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Ο
βουλευτής και δισεκατοµµυριούχος Κλά-
ιβ Πάλµερ πέτυχε µια µεγάλη νίκη καθώς 
το Ανώτατο ∆ικαστήριο τον απάλλαξε 
από την υπόθεση απάτης για την οποία 

τον κατηγορούσε κινέζικη κρατική εταιρία.
∆ύο θυγατρικές της CITIC Pacific ισχυρίστηκαν 
ότι ο κ. Πάλµερ πήρε παράνοµα περισσότερα από 
12 εκατοµµύρια δολάρια από ένα ταµείο που έχει 
συσταθεί για να διαχειριστεί λιµάνι-κόµβο µετα-
φοράς σιδηροµεταλέυµατος στην Pilbara της ∆υ-
τικής Αυστραλίας. Οι ενάγοντες κατηγορούσαν 
τον κ. Πάλµερ για κατάχρηση εµπιστοσύνης. Στην 
απόφασή του, που εκδόθηκε τη ∆ευτέρα, το Ανώ-
τατο ∆ικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ του κ. Πάλµερ 
και ο ισχυρισµός της κινεζικής εταιρείας CITIC 

Pacific απορρίφθηκε. Χθες, ο κ Πάλµερ αναφερό-
µενος στην δικαστική απόφαση, δήλωσε ότι επιβε-
βαιώθηκε ότι δεν ήταν βάσιµος ο ισχυρισµός και 
τον χαρακτήρισε ως εξωφρενικό και πρόσθεσε ότι 
η κατηγορία «κατασκευάστηκε, για να βλάψει τη 
φήµη µου και να παραπλανήσει τον Τύπο». Επί-
σης, χαρακτήρισε την προσφυγή στο ∆ικαστήριο 
ως «κυνήγι µαγισσών λόγω των πολιτικών µου 
απόψων».
Εκπρόσωπος της CITIC Pacific δήλωσε ότι η 
εταιρεία θα µελετήσει προσεκτικά την απόφαση, 
καθώς όπως είπε “ άποψή µας παραµένει ο κ. 
Πάλµερ µε αυτά τα χρήµατα χρηµατοδότησε τις 
πολιτικές του φιλοδοξίες και άλλα επιχειρηµατικά 
συµφέροντα”.

Κέρδισε τη δικαστική υπόθεση εναντίον της κινεζικής εταιρείας CITIC Pacific ο Πάλµερ

H Κυβέρνηση της Βικτώριας ξεκινάει έρευνα σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας στα αγροκτήµατα 

Άδειες για οικοδοµές και αγγελίες για νέες θέσεις εργασίας 
σηµατοδοτούν θετικές εξελίξεις για την οικονοµία

Ξεπέρασαν τις  
προσδοκίες  
τα κέρδη της ANZ 

H Κυβέρνηση της Βικτώριας ανακοίνωσε ότι 
θα ξεκινήσει έρευνα σχετικά µε την εκµε-
τάλλευση των εργαζοµένων κατά το δεύτερο 
εξάµηνο του έτους, µετά από την αποκάλυψη 
της εκποµπής Four Corners για εκτεταµένες 
παραβιάσεις της βίζας 417. Όπως είχαµε 
γράψει και χθες, η  έρευνα του Four Corners 
αποκάλυψε καταχρήσεις στη χρήση της βίζας 
διακοπών µε εργασία, συµπεριλαµβανοµένης 
της εκµετάλλευσης εργαζόµενων, σε αγροκτή-
µατα και εργοστάσια σε όλη την Αυστραλία. 
Στην εκποµπή γίνεται αναφορά για συνθήκες 
δουλείας.
Η υπουργός της Βικτώριας για τις εργασιακές 
σχέσεις Natalie Hutchins είπε ότι η έρευνα θα 
επιδιώξει να πατάξει την αδίστακτες πρακτι-
κές µίσθωσης εργατών.
«Είµαστε µόνο στη διαδικασία δηµιουργίας 
επιτροπής που θα διεξάγει ουσιαστική έρευ-
να. Ελπίζουµε να έχουµε αρκετά γρήγορα 

