 
αξιολογείται µε την κορυφαία 
πιστοληπτική ικανότητα και από 
τους τρεις διεθνείς οίκους Fitch 
Ratings, Moody’s και Standard 
& Poor’s.

«Το τελευταίο της χαρτί παίζει 
η πρωθυπουργός Τζούλια 
Γκίλαρντ, εφόσον προ-

σπαθεί να κερδίσει την εύνοια των 
ψηφοφόρων µε το επιχείρηµα ότι 
επειδή είναι γυναίκα δέχεται άδικες 
επιθέσεις». Τάδε έφη ο αρχηγός της 
αξιωµατικής αντιπολίτευσης, Τόνι 
Άµποτ. Ο κ. Άµποτ υποστήριξε ότι οι 
µέρες της κας Γκίλαρντ στην αρχηγία 
του Εργατικού Κόµµατος είναι µετρη-
µένες, γι’ αυτό και προσπαθεί απε-
γνωσµένα να κερδίσει µε κάθε τρόπο 
κάποιο από το χαµένο έδαφος.

Ο αρχηγός του Συνασπισµού ανα-
φερόταν στην δήλωση που έκανε 
πρόσφατα η κα Γκίλαρντ σε τηλεο-
πτικό κανάλι, ότι «δεν µπορεί να φα-
νταστεί έναν άντρα µε κοστούµι, στη 
θέση του πρωθυπουργού».

Η κα Γκίλαρντ είπε ακόµη ότι 
επειδή είναι η πρώτη γυναίκα πρω-
θυπουργός, «είναι λογικό ότι ο αυ-
στραλιανός λαός χρειάστηκε αρκετό 
χρόνο µέχρι να την δεχθεί ως ηγέτι-
δα της χώρας». Από την πλευρά του ο 
αρχηγός του κόµµατος των Αυστρα-
λών Οικολόγων, Μποµπ Μπράουν, 
υποστήριξε ότι η πρόσφατη αρνητική 
κριτική που εξαπολύουν ορισµένοι 
εναντίον της πρωθυπουργού είναι 
άδικη και άκαµπτη και ότι γίνεται 
λόγω του φύλου της. Ο κ. Άµποτ 
όµως τόνισε ότι η πρωθυπουργός 
παίζει µε αυτό τον τρόπο το τελευταίο 
της χαρτί, σε µια απεγνωσµένη προ-
σπάθεια να κερδίσει ψήφους, εφό-
σον η αντίστροφη µέτρηση για την 
αντικατάστασή της στην αρχηγία του 
Εργατικού Κόµµατος, έχει αρχίσει.
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Σε νέα ύψη η τιµή 
του αυστραλιανού δολαρίου 

Δριμύτατη επίθεση Άμποτ
κατά της πρωθυπουργού

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΝΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ

Ανακοινώθηκαν: η Πολίτης 
και ο Νεαρός Πολίτης της χρονιάς

Θα ήθελα να συγχαρώ την Dr Christobel Llewellyn που ανακηρύχθηκε Πολίτης της Χρο-
νιάς και τον John Gough-Fuller που ανακηρύχθηκε Νεαρός Πολίτης της Χρονιάς.

Τα βραβεία αυτά αναγνωρίζουν την προσφορά των εξαίρετων αυτών ατόμων για τα 
οράματά τους, τα ηγετικά τους προσόντα, τον ανθρωπισμό τους και το πνεύμα προσφο-
ράς στην κοινωνία μας. Η Dr Llewellyn ίδρυσε το πρώτο μουσικό συγκρότημα τζαζ στον 
κόσμο για παιδιά, το 1997. Η Kinderjazz είναι μια 12μελής ορχήστρα που δημιουργήθηκε 
αποκλειστικά για παιδιά. Η Dr Llewellyn κατάφερε να προβάλει με το δικό της τρόπο την 
ποιοτική μουσική και να την καλλιεργήσει στο μυαλό των παιδιών, με τέτοιο τρόπο ώστε 
να ανοίγονται νέοι ορίζοντες για το μέλλον τους. Η έρευνα αυτή την προώθησε ώστε να 
αφιερώσει την επαγγελματική και την προσωπική της ώρα στην ευρύτερη κοινωνία, με 
έργα που περιστρέφονται γύρω από τη μουσική. Και το κατάφερε αυτό με τη σωστή δι-
δασκαλία και αναρίθμητες δημόσιες εμφανίσεις εδώ και 38 χρόνια, ενώ την ίδια ώρα αφι-
έρωνε την ελεύθερη ώρα της στα τοπικά σχολεία και τις εκκλησίες. Ο John Gough-Fuller 
είναι μέλος του Western Suburbs Cadet Division της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων St Johns 
Ambulance Australia (NSW) από το 2002.  Στα τελευταία 9 χρόνια πρόσφερε περισσότερες 
από 2,200 ώρες εθελοντικής εργασίας, ενώ ανέλαβε και ηγετικούς ρόλους στην υπηρεσία 
του. Ο John από δόκιμος ανέλαβε την θέση του 2ου επικεφαλής της μεγάλης υπηρεσίας 
του St John Cadet Division στη Ν.Ν.Ο.  Η συμβολή του στην ενθάρρυνση και σωστή καθο-
δήγηση αναρίθμητων νεαρών της ευρύτερης περιοχής του Μπέργουντ ήταν αναμφίβολα 
ανεκτίμητη, ενώ παραδειγματική ήταν η δική του επιτυχημένη μάχη κατά του καρκίνου.

Συγχαρητήρια τόσο στην Dr Llewellyn όσο και στον John για την αφοσίωσή τους και 
την ανιδιοτελή προσφορά τους στην κοινωνία μας.

Ο Δήμαρχος του Burwood John Faker με την Dr Christobel Llwellyn και τον John Gough-Fuller
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Ο οµοσπονδιακός υπουργός Θησαυροφυλακίου, Γουέϊν Σουάν.

Ο αρχηγός της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ

Επιμένει ο Γουέϊν Σουάν 
σε πλεονασματικό προϋπολογισμό 




