
Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή 
αξιωματική αντιπολίτευση, οι 
εσωκομματικές αντιπαραθέσεις 

στο κυβερνών Εργατικό Κόμμα συνε-
χίζονται, κάτι που επαληθεύεται από 
την «ανταρσία» πολλών στελεχών της 
παράταξης ενάντια στα σχέδια της 
πρωθυπουργού Τζούλια Γκίλαρντ, να 
αναθέσει στον πρώην πρωθυπουργό 
της Ν.Ν.Ο., Μπομπ Καρ, το υπουρ-
γείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με την 
αντιπολίτευση, η κα Γκίλαρντ πρότει-
νε στον κ. Καρ να εισέλθει στην ομο-
σπονδιακή Βουλή και να του αναθέ-
σει το υπουργείο Εξωτερικών. 

Η εφημερίδα The Australian, 

έγραψε χθες ότι η κίνηση αυτή της 
πρωθυπουργού προκάλεσε έντονες 
αντιδράσεις στο κυβερνών κόμμα. Η 
υπαρχηγός του Συνασπισμού, Τζού-
λι Μπίσοπ, δήλωσε χθες ότι είναι 
φανερό πως η πρωθυπουργός δεν 
πιστεύει ότι υπάρχουν ικανά στελέχη 
στην παράταξή της για το υπουργείο 
Εξωτερικών, που εγκατέλειψε την 
προηγούμενη βδομάδα ο Κέβιν Ραντ. 
Σύμφωνα με την εν λόγω εφημερίδα, 
το υπουργείο Εξωτερικών διεκδικούν 
τόσο ο σημερινός υπουργός Άμυνας, 
Στίβεν Σμιθ, όσο και ο υπουργός 
Επαρχιακής Ανάπτυξης και Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, Σάϊμον Κριν.

Νέα στοιχεία που δόθηκαν χθες 
στη δημοσιότητα, αποκαλύ-
πτουν ότι οι 50 πιο ρυπογόνες 

επιχειρήσεις της χώρας υπάρχει πι-
θανότητα να επιβαρυνθούν μέχρι και 
$7,3 δις μετά την επιβολή του φόρου 
ρύπανσης. Στοιχεία που έδωσε χθες 
στη δημοσιότητα το υπουργείο Κλι-
ματικής Αλλαγής, δίνουν αναλυτικές 
πληροφορίες για τα επίπεδα εκπο-
μπών καυσαερίων 430 επιχειρήσεων 
της χώρας. Με βάση τα στοιχεία αυτά, 
οι 50 πιο ρυπογόνες επιχειρήσεις θα 
πληρώσουν συνολικά $7,3 δις σε 
φόρο ρύπανσης.

Όπως είναι γνωστό, από την 1η 
Ιουλίου τρέχοντος έτους, οι επιχειρή-

σεις αυτές θα πληρώνουν φόρο 23 
δολάρια για κάθε τόνο διοξειδίου του 
άνθρακα. Οι πιο ρυπογόνες επιχειρή-
σεις στο οικονομικό έτος 2010-2011 
ήταν η Macquarie Generation, η Delta 
Electricity, η Great Energy Alliance 
Corporation, η International Power 
και η TRUEnergy Holdings.

Η κυβέρνηση όμως ανακοίνωσε 
μια σειρά από προγράμματα βοήθει-
ας προς τις επιχειρήσεις αυτές, που 
σύμφωνα με τον υπουργό Κλιματικής 
Αλλαγής, Γκρεγκ Κόμπετ, ουσιαστικά 
θα μειώσουν τον φόρο από $23 σε 
$1,30 για κάθε έναν τόνο διοξειδίου 
του άνθρακα που εκπέμπουν στην 
ατμόσφαιρα.

O Κόσμος THURSDAY 1 MARCH 2012AΥΣΤΡΑΛΙΑ 3

«Συνεχίζεται η εσωκομματική 
αντιπαράθεση στο Εργατικό Κόμμα»

$7,3 δις θα πληρώσουν οι 50 
πιο ρυπογόνες επιχειρήσεις της χώρας

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

ΦΟΡΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Ο υπουργός Θησαυροφυλακίου, 
Γουέϊν Σουάν.

Εορτάζει την επέτειο της Ενσωμάτωσης
της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα με

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ
την Κυριακή 4 Μαρτίου 2012

στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος 78, Gardeners Rd, Kingsford.

και ΕΤΗΣΙΟ  ΧΟΡΟ
το Σάββατο 10 Μαρτίου 2012
Από 7.00μμ έως 1.00 το πρωί
στο Venus Reception Centre

20 Belgrave Street Kogarah

Είσοδος για μεγάλους $75 και για παιδιά κάτω 
των 12 ετών $35 μετά φαγητού και ποτών

Θα διασκεδάσετε με την Ορχήστρα The Diamonds 
σε  Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς χορούς.

