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Άρχισε η µάχη για το Φόρο του άνθρακα 
και το εθνικό όριο του χρέους 

Έτοιµα είναι να αναµετρηθούν, µε 
αφορµή τα µείζονα ζητήµατα της προε-
κλογικής ατζέντας, τα δύο µεγάλα κόµµα-
τα, µε το διακύβευµα µιας νέας εκλογικής 
αναµέτρησης να φαίνεται στο βάθος του 
ορίζοντα. 

Η κατάργηση του συστήµατος τιµολό-
γησης του άνθρακα και η αύξηση του 
ορίου του χρέους της χώρας θα είναι 
τα πρώτα ζητήµατα που θα συζητηθούν 
στο 44ο Κοινοβούλιο που άρχισε προ-
χθές επίσηµα τις εργασίες του, αν και 
στην πρώτη τους διαµάχη οι βουλευτές 
του Συνασπισµού και των Εργατικών 
αναλώθηκαν σε λογοπαίγνια γύρω από 
το όνοµα του Μπιλ Σόρτεν και το λογα-
ριασµό του ηλεκτρικού.

Μετά το πέρας των επισηµοτήτων, ο 
πρωθυπουργός της χώρας σκοπεύει να 
εισηγηθεί την κατάργηση του φόρου του 
άνθρακα και των φόρων που επιβλήθη-
καν από την προηγούµενη κυβέρνηση 
στην εξορυκτική βιοµηχανίας. Ο κ. Άµποτ 
αντιµετωπίζει το ενδεχόµενο να µην κα-

ταφέρει να περάσει τη νέα νοµοθεσία στη 
Γερουσία, καθώς οι Πράσινοι αντιστέκο-
νται σθεναρά στις προτάσεις του και αρ-
νούνται να παράσχουν την απαραίτητη 
υποστήριξη.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Γκρεγκ 
Χαντ (Greg Hunt) κάλεσε τα εµπλεκόµε-
να µέρη να επανεξετάσουν τη στάση τους, 
λέγοντας ότι το εκλογικό σώµα απέρριψε 
σαφώς την πολιτική που ακολούθησαν οι 
Εργατικοί για την κλιµατική αλλαγή. “∆εν 
υπάρχει καµία δικαιολογία µετά από το 
εκλογικό αποτέλεσµα για να πούµε στον 
αυστραλιανό λαό “δεν µας νοιάζει τι νοµί-
ζεις, δεν µας νοιάζει τι ψήφισες”, είπε ο κ. 
Χαντ και πρόσθεσε ότι “αυτό θα ήταν µια 
πράξη περιφρόνησης για τη δηµοκρατία”.

Μια σειρά από οργανισµοί, µεταξύ των 
οποίων, το Αυστραλιανό Επιµελητήριο 
Εµπορίου και Βιοµηχανίας και η Ένωση 
Αυστραλών Βιοµηχάνων υποστηρίζουν 
ότι ο υψηλός φόρος του διοξειδίου του 
άνθρακα στην Αυστραλία, αυξάνει το κό-
στος των επιχειρήσεων χωρίς λόγο, χτυ-

πώντας την ανταγωνιστικότητα και µειώ-
νοντας την εµπιστοσύνη των επενδυτών.

Η αντιπολίτευση αντιδρά και στην κίνη-
ση της κυβέρνησης να αυξήσει το ανώτατο 
όριο του χρέους από τα 300 δισ. δολά-
ρια στα 500 δις. Η κυβέρνηση δεν έχει 
αποκαλύψει τις εκτιµήσεις του Υπουργεί-
ου Οικονοµικών για το νέο επίπεδο του 
χρέους, αλλά ο κ. Άµποτ δήλωσε ότι το 
ακαθάριστο δηµόσιο χρέος “θα είναι ση-
µαντικά µεγαλύτερο των 400 δισ. δολαρί-
ων”. Οι εργατικοί έχουν δηλώσει ότι θα 
εγκρίνουν αύξηση του ορίου µόνο µέχρι 
τα 400 δισεκατοµµύρια δολάρια, εκτός κι 
αν η κυβέρνηση δηµοσιοποιήσει την νέα 
έκθεση για την οικονοµία που αναµένεται 
να έχει ολοκληρωθεί µέσα στις επόµενες 
εβδοµάδες. Για το ζήτηµα αυτό, ο Θησαυ-
ροφύλακας, Τζο Χόκι, έχει δηλώσει ότι οι 
Εργατικοί δεν θα πρέπει χρησιµοποιούν 
το όριο χρέους για να παίξουν ρώσικη 
ρουλέτα καθώς η κυβέρνηση δεν θα συµ-
φωνήσει στη συµβιβαστική τους πρόταση 
για ταβάνι στα 400 δισ. δολάρια.

Αυστηρότατος νόµος για του δράστες µε 
αφορµή το θάνατο του Tόµας Κέλλυ

Η επιχειρηµατική εµπιστοσύνη στην 
Αυστραλία υποχώρησε τον προηγού-
µενο µήνα και συνολικά οι συνθήκες 
παρέµειναν ασθενείς, υπερασπίζοντας 
κατά κάποιο τρόπο την επιφυλακτικό-
τητα της κεντρικής τράπεζας για τη βιω-
σιµότητα µιας εύθραυστης οικονοµικής 
ανάκαµψης.

