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Περισσότεροι Κινέζοι 
και λιγότεροι Ευρωπαίοι τουρίστες 
ήλθαν στην Αυστραλία 
τον τελευταίο χρόνο

Οικονομολόγος της Westpac δεν βλέπει 
νέα μείωση των επιτοκίων τον Αύγουστο 

Σηµαντική αύξηση 17% στον αριθµό 
Κινέζων τουριστών που επισκέφθη-
καν την Αυστραλία, σηµειώθηκε 

στο 12µηνο µέχρι τον περασµένο Μάϊο, 
σύµφωνα µε στοιχεία που έδωσε στη δη-
µοσιότητα ο Οµοσπονδιακός υπουργός 
Τουρισµού, Μάρτιν Φέργκιουσον. Σηµα-
ντική αύξηση παρατηρήθηκε την ίδια πε-
ρίοδο στον αριθµό των Ινδών τουριστών 
(4,6%), των Ιαπωνέζων (7,1%) και των 
Ινδονησίων (7,2%). Την ίδια περίοδο 
όµως, παρατηρήθηκε µείωση 3% στον 
αριθµό Ευρωπαίων τουριστών που ήρθαν 
στην 5η ήπειρο και το γεγονός αυτό απο-
δίδεται αποκλειστικά στην κρίση χρέους 

στην Ευρωζώνη. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 
που έδωσε στη δηµοσιότητα ο υπουργός 
Τουρισµού, την Αυστραλία επισκέφθηκαν 
στο δωδεκάµηνο µέχρι τον Μάϊο συνολι-
κά 577.000 τουρίστες.

«Τα στοιχεία αυτά µιλούν από µόνα τους. 
Η Αυστραλία θα πρέπει να προετοιµαστεί 
για περισσότερους τουρίστες από την Κίνα 
και γενικά από την Ασία στα επόµενα λίγα 
χρόνια. Τα πράγµατα στην Ευρώπη θα 
συνεχίσουν να είναι δύσκολα κατά την 
επόµενη δεκαετία, ενώ την ίδια στιγµή θα 
συνεχιστεί η οικονοµική ανάκαµψη που 
γνωρίζουν οι χώρες της Ασίας», δήλωσε ο 
κ. Φέργκιουσον.

Μηδαµινές είναι οι πιθανότητες να 
προβεί η Αποθεµατική Τράπεζα 
στην περαιτέρω µείωση των επί-

σηµων επιτοκίων, στην επόµενη συνεδρί-
αση του Εκτελεστικού Συµβουλίου της τον 
Αύγουστο, σύµφωνα µε τον οικονοµολόγο 
της Τράπεζας  Westpac, Μπιλ Έβανς.

Ο κ. Έβανς βασίζει την πρόβλεψή του 
στα πρακτικά της συνεδρίασης του Ε.Σ. της 
Αποθεµατικής Τράπεζας τον Ιούλιο - που 
δόθηκαν στη δηµοσιότητα χθες - όπου το-
νίζεται ότι δεν υπάρχει άµεση ανάγκη για 
αλλαγή της νοµισµατικής της πολιτικής. Ο 
ίδιος πάντως δήλωσε ότι πιστεύει πως µέ-
χρι το τέλος του χρόνου, η Αποθεµατική 
Τράπεζα θα µειώσει τα επίσηµα επιτόκια 
στο 2,75%. Όπως είναι γνωστό, στην συ-
νεδρίαση του Ιουλίου η κεντρική τράπεζα 
της χώρας διατήρησε τα επιτόκια αµετά-
βλητα στο 3,5%, εκτιµώντας ότι οι πρό-
σφατες µειώσεις του κόστους δανεισµού 
θα «θωρακίσουν» την οικονοµία έναντι 
των διεθνών αναταράξεων. Συγκεκριµένα, 
όπως ανέφερε ο ∆ιοικητής Γκλεν Στίβενς 

