
Μερικές από τις µεγαλύτερες εται-
ρείες εξόρυξης πετρελαίου και φυ-
σικού αερίου της Αυστραλίας υπο-

στηρίζουν ότι δεν θα καταβάλουν έξτρα 
φόρο ή «στη χειρότερη περίπτωση ελάχι-
στο», παρά το γεγονός ότι θα αντλήσουν 
αποθέµατα δισεκατοµµυρίων δολαρίων.

Οι εταιρείες αυτές υποστηρίζουν πως, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, 
θα πρέπει να αυξηθεί σηµαντικά η τιµή 
των καυσίµων για να πληρώσουν έξτρα 
φόρους ενώ η κυβέρνηση εκτιµούσε ότι 
θα εισέπραττε 6 δισ. δολάρια. Αν οι εκτι-
µήσεις των πολυεθνικών αποδειχθούν 
σωστές τότε ο οµοσπονδιακός προϋπο-
λογισµός δεν θα είναι πλεονασµατικός, 
όπως προβλέπει η κυβέρνηση.

Αφορµή για τα αντιφατικά σχόλια γύρω 
από τη µελλοντική πορεία της αυστραλια-
νής οικονοµίας έδωσε η ανακοίνωση της 
BHP Billiton, που γνωστοποίησε τη µεί-
ωση των ετήσιων καθαρών κερδών της 
κατά 35%. Η µεγαλύτερη µεταλλευτική 
εταιρεία στον κόσµο, έκανε γνωστό ότι 
τα καθαρά κέρδη της για το οικονοµικό 
έτος, που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου, 
διαµορφώθηκαν στα 15,4 δισ. δολάρια, 
έναντι κερδών 23,6 δισ. δολαρίων το 
προηγούµενο έτος.

Εκτός αυτού, η εταιρεία ανακοίνωσε 
επίσης ότι αναβάλει τα σχέδια της για την 
επέκταση του Ολυµπιακού Φράγµατος 
και του προγράµµατος εξόρυξης ουρανί-
ου στη Νότια Αυστραλία, τονίζοντας ότι 
θα αναζητήσει τρόπο για τη µείωση του 
κόστους. Η αγγλο-αυστραλιανή εταιρεία 
ακολουθεί έτσι το παράδειγµα των άλλων 
δύο µεγάλων εταιρειών του µεταλλευ-
τικού κλάδου, των Rio Tinto Group και 

Xstrata, που είχαν ανακοινώσει µειωµέ-
να επίπεδα κερδοφορίας, καθώς προσπα-
θούν να αντιµετωπίσουν την πτώση των 
τιµών εµπορευµάτων.

Η οµοσπονδιακή αντιπολίτευση έσπευ-
σε να κατηγορήσει την κυβερνητική πολι-
τική για την µείωση των κερδών της BHP 
Billiton, κάτι που διέψευσε και η ίδια η 
εταιρεία.

Σηµειώνεται ότι οι τιµές των βασικών 
εξαγώγιµων εµπορευµάτων της Αυστρα-
λίας, όπως του σιδηροµεταλλεύµατος και 
του άνθρακα, διαµορφώνονται πλέον 
στα χαµηλότερα επίπεδα που έχουν πα-
ρατηρηθεί εδώ και πολλά χρόνια, καθώς 
η οικονοµία της Κίνας, του µεγαλύτερου 
εµπορικού εταίρου της Αυστραλίας, πα-
ρουσιάζει σηµάδια επιβράδυνσης. 

Εκτός αυτού, τα προβλήµατα που αντι-
µετωπίζει η βιοµηχανία εξαγωγών έχουν 
επιδεινωθεί και από τη συνεχιζόµενη 
άνοδο του αυστραλιανού δολαρίου, το 
οποίο βρίσκεται κοντά σε υψηλά τριά-
ντα ετών.  Η Αυστραλία συγκαταλέγεται 
στη µικρή οµάδα χωρών που διατηρούν 
την κορυφαία αξιολόγηση ΑΑΑ, µε το 
νόµισµα της χώρας να αποτελεί ένα από 
τα ασφαλή επενδυτικά καταφύγια για τα 
συναλλαγµατικά αποθεµατικά των κεντρι-
κών τραπεζών ανά τον κόσµο. 

