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Την άποψη ότι η Ασία θα συνεχίσει να 
στηρίζει την αυστραλιανή οικονοµία, 
εφόσον υπάρχει υψηλή ζήτηση για 

φυσικούς πόρους, εξέφρασε υψηλόβαθµο 
στέλεχος της Αποθεµατικής Τράπεζας.

Μιλώντας σε συνέδριο στην Καµπέρα, ο 
Chris Kent, υποδιοικητής, υπεύθυνος των 
οικονοµικών στην  Αποθεµατική Τράπεζα, 
δήλωσε ότι «η τρίτη φάση της αυξηµένης 
παραγωγής και εξαγωγής των εξαγωγών 
των φυσικών πόρων έχει επίσης ξεκινή-
σει, αλλά έχει ακόµη κι άλλο δρόµο, ει-
δικά στην περίπτωση του υγροποιηµένου 
φυσικού αερίου, για το οποίο η επένδυση 
πραγµατοποιείται επί σειρά ετών προτού 
έρθει η παραγωγή».

Μέχρι στιγµής, η κεντρική τράπεζα της 
χώρας έχει αντισταθεί στις πιέσεις να συ-
νεχίσει να µειώνει τα επιτόκια, τα οποία 
παραµένουν υψηλά µε βάση τα διεθνή δε-
δοµένα, στο 3,5%, εν µέρει εξαιτίας των 
ανησυχιών ότι οι επενδύσεις στις βιοµη-
χανίες εξόρυξης εξακολουθούν να αποτε-
λούν µεγαλύτερο ρίσκο για την οικονοµία 

σε σχέση και µε την επιβράδυνση της ανά-
πτυξης στην Κίνα και µε την κρίση χρέους 
της Ευρώπης.

Την τελευταία της οµιλία στη Βουλή 
της Ν.Ν.Ουαλίας, έδωσε χθες η ∆ή-
µαρχος του Σίδνεϊ, Κλόβερ Μουρ, η 

οποία παραιτήθηκε µετά από 25 χρόνια 
στην πολιτική ζωή της πολιτείας. Η κα 
Μουρ υποχρεώθηκε να παραιτηθεί από 
το βουλευτικό της αξίωµα (σηµ: εκλεγόταν 
στην έδρα του Σίδνεϊ), κάτω από τους νέ-
ους νόµους που δεν επιτρέπουν σε βου-
λευτές να κατέχουν παράλληλα θέσεις σε 
δηµοτικά συµβούλια. Όπως είναι γνωστό, 

στις τελευταίες δηµοτικές εκλογές, η κα 
Μουρ επανεξελέγη ∆ήµαρχος του Σίδνεϊ 
για τρίτη συνεχή φορά.

Στην τελευταία της οµιλία στην πολιτει-
ακή Βουλή, η κα Μουρ αναφέρθηκε στα 
κυριότερα σηµεία της 25ετούς καριέρας 
της στην πολιτική ζωή της Ν.Ν.Ουαλίας, 
υπογραµµίζοντας ότι αποχωρεί αφήνο-
ντας πίσω ανοικτά θέµατα, όπως αυτό της 
νοµιµοποίησης των γάµων ανάµεσα σε 
οµοφυλόφιλους.

Χιλιάδες άτοµα είπαν χθες το στερνό 
αντίο στον παίκτη του AFL, Τζον 
Μακάρθι, ο οποίος όπως είναι 

γνωστό βρήκε τραγικό θάνατο την προ-
ηγούµενη Πέµπτη, όταν έπεσε από την 
οροφή ξενοδοχείου του Λας Βέγκας. Ο 
22χρονος κηδεύθηκε χθες από τον Κα-
θολικό ναό Σεντ Μέρις Σταρ στην περι-

οχή Σορέντο της Βικτώριας, παρουσία 
εκπροσώπων από όλες τις οµάδες του 
AFL και πλήθος κόσµου. Ο Μακάρθι 
έπαιξε σε δύο οµάδες του AFL, την Πορτ 
Άντελαϊντ και την Κόλινγουντ, και στην 
κηδεία του παραβρέθηκαν σύσσωµες οι 
δύο οµάδες µε τους τεχνικούς και άλλους 
παράγοντές τους.

Αισιόδοξη η Αποθεματική Τράπεζα
για την πορεία της οικονομίας

Έπεσε η αυλαία στη Βουλή
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Στερνό «αντίο» στον Τζον Μακάρθι
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