αποτελέσµατα γύρω από το πώς µπορούµε 
πραγµατικά να ρυθµίσουµε ορισµένες από 
τις χειρότερες πρακτικές ενοικίασης εργαζο-
µένων που έχουµε δει εδώ και πολύ καιρό. 
Πρέπει να δωθεί ένα ηχηρό και ξεκάθαρο 
µήνυµα σε όσους εµπλέκονται σε παράνοµες 
δραστηριότητες. Τέτοιες πρακτικές δεν είναι 
ανεκτές Βικτώρια”, είπε η κα Hutchins. ∆ηλώ-
σεις για το ίδο θέµα έκανε και η γερουσιαστής 
των Εργατικών Sue Lines από τη ∆υτική Αυ-
στραλία, αναφέροντας ότι η Οµοσπονδιακή 
Υπηρεσία Απασχόλησης γνώριζε ότι έχουν 
αυξηθεί οι καταγγελίες από εργαζόµενους µή-
νες πριν από τις αποκαλύψεις από το Four 
Corners.
«Τον  Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, το 
Υπουργείο Απασχόλησης µου  ανέφερε ότι 
ήταν ανησυχούν για την αύξηση του αριθµού 
των καταγγελιών που είχαν από κατόχους βί-
ζας 417”, είπε η γερουσιαστής.

Η αύξηση στις εγκρίσεις για την ανέγερση κατοι-
κιών και στις αγγελίες για νέες θέσεις εργασίας 
θεωρούνται από τους οκονοµικούς αναλυτές ως 
θετικά σηµάδια για την αυστραλιανή οικονοµία. 
Στον τοµέα της στέγασης τα ποσοστά των δηµο-
πρασιών µε επιτυχή έκβαση παρουσιάζονται επί-
σης αυξηµένα στις µεγαλύτερες αγορές του Σίδνεϊ 
και της Μελβούρνης. Η κατασκευή νέων κατοικι-
ών συνεχίζει να επωφελείται από το εξαιρετικά 
χαµηλό επίπεδο των επιτοκίων, καθώς και την 
ισχυρή αύξηση του πληθυσµού τα τελευταία χρό-
νια. Ο αριθµός των ανέβηκε 4,4 τοις εκατό στη 
Νέα Νότια Ουαλία, 3,3 τοις εκατό στην Τασµανία, 
3 τοις εκατό στο Κουίνσλαντ και 1,2 τοις εκατό 
στη Βικτώρια. Ωστόσο, υποχώρησε 1,7 τοις εκατό 
στη Νότια Αυστραλία, 1,9 τοις εκατό στη ∆υτική 
Αυστραλία, 3,8 τοις εκατό στην Καµπέρα και 3,8 
στη Βόρεια Επικράτεια. Οι αγγελίες για θέσεις ερ-
γασίας παρουσίασαν αύξηση τον Απρίλιο, κατά 
2,3 τοις εκατό. Ο Warren Hogan, επικεφαλής 
οικονοµολόγος της ANZ ανέφερε ότι οι αγγελί-
ες θέσεων εργασίας είναι σήµερα στο υψηλότερο 
επίπεδό των τελευταίων δύο χρόνων. Τα τελευ-
ταία επίσηµα στοιχεία για την απασχόληση θα 
δωθούν την Πέµπτη και σύµφωνα µε έρευνα των 
οικονοµολόγων από το Bloomberg αναµένεται να 
δείξουν ότι η ανεργία βρίσκεται και πάλι στο 6,2 
τοις εκατό. 

Κέρδη 3,5 δις ανακοίνωσε 
η ANZ για το πρώτο εξάµη-
νο φέτος, λίγο µεγαλύτερα 
από τις περισσότερες προ-
βλέψεις των αναλυτών, µια 
ηµέρα µετά την ανακοίνω-
ση των οικονοµικών επι-
δόσεων της Westpac που 
παρέµειναν σταθερές και 
έφεραν ως αποτέλεσµα την 
πτώση της µετοχής της.
Τα καθαρά κέρδη της τρά-
πεζας αυξήθηκαν 3 τοις 
εκατό από την ίδια περίο-
δο πριν από ένα χρόνο, σε 
αντίθεση µε την Westpac 
που δεν σηµέιωσε καµία 
αύξηση των κερδών της.