Την ίδια ώρα, η Αποθεµατική Τράπε-
ζα, αναβάθµισε τις εκτιµήσεις της για τον 
φετινό ρυθµό ανάπτυξης της οικονοµίας. 
Συγκεκριµένα, η κεντρική τράπεζα είχε 
αναβαθµίσει την εκτίµησή της, στο 3,5% 
από το 3%, επικαλούµενη την ισχύ τόσο 
των καταναλωτικών δαπανών όσο και 
των δραστηριοτήτων του µεταλλευτικού 
κλάδου.
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«Αντέχει» ακόµα 
η αυστραλιανή οικονοµία

Για πολλοστή φορά ο οµοσπονδιακός 
υπουργός Θησαυροφυλακίου, Γουέϊν 
Σουάν, επανέλαβε ότι ο οικονοµι-

κός προϋπολογισµός για το 2012-2013 
θα είναι πλεονασµατικός, παρά το γεγο-
νός ότι οι τιµές των βασικών εξαγώγιµων 
εµπορευµάτων της Αυστραλίας, όπως του 
σιδηροµεταλλεύµατος και του άνθρακα, 
διαµορφώνονται πλέον στα χαµηλότερα 
επίπεδα που έχουν παρατηρηθεί εδώ και 

πολλά χρόνια. Η επιβεβαίωση του Θησαυ-
ροφύλακα έγινε µετά την προειδοποίηση 
της Τράπεζας Μακουόρι ότι λόγω της κα-
τάστασης, η οµοσπονδιακή κυβέρνηση θα 
υποχρεωθεί να προβεί σε νέες περικοπές 
στις κρατικές δαπάνες, ύψους $10 δις, για 
να παρουσιάσει ο προϋπολογισµός πλεό-
νασµα $1,5 δις. «Ο προϋπολογισµός θα 
είναι πλεονασµατικός όπως είχαµε υπο-
σχεθεί», τόνισε ο κ. Σουάν.

Πλεονασματικός θα είναι 
ο οικονομικός προϋπολογισμός

Ο ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΟΜΑ∆Α ΧΩΡΩΝ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΑΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ 
“Ο ΕΡΜΗΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία επιτροπή  

οργανώνουν τη Γιορτή του Πατέρα.
Το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 7 μ.μ. στο κτήριο του συλλόγου, 

279 Forest Rd, Bexley.
Τιμή με φαγητό και ποτά $ 50, 

παιδιά κάτω των 12 ετών και πατέρες που είναι Life Members ΔΩΡΕΑΝ
Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως.

Επίσης στις 16 Σεπτεμβρίου ημέρα Κυριακή, ολοήμερη εκδρομή προσκύνημα στην 
εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Wollongong.  

Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν στις 7 π.μ. από Surry Hills, Earlwood,  
Punchbowl και από το παλιό κτήριο του συλλόγου 11 ROSSMORE Av.,  

PUNCHBOWL. Τιμή εισιτηρίου $30, ΔΩΡΕΑΝ για Life Members. 
Μετά το πέρα της Θείας Λειτουργίας θα δοθεί μεσημεριανό φαγητό  

στο χωλ της εκκλησίας. Μερίδα σουβλάκια και ποτό $15.  
Κλείστε τις θέσεις στα τηλέφωνα: Γραφείο 9567 6005, κος Αδαμόπουλος 95994662,  

κα Μπαντούνα  9708 2950, κα Ρένα 9558 5997, κα Βασιλοπούλου 9597 5218.
Όλοι ευπρόσδεκτοι

Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων κος Δημήτρης Ψαρός 0405 163 720 14
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Eίστε εργένης, έχετε μικρά πάρτι γενεθλίων  
ή οποιαδήποτε άλλη μορφή εκδήλωσης;

Έχετε γονείς, αδέλφια, συγγενείς που σας προβληματίζουν 
με το φαγητό τους, τι θα φάνε και πότε 

γιατί δεν προλαβαίνετε εσείς;
Γι’ αυτό ειμαστε εμεισ εδώ.

Διαθέτουμε 14 διαφορετικά ελληνικά φαγητά, 
λαδερά, με κρέας, με κοτόπουλο, ζυμαρικά 

και ότι τραβάει η όρεξή σας.
μεταΦόΡα Κατ’ όιΚόΝ δώΡεαΝ

τιμεσ όιΚόΝόμιΚότατεσ
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε

0408 883 137
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ΠΡΟΣΟΧΗ! 
ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Γουέϊν Σουάν


