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Τι συμβαίνει με την 
ηγεσία των Εργατικών

Π αρά τις φήμες, δεν είναι αλή-
θεια ότι γίνονται κινήσεις για 
την απομάκρυνση του Bill 
Shorten από την ηγεσία των 

Εργατικών, και οτιδήποτε θυμίζει τέ-
τοιους είδους κατάσταση πρέπει απλώς 
να αγνοηθεί – αυτό είναι ένα από τα μη-
νύματα της διάσκεψης του Κόμματος των 
Εργατικών της ΝΝΟ το Σαββατοκύριακο.
Ήταν μια απάντηση στην όλο και πιο 
έντονη εικόνα που δημιουργείται –τροφο-
δοτούμενη από κάποια γεγονότα– ότι οι 
Εργατικοί θεωρούν προτιμότερο να αλλά-
ξουν ηγέτη για τις εκλογές που θα διεξα-
χθούν μέσα στους επόμενους 11 μήνες. Η 
διατήρηση του Bill Shorten στη θέση του 

θεωρήθηκε ότι δεν αποτελεί εγγύηση για 
μια νίκη του Εργατικού Κόμματος, αλλά η 
απομάκρυνσή του, από την άλλη μεριά, 
θα μπορούσε να αυξήσει τις πιθανότητες 
για εκλογική ήττα. Ο υπουργός Άμυνας 
κ. Christopher Pyne, από το κόμμα των 
Φιλελευθέρων, υπογράμμισε στο δίκτυο 
Nine την περασμένη Παρασκευή ότι η 
κυβέρνηση του Turnbull θα ήθελε να δει 
τον κ. Shorten να φεύγει. Και, σίγουρα, 
αυτό που θέλει ο κ. Christopher Pyne δεν 
μπορεί να συμπίπτει με αυτό που επιλέ-
γουν οι Εργατικοί. Οι επανειλημμένες του 
αναφορές για την πολιτική άνοδο του κ. 
Albanese θεωρείται απόδειξη ότι οι Φι-
λελεύθεροι θέλουν να δουν το Εργατι-
κό Κόμμα να εισέρχεται σε μια περίοδο 
αστάθειας. Μια ομιλία του κ. Albanese 
στις 22 Ιουνίου έδωσε κάποια δείγματα 
για το τι θα έκανε αν αναλάμβανε την ηγε-
σία του κόμματος, ωστόσο δεν πρέπει με 
τίποτα να θεωρείται «κάλεσμα στα όπλα». 
Το επόμενο κύμα αμφισβήτησης προς τον 
κ. Shorten αναμένεται να έρθει μετά τις 
εκλογές της 28ης Ιουλίου, με πέντε ειδι-
κές ψηφοφορίες που η κυβέρνηση επι-
θυμεί να χαρακτηρίσει ως δημοψήφισμα 
για τη φορολογική πολιτική και για την 
ηγεσία του Εργατικού Κόμματος.

Επιζήμια για την Αυστραλία 
η αντιπαράθεση Κίνας-ΗΠΑ

O 
για πολλά χρόνια βουλευτής 
των Φιλελευθέρων Andrew 
Robb και πρώην υπουργός 
Εμπορίου, ο οποίος λίγο 

μετά την αποχώρησή του από το Κοι-
νοβούλιο το 2016 δέχτηκε μια επι-
κερδή θέση συμβούλου στην κινεζι-
κή εταιρεία Landbridge (με αμοιβή 
880.000 δολάρια τον χρόνο), λέει 
ότι η Αυστραλία πρέπει να ασκήσει 
την επιρροή της ανεξάρτητα από τις 
δύο αντίπαλες υπερδυνάμεις, την 
Κίνα και τις ΗΠΑ.
Μιλώντας στο ετήσιο δείπνο του 
Mineral Council of Australia (MCA) 
το βράδυ της Δευτέρας, ο κ. Robb 
ανέφερε ότι τόσο η Κίνα όσο και η Ιν-
δία επανεμφανίζονται ως σημαντικοί 
παράγοντες στην Ασία και ότι κατά τη 
διάρκεια του 21ου αιώνα θα «μοιρά-
ζονται» την εξουσία με τις ΗΠΑ.
 «Δυστυχώς, οι ΗΠΑ φαίνεται ακόμα 
να μην αποδέχονται αυτό το αναπό-
φευκτο γεγονός, με την Ουάσινγκτον 
να επικεντρώνεται αδιάκοπα στον πε-
ριορισμό της Κίνας – μια μάταιη και 
αντιπαραγωγική προσέγγιση, κατά 
τη γνώμη μου» δήλωσε ο κ. Robb. Ο 
πρώην υπουργός, ο οποίος επέβλεψε 
τις επιτυχημένες διαπραγματεύσεις 
για την κινεζική συμφωνία ελεύθε-
ρων συναλλαγών, προειδοποίησε ότι 
η μεγαλύτερη απειλή για την οικονο-
μική ευημερία της Αυστραλίας προέρ-
χεται από τον κίνδυνο μιας ασταθούς 
μετάβασης στο καθεστώς τής από κοι-
νού εξουσίας της με την Κίνα και την 

