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«Τονωτική ένεση» για την οικονομία 
η επιστροφή των 55ρηδων 
στο εργατικό δυναμικό

Μειώνεται η «ταρίφα»
σε περιβαλλοντικά προϊόντα

Mε φανταχτερά χρώµατα ζωγράφισε 
για πολλοστή φορά την αυστρα-
λιανή οικονοµία, ο οµοσπονδια-

κός υπουργός Θησαυροφυλακίου, Γουέϊν 
Σουάν. Συγκεκριµένα, ο κ. Σουάν τόνισε 
ότι η οικονοµία της χώρας απέδειξε στο 
παρελθόν ότι «αντέχει στις πιέσεις» που 
ασκούνται από την παγκόσµια οικονοµι-
κή αβεβαιότητα. Αναφερόµενος στα στοι-
χεία που δόθηκαν στη δηµοσιότητα την 
προηγούµενη βδοµάδα για το λογιστικό 
έλλειµµα της χώρας, ο Θησαυροφύλακας 
τόνισε ότι επιβεβαιώνουν για άλλη µια 
φορά ότι η αυστραλιανή οικονοµία βα-
δίζει στο σωστό δρόµο τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες.

«Ορισµένοι τοµείς της οικονοµίας δέ-
χονται πιέσεις από την παγκόσµια οικο-
νοµία και την υψηλή αξία του δολαρίου. 
Όµως τα τελευταία οικονοµικά στοιχεία 
επιβεβαιώνουν ότι η χώρα µας έχει τα 
συστατικά της συνταγής για συνεχή οι-
κονοµική ανάκαµψη. Τα συστατικά αυτά 
είναι: χαµηλή ανεργία, ελεγχόµενος πλη-
θωρισµός και χαµηλά επιτόκια», υπο-
γράµµισε ο κ. Σουάν.

Την ίδια ώρα, όµως, πολλοί οικονο-
µολόγοι δεν εµφανίζονται αισιόδοξοι ως 
προς την πορεία που θα ακολουθήσει 
το αυστραλιανό δολάριο. Συγκεκριµένα, 

πολλοί προβλέπουν πτωτική πορεία για 
το δολάριο λόγω της µείωσης που πα-
ρουσιάζουν τελευταία οι εξαγωγές µεταλ-
λευµάτων.

Πριν δέκα χρόνια το αυστραλιανό νό-
µισµα άξιζε µόλις 50 σεντς του αµερικα-
νικού δολαρίου, αλλά το ξεπέρασε και 
έφτασε µέχρι και ένα δολάριο και οκτώ 
σεντς ΗΠΑ. Τις τελευταίες εβδοµάδες 
όµως, η αξία του έπεσε στο ένα δολάριο 
και δύο σεντς έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, 
κυρίως λόγω της επιβράδυνσης της οι-
κονοµίας της Κίνας, όπου η Αυστραλία 
πραγµατοποιεί τις µεγαλύτερες εξαγωγές 
της. Ήδη, µεταλλευτικοί κολοσσοί όπως 
η BHP και η Fortescue ανακοίνωσαν ότι 
αναβάλουν τις επενδύσεις τους σε ορυ-
χεία ακριβώς γιατί έχει περιοριστεί η ζή-
τηση µεταλλευµάτων, ενώ έπεσαν και οι 
τιµές τους.

«Αυτό έχει επιπτώσεις και στην αξία 
του δολαρίου», είπε ο οικονοµολόγος 
της τράπεζας Westpac, Ρόµπερτ Ρένι, 
που πρόβλεψε ότι το αυστραλιανό νόµι-
σµα δεν αποκλείεται να πέσει και στα 98 
σεντς έναντι του αµερικανικού δολαρί-
ου τους επόµενους µήνες. «Αναµένουµε 
φουρτουνιασµένες θάλασσες για το νόµι-
σµα µας στους επόµενους µήνες», τόνισε 
χαρακτηριστικά.

«Oι άνω των 55 ετών κάτοικοι 
της χώρας αν δεν εργάζονται 
πρέπει να επιστρέψουν στο ερ-

γατικό δυναµικό της χώρας γιατί αυτό θα 
βοηθήσει στην ανάπτυξη της αυστραλια-
νής οικονοµίας». Την δήλωση αυτή έκανε 
ο οµοσπονδιακός υπουργός Θησαυροφυ-
λακίου, Γουέϊν Σουάν, τονίζοντας ότι το 
συνολικό όφελος στην αυστραλιανή οι-
κονοµία από την εισαγωγή ποσοστού 5% 
των 55ρηδων στο εργατικό δυναµικό της 
χώρας εκτιµάται ότι θα αυξήσει το Ακαθά-
ριστο Εθνικό Προϊόν κατά 48 δισ. δολάρια 
για τα επόµενα 12 χρόνια. Η οµοσπονδια-
κή κυβέρνηση, από τη µεριά της, φαίνεται 

διατεθειµένη να συνδράµει στην επίτευξη 
του στόχου διαθέτοντας τουλάχιστον 100 
εκατ. δολάρια προκειµένου να κάνει την 
πρόσληψη εργαζοµένων άνω των 55 ετών 
εφικτή. Να σηµειωθεί ότι πριν µερικά χρό-
νια οι εργαζόµενοι άνω των 55 ετών θεω-
ρούνταν ότι όδευαν προς την ολοκλήρωση 
της εργασιακής τους απασχόλησης. Μάλι-
στα όσοι έχαναν την εργασία τους σε αυτή 
την ηλικία ήταν σχεδόν αδύνατο να βρουν 
δουλειά. Σήµερα τα πράγµατα άλλαξαν. Η 
γήρανση του πληθυσµού της Αυστραλίας 
είναι ο βασικότερος λόγος που υποχρεώ-
νει την κυβέρνηση να δράσει άµεσα στο 
συγκεκριµένο θέµα.

Στην δραστική µείωση της «ταρίφας» 
που επιβάλλεται σε περιβαλλοντικά 
προϊόντα, προχώρησαν οι ηγέτες των 

χωρών της Ασίας και του Ειρηνικού, στη 
σύνοδο του APEC, που έλαβε χώρα στο 
Βλαδιβοστόκ. Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση 
πιστεύει ότι η απόφαση αυτή θα έχει σηµα-
ντικά οφέλη για τους Αυστραλούς παραγω-
γούς. Στη σύνοδο αυτή την πρωθυπουργό 

Τζούλια Γκίλαρντ εκπροσωπεί ο υπουργός 
Εµπορίου, Κρεγκ Έµερσον, ο οποίος χαρα-
κτήρισε την απόφαση «φανταστική». Η από-
φαση αυτή προβλέπει όπως οι 21 χώρες 
µέλη του APEC µειώσουν τον φόρο στις ει-
σαγωγές 54 προϊόντων, κάτω του 5% µέχρι 
το έτος 2015. Στα προϊόντα αυτά περιλαµ-
βάνονται συστήµατα ηλιακής θέρµανσης, 
και φωτοβολταϊκά συστήµατα.

Αισιόδοξες προβλέψεις του Γουέϊν Σουάν 
για την πορεία της αυστραλιανής οικονοµίας
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Ο Θησαυροφύλακας 
Γουέϊν Σουάν


