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Έως και 6% η οικονοµική 
ύφεση µέσα στο 2020
Η οικονοµία της Αυστραλίας είναι έτοιµη 
για τη βαθύτερη ύφεση της εδώ και 90 χρό-
νια, καθώς οι περιορισµοί που αποσκοπούν 
στην άµβλυνση της εξάπλωσης του κορονα-
ϊού ωθούν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυ-
ριά στο χείλος, σύµφωνα µε την Bloomberg 
Economics. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 
θα µειωθεί κατά περίπου 10% τα τρία πρώ-
τα τρίµηνα του 2020, πριν από τη σταδιακή 
ανάκαµψη τους τελευταίους τρεις µήνες, γρά-
φει σε έρευνα τη ∆ευτέρα ο James McIntyre, 
οικονοµολόγος της Bloomberg Economics. 
∆εν περιµένει από την Αυστραλία να επι-
στρέψει στο επίπεδο της δραστηριότητάς της 
πριν από το κοροναϊό για τρία χρόνια. «Η 
ζοφερή οικονοµική πραγµατικότητα είναι 
ότι δεν µπορούν όλες οι επιχειρήσεις και 
οι θέσεις εργασίας να σωθούν παρά τις κα-
λύτερες προσπάθειες των υπεύθυνων για τη 
χάραξη δηµοσιονοµικών πολιτικών», έγρα-
ψε ο McIntyre. «Τα δηµοσιονοµικά µέτρα 
είναι ακόµα απαραίτητα και αξίζει τον κόπο 
– είναι λιγότερο δαπανηρό να βοηθήσουµε 
τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά µέχρι την 
τελική ανάκαµψη παρά να ξαναχτίσουν την 
οικονοµία µετά». Η Κεντρική Τράπεζα της 
Αυστραλίας έχει µειώσει το επιτόκιο ρευ-
στότητας σχεδόν στο µηδέν και αγοράζει 
κρατικά οµόλογα µε χαµηλότερες αποδό-
σεις και µειώνει τα επιτόκια σε ολόκληρη 
την οικονοµία. Ο McIntyre υποστηρίζει ότι 
τα µέτρα τόνωσης, ανεξάρτητα από το πόσο 
µεγάλα, δε θα αποτρέψουν την αναταραχή 
στην οικονοµία, αλλά είναι καθοριστικής 
σηµασίας για να βοηθήσουν τις επιχειρή-
σεις στην κρίση και να ξαναχτιστούν αργό-
τερα. ∆εκάδες χιλιάδες Αυστραλοί εργάτες 
έχουν ήδη πάει στο σπίτι τους ως λιανο-
πωλητές. Η κυβέρνηση έχει περάσει µέχρι 
στιγµής δηµοσιονοµική στήριξη αξίας άνω 
των 80 δισεκατοµµυρίων δολαρίων και η 
ανακοίνωση του Morrison σήµερα φέρνει 
συνολικά δηµοσιονοµικά και νοµισµατικά 
κίνητρα µε 320 δισεκατοµµύρια δολάρια 
ΗΠΑ ή 16,4% του ΑΕΠ.

Αυξάνονται τα θύµατα 
του κορωνοϊού στη ΝΝΟ
Ο

ι υγειονοµικές αρχές στη NNO επιβεβαίω-
σαν, την Τρίτη, τον ένατο θάνατο από κο-
ρονοϊό στην πολιτεία. Πρόκειται για µια γυ-
ναίκα ηλικίας 95 ετών που κατοικούσε στο 

