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Δεν κάνουν πίσω οι Εργατικοί για 
το φόρο του διοξειδίου του άνθρακα

Οι Εργατικοί µε τη σειρά τους συνεχίζουν 
τις επιθέσεις κατηγορώντας τον αρχηγό 
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης ότι απο-
κρύπτει το πρόγραµµα περικοπών του 
για να µην χάσει ψήφους. Μιλώντας στο 
ABC, ο κ. Άµποτ αρνήθηκε ότι η µη δη-
µοσιοποίηση των λεπτοµερειών του προ-
ϋπολογισµού τον καθιστά αναξιόπιστο 
στα µάτια των ψηφοφόρων.
“Αν το ζήτηµα είναι η εµπιστοσύνη, νο-
µίζω ότι οι πολίτες είχαν τρία χρόνια για 
να µε γνωρίσουν και αρκετό χρόνο για 
να γνωρίσουν τον κ. Ραντ. Είµαι πολύ 
χαρούµενος που θα υποβάλω τον εαυτό 
µου στην κρίση του λαού. Εµείς δεν µι-
λάµε για λιτότητα. Μιλάµε για λογική και 
συνετή διαχείριση και σεβασµό απέναντι 
στους φορολογούµενους. Είµαι περήφα-
νος γιατί υπήρξαµε πάντα σχολαστικοί 
και υπεύθυνοι στην κοστολόγηση της πο-
λιτικής µας. 
Όπως παραδέχθηκε η Penny Wong εξα-
κολουθούν να υπάρχουν σχέδια της κυ-
βέρνησης τα οποία δεν έχουν υποβληθεί 
στο Υπουργείο Οικονοµικών για την κο-
στολόγηση τους”, είπε ο κ. Άµποτ.
Την περασµένη Κυριακή, οι Εργατικοί εί-
χαν ανακοινώσει τα σχέδια τους για την 
ενίσχυση των µικρών επιχειρήσεων και 
τη ∆ευτέρα η κα Wong παραδέχθηκε ότι 
δεν ήταν σίγουρη αν η πολιτική αυτή είχε 
υποβληθεί στο Θησαυροφυλάκιο για να 
κοστολογηθεί. “∆εν έχω ελέγξει αν έχει 
γίνει, αλλά θα γίνει σίγουρα, σε αντίθεση 

µε τον Συνασπισµό που δεν έχει κάνει 
καµία κοστολόγηση”, δήλωσε στο Sky 
News η κα Wong. 
Σε δήλωσή του στο ABC, τη ∆ευτέρα το 
βράδυ, εκπρόσωπος των Εργατικών είπε 
ότι το συγκεκριµένο σχέδιο “υποβλήθηκε 
σήµερα το απόγευµα στο Θησαυροφυλά-
κιο. Το Εργατικό κόµµα υπέβαλε συνολι-
κά 56 προγράµµατα στο Ταµείο για την 
κοστολόγηση τους, ενώ ο Συνασπισµός 
δεν υπέβαλε κανένα”, είπε ο εκπρόσω-
πος.
Ο κ. Abbott έχει ήδη υποσχεθεί να ανα-
κοινώσει το κόστος του προγράµµατος 
του µέχρι την Πέµπτη . Ο ηγέτης της αντι-
πολίτευσης τόνισε ότι οι επιδόσεις της 
οικονοµίας είναι πάντα καλύτερες όταν 
κυβερνάει ο Συνασπισµός. 
“Ο προϋπολογισµού θα βρεθεί σε καλύ-
τερη κατάσταση όταν αναλάβουµε για-
τί, αντίθετα από τους Εργατικούς, εµείς 
έχουµε την εξοικονόµηση χρηµάτων και 
το στόχο του πλεονάσµατα στο DNA µας. 
Κοιτάξτε το ρεκόρ των Εργατικών. Έχουν 
τα πέντε µεγαλύτερα ελλείµµατα στην 
ιστορία µας”, είπε ο κ. Άµποτ, ο οποίος 
νωρίτερα είχε υποστηρίξει ότι η εκλογή 
θα είναι ένα δηµοψήφισµα για τον φόρο 
του άνθρακα που επέβαλαν οι Εργατικοί 
και επιβεβαίωσε την πεποίθησή του ότι 
στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής του πο-
λιτικής η Αυστραλία θα επιτύχει τον στό-
χο της για µείωση των εκποµπών διοξει-
δίου του άνθρακα κατά 5% έως το 2020.

