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Όχι στην ξένη 
ιδιοκτησία γεωργικών 
εκτάσεων γης 
λέει το 87% του  
αυστραλιανού λαού

Σ
την πλειονότητά του ο αυστραλιανός 
λαός τάσσεται ενάντια στην ξένη ιδιο-
κτησία γεωργικών και κτηνοτροφικών 
εκτάσεων γης της Αυστραλίας. Αυτό 

είναι το ξεκάθαρο μήνυμα που στέλνουν προς 
πάσα κατεύθυνση τα αποτελέσματα πρόσφατης 
δημοσκόπησης που διενήργησε το Ινστιτού-
του Lowy, εφόσον το 87% των ερωτηθέντων 
τάχθηκαν ενάντια  της Ομοσπονδιακής Κυβέρ-
νησης που επιτρέπει σε ξένες εταιρείες να αγο-
ράζουν εκτάσεις γεωργικής και κτηνοτροφικής 
γης.
Το ποσοστό αυτό είναι κατά  έξι ποσοστιαίες 
μονάδες μεγαλύτερο απ’ αυτό προηγούμενης 
δημοσκόπησης που έγινε πριν από τέσσερα 
χρόνια.
«Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης δείχνουν 
ότι οι ξένες επενδύσεις σε γεωργικές εκτάσεις 
γίνονται ολοένα και πιο αντιλαϊκές, γεγονός 
που υποδηλώνει ότι το θέμα της ξένης ιδιοκτη-
σίας γης, θα παραμείνει ένα από τα κύρια προ-
εκλογικά θέματα», υποστήριξε ο Δρ Michael 
Fullilove του Ινστιτούτου Lowy.
Η δημοσκόπηση έγινε μεταξύ 26 Φεβρουαρίου 
και 15 Μαρτίου, περίπου δύο μήνες μετά την 
αρχική απόρριψη κινεζικής προσφοράς  για 
την αγορά της μεγαλύτερης έκτασης βοοειδών 
στην Αυστραλία S. Kidman & Co.
Να σημειωθεί ότι ένα μόνο από τα κτήματα της 
εταιρίας, το Anna Creek, είναι το μεγαλύτερο 
κτήμα βοοειδών στον κόσμο, με έκταση 23.000 
τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μισή από την έκτα-
ση αυτή βρίσκεται στην απαγορευμένη ζώνη 
Woomera Prohibited Area (WPA) στη Νότια 
Αυστραλία.
Ο ομοσπονδιακός Θησαυροφύλακας, Scott 
Morrison, δήλωσε ότι η κυβέρνηση εμπόδισε 
τη συγκεκριμένη αγοραπωλησία, ισχυριζόμε-
νος ότι ήταν εις βάρος του εθνικού συμφέρο-
ντος. Έσπευσε, εντούτοις, να προσθέσει ότι πα-
ραμένει ανοιχτός σε ξένες επενδύσεις, αρκεί να 
εξυπηρετούν τα συμφέροντα της χώρας.
«Οι ξένες επενδύσεις έχουν στηρίξει την ανά-
πτυξη της χώρας και θα πρέπει να συνεχίσουμε 
να ελκύουμε το ξένο κεφάλαιο που χρειάζεται 
η οικονομία μας. Χωρίς αυτό, η παραγωγή 
της Αυστραλίας, η απασχόληση και το βιοτι-
κό επίπεδο θα είναι χαμηλότερα», τόνισε ο κ. 
Morrison.

Ανοικτό αφήνει η Αποθεματική Τράπεζα το  
ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης των επιτοκίων
Η Αποθεματική Τράπεζα της Αυστραλίας άφησε να 
εννοηθεί ότι μπορεί να προχωρήσει σε νέα μείω-
ση των επισήμων επιτοκίων, λόγω των προοπτικών 
για χαμηλό πληθωρισμό και αύξησης στην αξία του 
αυστραλιανού δολαρίου έναντι των ξένων ισχυρών 
νομισμάτων. Στα πρακτικά από τη συνεδρίαση του 
ΔΣ της Αποθεματικής Τράπεζας στις αρχές αυτού 
του μήνα, όταν αποφασίστηκε να διατηρηθούν τα 
επιτόκια στο ιστορικά χαμηλό 1,75%, αναφέρεται 
ότι «το ενδεχόμενο να παραμείνει ο πληθωρισμός 
σε χαμηλά επίπεδα και η προοπτική να υποτιμηθεί 
ακόμη περισσότερο το δολάριο της Αυστραλίας ένα-
ντι του Αμερικάνικου, αφήνουν ανοικτό το ενδεχό-
μενο περαιτέρω μείωσης των επιτοκίων».

Η Αποθεματική Τράπεζα χαρακτήρισε «παράγοντα 
αυξημένης αστάθειας της αγοράς» το ενδεχόμενο 
του Brexit στο δημοψήφισμα της Βρετανίας.
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Μετά αριθμήστε άλλλες 5 επιλογές σας

Μια δυνατή φωνή για τους ηλικιωμένους
“Για ένα καλύτερο και πιο δίκαιο σύστημα”

Κυριάκος Κολιάδης
Kerry Koliadis

Email: kerry@supa.org.au

Ορισμένα από τα πολιτικά μας προγράμματα:

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
* Επιδόματα Γήρατος - φρένο στις αλλαγές!
* Εφάπαξ - φρένο στις αλλαγές!
* Έρευνα από Βασιλική Επιτροπή στις τράπεζες!
* Έρευνα στον τομέα επενδύσεων.

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ
* Φροντίδα Ηλικιωμένων - Καλύτερη χρηματοδότηση 
και καλύτερα προγράμματα.

* Κατ’ οίκον Φροντίδα - Καλύτερη χρηματοδότηση
και καλύτερα προγράμματα.

* Παναυστραλιανή στρατηγική για την αντιμετώπιση 
της άνοιας.

* Παναυστραλιανό πρόγραμμα παρηγορητικής φροντίδας.

ΥΓΕΙΑ
* Μέντικερ - όχι πληρωμές από ηλικιωμένους.
* Παθολογία - όχι πληρωμές από ηλικιωμένους.

ΣΤΕΓΑΣΗ
* Διορισμό Omdudsman σε θέματα 

Κοινοτήτων Ηλικιωμένων.
* Προσιτά ενοίκια για τους ηλικιωμένους.
* Αύξηση της Κοινωνικής Στέγασης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 
www.supa.org.au
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