Dorothy Henderson Lodge του Σίδνεϊ. 
Η άτυχη γυναίκα είναι η πέµπτη ένοικος του οίκου 
φροντίδας ηλικιωµένων στο πάρκο Macquarie που 
πέθανε αφού µολύνθηκε µε τον COVID-19, ανεβάζο-
ντας στα 20 τα θύµατα στη χώρα. Έως και προχθές το 
πρωί, τα κρούσµατα του νέου κορονοϊού στη ΝΝΟ εί-
χαν φτάσει συνολικά τα 2.182, µε 150 νέες µολύνσεις.
Η πρωθυπουργός της ΝΝΟ, Gladys Berejiklian, επι-
βεβαίωσε ότι περισσότερα από 100.000 τεστ για 
κορονοϊό είχαν πραγµατοποιηθεί σε ολόκληρη την 
πολιτεία έως προχθές και πρόσθεσε ότι τα τεστ αυ-
ξάνονταν. Προειδοποίησε επίσης ότι η ΝΝΟ δεν θα 
είναι σε θέση να ελέγξει την εξάπλωση του ιού κι ότι 
εναπόκειται στα άτοµα να παραµείνουν σε επαγρύπνη-
ση. «∆εν µπορούµε να αφήσουµε το πόδι µας από το 
πεντάλ, δεν µπορούµε να χαλαρώσουµε. Μην κοιτάτε 
τον αριθµό των περιπτώσεων κι αν ανεβαίνει ή κα-
τεβαίνει σε µια µέρα, διότι δε χρειάζεται πολύ για να 
ξεφύγουν τα πράγµατα. Σε αυτό το στάδιο εξακολου-
θούµε, σε κάποιο βαθµό, να ελέγχουµε την εξάπλωση, 
αλλά γνωρίζουµε ότι δεν µπορούµε να το κάνουµε για 
πάντα. Αυτός ο ιός είναι µολυσµατικός, εξαπλώνεται 
πραγµατικά πολύ γρήγορα και δυστυχώς πολύ αποτε-

λεσµατικά και, ως εκ τούτου, πρέπει να διατηρήσουµε 
την επαγρύπνησή µας» δήλωσε η κ. Berejiklian προ-
χθές.
Η αστυνοµία της ΝΝΟ επιβεβαίωσε ότι θα συνεχίσουν 
να µπαίνουν σε καραντίνα δεκατεσσάρων ηµερών 
όσοι επιστρέφουν από το εξωτερικό. Ο διοικητής Mick 
Fuller δήλωσε ότι η πλειοψηφία αυτών αντιλαµβάνο-
νται την αναγκαιότητα του µέτρου. Στο αεροδρόµιο του 
Σίδνεϊ αναµένονταν άλλες 700 αφίξεις προχθές. 
Οι επιχειρήσεις της ΝΝΟ παροτρύνονται να προσαρ-
µοστούν, έτσι ώστε να µπορούν να κατασκευάσουν 
αναγκαία ιατρικά υλικά, όπως απολυµαντικά χεριών 
και µάσκες. Η κ. Berejiklian προανήγγειλε κυβερνη-
τική υποστήριξη για όσες επιχειρήσεις µπορούν να 
βοηθήσουν.

Στο χαµηλότερο επίπεδο από τη δεκαετία 
του ‘70 η καταναλωτική εµπιστοσύνη
Στο χαµηλότερο επίπεδο από τις 
πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας 
του 70 υποχώρησε η καταναλωτι-
κή εµπιστοσύνη στην Αυστραλία, 
εν µέσω ενίσχυσης των περιορι-
σµών για την αντιµετώπιση της 

εξάπλωσης του κορονοϊού. Η κα-
ταναλωτική εµπιστοσύνη σύµφωνα 
µε την εβδοµαδιαία έρευνα ANZ-
Roy Morgan συρρικνώθηκε κατά 
9,8% την προηγούµενη εβδοµάδα, 
φτάνοντας στο χαµηλότερο επί-

πεδο από την έναρξη της έρευνας 
το 1973. Η έρευνα δείχνει ότι η 
εµπιστοσύνη στις τρέχουσες χρη-
µατοοικονοµικές συνθήκες υποχώ-
ρησε 16,1% από την προηγούµενη 
εβδοµάδα.

Αυστηρότερους περιορισµούς ζητούν οι αγροτικές επαρχίες, λόγω COVID-19 Αναστέλλουν την 
έντυπη έκδοσή τους 
περίπου 60 εφηµερίδες 

Ενώ τα πολιτειακά σύνορα παρα-
µένουν κλειστά, ορισµένοι γιατροί 
και τοπικοί σύµβουλοι πιέζουν τις 
κυβερνήσεις πολιτειών κι Εδαφών 
να εξετάσουν το ενδεχόµενο να 
κλείσουν και οι αγροτικές επαρχί-
ες, προκειµένου να προστατευτούν 
από τον κορονοϊό. Ο αναπληρω-
τής ηγέτης των Εθνικών, David 
Littleproud, υποστηρίζει αυτή την 
άποψη. «Αν συνεχίσουµε να βλέ-
πουµε τους ανθρώπους να αγνοούν 
τις συµβουλές των επαγγελµατιών 
υγείας, των πρωθυπουργών και της 
οµοσπονδιακής κυβέρνησης, τότε 
θα πρέπει να δράσουµε πιο δυνα-
µικά» δήλωσε.
Οι κάτοικοι πολλών αγροτικών οι-
κισµών λένε ότι, παρά τις εκκλήσεις 
και τις προειδοποιήσεις των πολιτι-
κών ηγετών οι κάτοικοι των πόλε-
ων να παραµένουν σπίτι, δεν υπα-
κούουν όλοι. Ο τοπικός γιατρός του 

