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Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 
τριών χρόνων έπεσε τον Δεκέμβριο ο αριθ-
μός κενών θέσεων εργασίας που διαφημί-
στηκαν στις εφημερίδες και στο διαδίκτυο. 
Συγκεκριμένα, στοιχεία που έδωσε χθες στη 
δημοσιότητα η Τράπεζα ΑΝΖ, δείχνουν μεί-
ωση 3,8%, που σύμφωνα με τους οικονομο-
λόγους, οφείλεται στο αβέβαιο οικονομικό 
κλίμα, που κάνει τις επιχειρήσεις πιο επιφυ-
λακτικές στην πρόσληψη εργαζομένων.

«Η περαιτέρω χαλάρωση της νομισματι-
κής πολιτικής κρίνεται αναγκαία στο παρόν 
στάδιο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η οι-
κονομική ανάπτυξη αναμένεται να είναι χα-

μηλότερη από  την αναμενόμενη», δήλωσε ο 
ανώτατος οικονομολόγος της ΑΝΖ, Τζάστιν 
Φάμπιο. «Πιστεύω ότι μέσα στους επόμενους 
λίγους μήνες η Αποθεματική Τράπεζα θα 
προβεί στην περαιτέρω μείωση των επιτοκί-
ων κατά 0,25%», υπογράμμισε ο κ. Φάμπιο.

Να υπενθυμίσουμε ότι τον Νοέμβριο του 
2012 η ανεργία βρισκόταν στο 5,2% του ερ-
γατικού δυναμικού. Τα τελευταία στοιχεία για 
την ανεργία θα ανακοινωθούν αύριο Πέμπτη 
από το Αυστραλιανό Γραφείο Στατιστικών 
Ερευνών.

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι προβλέ-
πουν αύξηση της ανεργίας στο 5,4%.

Η μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας 
από την καύση ξύλων (σε τζάκια και σόμπες) 
μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο πρόωρου θα-
νάτου, σύμφωνα με νέα διεθνή έρευνα, που 
δημοσιεύεται στο επιστημονικό έντυπο British 
Medical Journal.

Μάλιστα, η μείωση του κινδύνου είναι 
μεγαλύτερη για τους άνδρες σε σχέση με τις 
γυναίκες.

Πρόκειται για την πρώτη μελέτη που εκτιμά 
την επίπτωση στην θνησιμότητα από τη μεί-
ωση της καύσης ξύλων και άλλης βιομάζας 
για τη θέρμανση ή το μαγείρεμα σε οικιακό 
περιβάλλον.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Τα-
σμανίας, με επικεφαλής την Δρ Φέι Τζόνστον, 
συνεργάστηκαν με Καναδούς συναδέλφους 
τους και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 
θάνατοι ανδρών από κάθε αιτία (ιδίως όμως 
από καρδιαγγειακή ή αναπνευστική) θα μπο-
ρούσαν να μειωθούν σημαντικά, αν επιτυγ-
χανόταν μείωση στον καπνό που εκλύεται 
στην ατμόσφαιρα από την καύση ξύλων και 
των συναφών υλικών. Παρόλο που έχουν 
γίνει πολλές μελέτες για τις συνέπειες της ρύ-
πανσης του αέρα στην υγεία των ανθρώπων, 
σχεδόν καθόλου μελέτες δεν είχαν έως τώρα 
αναφέρει μειώσεις στη θνησιμότητα από πα-
ρεμβάσεις προκειμένου να μειωθεί η περι-
βαλλοντική ρύπανση λόγω καύσης βιομάζας.

Το 2001, σε μια περιοχή της Τασμανίας, εί-
χαν ληφθεί μια σειρά από μέτρα με στόχο να 
μειωθεί η ρύπανση από την καύση ξύλων και 
να προτιμηθεί η χρήση ηλεκτρισμού. Η συνέ-
πεια ήταν να υποχωρήσει δραστικά η χρήση 
ξύλων στα σπίτια (από το 66% στο 30%). 

Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, η 
ρύπανση του αέρα με μικροσωματίδια 
μειώθηκε κατά 40% περίπου, από τα 44 

μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο στα 27 
μικρογραμμάρια.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τα δεδομένα 
από εκείνη την παρέμβαση για να αξιολογή-
σουν κατά πόσο υπήρξαν μέσα τα επόμενα 
χρόνια αξιοσημείωτες αλλαγές στη θνησι-
μότητα, κυρίως από καρδιαγγειακές και ανα-
πνευστικές αιτίες. 

Κάνοντας συγκρίσεις με άλλα μέρη στην 
Τασμανία, όπου δεν είχαν ληφθεί ανάλογα 
μέτρα περιορισμού της καύσης ξύλων, συμπέ-
ραναν ότι υπήρξε αισθητή μείωση των θανά-
των, ιδίως στον ανδρικό πληθυσμό, από τη 
στιγμή που ο αέρας είχε καθαρίσει σημαντικά. 

Έτσι, μεταξύ των ετών 1994-2001 (όταν 
γινόταν εκτεταμένη χρήση ξύλων στα σπίτια) 
και 2001-2007 (όταν πια η καύση είχε μειω-
θεί δραστικά), διαπιστώθηκε μείωση 11,4% 
στους θανάτους των ανδρών από οποιαδήπο-
τε αιτία, 17,9% στους θανάτους από καρδιαγ-

γειακή αιτία και 22,8% στη θνησιμότητα από 
αναπνευστικά προβλήματα.

Οι συγκρίσεις των μετρήσεων για τους χει-
μερινούς μήνες (Ιούνιο έως Αύγουστο στο 
νότιο ημισφαίριο), όταν η χρήση των ξύλων 
από τα νοικοκυριά ήταν πολύ πιο συχνή, 
έδειξαν ότι, μετά από τις παρεμβάσεις υπέρ 
του ηλεκτρικού ρεύματος, οι μειώσεις της 
θνησιμότητα ήταν ακόμα μεγαλύτερες: 20% 
για τις καρδιαγγειακές αιτίες και 28% για τις 
αναπνευστικές. 

Στο σύνολο του πληθυσμού, οι αντίστοιχες 
μειώσεις των θανάτων ήταν 2,7% (από κάθε 
αιτία), 4,9% (καρδιαγγειακά) και 8,5% (ανα-
πνευστικά).

Η μελέτη «αναδεικνύει τα σημαντικά δυ-
νητικά οφέλη για τη δημόσια υγεία από πα-
ρεμβάσεις που θα μειώνουν τη ρύπανση του 
περιβάλλοντος λόγω της καύσης βιομάζας», 
υπογραμμίζεται στο συμπέρασμα της μελέτης. 

Σημαντική μείωση στα στεγαστικά δάνεια 
των αγοραστών πρώτης κατοικίας
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Με τα ίδια χρήματα 
και την ίδια περιοδεία

Σημαντική μείωση στον αριθμό στε-
γαστικών δανείων που χορηγήθηκαν σε 
αγοραστές πρώτης κατοικίας, σημειώθη-
κε τον περασμένο Νοέμβριο, σύμφωνα 
με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη 
δημοσιότητα χθες η Στατιστική Υπηρε-
σία της χώρας. Συγκεκριμένα το ποσο-
στό αγοραστών πρώτης κατοικίας στους 
οποίους χορηγήθηκαν στεγαστικά δά-
νεια, «έπεσε» στο 15,8% από 18,7% που 
ήταν τον προηγούμενο μήνα. Το ποσοστό 
αυτό ήταν το χαμηλότερο των τελευταίων 
8,5 χρόνων.

Να σημειωθεί ότι γενικά ο αριθμός των 
στεγαστικών δανείων που χορηγήθηκαν 
τον Νοέμβριο ήταν κατά 0,5% χαμηλότερος 
απ’ αυτόν του προηγούμενου μήνα. Τα στε-
γαστικά δάνεια για την οικοδόμηση νέων 
σπιτιών μειώθηκαν κατά 1,8% και αυτά για 
την αγορά νέων σπιτιών κατά 10,3%.
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