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Είδη βάπτισης, μοναδικά δώρα για το παιδί,
την γυναίκα και τον άνδρα.

Πασχαλινές λαμπάδες
Τα πάντα εισαγόμενα από την Ελλάδα

γιατί στην κρίση επιμένουμε Ελληνικά!

Ανοικτά: 
Δευτέρα - Τετάρτη 10 πμ - 5 μμ

Πέμπτη 10 πμ - 7 μμ
Παρασκευή - Σάββατο 10 πμ - 5 μμ

Κώστας Γρίμπιλας
208 Homer st. Earlwood • Tηλ. (02) 80659684

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 
(Coaching College)

360 Homer St. EARLWOOD – 175 Alison Rd. RANDWICK
9314 5550 – 0412 645 615

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου
ΦΥΣΙΚΗ & ΧΗΜΕΙΑ για τις τάξεις 11 και 12.

Άριστα αποτελέσματα κάθε χρόνο στο HSC (από το 1983)
Διδάσκει προσωπικά ο καθηγητής κος  Άγγελος Καθρεπτάκης,

Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών και Lecturer στο UNSW. 13
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Την σύσφιξη των οικονοµι-
κών σχέσεων της Αυστρα-
λίας µε την Κίνα εγγυάται 

- σύµφωνα µε πολιτικούς παρα-
τηρητές - η υπογραφή «ιστορι-
κής» συµφωνίας εµπορικών συ-
ναλλαγών των δύο χωρών στο 
εθνικό νόµισµα της Κίνας, Γιου-
άν. Να σηµειωθεί ότι ο Κυβερ-
νήτης της Αποθεµατικής Τράπε-
ζας Αυστραλίας, Γκλεν Στίβενς, 
υπέγραψε συµφωνία µε την 
Κεντρική Τράπεζα της Κίνας για 
νοµισµατικές ανταλλαγές ύψους 
30 δισεκατοµµυρίων δολαρί-
ων. Οικονοµικοί αναλυτές εκτι-
µούν, ότι η συµφωνία υπογραµ-
µίζει το ρόλο της Αυστραλίας 
στον «αιώνα της Ασίας», όπως 
χαρακτηρίζει η κυβέρνηση Γκί-
λαρντ τη βαθµιαία ενσωµάτωση 
της κινέζικης οικονοµίας - της 
µεγαλύτερης και ταχύρυθµα 
αναπτυσσόµενης οικονοµίας 
του πλανήτη - στην παγκόσµια 
οικονοµία και τη διεθνή χρηµα-
τοπιστωτική αγορά.

Η υπογραφή της συµφωνίας 
αποτελεί συνέχεια της απόφα-
σης της κυβέρνησης της Κίνας, 
τον παρελθόντα Νοέµβριο, να 
επιτρέψει την ανταλλαγή του 
Γιουάν µε το δολάριο Αυστραλί-
ας στη διατραπεζική αγορά της 
Κίνας. Η ανταλλαγή του Γιουάν 
µε το δολάριο Αυστραλίας εί-
ναι η µεγαλύτερη νοµισµατική 
συµφωνία, που έχει υπογράψει 

η Κίνα, µετά τις συµφωνίες µε 
το Χονγκ Κονγκ και τη Νότια 
Κορέα. Είναι, δε, η πρώτη συµ-
φωνία της Κίνας µε δυτική οι-
κονοµία. Υπενθυµίζεται, ότι το 
εθνικό νόµισµα της Κίνας δεν 
είναι ακόµη ανταλλάξιµο στη 
διεθνή αγορά, διότι υποτιµάται 
σκόπιµα από το Πεκίνο για την 
προστασία της µεταποιητικής 
βιοµηχανίας της χώρας. Όµως, 
η υπογραφή της συµφωνίας µε 
την Αυστραλία εκλαµβάνεται 
ως ένδειξη της πρόθεσης της 
Κίνας να χαλαρώσει τη νοµι-
σµατική πολιτική της, αλλαγή 
που θα επιτρέψει την ανταλλα-
γή του νοµίσµατός της µε άλλα 
νοµίσµατα. «Καλωσορίζουµε τη 
συµφωνία ανταλλαγής του δο-
λαρίου Αυστραλίας µε το εθνικό 
νόµισµα της Κίνας» δηλώνει ο 
θησαυροφύλακας, Γουέϊν Σου-
άν. «Πρόκειται για σηµαντικό, 
συµβολικό βήµα προς τη διε-
θνοποίηση του Γιουάν και ση-
µαντικό σταθµό στις διευρυνό-
µενες οικονοµικές σχέσεις της 
Αυστραλίας µε την Κίνα», προ-
σθέτει. Κατά τον Θησαυροφύ-
λακα η Αυστραλία προσέβλεπε 
στην ανταλλαγή του δολαρίου 
µε το Γιουάν κα δεσµεύεται να 
συνεργαστεί στενά µε την κυ-
βέρνηση της Κίνας για την επί-
τευξη αυτού του στόχου.

Ο όγκος των εµπορικών συ-
ναλλαγών της Αυστραλίας µε 

την Κίνα γίνεται σε δολάριο 
Αµερικής. Όµως αυστραλιανές 
επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να 
συναλλάσσονται µε την Κίνα 
σε Γιουάν. Στελέχη της κεφα-
λαιαγοράς σχολιάζουν, ότι η 
δυνατότητα συναλλαγής και αυ-
στραλιανών επιχειρήσεων µε 
κινέζικες σε Γιουάν, θα διευκο-
λύνει την αλλαγή της µονοπω-
λιακής συναλλαγής σε δολάριο 
Αµερικής ενώ, παράλληλα, θα 
αυξήσει τη ρευστότητα του εθνι-
κού νοµίσµατος της Κίνας.

Καθώς επιταχύνεται η ενσω-
µάτωση της κινέζικης οικονοµί-
ας στην παγκόσµια οικονοµία, 
η Κίνα προσπαθεί να αυξήσει 
τις εµπορικές συναλλαγές σε 
Γιουάν, αντί του δολαρίου Αµε-
ρικής, του ευρώ και του Γιέν της 
Ιαπωνίας. «Στόχος της συµφω-
νία είναι η ενίσχυση των εµπο-
ρικών συναλλαγών και των 
επενδύσεων στην Αυστραλία 
και την Κίνα σε τοπικό νόµισµα, 
καθώς και η ενίσχυση της διµε-
ρούς κεφαλαιακής συνεργασίας 
των Αυστραλίας-Κίνας» σηµει-
ώνει ανακοίνωση της Αποθεµα-
τικής Τράπεζας της Αυστραλίας.

«Η συµφωνία υπογραµµί-
ζει τις αυξανόµενες ευκαιρίες 
εδραίωση των εµπορικών συ-
ναλλαγών µε την Κίνα σε Γιου-
άν και τις επενδύσεις στο εθνικό 
νόµισµα της Κίνας» προσθέτει η 
ανακοίνωση.

«∆ένουν» οι σχέσεις 
Αυστραλίας-Κίνας

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Ο οµοσπονδιακός υπουργός οικονοµικών Γουέιν Σουάν.


