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H Αποθεµατική Τράπεζα µείωσε 
προχθές τα επίσηµα επιτόκια 
κατά 0,25% στο 3%, που είναι 

το χαµηλότερο επίπεδο από την κο-
ρύφωση της παγκόσµιας οικονοµι-
κής κρίσης το 2009. 

Η µείωση των επιτοκίων, όπως 
εξήγησε ο ∆ιοικητής της Αποθεµατι-
κής Τράπεζας, Γκλεν Στίβενς, οφεί-
λεται στην ανησυχία για την επιδεί-
νωση της παγκόσµιας οικονοµίας, 
στην κρίση χρέους της Ευρωζώνης, 
στην πτώση των τιµών των µεταλ-

λευµάτων που εξάγει η Αυστραλία 
αλλά και στη «θωράκιση» της αυ-
στραλιανής οικονοµίας µπροστά στο 
ενδεχόµενο να χειροτερεύσει η κα-
τάσταση. Ο κ. Στίβενς υπογράµµισε 
ότι η πρόσφατη επιβράδυνση στην 
ανάπτυξη της ασιατικής οικονοµίας, 
οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην χα-
µηλότερη από την αναµενόµενη οι-
κονοµική ανάπτυξη της Κίνας.

Τόνισε ακόµη ότι ο πληθωρισµός 
αναµένεται να ξεπεράσει το 3% και 
ότι στόχος της Αποθεµατικής Τράπε-

ζας είναι να µειωθεί η αξία του δο-
λαρίου για να αυξηθούν οι εξαγωγές 
των αυστραλιανών προϊόντων. 

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση 
της Αποθεµατικής Τράπεζας, ο οµο-
σπονδιακός υπουργός Θησαυρο-
φυλακίου, Γουέϊν Σουάν, τόνισε ότι 
αποτελεί καλά νέα για χιλιάδες οι-
κογένειες που ξεπληρώνουν τα σπί-
τια τους και χιλιάδες µικρές επιχει-
ρήσεις. «Πρόκειται για το καλύτερο 
Χριστουγεννιάτικο δώρο σε χιλιάδες 
οικογένειες», τόνισε ο κ. Σουάν.

Mεγάλες πιέσεις δέχονταν χθες 
οι µεγάλες τράπεζες της χώ-
ρας, για να µειώσουν τους τό-

κους των στεγαστικών τους δανείων 
πριν τα Χριστούγεννα, µετά την προ-
χθεσινή απόφαση της Αποθεµατικής 
Τράπεζας να µειώσει το επίσηµο επι-
τόκιο κατά 0,25% στο 3%. 

Η Τράπεζα του Κουίνσλαντ και η 
ING Direct ανακοίνωσαν αµέσως τη 
µείωση των τόκων των στεγαστικών 
τους δανείων, αλλά οι τέσσερις µε-
γάλες τράπεζες της χώρας, Westpac, 
Commonwealth, ANZ και National 
Australia Bank, τηρούσαν χθες σιγή 
ιχθύος.

Αν οι τράπεζες περάσουν όλη τη 
µείωση των επιτοκίων στους πελά-
τες τους, (κάτι που δεν είναι βέβαιο), 
τότε όσοι εξοφλούν ένα στεγαστικό 
δάνειο 300.000 δολαρίων θα πλη-
ρώνουν 50 δολάρια λιγότερα στις 
µηνιαίες τους δόσεις.

Ο ∆ιοικητής της Αποθεµατικής 
Τράπεζας, Γκλεν Στίβενς, απέδωσε 
τη µείωση των επιτοκίων στη συνε-
χιζόµενη αδυναµία των ευρωπαϊκών 
οικονοµιών, στις ανησυχίες για τη 
νοµισµατική πολιτική των ΗΠΑ αλλά 
και στην αβεβαιότητα για τον ρυθµό 
ανάπτυξης της οικονοµίας της Κίνας. 
Ωστόσο, ούτε τα τελευταία στοιχεία 
για την αυστραλιανή οικονοµία είναι 

ενθαρρυντικά. Οι επενδύσεις στην 
εξόρυξη ορυκτού πλούτου µειώθη-
καν. Το ίδιο και οι οικοδοµές. Η 
Αποθεµατική Τράπεζα πιστεύει ότι 
η µείωση των επιτοκίων θα τονώσει 
τις οικοδοµές και την κτηµατοµεσι-
τική αγορά, χωρίς να εκτινάξει στα 
ύψη τις τιµές των ακινήτων.

