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Μείωση 1,9% σημείωσε 
ο Γενικός Δείκτης Τιμών 
Καταναλωτή

Οι τιμές καταναλωτή υποχώρησαν κατά 1,9 τοις εκατό το τρί-
μηνο του Ιουνίου με κύρια αιτία την δωρεάν φροντίδα των 
παιδιών και τα φθηνά καύσιμα. Πρόκειται για την η μεγαλύτε-
ρη πτώση από το 1948.
Αυξήθηκαν απότομα οι τιμές στα αγαθά με υψηλή ζήτηση 
λόγω COVID, όπως τα προϊόντα καθαρισμού, το χαρτί υγείας, 
τα έπιπλα και οι ηλεκτρονικές συσκευές.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή σημείωσε τη μεγαλύτερη 
τριμηνιαία πτώση του (1,9%) το τρίμηνο του Ιουνίου.

Η Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι η πτώση των τιμών οφεί-
λεται κυρίως στη δωρεάν φροντίδα των παιδιών, στην πτώση 
των τιμών των καυσίμων κατά 19,3% και στη μεγάλη πτώση του 
κόστους της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη 
Νέα Νότια Ουαλία, τη Βικτώρια και το Κουίνσλαντ.

«Εξαιρουμένων αυτών των τριών συνιστωσών, ο Γενικός Δεί-
κτης Τιμών Καταναλωτή θα είχε αυξηθεί κατά 0,1% το τρίμηνο 
του Ιουνίου», σημείωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της ABS, 
Bruce Hockman.

Κάποιες αξιοσημείωτες αυξήσεις τιμών οφείλονται, επίσης, 
στην πανδημία, με το κόστος των προϊόντων καθαρισμού και 
συντήρησης να έχει αυξηθεί κατά 6,2%. Στην κατηγορία αυτή 
περιλαμβάνονται το χαρτί τουαλέτας που αυξήθηκε κατά 4,5%, 
τα έπιπλα κατά 3,8%, οι μεγάλες οικιακές συσκευές έως 3%, 
ενώ ασυνήθιστη αύξηση 1,8% καταγράφεται και στις ηλεκτρο-
νικές συσκευές, μια κατηγορία προϊόντων των οποίων η τιμή 
μειώνεται σταθερά εδώ και δεκαετίες.

Η παρακολούθηση του δείκτη τιμών καταναλωτή ξεκίνησε στην 
χώρα το 1948 και η προηγούμενη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώ-
ση των τιμών ήταν της τάξης του 1,5 τοις εκατό και σημειώθηκε 
τον Δεκέμβριο του 1953, μετά το τέλος του Πολέμου της Κο-
ρέας, που η τιμή του μαλλιού είχε εκτοξευθεί και η Αυστραλία 
ήταν τότε ο μεγαλύτερος εξαγωγέας.

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού είναι επίσης αρνητικός, 
στο -0,3%, η τρίτη φορά που συμβαίνει, με τις προηγούμενες 
δύο να έχουν σημειωθεί το 1962 και την περίοδο 1997-98.

Ο οικονομολόγος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Τασμα-
νίας, Saul Eslake, δήλωσε ότι αυτή η περίπτωση αποπληθω-
ρισμού - όπου οι τιμές καταναλωτή πέφτουν - είναι ιστορικά 
ασυνήθιστη, διότι προηγήθηκε της ύφεσης, αντί να την ακο-
λουθήσει.

«Στο παρελθόν, όποτε είχαμε αποπληθωρισμό, ήταν στο πλαί-
σιο μιας ύφεσης», είπε.

«Αυτή τη φορά, παρόλο που βρισκόμαστε σε ύφεση, η πτώση 
του ΔΤΚ οφείλεται περισσότερο στην δωρεάν παροχή υπηρεσι-
ών παιδικής φροντίδας- λόγω της απόφασης της κυβέρνησης 
- και στην πτώση της τιμής των καυσίμων.

