
Φιλανθρωπικές οργανώσεις 
συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις 
στην κυβέρνηση Γκίλαρντ, 

ώστε να αυξήσει το επίδοµα ανεργίας, 
υποστηρίζοντας ότι το 15% των ανέρ-
γων ζει κάτω από το όριο φτώχειας, 
αφού το εβδοµαδιαίο επίδοµα των 245 
δολαρίων δεν τους φτάνει να καλύ-
ψουν ούτε τα βασικά τους έξοδα.

Όπως είναι γνωστό, τις τελευταίες 
βδοµάδες ασκούνται πιέσεις στην κυ-
βέρνηση να αυξήσει το επίδοµα ανερ-

γίας τουλάχιστον κατά 50 δολάρια 
την εβδοµάδα. Ο υπουργός Εργασίας, 
όµως, τόνισε ότι δεν υπάρχει τέτοιο 
ενδεχόµενο, τουλάχιστον προς το πα-
ρόν. Σύµφωνα µε την τελευταία έκθε-
ση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών 
και Οικονοµικών Ερευνών, όσοι ζουν 
από το επίδοµα ανεργίας έχουν πέντε 
φορές περισσότερες πιθανότητες να 
πέσουν κάτω από το όριο της φτώχειας 
σε σχέση µε τον υπόλοιπο πληθυσµό. 
Στην έκθεση σηµειώνεται, επίσης, ότι 

µετά την πληρωµή των απαραίτητων 
εξόδων για ενοίκιο, ρεύµα, νερό και 
άλλα, οι περισσότεροι άνεργοι µένουν 
µε 22 δολάρια την εβδοµάδα για να 
καταφέρουν να τα βγάλουν πέρα. Με-
γάλος είναι, επίσης, και ο αριθµός των 
ανέργων που µένουν χωρίς τρόφιµα 
και χωρίς θέρµανση. 

Η κατάσταση, σύµφωνα µε την έκ-
θεση, χειροτερεύει ακόµα περισσότερο 
όσο αυξάνεται και το χρονικό διάστηµα 
που παραµένουν άνεργοι.

Αν και οι πωλήσεις λιανικής 
βελτιώθηκαν σηµαντικά αυτό 
τον χρόνο, εν τούτοις οι πε-

ρισσότεροι Αυστραλοί καταναλωτές 
ανησυχούν για την πορεία της αυ-
στραλιανής οικονοµίας, αλλά και την 
ασφάλεια στον τοµέα της εργασίας 
τους. Η βελτίωση οφείλεται κυρίως 
στη µείωση των επιτοκίων και στις 
κυβερνητικές παροχές που αύξησαν 
τις δαπάνες σε οτιδήποτε από τρό-
φιµα και ρούχα, υποδηλώνοντας ότι 
δεν υπάρχει άµεση ανάγκη για περαι-

τέρω χαλάρωση της πολιτικής. Αυτό 
υποστηρίζει στην τελευταία του τρι-
µηνιαία έκθεση ο οικονοµικός οργα-
νισµός Deloitte Access Economics, 
τονίζοντας ότι µετά από δύο χρόνια 
αβεβαιότητας, η κατάσταση στον το-
µέα των πωλήσεων λιανικής µπορεί 
πλέον να χαρακτηριστεί «ρόδινη». 
Στην έκθεση αναφέρεται ότι οι πω-
λήσεις λιανικής στην Αυστραλία πα-
ρουσίασαν αύξηση 2,8% στο πρώτο 
εξάµηνο αυτού του χρόνου. Ο µόνος 
τοµέας που συνεχίζει να αντιµετωπί-

ζει προβλήµατα είναι αυτός των οικι-
ακών ειδών. «Παρ’ όλα αυτά όµως, 
οι περισσότεροι Αυστραλοί κατανα-
λωτές ανησυχούν για την πορεία της 
αυστραλιανής οικονοµίας, αλλά και 
για την ασφάλεια των θέσεων εργα-
σίας τους. Αυτό σηµαίνει ότι η αύξη-
ση που παρατηρείται στις λιανικές 
πωλήσεις, είναι πολύ εύθραυστη», 
τονίζει η έκθεση. Οι πολιτείες µε την 
µεγαλύτερη αύξηση στις πωλήσεις 
λιανικής ήταν η ∆υτική Αυστραλία 
και το Κουίνσλαντ.
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Σημαντική η εισφορά των Αυστραλών εργαζομένων 
στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας

Συνεχίζονται οι πιέσεις 
για αύξηση του επιδόματος ανεργίας

Αύξηση στις πωλήσεις λιανικής αλλά οι καταναλωτές ανησυχούν

Oτι θα βοηθήσει τους Έλληνες 
που επιθυµούν να έρθουν 
στην Αυστραλία για εργασία 

σε περίπτωση που ο Συνασπισµός 
Φιλελεύθερων-Εθνικών γίνει κυ-
βέρνηση, δεσµεύτηκε ο αρχηγός της 
αξιωµατικής αντιπολίτευσης, Τόνι 
Άµποτ. Ο κ. Άµποτ, ο οποίος σύµ-
φωνα µε τις έως τώρα δηµοσκοπή-
σεις συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά 
προτίµησης, δήλωσε ότι θα φρο-
ντίσει να επιτευχθεί η συµφωνία µε 
την Ελλάδα για να δοθεί το δικαί-
ωµα σε Έλληνες νέους να πάρουν 
τουριστική εργατική βίζα. «Καταλα-

βαίνω απόλυτα ότι πολλοί Έλληνες 
θέλουν να έρθουν στην Αυστραλία, 
µέσω του προγράµµατος της του-
ριστικής εργατικής βίζας, λόγω της 
κατάστασης που επικρατεί στην ελ-
ληνική οικονοµία», ανέφερε. «Είναι 
πολύ σηµαντικό να δώσουµε σ’ αυ-
τούς τους ανθρώπους κάθε δυνατή 
ευκαιρία να συµβάλουν και αυτοί µε 
τον τρόπο τους στη χώρα µας, όπως 
έκαναν και οι χιλιάδες Ελλήνων µε-
ταναστών που ζουν στην Αυστραλία 
αυτή τη στιγµή. Θα βοηθήσω όσο 
µπορώ για να επιτευχθεί η καλύτε-
ρη δυνατή συµφωνία», τόνισε.

Tην συνεισφορά των 
Αυστραλών εργαζοµέ-
νων, που µε την σκλη-

ρή εργασία τους και την επι-
νοητικότητά τους κράτησαν 
την οικονοµία της χώρας σε 
συνεχή ανάπτυξη επί 21 συ-
ναπτά έτη, εγκωµίασε χθες 
ο οµοσπονδιακός υπουργός 
Θησαυροφυλακίου, Γουέϊν 
Σουάν. Ο κ. Σουάν υπο-

στήριξε ότι τα στοιχεία που 
θα ανακοινωθούν αύριο, 
Τετάρτη, θα δείχνουν ότι 
η αυστραλιανή οικονοµία 
απέφυγε την ύφεση για 21 
συνεχόµενα χρόνια.

«Τελευταία φορά που η 
οικονοµία της Αυστραλίας 
γνώρισε συρρίκνωση για 
δύο συνεχόµενα τρίµηνα, 
ήταν τον Ιούνιο του 1991», 

δήλωσε χαρακτηριστικά 
ο Θησαυροφύλακας. Στην 
εβδοµαδιαία του αναφορά 
για την πορεία της οικο-
νοµίας, ο κ. Σουάν τόνισε 
ακόµη ότι κανένα αναπτυγ-
µένο κράτος του πλανήτη 
δεν έχει καταφέρει αυτό 
που κατάφερε η Αυστραλία. 
«Ειδική αναφορά για το 
αξιοζήλευτο αυτό επίτευγ-

µα πρέπει να γίνει στους 
εργαζόµενους της χώρας, 
που µε την σκληρή εργασία 
τους και την επινοητικό-
τητά τους βοήθησαν ώστε 
η Αυστραλία να πετύχει 
αυτό το καταπληκτικό οι-
κονοµικό ρεκόρ», τόνισε ο 
κ. Σουάν. Οι περισσότεροι 
οικονοµολόγοι της χώρας 
πιστεύουν ότι τα αυριανά 

στοιχεία θα δείχνουν αύ-
ξηση του ΑΕΠ κατά 0,8% 
στο τρίµηνο µέχρι τον πε-
ρασµένο Ιούνιο και κατά 

3,7% σε ολόκληρο το δω-
δεκάµηνο, σε σύγκριση µε 
4,3% που ήταν στο προη-
γούµενο δωδεκάµηνο.

Θα βοηθήσουµε 
τους Έλληνες 
να έρθουν για εργασία
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Anthony Motors PTY LTD
ex-Government Cars

589 Princes Highway • Rockdale NSW 2216
Ph (02) 9599 3699 • 9599 3944

Fax (02) 9567 0219 • Mob 0407 182 938
email: exgovernmentcars@anthonymotors.com.au

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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