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H οικονοµική ανάπτυξη που γνωρίζει 
η Ασία θα οδηγήσει στη µεγαλύτε-
ρη ζήτηση καταναλωτικών προϊό-

ντων από την Αυστραλία και θα σπρώξει 
ανοδικά την τουριστική κίνηση στην 5η 
ήπειρο, σύµφωνα µε τον οµοσπονδιακό 
υπουργό Θησαυροφυλακίου, Γουέϊν Σου-
άν. Ο Θησαυροφύλακας υποστήριξε ότι η 
Αυστραλία πήρε µια «πρώτη γεύση» από 
την ασιατική οικονοµική ανάπτυξη, στον 
τοµέα εξόρυξης µεταλλευµάτων.

«Όµως, αν παίξουµε τα χαρτιά µας σω-
στά, θα µπορέσουµε να επωφεληθούµε 
και σε πολλούς άλλους τοµείς», τόνισε 
ο κ. Σουάν σε οικονοµικό συνέδριο που 
έγινε χθες στην Καµπέρα.

Σύµφωνα µε τον Θησαυροφύλακα, η 
αύξηση του πλούτου στις αναπτυσσόµε-

νες ασιατικές χώρες, θα αναδείξει µια 
νέα, λιγότερο «έµπειρη» µεσαία τάξη, η 
οποία θα δώσει ώθηση στα χαµηλού κό-
στους ταξίδια και στις πιο παραδοσιακές 
τουριστικές δραστηριότητες, όπως είναι η 
περιήγηση σε  αξιοθέατα και τα ψώνια. 

Η µεσαία αυτή τάξη αναµένεται να αυ-
ξηθεί στην Ασία κατά πολλά εκατοµµύρια 
άτοµα µέσα στα επόµενα δέκα χρόνια, µε 
αποτέλεσµα να αυξηθεί η ζήτηση αυστρα-
λιανών υπηρεσιών και προϊόντων.

«Από την αύξηση αυτή της µεσαίας τά-
ξης, µπορεί να επωφεληθεί ο γεωργικός, 
ο τουριστικός και ο εκπαιδευτικός τοµέας 
της Αυστραλίας, ενώ ευκαιρίες θα παρου-
σιαστούν στον τραπεζικό τοµέα, και στους 
τοµείς των τεχνών και της αρχιτεκτονι-
κής», δήλωσε ο κ. Σουάν.

O οµοσπονδιακός υπουργός Θησαυ-
ροφυλακίου, Γουέϊν Σουάν, έσπευσε 
χθες να διαψεύσει κατηγορηµατικά 

δηµοσιεύµατα στον Τύπο, ότι η κυβέρνηση 
σκοπεύει να διαθέσει κεφάλαια ύψους $1,4 
δισ. ετησίως σε µισθολογικές αυξήσεις των 
εργαζοµένων στα ιδιωτικά κέντρα παιδικής 
φροντίδας. Οι πληροφορίες είχαν προκα-
λέσει θύελλα αντιδράσεων στο Εργατικό 
Κόµµα, µε ανώτατα στελέχη της κυβέρνη-
σης να αµφισβητούν τις προτεραιότητες της 
πρωθυπουργού, σε µια περίοδο που κρίνε-
ται απαραίτητο να γίνουν µεγάλες περικο-
πές στις κρατικές δαπάνες και ενώ παράλ-

ληλα ο Θησαυροφύλακας Γουέϊν Σουάν, 
προσπαθεί απεγνωσµένα να υλοποιήσει 
την υπόσχεση για πλεονασµατικό προϋ-
πολογισµό στο τρέχον οικονοµικό έτος. Οι 
εφηµερίδες των εκδοτικών συγκροτηµάτων 
News Ltd και Φαίρφαξ, έγραψαν χθες ότι η 
πρωθυπουργός θα ανακοίνωνε την παρο-
χή οικονοµικής βοήθειας στα αρµόδια ερ-
γατικά συνδικάτα που ζητούν µισθολογικές 
αυξήσεις για τους χαµηλόµισθους εργαζό-
µενους σε κέντρα παιδικής φροντίδας.  Τα 
δηµοσιεύµατα διέψευσε κατηγορηµατικά, 
χαρακτηρίζοντάς τα τελείως αβάσιµα, ο Θη-
σαυροφύλακας κ. Σουάν.