H επαρχία θα υποστεί τις συνέπειες από την 
μείωση της μετανάστευσης λόγω κοραναϊού

Υπουργείο Οικονομικών: 

Οι πιο απομακρυσμένες περιοχές της Αυστραλίας που βασίστηκαν στη μετανάστευση για να 
αυξήσουν τον πληθυσμό τους είναι αυτές που θα πληγούν περισσότερο από το κλείσιμο των 
συνόρων
Το ένα τέταρτο της αύξησης του πληθυ-
σμού στην επαρχιακή Αυστραλία οφείλε-
ται στη μετανάστευση που όμως διακόπη-
κε καθώς το κλείσιμο των συνόρων ήταν 
ένα από τα μέτρα προστασίας από την 
πανδημία του κοροναϊού.

Υπάλληλοι του Κέντρου Μελέτης Πλη-
θυσμιακών Μεταβολών του Υπουργείου 
Οικονομικών δήλωσαν την Τρίτη σε 
κοινοβουλευτική επιτροπή ότι η αιτία της 
αύξησης του πληθυσμού στην επαρχία 
κατά 26% τοις εκατό ήταν η μετανά-
στευση. Σε ορισμένες περιοχές η αύξη-
ση του πληθυσμού ήταν πάνω από 50 
τοις εκατό. Σε αυτές περιλαμβάνονται η 
Νέα Αγγλία και η Riverina στη ΝΝΟ, το 
Warrnambool στη νοτιότερη Βικτώρια 
και επαρχιακές πόλεις στα βορειοδυτικά 
εδάφη της πολιτείας.

Οι μετανάστες αποτελούσαν επίσης το 
ήμισυ περίπου του συνολικού πληθυ-
σμού που μετακινήθηκε στην περιοχή 
των σιτοβολώνων της Δυτικής Αυστρα-
λίας και τα πλούσια σε φυσικούς πόρους 

νοτιότερα εδάφη της ίδιας πολιτείας.

Αλλά και στο Κουίνσλαντ, στις πόλεις 
Toowoomba και Cairns οι μετανάστες 
από άλλες χώρες συνέβαλαν κατά 30 τοις 
εκατό στην συνολική αύξηση του πλη-
θυσμού, ενώ στο Sunshine Coast και το 
Darling Downs η συμβολή τους ήταν πιο 
κοντά στον εθνικό μέσο όρο.

Ο κύριος σύμβουλος του Κέντρου Μελέ-
της Πληθυσμιακών Μεταβολών, Merrick 
Peisley δήλωσε ότι το κλείσιμο των 
συνόρων θα έχει σημαντική επιρροή στις 
περιοχές που βασίζονται στη μετανάστευ-
ση από το εξωτερικό για την αύξηση του 
πληθυσμού τους.

Ο αριθμός των μεταναστών από άλ-
λες χώρες αναμένεται να μειωθεί από 
232.000 το 2018-19 σε 154.000 το 
2019-20.

Η πιο δραματική πτώση θα σημειωθεί 
το 2020/21 όπου ο αριθμός των μετα-
ναστών που θα έρθουν στην Αυστραλία 

αναμένεται να είναι 31.000.

Η αύξηση του πληθυσμού της Αυστραλί-
ας προβλέπεται επίσης να μειωθεί από 
1,2% το 2019-20 σε 0,6% το επόμενο 
οικονομικό έτος.

«Η αύξηση του πληθυσμού της Αυστραλί-
ας αναμένεται να είναι η χαμηλότερη που 
καταγράφεται εδώ και πάνω από 100 
χρόνια λόγω του COVID-19», δήλωσε ο 
κ. Peisley και πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγ-
μή δεν μπορούν γίνουν ασφαλείς προ-
βλέψεις για την αύξηση του πληθυσμού 
ούτε σε μεσοπρόθεσμη ούτε σε μακρο-
πρόθεσμη βάση.

Η γονιμότητα αναμένεται, επίσης, να 
μειωθεί προσωρινά καθώς τα ζευγάρια 
καθυστερούν να αποκτήσουν παιδιά κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας. Με βάση τα 
προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας της Αυστραλίας, βραχυπρό-
θεσμα, οι θάνατοι θα αυξηθούν ελαφρώς 
λόγω του κοροναϊού.