Ινδία. Ο κ. Robb προειδοποίησε το 
ακροατήριο του MCA ότι η εξόρυξη 
είναι η πιο εκτεθειμένη βιομηχανία 
της Αυστραλίας, μέσα στο μεταβαλλό-
μενο γεωπολιτικό περιβάλλον της πε-
ριοχής.  «Οι τομείς της εξόρυξης και 
της ενέργειας έχουν συμφέρον να βο-
ηθήσουν την Αυστραλία να διευρύνει 
αυτή την όλο και πιο έντονη πάλη 
εξουσίας και όχι να αφήσει μόνους 
τους δύο ταύρους σε μια μάντρα» ανέ-
φερε. Πρόσθεσε ότι η κατανομή της 
εξουσίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Κί-
νας είναι «η μεγαλύτερη ευκαιρία και 
ενδεχομένως η μεγαλύτερη απειλή» 
για την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού 
και υποστήριξε πως «μπορεί να εί-
ναι γεμάτη με συγκρούσεις» αλλά «η 
σύγκρουση δεν είναι αναπόφευκτη».  
«Μια άνευ προηγουμένου και απροσ-
δόκητη αύξηση της ζήτησης από μια 
χώρα, την Κίνα, οδήγησε στην έκρη-
ξη των εξορύξεων και μια νέα ζήτηση 
από την Κίνα και άλλες χώρες στην 
περιοχή μας μπορεί να διατηρήσει 
αυτή την ανάπτυξη για αρκετές δεκα-
ετίες, εάν κι εμείς παίξουμε σωστά» 
είπε. Οι παρατηρήσεις του πρώην 
πολιτικού έρχονται καθώς αυξάνεται 
ο φόβος από τον κλιμακούμενο εμπο-
ρικό πόλεμο μεταξύ της κυβέρνησης 
Τραμπ και του Πεκίνου και καθώς η 
κυβέρνηση Turnbull προσπαθεί να 
καθησυχάσει τις κινεζικές ανησυχίες 
σχετικά με τους νέους νόμους που 
στοχεύουν στην ξένη παρέμβαση 
στην Αυστραλία.

Αγαπητoί Δημότες,

Την περασμένη εβδομάδα (27 Ιουνίου), εορτάσαμε τη Διεθνή Ημέρα Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι εκείνες που απασχολούν λιγότερους από 200 εργαζομένους και 
συχνά χαρακτηρίζονται ως η ραχοκοκαλιά των περισσότερων οικονομιών σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή 
είναι σίγουρα και η περίπτωση στο Canterbury-Bankstown, όπου το 99% των 30.772 επιχειρήσεων μας είναι 
μικρού έως μεσαίου μεγέθους και γι ‘αυτό το Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν της περιοχής μας είναι 15,17 
δισ. δολάρια. Προσεγγίζει δηλαδή σχεδόν το 3% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της Πολιτείας!

Η μεταποίηση παραμένει ο μεγαλύτερος εργοδότης στο Canterbury-Bankstown, και παρέχει το 15% των 
τοπικών θέσεων εργασίας, αλλά τώρα ακολουθείται στενά από τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και 
της κοινωνικής πρόνοιας, με κάθε τομέα να συνεισφέρει κατά 13 τοις εκατό στην αγορά εργασίας και το 
λιανικό εμπόριο να ακολουθεί με σχεδόν 11 τοις εκατό.

Όπως βλέπετε, η συνεχής επιτυχία των τοπικών επιχειρήσεων είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο για τη 
δημιουργία και τη σταθερότητα της απασχόλησης, αλλά και για τη γενική υγεία της οικονομίας. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο το Συμβούλιο υποστηρίζει τις τοπικές επιχειρήσεις μέσω της βραβευμένης 
επιχειρηματικής συμβουλευτικής υπηρεσίας του Canterbury-Bankstown (CBBAS). Το CBBAS είναι μια 
πλατφόρμα που συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες που αφορούν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, από τις 
νεοσύστατες μέχρι τις παλαιότερες που επιθυμούν να επεκταθούν με βιώσιμο τρόπο. Το καλύτερο πράγμα για 
το CBBAS είναι, εάν το προσωπικό δεν μπορεί να σας βοηθήσει απευθείας, θα σας φέρει σε επαφή με κάποιον 
που μπορεί, ειδικά αν το αίτημα σας σχετίζεται με κυβερνητική υπηρεσία που ασχολείται με τις εξαγωγές και 
τις εισαγωγές.

Ένα πολύ σημαντικό όφελος που προσφέρει το CBBAS είναι η ευκαιρία να συναντηθείτε με άλλους 
επιχειρηματίες στις τακτικές συναντήσεις του Business Networking Events. Αυτές περιλαμβάνουν επίσης 
προσκεκλημένους ομιλητές που παρέχουν σχετικές και έγκυρες πληροφορίες, για θέματα όπως οι πιο 
πρόσφατες τεχνικές μάρκετινγκ έως τις βελτιώσεις στην τεχνολογία.

Σας ενθαρρύνω να δείτε τι μπορεί να σας προσφέρει το CBBAS ως ιδιοκτήτη επιχείρησης ή φορέα 
εκμετάλλευσης, στο cb.city/business ή καλέστε στο 9707 9228.
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