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O οµοσπονδιακός υπουργός Θησαυρο-
φυλακίου, Γουέϊν Σουάν, έσπευσε για 
πολλοστή φορά να επιβεβαιώσει ότι η 

αυστραλιανή οικονοµία βαδίζει στο δρόµο 
της συνεχούς ανάκαµψης, παρά τα τελευταία 
στοιχεία που δόθηκαν στη δηµοσιότητα, τα 
οποία αποκαλύπτουν ότι παρά την πρόσφα-
τη µείωση των επιτοκίων, ο στεγαστικός το-
µέας συνεχίζει να αντιµετωπίζει προβλήµατα. 
Επιπλέον, στοιχεία που δηµοσιοποιήθηκαν 
την προηγούµενη βδοµάδα, δείχνουν επι-
βράδυνση στους ρυθµούς ανάπτυξης της 
οικονοµίας στο τρίµηνο µέχρι τον περασµέ-
νο Ιούνιο και πτώση σχεδόν 1% στις πωλή-
σεις λιανικής τον Ιούλιο. Ο κ. Σουάν όµως, 
τόνισε ότι η οικονοµία της χώρας απέδειξε 
στο παρελθόν ότι «αντέχει στις πιέσεις» που 
ασκούνται από την παγκόσµια οικονοµική 
αβεβαιότητα. «Ορισµένοι τοµείς της οικο-
νοµίας δέχονται πιέσεις αλλά τα τελευταία 
οικονοµικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η 
χώρα µας έχει τα συστατικά της συνταγής για 
συνεχή οικονοµική ανάκαµψη. Τα συστατι-
κά αυτά είναι: χαµηλή ανεργία, ελεγχόµενος 
πληθωρισµός και χαµηλά επιτόκια», υπο-
γράµµισε ο κ. Σουάν.

Στο µεταξύ, δηµοσιογραφικές πληροφορί-
ες ανάφεραν χθες ότι η Αποθεµατική Τράπε-
ζα βρίσκεται ενώπιον δύσκολων αποφάσεων 
στην περίπτωση που η αυστραλιανή οικο-
νοµία χρειαστεί να αποφύγει µια ραγδαία 
επιβράδυνση εξαιτίας του περιορισµού των 
επενδύσεων στην µεταλλευτική βιοµηχα-
νία. Αυτό αναφέρεται σε άρθρο γνώµης του 
ανεξάρτητου οικονοµολόγου Ed Shann στην 
εφηµερίδα Herald Sun, όπου τονίζεται ότι τα 
επιτόκια θα χρειαζόταν να πέσουν σηµαντι-
κά εάν η ανάπτυξη, που συνδέεται κυρίως µε 
την µεταλλευτική βιοµηχανία, µειωθεί ενώ 
την ίδια στιγµή η ανάπτυξη των υπολοίπων 
τοµέων θα πρέπει να επιταχυνθεί δραστικά 
ώστε να αποφευχθεί η ύφεση. «Εάν µάλι-
στα», σηµειώνει ο Ed Shann, «όπως αναµέ-

νω, η Ευρώπη «εκραγεί» και η Ελλάδα φύγει 
από το ευρώ, θα χρειάζονταν περαιτέρω πε-
ρικοπές των επιτοκίων καθώς θα κλονίζο-
νταν οι αγορές και η εµπιστοσύνη και εδώ». 
Ο οικονοµολόγος σηµειώνει χαρακτηριστικά 
ότι «ενώ συνολικά η ανάπτυξη της αυστραλι-
ανής οικονοµίας βρίσκεται γύρω στο 3% έως 
3,5%, µεγάλο κοµµάτι αυτής της ανάπτυξης 
σχετίζεται µε την εξορυκτική δραστηριότητα, 
όταν οι υπόλοιποι τοµείς αναπτύσσονται µε 
ρυθµούς µόνο 1 µε 2% τον χρόνο. Οι εργα-
το-ώρες αυξήθηκαν ελάχιστα πέρσι καθώς οι 
υπόλοιποι τοµείς περιέκοψαν δαπάνες ενώ 
η µεταλλευτική βιοµηχανία απασχολεί λίγο 
κόσµο».

Ο Ed Shann προειδοποιεί ότι «οι επενδύ-
σεις στον εξορυκτικό τοµέα µπορεί να πέ-
σουν δραστικά από το 2013-2014 και εξής 
εκτός εάν η Κίνα πάρει παράταση (εννοεί 

στην ανάπτυξη) και εκτοξεύσει την ζήτηση 
στις εξαγωγές µας... Εάν η Κίνα δεν παρα-
κινήσει αρκετά την ζήτηση και οι τιµές των 
σιδηροµεταλλευµάτων και του άνθρακα πα-
ραµείνουν χαµηλές, οι επενδύσεις σε αυτόν 

τον τοµέα µπορεί να µειωθούν απότοµα. Η 
Κεντρική Τράπεζα θα χρειαστεί τότε να περι-
κόψει τα επιτόκια ακόµη πιο δραστικά ώστε 
να προκαλέσει πιο δυναµική ανάπτυξη των 
υπολοίπων τοµέων».

Πιέσεις στον αρχηγό της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ, να δώ-
σει εξηγήσεις στη Βουλή σχετικά µε 

ένα περιστατικό όπου φέρεται να είχε φο-
βερίσει µια συµφοιτήτριά του όταν σπού-
δαζε στο πανεπιστήµιο, άσκησε τη ∆ευτέρα 
το Εργατικό Κόµµα. Το αίτηµα του Εργατι-
κού Κόµµατος όµως, χαρακτήρισε γελοίο, 
ο δηµοσιογράφος Ντέϊβιντ Μαρ, που απο-
κάλυψε το περιστατικό.

Σύµφωνα µε τον κ. Μαρ, η φοιτήτρια 
Μπάρµπαρα Ράµτζαν είχε γράψει στο φοι-
τητικό περιοδικό The Quarterly Essay τον 
Σεπτέµβριο του 1977, ότι είχε κερδίσει τον 
κ. Άµποτ στις εκλογές του πανεπιστηµίου 

για µια θέση στο Συµβούλιο Φοιτητών. 
«Ήρθε προς το µέρος µου για να µε συγ-
χαρεί, αλλά αντί για χειραψία, γρονθοκό-
πησε τον τοίχο που βρισκόταν από πίσω 
µου, λίγες ίντσες αριστερά και δεξιά από το 
κεφάλι µου. Το έκανε αυτό για να µε φοβε-
ρίσει», έγραψε τότε η κα Ράµτζαν, που είναι 
σήµερα κοινωνική λειτουργός.

Στην προχθεσινή συνεδρίαση της Βου-
λής, ο υπουργός Μεταφορών κ. Άνθονι 
Αλµπανίζ, ζήτησε από τον κ. Άµποτ να δώ-
σει εξηγήσεις για το περιστατικό. Ο δηµο-
σιογράφος Ντέϊβιντ Μαρ, όµως, υποστήρι-
ξε ότι θα ήταν γελοίο να απολογηθεί ο κ. 
Άµποτ σήµερα για κάτι που έγινε το 1977.

«Γελοίο να απολογηθεί σήμερα 
ο Τόνι Άμποτ 
για κάτι που έγινε το 1977»

Ο Γουέϊν Σουάν απορρίπτει κατηγορηματικά
τις απαισιόδοξες προβλέψεις 
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Ο οµοσπονδιακός υπουργός 
Θησαυροφυλακίου,

Γουέϊν Σουάν.