Το Χορευτικό συγκρότημα της κα  Σοφίας Χάσκα
θα παρουσιάσει δωδεκανησιακό πρόγραμμα.

-Όλοι ευπρόσδεκτοι.-
Δηλώστε τη συμμετοχή σας εγκαίρως στα κάτωθι τηλ.

Σοφία Χάσκα 9661 6903, Σάββας Δαμιανός 9349 8892,
Άνθη Νικολακάκης 9556 1524, Φανή Πίκουλα 9698 3336.

ΠΑΝ-ΡΟΔΙΑΚΟΣ  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΝΝΟ
«Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ»
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Αντιμέτωπη 
πολλών προκλήσεων
η παγκόσμια οικονομία

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΟΥΕΪΝ ΣΟΥΑΝ

Ο ομοσπονδιακός υπουρ-
γός Θησαυροφυλακίου, 
Γουέϊν Σουάν, υποστη-

ρίζει ότι τα συμπεράσματα που 
βγαίνουν από την συνάντηση 
των υπουργών Οικονομικών 
της G20 - το περασμένο Σαβ-
βατοκύριακο στο Μεξικό - εί-
ναι ότι η παγκόσμια οικονομία 
συνεχίζει να αντιμετωπίζει σο-
βαρά προβλήματα και ότι η Ευ-
ρώπη θα πρέπει να λάβει δρα-
κόντεια και επίπονα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της κρίσης 
χρέους στην Ευρωζώνη.

Ο κ. Σουάν δεν συμμετείχε 
στις εργασίες του συνεδρίου 
λόγω της αναμέτρησης ανάμε-
σα στην πρωθυπουργό Τζούλια 
Γκίλαρντ και τον Κέβιν Ραντ, 
για την αρχηγία του Εργατικού 
Κόμματος.

«Οι συνάδελφοί μου υπουρ-
γοί Οικονομικών της G20 προ-
ειδοποίησαν ότι η παγκόσμια 

οικονομία συνεχίζει να βρίσκε-
ται μπροστά από πολλές προ-
κλήσεις. Κάλεσαν δε την ΕΕ 
να τηρήσει την υπόσχεσή της 
να προβεί επανεκτίμηση των 
μηχανισμών σταθερότητας τον 
Μάρτιο, σημειώνοντας ότι αυτό 
θα αποτελέσει μια «ουσιαστική 
συμβολή» πριν από την αύξηση 
των πόρων του ΔΝΤ», τόνισε ο 
κ. Σουάν, επισημαίνοντας ότι η 
Αυστραλία συνεχίζει να δίνει 
προτεραιότητα στον τομέα της 
απασχόλησης και στην λήψη 
μέτρων που εγγυούνται τη συ-
νέχιση της οικονομικής ανά-
πτυξης της χώρας.

Η πρόταση που συζητήθηκε 
στη σύνοδο της G20 προβλέπει 
τη συγχώνευση του Ευρωπαϊ-
κού Ταμείου Χρηματοπιστωτι-
κής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και 
του ΕΜΣ ώστε να δημιουργηθεί 
ένα «τείχος προστασίας» 750 
δισ. ευρώ (1 τρισ. δολαρίων). 

Αυτό θα άνοιγε την πόρτα ώστε 
χώρες της G20 όπως η Ιαπωνία 
και η Κίνα να ικανοποιήσουν το 
αίτημα του ΔΝΤ για νέους πό-
ρους 500-600 δισ. δολαρίων, 
πέραν των 385 δισ. που δια-
θέτουν ήδη. Συνολικά, έτσι, το 
ποσό θα φθάσει τα 2 τρισ. δο-
λάρια σε «ισχύ πυρός». 

Οι υπουργοί Οικονομικών 
της G20 συναντώνται ξανά στα 
τέλη του Απριλίου στην Ουά-
σινγκτον και έκαναν σαφές ότι 
δεν θα άρουν την πίεση στην 
Ευρώπη στέλνοντάς της το μή-
νυμα ότι τα κεφάλαια από το 
ΔΝΤ είναι εγγυημένα.

Εξάλλου στην ανακοίνωσή 
τους οι υπουργοί Οικονομι-
κών της Ομάδας των Είκοσι 
εξέφρασαν «ανησυχία» για τον 
«κίνδυνο» από μια ενδεχόμενη 
αύξηση της τιμής του πετρε-
λαίου λόγω των γεωπολιτικών 
εντάσεων στην Μέση Ανατολή.