Coonabarabran, στην κεντροδυτική 
ΝΝΟ, Aniello Iannuzzi, δήλωσε ότι 
οι άνθρωποι αναζητούν καταφύγιο 
από την πανδηµία στην περιοχή 
του. Ο ∆ρ Iannuzzi, ο οποίος εί-
ναι επίσης αντιδήµαρχος του τοπι-
κού συµβουλίου, ανησυχεί µήπως 
οι επισκέπτες εκτός πόλης φέρουν 
µαζί τους τον κορονοϊό. «Τα µικρό-
τερα επαρχιακά νοσοκοµεία δεν 
έχουν σχεδιαστεί για ασθενείς µε 
αναπνευστική υποστήριξη και θα 
είναι τροµακτικό αν ο COVID-19 
εµφανιστεί σε αυτές τις µικρές πό-
λεις» ανέφερε. Ζητάει δραστικά µέ-
τρα για την προστασία των µικρών 
αγροτικών πληθυσµών, συµπερι-
λαµβανοµένου του κλεισίµατος των 
επαρχιακών συνόρων, επισηµαί-
νοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις πως 
τέτοια µέτρα έχουν αποτέλεσµα στο 
εξωτερικό.
Όλες οι πολιτείες και τα Εδάφη ζή-

τησαν από τους πολίτες να αποφύ-
γουν τα µη αναγκαία ταξίδια, αλλά 
ορισµένες περιοχές επέκτειναν αυτή 
την οδηγία περισσότερο από άλλες. 
Ο πρωθυπουργός της Τασµανίας, 
Peter Gutwein, απαγορεύει ρητά 
στους ανθρώπους να επισκέπτονται 
τις εξοχικές κατοικίες τους. Οι κά-
τοικοι της Καµπέρας αποτρέπονται 
από το να επισκέπτονται τη νότια 
ακτή της ΝΝΟ. Στη ∆υτική Αυ-
στραλία, οι πολίτες κλήθηκαν να 
αποφύγουν τους δηµοφιλείς του-
ριστικούς προορισµούς στη νότια 
ακτογραµµή της πολιτείας τους και 
οι µετακινήσεις µεταξύ των περιο-
χών της έχουν περιοριστεί, ενώ οι 
παραβάτες αντιµετωπίζουν πρόστι-
µο έως και $50.000. Ισχύουν επί-
σης ταξιδιωτικές απαγορεύσεις για 
την προστασία των αποµακρυσµέ-
νων κοινοτήτων αυτοχθόνων στη 
βόρεια Αυστραλία.

Βαρύ πλήγµα, όπως και πολλές άλλες επιχει-
ρήσεις, δέχονται και τα µέσα µαζικής ενηµέ-
ρωσης που την περίοδο µάλιστα της πανδη-
µίας καλούνται να βρίσκονται στις επάλξεις 
για την ενηµέρωση του κόσµου. Ο νέος κορο-
νοϊός έχει οδηγήσει περίπου 60 εφηµερίδες 
της περιφέρειας να αναστείλουν την έντυπη 
έκδοσή τους. Ο όµιλος News Corp ήδη ανα-
κοίνωσε ότι θα εµπλουτίσει τα διαδικτυακά 
του µέσα µε το περιέχοµενο που προορι-
ζόταν για τον έντυπο Τύπο. Στον όµιλο του 
µεγιστάνα Ρούπερτ Μέρντοχ ανήκουν µετα-
ξύ άλλων οι εφηµερίδες The Manly Daily, 
The Wentworth Courier και The Diamond 
Valley Leader. Επίσης, ανακοίνωσαν ότι 
θα δώσουν µια δωρεάν συνδροµή 28 ηµε-
ρών στους τίτλους των  Herald Sun, Daily 
Telegraph,  Courier-Mail και Advertiser.




