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Υποβαθµίστηκε 
η αυστραλιανή οικονοµία 
από το ∆ΝΤ
Η πτώση στις εξαγωγές µεταλ-

λευµάτων και η πτώση των 
επενδύσεων σε κατοικίες 
οδήγησαν το ∆ιεθνές Νοµι-

σµατικό Ταµείο να αναθεωρήσει τις 

προβλέψεις του για την ανάπτυξη της 
αυστραλιανής οικονοµίας. Το τελευ-
ταίο Παγκόσµιο Οικονοµικό ∆ελτίο 
του ∆ΝΤ, που δόθηκε στη δηµοσιό-
τητα χθες προβλέπει ρυθµό ανάπτυ-

ξη 2,2% για το 2017 από 3% που 
προέβλεπε πριν από έξι µήνες. Ενώ 
η οικονοµία της Αυστραλίας αναµέ-
νεται να ανακάµψει το 2018, η πρό-
βλεψη έχει επίσης διορθωθεί στο 
2,9%, σε σχέση µε το αναµενόµενο 
3%. «Η ανάπτυξη αναµένεται να µε-
τριαστεί προσωρινά στο 2,2% στην 
Αυστραλία, καθώς οι επενδύσεις σε 
κατοικίες και οι εξαγωγές µεταλλευ-
µάτων κατά το πρώτο εξάµηνο του 
έτους υπονοµεύθηκαν από κακές και-
ρικές συνθήκες», αναφέρει το ∆ΝΤ. 
Ο Θησαυροφύλακας Σκοτ Μόρισον 
που βρίσκεται στην Ουάσιγκτον για 
τις ετήσιες συναντήσεις µε το ∆ΝΤ, 
δήλωσε ότι θεωρεί πιο έγκυρες τις 
προβλέψεις της κυβέρνησης αλλά θα 
λάβει υπόψη του και αυτές του ∆ΝΤ. 
«Προφανώς θα αναθεωρήσουµε τις 
προβλέψεις µας αν χρειαστεί», δήλω-
σε ο κ. Μόρισον. Αν και δεν απορ-
ρίπτει την προβλέψεις του ∆ΝΤ, ο κ. 
Μόρισον επεσήµανε τα θετικά οικο-
νοµικά δεδοµένα όπως προκύπτουν 
από την τελευταίας έρευνα της NAB, 
η οποία περιγράφει το γενικότερο οι-
κονοµικό κλίµα ως ιδιαίτερα ευνοϊκό 
για τις επιχειρήσεις. «Οι καλύτερες 
ηµέρες στις οποίες έχω αναφερθεί 
επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία και 
µην ξεχνάµε ότι 325.000 Αυστραλοί 
βρήκαν δουλειά το περασµένο έτος», 
δήλωσε ο κ. Μόρισον.
Να σηµειωθεί ότι ο προϋπολογι-
σµός 2017-18 βασίζεται στην αισι-
όδοξη πρόβλεψη περί αύξησης των 
µισθών που θα έχει ως αποτέλεσµα 
να επανέλθει το πλεόνασµα έως το 
2020-21. Το ∆ΝΤ αναφέρθηκε ιδι-

αίτερα τον αντίκτυπο του κυκλώνα 
Debbie τον Μάρτιο καθώς οι καθυ-
στερήσεις στη µεταφορά άνθρακα 
πυροδότησαν µείωση του δείκτη τι-
µών. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι 
η ισχυρή ζήτηση από την Κίνα βοή-
θησε στην νέα άνοδο των τιµών. Το 
∆ΝΤ προέτρεψε την Αυστραλία να 
διατηρήσει τα  χαµηλά επιτόκια, να 
αναβαθµίσει τις µεταφορές και τις  
σιδηροδροµικές γραµµές υψηλής 
ταχύτητας, τα λιµάνια και τις  τηλε-
πικοινωνίες. «Μετά από δεκαετίες 
σχεδόν συνεχούς πτώσης, οι δηµό-
σιες επενδύσεις σε υποδοµές και το 
απόθεµα δηµόσιου κεφαλαίου είναι 
σε ιστορικά χαµηλό επίπεδο στις 
προηγµένες οικονοµίες», παρατηρεί 
το ∆ΝΤ και προσθέτει «πολλές χώ-
ρες θα µπορούσαν να επωφεληθούν 
από το ευνοϊκό περιβάλλον χρηµα-
τοδότησης για τη βελτίωση της ποιό-
τητας των υποδοµών τους». Το ∆ΝΤ 
διατύπωσε επίσης ανησυχίες σχετι-
κά µε τη στασιµότητα των µεταρρυθ-
µίσεων στην παραγωγή και τις ερ-
γασιακές πρακτικές, ιδιαίτερα στην 
περίπτωση της Αυστραλίας, της Ελ-
λάδας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και 
της Ισπανίας. Η µικρή αναθεώρηση 
στις προβλέψεις του ∆ΝΤ έρχεται 
µετά από 26 χρόνια συνεχιζόµενης 
οικονοµικής ανάπτυξης στην Αυ-
στραλία, όπου τα προβλήµατα από 
την παγκόσµια οικονοµική κρίση 
αποφεύχθηκαν σε µεγάλο βαθµό 
εξαιτίας της έκρηξης των επενδύσε-
ων στην εξορυκτική βιοµηχανία και 
της κρατικής στήριξης προς τις τρά-
πεζες.




