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Ο ομοσπονδιακός υπουργός 
Θησαυροφυλακίου, Γουέϊν 
Σουάν, υπογράμμισε για 

πολλοστή φορά την ανάγκη για 
την κατάθεση πλεονασματικού 
προϋπολογισμού στις 8 Μαϊου, 
υποστηρίζοντας ότι επιβάλλεται 
μετά την απόφαση της Αποθεμα-
τικής Τράπεζας - προχθές Τρίτη 
- να προβεί σε μείωση του βασι-
κού της επιτοκίου κατά μισή πο-
σοστιαία μονάδα στο 3,75% από 
4,25%. Ο κ. Σουάν υπογράμμισε 
ότι ένας πλεονασματικός προϋ-
πολογισμός θα θέσει υπό έλεγχο 
τον πληθωρισμό και θα δώσει 
στην Αποθεματική Τράπεζα το 
περιθώριο να προβεί σε παρό-
μοια κίνηση και στο μέλλον, αν 
χρειαστεί.

Η προχθεσινή κίνηση της 
Αποθεματικής Τράπεζας - η 

πρώτη απόφαση χαλάρωσης της 
νομισματικής πολιτικής από τον 
Δεκέμβριο - εξέπληξε τις χρη-
ματαγορές, καθώς υπερέβη τις 
εκτιμήσεις των οικονομολόγων 
που έκαναν λόγο για μείωση της 
τάξεως του 0,25%. 

Σημειώνεται ότι αποτελεί τη με-
γαλύτερη μείωση επιτοκίου από 
τον Φεβρουάριο του 2009, τότε 
δηλαδή που η κεντρική τράπεζα 
της χώρας προσπαθούσε να δι-
αχειριστεί τις επιπτώσεις της κα-
τάρρευσης της Lehman Brothers 
στην παγκόσμια εμπιστοσύνη. Η 
μείωση των επιτοκίων έρχεται εν 
μέσω ενδείξεων ότι η οικονομία 
της χώρας έχει επιβραδυνθεί 
σημαντικά τους τελευταίους μή-
νες σε όλους τους τομείς, πλην 
αυτού των ορυχείων που συνε-
χίζει να ανθεί. Παράλληλα, ο 

πληθωρισμός έχει περιοριστεί 
αισθητά ανοίγοντας τον δρόμο 
στην Αποθεματική Τράπεζα για 
χαμηλότερα επιτόκια. Στην ανα-
κοίνωσή του ο Διοικητής της 
Αποθεματικής Τράπεζας, Γκλεν 
Στίβενς, αναφέρει ότι η μείωση 
του επιτοκίου κατά 0,5% «κρίθη-
κε αναγκαία προκειμένου να έρ-
θουν τα επιτόκια δανεισμού στα 
κατάλληλα επίπεδα». 

Για τα επόμενα 1-2 χρόνια η 
Αποθεματική Τράπεζα εκτιμά 
ότι ο πληθωρισμός θα είναι χα-
μηλότερος απ’ ό,τι αναμενόταν 
προηγουμένως, εντός του στόχου 
του 2-3%, ενώ αύριο Παρασκευή 
αναμένεται να ανακοινώσει την 
τριμηνιαία έκθεση με τις καθο-
δικά αναθεωρημένες εκτιμήσεις 
τόσο για την οικονομική ανάπτυ-
ξη όσο και για τον πληθωρισμό.

Τ ην άποψη ότι o Κέβιν Ραντ θα 
εκθρονίσει την πρωθυπουργό 
Τζούλια Γκίλαρντ από την ηγε-

σία του Εργατικού Κόμματος πριν τις 
επόμενες εκλογές, εξέφρασε ο πρώ-
ην πρωθυπουργός της χώρας, Τζον 
Χάουαρντ. Στη διάρκεια επιχειρημα-
τικού γεύματος στο Περθ, ο κ. Χάου-
αρντ τόνισε ότι θεωρεί άδικη οποια-
δήποτε σύγκριση της κας Γκίλαρντ με 
τον πρώην Εργατικό πρωθυπουργό, 
Γκοφ Ουίτλαμ. «Η σύγκριση αδικεί 
κατάφορα τον κ. Ουίτλαμ», τόνισε ο 
πρώην Λίμπεραλ πρωθυπουργός.

Σε σχετική ερώτηση δημοσιογρά-
φου, ο κ. Χάουαρντ χαρακτήρισε «με-

γάλο πολιτικό λάθος» για το Εργατικό 
Κόμμα, την αντικατάσταση του Κέβιν 
Ραντ από την Τζούλια Γκίλαρντ.

«Πιστεύω ότι με τον Κέβιν Ραντ 
στην αρχηγία, το Εργατικό Κόμμα θα 
κέρδιζε άνετα τις εκλογές του 2010», 
τόνισε ο κ. Χάουαρντ.

Στη συνέχεια εξέφρασε την άποψη 
ότι το Εργατικό Κόμμα θα αντικατα-
στήσει την κα Γκίλαρντ στην αρχηγία 
με τον Κέβιν Ραντ, πριν τις επόμενες 
ομοσπονδιακές εκλογές.

Για τον αρχηγό της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, Τόνι Άμποτ, ο πρώ-
ην πρωθυπουργός της χώρας είπε 
ότι «κάνει μια εξαιρετική δουλειά».

Η  ομοσπονδιακή αστυνομία 
ανακοίνωσε χθες ότι έχει αρ-
χίσει τις έρευνες στις καταγγε-

λίες που έχουν γίνει εις βάρος του 
προέδρου της Βουλής, Πίτερ Σλίπερ, 
για κακοδιαχείριση των κρατικών 
δελτίων χρήσης ταξί (cabcharge).

Ο κ. Σλίπερ, που παραιτήθηκε 
πέρυσι από το Φιλελεύθερο Κόμμα 
για να αναλάβει την θέση του προ-
έδρου της ομοσπονδιακής Βουλής, 
αποσύρθηκε προσωρινά από τα 
καθήκοντά του όταν εξαπολύθηκαν 
εναντίον του κατηγορίες για σεξου-
αλική παρενόχληση πρώην υπαλ-

λήλου του και για κακοδιαχείριση 
των κρατικών δελτίων χρήσης ταξί. 
Η ομοσπονδιακή αστυνομία ανακοί-
νωσε χθες ότι όντως η καταγγελία 
που αφορά στα κρατικά δελτία ταξί 
πρέπει να διερευνηθεί. Όπως είναι 
γνωστό, η πρωθυπουργός Τζούλια 
Γκίλαρντ ζήτησε προ ημερών από 
τον κ. Σλίπερ να παρατείνει την πε-
ρίοδο της απομάκρυνσής του από 
την προεδρία της Βουλής. Ο κ. Σλί-
περ κατηγορείται επίσης για σεξουα-
λική παρενόχληση του πρώην συμ-
βούλου του, Τζέϊμς Άσμπι. Ο ίδιος 
αρνείται των κατηγοριών.

Επιβάλλεται η κατάθεση 
πλεονασματικού προϋπολογισμού

Ο Ραντ θα αντικαταστήσει την Γκίλαρντ 
στην αρχηγία του Εργατικού Κόμματος 
πριν τις επόμενες εκλογές

Η ομοσπονδιακή αστυνομία 
έχει ξεκινήσει τις έρευνες 
στην υπόθεση του Π. Σλίπερ

Ο Θησαυροφύλακας 
Γουέϊν Σουάν
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