
Η τελευταία δηµοσκόπη-
ση της εταιρίας Newspoll 
για την εφηµερίδα «The 

Australian» καταγράφει νέα πτώ-
ση της ψήφου του Εργατικού 
Κόµµατος στην πρώτη κατανοµή 
και αύξηση του ποσοστού των 
ψηφοφόρων που αποδοκιµά-
ζουν το έργο της πρωθυπουργού. 
Η ψήφος του Εργατικού Κόµµα-
τος στην πρώτη κατανοµή έπεσε 
τρεις µονάδες στο 28%, ενώ την 
ίδια ώρα η ψήφος του Συνασπι-
σµού Φιλελεύθερων-Εθνικών 
µειώθηκε δύο µονάδες στο 46%. 
Ο Συνασπισµός προηγείται στα-
θερά και στη δεύτερη κατανοµή. 
Μετά τη διανοµή των δεύτερων 
προτιµήσεων των άλλων πο-

λιτικών κοµµάτων ο Συνασπι-
σµός λαµβάνει 56% των ψή-
φων έναντι 44% του Εργατικού 
Κόµµατος. Τέλος, ο αρχηγός της 
οµοσπονδιακής αντιπολίτευσης, 

Τόνι Άµποτ, φέρεται να είναι 
ο προτιµητέος πρωθυπουργός 
µε 40% έναντι 36% που συγκε-
ντρώνει η πολιτική του αντίπα-
λος, Τζούλια Γκίλαρντ.
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Τ ην αισιόδοξη πρόβλε-
ψη ότι η οικονοµική 
ανάπτυξη που γνωρίζει 

σήµερα η Αυστραλία θα συνε-
χιστεί µέχρι το 2017, µε κίν-
δυνο όµως να γίνει η χώρα οι-
κονοµικά πιο ευαίσθητη όταν 
επιβραδυνθεί η ανάπτυξη που 
γνωρίζει η εξορυκτική βιοµη-
χανία, κάνει στην τελευταία 

του έκθεση ο οικονοµικός ορ-
γανισµός BIS Shrapnel.

Στην έκθεση, που δόθηκε 
στη δηµοσιότητα χθες, ανα-
φέρεται ότι το Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν θα συνεχίσει 
να αναπτύσσεται µε ρυθµούς 
άνω του 3% στην επόµενη 
πενταετία, ακόµη και αν συνε-
χιστεί η κρίση χρέους της ευ-

ρωζώνης. Αναφέρεται ακόµη 
πως η ανάπτυξη που γνωρίζει 
η εξορυκτική βιοµηχανία της 
χώρας πλησιάζει στο αποκο-
ρύφωµά της και ότι από τα 
τέλη του 2014 ή τις αρχές του 
2015, αναµένεται κάποια επι-
βράδυνση που θα επηρεάσει 
τις τιµές των µεταλλευµάτων 
στη διεθνή αγορά.

Την αισιοδοξία ότι ο 
προϋπολογισµός για το 
οικονοµικό έτος 2012-

2013 θα παρουσιάσει πλεό-
νασµα $1,5 δις, εξέφρασε η 
πρωθυπουργός Τζούλια Γκί-
λαρντ, µε αφορµή την πρόβλε-
ψη που έκανε ο οικονοµικός 
οργανισµός Deloitte Access 

Economics για επιβράδυνση 
της οικονοµικής ανάπτυξης.

Ο εν λόγω οργανισµός υπο-
στηρίζει ότι η µεγάλη ανά-
πτυξη που γνωρίζει σήµερα 
η εξορυκτική βιοµηχανία της 
χώρας, φτάνει στο αποκορύ-
φωµά της και αναπόφευκτα θα 
σηµειωθεί κάποια επιβράδυν-

ση στην οικονοµική ανάπτυξη 
της χώρας. Τονίζει ακόµη ότι 
τα κρατικά έσοδα παρουσιά-
ζονται µειωµένα από τότε που 
ξέσπασε η παγκόσµια οικονο-
µική κρίση.

Η κα Γκίλαρντ όµως δηλώ-
νει αισιόδοξη ότι το πλεόνα-
σµα θα επιτευχθεί.
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Toν ΚΩΣΤΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
θα βρείτε τώρα 

στη μεγάλη έκθεση αυτοκινήτων
Αnthony Motors

589 Princes Highway, Rockdale.
Εκεί θα σας εξυπηρετήσει όπως πάντα

με την πείρα, την ειλικρίνεια 
και την εντιμότητά του.

Mεγάλη ποικιλία αυτοκινήτων σε λογικές τιμές 
και με όλες τις νόμιμες εγγυήσεις.
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Δεν λέει να ανακάμψει η δημοτικότητα 
της κυβέρνησης Γκίλαρντ

Η οικονομική ανάπτυξη 
θα συνεχιστεί μέχρι το 2017

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ BIS SHRAPNEL

ΝΕΑ ΠΤΩΣΗ

Αισιόδοξη η Τζούλια Γκίλαρντ
για πλεονασµατικό προϋπολογισµό

Μεγάλωσε η διαφορά ανάµεσα στη δηµοτικότητα του αρχηγού της αντι-
πολίτευσης, Τόνι Άµποτ και της πρωθυπουργού Τζούλια Γκίλαρντ.