Η επιχειρηµατική εµπιστοσύνη υπο-
χώρησε στις 5 από τις 12 µονάδες το 
Σεπτέµβριο σύµφωνα µε τη µηνιαία 
επιχειρηµατική έρευνα της National 
Australia Bank. Οι επιχειρηµατικές 
συνθήκες παρέµειναν στο χαµηλό των 
-4 µονάδων.

Η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε την 
προηγούµενη εβδοµάδα ότι ήταν πολύ 
νωρίς για να κρίνει πόσο «επίµονες» 
θα αποδεικνυόταν οι πρόσφατες βελτι-
ώσεις στο κλίµα των νοικοκυριών και 
των επιχειρήσεων, µετά από ένα έτος 
επιβράδυνσης. Επίσης, περιέκοψε τις 
εκτιµήσεις για την οικονοµική ανάπτυ-
ξη του εποµένου έτους, προσβλέποντας 
σε µια µεγαλύτερη από ό,τι αναµενόταν 
πτώση στις επενδύσεις στον κλάδο της 
εξόρυξης, καθώς φθίνει η άνθιση του 
κλάδου.

 «Οι επιχειρήσεις µπορεί να έχουν 
επανεκτιµήσει τις προσδοκίες τους για 
τη µελλοντική δραστηριότητα, δεδο-
µένης της συνεχούς εξασθένισης στις 
πραγµατικές επιχειρηµατικές συνθή-
κες», ανέφερε ο επικεφαλής οικονοµο-
λόγος της ΝΒΑ, σε κείµενο που συνό-
δευει την ανακοίνωση.

 «Παρόλα αυτά, η συνολική εµπι-
στοσύνη παρέµεινε υψηλότερη από το 
µέσο όρο των τριών προηγουµένων 
ετών».

Υποχώρησε η 
επιχειρηµατική 
εµπιστοσύνη στην 
Αυστραλία

Λογοπαίγνία στη βουΛη με το ονομα του μπίΛ σορτεν καί το Λογαρίασμο του ηΛεκτρίκου

Η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλί-
ας επιβεβαίωσε ότι θα ψηφίσει νόµο για 
τις επιθέσεις της «µίας γροθιάς» για να 
καλύψει τις περιπτώσεις όπου µια τέτοια 
επίθεση προκαλεί θάνατο. Αφορµή ήταν 
η οργή που προκάλεσε η τετραετής ποινή 
φυλάκισης που επιβλήθηκε στον δολο-
φόνο του Τόµας Κέλλυ, ο οποίος πέθανε 
µετά από χτύπηµα, ενώ επέστρεφε σπίτι 
του µετά από µια βραδιά στο Κινγς Κρος. 
Ο Γενικός Εισαγγελέας, Γκρεγκ Σµιθ ανέ-
φερε ότι ετοιµάζει ένα νοµοσχέδιο που 
θα βασίζεται στην νοµοθεσία της ∆υτικής 
Αυστραλίας, και το οποίο ελπίζει ότι θα 
ψηφιστεί το επόµενο έτος. Η νέα νοµο-
θεσία θα διπλασιάζει τη µέγιστη ποινή. 
“Ο νόµος που θα προτείνω για την Νέα 
Νότια Ουαλία, θα έχει ως µέγιστη ποινή 
τα 20 χρόνια φυλάκισης”, είπε ο κ. Σµιθ 
και πρόσθεσε ότι “η νέα ποινή θα στείλει 

ισχυρό µήνυµα στους δράστες τέτοιου εί-
δους επιθέσεων”. Ο κ. Σµιθ υποστήριξε, 
επίσης, ότι η µέγιστη ποινή θα είναι µι-
κρότερη από ό, τι για την ανθρωποκτονία.

Ο Αστυνοµικός διευθυντής, Άντριου 
Σκιπιόνι (Andrew Scipione) έχει εκφρά-
σει την υποστήριξή του προς τις προτει-
νόµενες αλλαγές της κυβέρνησης, και 
περιµένει να µάθει τις λεπτοµέρειες του 
νοµοσχεδίου. “Αυτό που µπορώ να πω 
είναι ότι θα πρέπει να κάνουµε ότι µπο-
ρούµε για να αποτρέψουµε παρόµοια πε-
ριστατικά στο µέλλον. Πρέπει να διασφα-
λίσουµε ότι στο µέλλον οι άνθρωποι θα 
χρησιµοποιήσουν την κοινή λογική και 
δεν θα βγουν έξω να µεθύσουν και να 
εµπλακούν σε τέτοιες καταστάσεις, Ό, τι 
µπορούµε να γίνει µέσω της νοµοθεσίας 
προς αυτή την κατεύθυνση είναι ευπρόσ-
δεκτο”, είπε ο κ. Σκιπιόνι


