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Ανάπτυξη αλλά µε 
αστερίσκους για την 
οικονοµία της Αυστραλίας

H 
οικονοµία της Αυστραλίας 
σηµείωσε ανάπτυξη υψη-
λότερη από τις προβλέψεις 
το πρώτο τρίµηνο, αλλά σε 

ετήσια βάση ο ρυθµός ανάπτυξης 
παραµένει χαµηλότερος από τις 
δυνατότητές της. Οικονοµικοί ανα-
λυτές εκτιµούν πως δεν επαρκεί 
για να αποτρέψει την αύξηση της 
ανεργίας εξαιτίας της κρίσης που 
διέρχεται ο κλάδος των ορυχείων, 
της µειωµένης εξωτερικής ζήτησης 
και των χαµηλών τιµών των εµπο-
ρευµάτων. Σύµφωνα, άλλωστε, µε 
την Deloitte Access Economics, το 
δηµοσιονοµικό έλλειµµα θα φθά-
σει στα 46 δισ. δολάρια Αυστραλί-
ας φέτος και η χώρα ενδέχεται να 
χάσει τη βαθµολογία των τριών Α 
που της έχουν δώσει οι οίκοι αξι-
ολόγησης.
Σε τριµηνιαία βάση, η αύξηση του 
ΑΕΠ ήταν 0,9% όταν οι προβλέ-
ψεις κυµαίνονταν από 0,5% έως 
0,7%. Σε ετήσια βάση, όµως, η 
ανάπτυξη περιορίζεται στο 2,3% 
παραµένοντας κάτω από το 2,8%, 
που είναι ο µέσος όρος ανάπτυ-
ξης της αυστραλιανής οικονοµίας 
την τελευταία δεκαετία και σαφώς 
κάτω από το 3% που είναι ο µέσος 
όρος των τελευταίων 15 ετών. Οι 
οικονοµικοί αναλυτές παραµένουν 
απαισιόδοξοι καθώς η ανάπτυξη 
του πρώτου τριµήνου βασίστηκε σε 
µια αύξηση των εξαγωγών καίριων 
προϊόντων όπως ο άνθρακας και 
το σιδηροµετάλλευµα, αλλά εξίσου 
σηµαντικό µερίδιο έχουν η συγκέ-
ντρωση αποθεµάτων των επιχει-

ρήσεων, η αυξηµένη κατανάλωση 
των νοικοκυριών χάρη στο φθηνό 
πετρέλαιο, στις χρηµατοπιστωτικές 
υπηρεσίες αλλά και στις επενδύ-
σεις σε ακίνητα. Μειώθηκαν, αντι-
θέτως, οι δηµόσιες επενδύσεις, οι 
κατασκευές και οι επενδύσεις των 
επιχειρήσεων σε εξοπλισµό.
Μιλώντας στο αµερικανικό δίκτυο 
CNBC, αναλυτές της ΑΝΖ προβλέ-
πουν πως «θα διαρκέσει για πολύ 
καιρό ακόµη ο αντίκτυπος από τη 
µείωση των επενδύσεων στον το-
µέα των ορυχείων και θα είναι πολύ 
µεγαλύτερος τα επόµενα τρίµηνα, 
καθώς οδεύουν προς την ολοκλή-
ρωσή τους µεγάλες µονάδες υγρο-
ποιηµένου φυσικού αερίου». Αλλοι 
αναλυτές εκτιµούν, άλλωστε, πως 
δεν θα µπορέσει να διατηρηθεί σε 
υψηλά επίπεδα η κατανάλωση των 
νοικοκυριών, επειδή παραµένει 
υψηλή η ανεργία και δεν αυξάνο-
νται οι µισθοί. Αποτελεί, άλλωστε, 
λόγο ανησυχίας για τις εξαγωγικές 
επιχειρήσεις της χώρας η ενίσχυ-
ση του δολαρίου Αυστραλίας, που 
µετά τη δηµοσιοποίηση των στοι-
χείων ενισχύθηκε κατά 0,35% στα 
0,7794 δολάρια ΗΠΑ. Είχε ήδη 
ανατιµηθεί την Τρίτη όταν η κεντρι-
κή τράπεζα αποφάσισε να µην προ-
χωρήσει σε περαιτέρω χαλάρωση 
της νοµισµατικής της πολιτικής.
Εχει µειώσει τα επιτόκια δύο φο-
ρές από την αρχή του έτους, τον 
Φεβρουάριο και τον Μάιο, και τις 
δύο φορές κατά 25 µονάδες βάσης 
και τώρα βρίσκονται στο ιστορικό 
χαµηλό επίπεδο του 2%.
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Ζητείται Υπάλληλος 