και τα µέλη του εκτελεστικού συµβουλίου 
αποφάσισαν να διατηρήσουν αµετάβλητο 
το βασικό επιτόκιο. «Υπήρξε µια σηµαντι-
κή χαλάρωση της νοµισµατικής πολιτικής 
τους τελευταίους έξι µήνες», δήλωσε χαρα-
κτηριστικά ο κ.  Στίβενς. «Το συµβούλιο 
έκρινε ότι, µε τον πληθωρισµό να αναµέ-
νεται εντός του στόχου και την ανάπτυξη 
κοντά στην τρέχουσα τάση, αλλά µε τις διε-
θνείς προοπτικές να έχουν επιδεινωθεί σε 
σχέση µε λίγους µήνες πριν, η νοµισµατι-
κή πολιτική παραµένει η κατάλληλη», πρό-
σθεσε.  Σχολιάζοντας τα πρακτικά Ιουλίου, 
ο οµοσπονδιακός υπουργός Θησαυροφυ-
λακίου, Γουέϊν Σουάν, τόνισε ότι παρά την 
αβεβαιότητα που συνεχίζει να δηµιουργεί 
προβλήµατα στην παγκόσµια οικονοµία, 
εντούτοις η Αυστραλία συνεχίζει να βαδί-
ζει στον δρόµο της συνεχούς ανάπτυξης.

«Η αυστραλιανή οικονοµία βρίσκεται στη 
δική της ξέχωρη κατηγορία και αυτό οφεί-
λεται στο ισχυρό δολάριο έναντι των ξένων 
νοµισµάτων, αλλά και στις κατάλληλες δι-
αρθρωτικές αλλαγές», τόνισε ο κ. Σουάν.

Οι πρόσφατες µαζικές απολύσεις εργα-
ζοµένων, δεν δίνουν την πραγµατική 
εικόνα για την πορεία που ακολου-

θεί η αυστραλιανή οικονοµία, σύµφωνα µε 
τον Γραµµατέα του µεγαλύτερου συνδικά-
του της χώρας. Συγκεκριµένα ο κ. Joe de 
Bruyn από το συνδικάτο Shop, Distributive 
and Allied Employees Association, σχολι-
άζοντας την προχθεσινή ανακοίνωση της 
αυτοκινητοβιοµηχανίας Ford να απολύσει 
440 εργαζόµενούς της στη Βικτώρια, τό-

νισε ότι δεν αποτελεί ένδειξη επιβράδυν-
σης της οικονοµίας. «Αντίθετα, σε άλλους 
τοµείς δηµιουργούνται χιλιάδες νέες θέ-
σεις εργασίας. Για παράδειγµα η εταιρία 
Woolworths έχει ανοίξει επιπλέον 39 κα-
ταστήµατα στο προηγούµενο οικονοµικό 
έτος και το καθένα απ’ αυτά απασχολεί του-
λάχιστον 100 υπαλλήλους. Την ίδια ώρα η 
εταιρία Masters Hardware ανοίγει νέα κα-
ταστήµατα φέτος απασχολώντας 200 υπαλ-
λήλους στο καθένα», τόνισε ο κ. de Bruyn.

Τεράστιο τετραετές εξοπλιστικό πρό-
γραµµα ξεκινά η Αυστραλία παρά 
τα οικονοµικά προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει η χώρα. ∆ηµοσιογραφι-
κές πληροφορίες ανέφεραν χθες ότι το 
κόστος του προγράµµατος αναµένεται να 
φτάσει σε ύψος «δεκάδων δισεκατοµµυ-
ρίων δολαρίων», σύµφωνα και µε τον 
Σχεδιασµό Αµυντικών Ικανοτήτων της 
περιόδου 2013 - 2016. 

Συνολικά υπάρχουν 111 µείζονα προ-
γράµµατα και σε αυτά περιλαµβάνεται 

η έγκριση προµήθειας των µαχητικών 
F-35, της τελικής απόφασης για µετατρο-
πή 12 αεροσκαφών F/A-18E/F Super 
Hornet στην έκδοση EA-18G Growler, 
της αντικατάστασης των AP-3C Orion 
από τα P-8I Poseidon, της προµήθει-
ας ΜΕΑ τύπου HALE (High Altitude 
Long Endurance), της προµήθειας δύο 
πυροβολαρχιών πυροβόλων Μ777Α2, 
της αναβάθµισης των αρµάτων Μ1Α1 
Abrams και της προµήθειας νέων υπο-
βρυχίων, µεταξύ πολλών άλλων. 

Σε καλό δρόµο 
η αυστραλιανή οικονοµία

Τεράστιο, τετραετές
εξοπλιστικό πρόγραµµα 
ξεκινά η Αυστραλία

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΠΑΡΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
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Ο οικονοµολόγος 
της Τράπεζας  Westpac, 

Μπιλ Έβανς.