Η Αποθεµατική Τράπεζα εκτι-

µά πάντως πως ο πληθωρισµός θα 
συνεχίσει να κυµαίνεται µεταξύ του 
«αποδεκτού» 2 µε 3%.

Στο µεταξύ, στη Μελβούρνη συ-
νεχίζεται η πτώση των τιµών των 
ακινήτων. Σύµφωνα µε επίσηµα 
στοιχεία, κατά µέσον όρο, µόνο τον 
Νοέµβριο ένα σπίτι έχασε 4.860 δο-
λάρια από την αξία του.

Eπίσηµα πλέον, ο ανεξάρτητος βουλευτής Κρεγκ Τόµ-
σον, αρνείται των κατηγοριών που τον βαρύνουν για 
καταχρήσεις όταν διατελούσε Γραµµατέας του Συν-

δικάτου Υπηρεσιών Υγείας (HSU), από το 2002 µέχρι 
το 2007. Ο κ. Τόµσον αρνήθηκε ότι χρησιµοποίησε την 
υπηρεσιακή του πιστωτική κάρτα για να πληρώσει γυναί-
κες ελευθερίων ηθών.

Ο πρώην Εργατικός βουλευτής, κατέθεσε στο Οµο-
σπονδιακό ∆ικαστήριο την δική του εκδοχή στις καταγ-
γελίες που έχουν γίνει εναντίον του για κακοδιαχείριση 
κεφαλαίων του εν λόγω συνδικάτου.

Οµολόγησε πάντως ότι τον Φεβρουάριο του 2003 
βρισκόταν στο Περθ όπου συµµετείχε σε συνεδρίαση 
διοικητικών στελεχών του HSU, αλλά αρνείται ότι χρη-
σιµοποίησε την υπηρεσιακή του πιστωτική κάρτα για να 
πληρώσει $330 σε γυναίκα ελευθερίων ηθών.

Ο κ. Τόµσον αρνείται επίσης ότι χρησιµοποίησε την 
ίδια πιστωτική κάρτα για να πληρώσει χιλιάδες δολάρια 
για τις υπηρεσίες συνοδών οίκων ανοχής του Σίδνεϊ.

O πρωθυπουργός του Κουίνσλαντ, Κάµπελ Νιούµαν, 
επιστρέφει σήµερα από το ταξίδι του στις Ηνωµένες 
Πολιτείες, την ίδια µέρα που αρχίζει µια µεγάλη δι-

αφηµιστική εκστρατεία εναντίον του, όπου παρουσιάζεται 
ως «αρχηγός κουκλοθέατρου».

Την προηγούµενη βδοµάδα ο κ. Νιούµαν είχε κατα-
κριθεί όταν µετέβη στην Ινδία επικεφαλής εµπορικής 
αποστολής, παρά τα προβλήµατα που αντιµετώπιζε στην 
πολιτεία του, τα οποία οδήγησαν στην παραίτηση τριών 
βουλευτών του Φιλελεύθερου Εθνικού Κόµµατος.

Ο βουλευτής του Γκολντ Κόουστ, Άλεξ Ντάγκλας ανα-
κοίνωσε ότι σκοπεύει να αρχίσει µια µεγάλη διαφηµι-
στική εκστρατεία στην τηλεόραση κατά του πολιτειακού 
πρωθυπουργού.
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Ο ∆ιοικητής 
της Αποθεµατικής 
Τράπεζας, 
Γκλεν Στίβενς.

Ο κ. Κάµπελ Νιούµαν.