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα ΝΝΟ 
ζητάει να προσλάβει υπεύθυνο άτοµα 

για πλήρη απασχόληση 
στον Παιδικό Σταθµό του Marrickville.

Η θέση εργασίας είναι για άτοµο που θέλει να εργαστεί σαν

Early Childhood Teacher 
(University trained)

Για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλούµε αποστείλατε το βιογραφικό σας 

στο gocmoc@goc.com.au  ή  info@goc.com.au 

ή επικοινωνήστε µε το Γραφείο του Παιδικού Σταθµού 
στο Τηλ. : (02) 9558 1591 

ή µε τα Κεντρικά Γραφεία της Κοινότητας 
στο Τηλ.: (02) 9740 6022

Αιτήσεις θα γίνουν δεκτές µέχρι και τις 5.00µµ., 
Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015.

ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ»
2 WOOLCOTT ST, EARLWOOD ΤΗΛ: 9718 7195

Ζητείται Εθελοντής 
Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα ΝΝΟ ζητάει 
έναν εθελοντή οδηγό για µερική απασχόληση 

στον  Οίκο Ευγηρίας «Ελληνικό Σπίτι» στο Earlwood. 

Το κατάλληλο άτοµο θα πρέπει 
να έχει άδεια οδηγήσεως λεωφορείου. 

Η εθελοντική απασχόληση θα είναι 
για µια µε δύο ηµέρες την εβδοµάδα 

και αφορά την µετακίνηση των ηλικιωµένων. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλούµε αποστείλατε το βιογραφικό σας 

στο hosteladmin@goc.com.au

ή επικοινωνήστε µε τον Οίκο Ευγηρίας 
«Ελληνικό Σπίτι» στο Τηλ: (02) 9718 7195

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών και Καλλιτεχνών Αυστραλίας (Ε.Ε.Λ.Κ.Α)

Οργανώνει  έ κ θ ε σ η (Μνήµες από το παρελθόν)
Ζ ω γ ρ α φ ι κ ή ς  και  αντικειµένων περασµένων εποχών

Στις 12 – 13 Ιουνίου 2015
στην Μυτιληνιακή Αδελφότητα, 

225 Canterbury Rd. CANTERBURY
Η έναρξη θα γίνει στις 12 Ιουνίου 2015
Ηµέρα Παρασκευή και ώρα 6.30 µ.µ.

Και το Σάββατο 13 Ιουνίου 2015
η έκθεση θα είναι ανοιχτή από τις 10 π.µ. – 4 µ.µ.

Επίσης την Παρασκευή θα γίνει και η παρουσίαση του περιοδικού
«Η Φωνή της ΕΕΛΚΑ»

Θα προσφερθούν καφές και εδέσµατα.

Είσοδος ελεύθερη. Όλοι ευπρόσδεκτοι.
Η παρουσία σας θα µας τιµήσει ιδιαίτερα

Για πληροφορίες:  Πόπη Α.Μαλλιάνου: (02) 9365 5445, 0431478875
   Βηθλεέµ Γεωργέλλη: (02) 9743 4148      
   Μαιρη Τσιγκρή:  (02) 9591 6631        

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο                                              