Η μεσαία τάξη της Ασίας «κλειδί»
για την οικονομική ανάπτυξη της Αυστραλίας

Ο Θησαυροφύλακας 
διαψεύδει δηµοσιεύµατα
για $1,4 δισ. στα ιδιωτικά 
κέντρα παιδικής φροντίδας

ΓΟΥΕΪΝ ΣΟΥΑΝ: 

Είμαι ευγνώμων στους κατοίκους 
του Μπέργουντ που στις πρόσφα-
τες δημοτικές εκλογές με επέλεξαν 
για Δήμαρχό τους για τα επόμενα 
τέσσερα χρόνια. 

Ήταν μια γνήσια και καθαρή προεκλογική εκστρατεία και συγχαίρω όλους όσους 
συμμετείχαν σ’ αυτήν. Στα επόμενα τέσσερα χρόνια, η Δημαρχία του Μπέργουντ ανα-
λαμβάνει να παραδώσει ένα καλύτερο Μπέργουντ, στους κατοίκους, τους επιχειρη-
ματίες και τους επισκέπτες της περιοχής, που να εγγυάται την θέση μας ως κομβικό 
σημείο των κεντροδυτικών προαστίων.

Παρέχοντας κοινωνικές υπηρεσίες – κλειδιά, την απαραίτητη υποδομή, εντυπω-
σιακές εορταστικές εκδηλώσεις και άλλες διοργανώσεις, πρωτοβουλίες για την προ-
στασία του περιβάλλοντος, προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης και διαφάνεια στην 
τοπική αυτοδιοίκηση, η Δημαρχία του Μπέργουντ θα κάνει την περιοχή αξιοζήλευτη.

Επιπλέον, θα εξασφαλίσουμε στην ευρύτερη κοινωνία καλύτερα πεζοδρόμια και 
δρόμους, ενώ προγραμματίζονται σημαντικά έργα, όπως η τελευταίας τεχνολογίας 
βιβλιοθήκη και Κοινοτικό Κέντρο στους χώρους όπου στεγάζονταν παλαιότερα τα 
γραφεία της Δημαρχίας, ένα υδάτινο πάρκο στο Enfield Aquatic Centre που θα απο-
δειχθεί πόλος έλξης για πολλές οικογένειες αυτό το καλοκαίρι και την μετατροπή του 
Wangal Park στο Croydon σε δάσος-όαση στο κέντρο της πόλης.

Έχοντας ως όραμα το στρατηγικό σχέδιο Burwood2030, το κέντρο της περιοχής 
μας αναπτύσσεται συνεχώς και κατά συνέπεια πρέπει να χειριστούμε προσεκτικά το 
πρόγραμμα υποδομών και παροχής υπηρεσιών ώστε να διασφαλίζεται η διατήγρηση 
και βελτίωση της όμορφης κοινωνικής ατμόσφαιρας του Μπέργουντ.

Ως πατέρας τεσσάρων παιδιών και κάτοικος του Μπέργουντ σχεδόν για όλη μου 
τη ζωή, γνωρίζω από πρώτο χέρι τι θέλουμε και τι χρειαζόμαστε όλοι οι κάτοικοι και 
υπόσχομαι ότι θα ακούω και θα υλοποιώ τα αιτήματά σας.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου τηλ. στο γραφείο μου στο 9911 9916 ή διά 
αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση mayor@burwood.nsw.gov.au.

Είμαι κατενθουσιασμένος για τα επόμενα τέσσερα χρόνια και προσδοκώ σε μια 
καλή συνεργασία, ώστε να σας προσφέρουμε ένα καλύτερο Μπέργουντ. 14
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Ο οµοσπονδιακός υπουργός Θησαυροφυλακίου, Γουέϊν Σουάν.


