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Αισιόδοξες προβλέψεις 
του Θησαυροφύλακα 

ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ

Η Αυστραλία θα πρέπει 
να είναι πανέτοιµη ώστε 
να εκµεταλλευθεί κάθε 

ευκαιρία που θα της παρου-
σιαστεί από την βιοµηχανική 
ανάπτυξη της Ασίας που εγγυ-
άται την συνεχή οικονοµική 
ανάπτυξη στην περιοχή.

Τάδε έφη ο υπουργός Θη-
σαυροφυλακίου, Γουέϊν Σουάν, 
ο οποίος υπογράµµισε ότι η 
Αυστραλία θα πρέπει να συνε-
χίσει τις µεταρρυθµίσεις που 
κρίνονται αναγκαίες για την αύ-
ξηση της παραγωγής αλλά και 
της οικονοµικής προσαρµογής 
της χώρας ανάλογα µε τις συν-
θήκες που θα επικρατούν στην 
περιοχή. «Ο καλύτερος τρόπος 
για να ανταποκριθούµε θετικά 
σ’ αυτές τις αλλαγές, είναι να 

έχουµε την ικανότητα προσαρ-
µογής, διαθέτοντας τα κεφά-
λαια αλλά και την ελαστικότητα 
που αρµόζει στις περιστάσεις», 
τόνισε ο κ. Σουάν. Παράλληλα, 
ο Θησαυροφύλακας ανακοίνω-
σε ότι θα ηγηθεί αυστραλιανής 
αποστολής επιχειρηµατιών 
που θα πραγµατοποιήσει επί-
σκεψη στην Κίνα φέτος.

Όπως είναι γνωστό, η Αυ-
στραλία υπέγραψε πρόσφατα 
«ιστορική» συµφωνία εµπορι-
κών συναλλαγών µε την Κίνα 
στο εθνικό νόµισµα της ασιατι-
κής χώρας, Γιουάν, που εγγυά-
ται την σύσφιξη των οικονοµι-
κών σχέσεων των δύο χωρών.

Τη συµφωνία υπέγραψε ο 
∆ιοικητής της Αποθεµατικής 
Τράπεζας Αυστραλίας, Γκλεν 

Στίβενς, µε την Κεντρική Τρά-
πεζα της Κίνας για νοµισµατι-
κές ανταλλαγές ύψους 30 δισε-
κατοµµυρίων δολαρίων.

«Καλωσορίζουµε τη συµφω-
νία ανταλλαγής του δολαρίου 
Αυστραλίας µε το εθνικό νόµι-
σµα της Κίνας» τόνισε ο κ. 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», πρό-
σθεσε. 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.

Liquor Shop Assistant 
with some managerial duties

3-4 days a week
Must be available to work weekends

Excellent Pay
Preferably from the Illawarra area

Immediate start

Please contact Terry on 0422 487 763 14
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τη Γυναικεία επιτροπή οργανώνουν πενταήμερη εκδρομή  

στο Gold Coast, Surfers Paradise, Brisbane, Noosa.
Aναχώρηση Πέμπτη 17 Μαΐου 2012 και ώρα 6 π.μ. Από τα Coles στο Earlwood. 

Θα βρεθούμε και στο φεστιβάλ που οργανώνει η Ελληνική Κοινότητα του Brisbane.
Για καλύτερη οργάνωση κλείστε τις θέσεις σας με μία μικρή προκαταβολή το συντομότερο. Εμπιστευτείτε μας, δεν κάνουμε διακρίσεις.  

Από όποιο χωριό της Ελλάδος και εάν κατάγεστε. Επιτελούμε κοινωνικό έργο. Χαρίζουμε ψυχαγωγία, δεν αποβλέπουμε σε κερδοσκοπία. 
Τιμή μόνον $365 συμπεριλαμβανομένων λεωφορείων και ξενοδοχείων 4 αστέρων. Διαμερίσματα με ξεχωριστά δωμάτια που διαθέτουν ψυγείο-κουζίνα με 
όλα τα απαραίτητα. Μπορείτε να εξυπηρετήστε για πρωινό. Ακόμη και βραδινό φαγητό κατά τη διαδρομή και ένα βραδινό φαγητό (Ηλειώτικη βραδιά).

ΟΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ
Για πληροφορίες και εξυπηρέτηση τηλεφωνείστε στο 9567 6005 ζητείστε τον Τζιμ ή τον Μιχάλη (ώρες 9 π.μ. έως 6 μ.μ.).

Ο εκ των δημοσίων σχέσεων Δημήτρης Ψαρός 0405 163 720 14
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ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΒΡΑΔΙΕΣ ΤΑΒΛΙΟΥ

Διαγωνισμός ΤΑΒΛΙ κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ βράδυ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

Στο τέλος του διαγωνισμού θα δοθούν κύπελλα και βραβεία

Καλέστε τους: Ari 0403 000 910 ή Marissa 0401 953 565
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Ο Θησαυροφύλακας Γουέϊν Σουάν