Πρωθυπουργικό κοστούµι 
ράβει ο Tόνι Άµποτ 

Οι Εργατικοί δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να 
υποχωρήσουν στο θέµα του φόρου του δι-
οξειδίου του άνθρακα, που σύµφωνα µε τις 
προεκλογικές του εξαγγελίες, σκοπεύει να 
καταργήσει ο Συνασπισµός σε περίπτωση 
που κερδίσει τις εκλογές του Σαββάτου.
Στη συνέντευξη που έδωσε στους εκπρο-
σώπους των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης 
στην Καµπέρα, ο Τόνι Άµποτ δεσµεύτηκε 
ότι θα καταργήσει το φόρο διοξειδίου του 
άνθρακος, χαρακτήρισε τις εκλογές ως ένα 
δηµοψήφισµα για το θέµα, και προειδοποί-
ησε το Εργατικό Κόµµα να µην προβάλλει 
εµπόδια.
Απευθυνόµενος στους αντιπάλους του, ο κ. 
Άµποτ είπε “ας το παραδεχτούµε, έχοντας 
χάσει τις εκλογές εξαιτίας της επιβολή του 
φόρου, γιατί στην ευχή του Θεού να θέλε-
τε να χάσετε και µια δεύτερη αναµέτρηση 
υποστηρίζοντας την ίδια αποτυχηµένη πο-
λιτική;» 
Απαντώντας σε σχετικό ερώτηµα, ο υπουρ-
γός Περιβάλλοντος Mark Butler, δήλωσε 
ότι οι Εργατικοί δεν πρόκειται να εγκαταλεί-
ψουν τις θέσεις που έχουν για το ζήτηµα. 
“Αυτό το επιχείρηµα που λέει ότι αν χάσου-
µε τις εκλογές, θα πρέπει να εγκαταλείψου-
µε πολιτικές θέσεις που υπερασπιζόµαστε 
χρόνια, είναι έωλο. Τι νόηµα θα είχε µια 
αντιπολίτευση, που δεν θα υποστηρίζει σθε-

ναρά την πολιτική πλατφόρµα µε την οποία 
πήγε στις εκλογές; Αν υποθέσουµε ότι θα 
χάσουµε τις εκλογές το Σάββατο, το Εργατι-
κό Κόµµα θα συνεχίσει να υποστηρίζει την 
πολιτική του για το περιβάλλον, τις εργασι-
ακές σχέσεις και µια σειρά από άλλες θέσεις 
που βρίσκονται στον πυρήνα της πολιτικής 
του για πολλά χρόνια”.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος, έκανε επίσης 
σαφές ότι το Εργατικό Κόµµα δεν θα υπο-
στηρίξει το εναλλακτικό σχέδιο του Τόνι 

Άµποτ, “ Άµεση πολιτική δράση για την κλι-
µατική αλλαγή (Direct Action).
Χθες, πάντως, σε οµιλία του, ο κ. Άµποτ 
παραδέχθηκε ότι ίσως δεν καταφέρει να 
επιτύχει µείωση των εκποµπών αερίων 
του θερµοκηπίου κατά 5% έως το 2020 και 
προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση του Συνα-
σπισµού δεν θα δαπανήσει περισσότερα 
από όσα προβλέπει ο προϋπολογισµός (3,2 
δισ. δολάρια) για τα επόµενα τέσσερα χρό-
νια.

Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών στην Αυστραλία, διευρύν-
θηκε σε εποχικά προσαρµοσµένη βάση 
στα 9,4 δισ. δολάρια Αυστραλίας στο 
β΄ τρίµηνο του 2013 σε σχέση µε το α΄ 
τρίµηνο, σύµφωνα µε τη στατιστική υπη-
ρεσία.
Οι οικονοµολόγοι ανέµεναν ότι το έλ-
λειµµα τρεχουσών συναλλαγών θα δια-
µορφωνόταν στα 8,5 δισ. δολάρια αυτό 
το τρίµηνο. Στο α΄ τρίµηνο είχε διαµορ-
φωθεί στα 8,7 δισ. δολάρια Αυστραλίας.
Το έλλειµµα αγαθών και υπηρεσιών σε 
εποχικά προσαρµοσµένους όρους, δι-
αµορφώθηκε στα 18 δισ. δολάρια στη 
διάρκεια του τριµήνου, το οποίο αναµέ-
νεται να επηρεάσει κατά 0,04% το ΑΕΠ 
στο β΄ τρίµηνο.
Το καθαρό εξωτερικό χρέος της Αυστρα-
λίας αυξήθηκε 3% στο β΄ τρίµηνο από 
το α΄ τρίµηνο, και διαµορφώθηκε στα 
762,17 δισ. δολάρια, ανακοίνωσε η στα-
τιστική υπηρεσία.

Ο Τόνι Άμποτ συνεχίζει να αντιστέκεται στις πιέσεις να αποκαλύψει το 
κόστος της πολιτικής που θα εφαρμόσει, ζητώντας από τους ψηφοφό-
ρους να τον εμπιστευτούν.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης επιχείρησε να εξηγήσει τη χρήση του όρου “κακοί” σε σχέση 
µε τον εµφύλιο πόλεµο στη Συρία, λέγοντας ότι “προσπαθούσε να µεταφέρει στους πολί-
τες ποια ακριβώς είναι η κατάσταση”. Αφορµή ήταν η κριτική που του άσκησε το Εργατικό 
Κόµµα και προσωπικά ο πρωθυπουργός που χαρακτήρισε την αντίληψη του κ. Άµποτ για 
την εξωτερική πολιτική “απλοϊκή”.
Προχθές, στην τηλεοπτική εκποµπή Insiders του ABC, ο κ. Άµποτ δήλωσε ότι θα ήταν 
προτιµότερη µια πολιτική λύση στην συνεχώς επιδεινούµενη κρίση στη Συρία και όχι 
η στρατιωτική επέµβαση, αν και συµπλήρωσε ότι δεν το θεωρεί πιθανό. “Έχουµε έναν 
εµφύλιο πόλεµο σε εξέλιξη στην Συρία ανάµεσα σε δύο αντιπάλους που δεν διαφέρουν 
και πολύ. ∆εν είναι καλοί εναντίον κακών, αλλά κακοί εναντίον κακών”, είπε ο κ. Άµποτ.

Κριτική από Ραντ
Αυστηρή ήταν η κριτική του κ. Ραντ που δήλωσε ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης δεν 
έχει την ικανότητα να παίρνει σταθµισµένες αποφάσεις προς όφελος της χώρας ενώ ο 
χαρακτηρισµός του αρµόζει περισσότερο σε παιδικά παιχνίδια. “Η τελευταία φορά που 
χρησιµοποίησα τον όρο καλοί και κακοί ήταν νοµίζω όταν έπαιζα καουµπόηδες και Ινδιά-
νους στην αυλή. Νοµίζω ότι σταµάτησα να το κάνω από τότε που ήµουν 10 ετών. Μιλάµε 
για σοβαρά ζητήµατα εθνικής ασφάλειας, σοβαρά ζητήµατα που αφορούν τις διεθνείς 
σχέσεις”, είπε ο κ. Ραντ.
Πάντως µετά την κριτική Ραντ, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης δεν ξαναχρησιµοποίησε τη 
φράση “καλοί και κακοί” για να περιγράψει την εµφύλια σύγκρουση και ζήτησε από τους 
ψηφοφόρους να επιλέξουν υποψηφίους των Λίµπεραλ ή των Νάσιοναλ υποψηφίων 
ώστε να διασφαλιστεί η εκλογή νίκη και η αυτοδυναµία.

Εξηγήσεις το σχόλιο για Συρία

Διευρύνθηκε το έλλειμμα 
τρεχουσών συναλλαγών 
στην Αυστραλία


