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Πολύ πιθανό το ενδεχόμενο κυβέρνησης μειοψηφίας

Αλλάζει «πρόσωπο» η πόλη του Σίδνεϊ

Απειλείται η πιστοληπτική ικανότητα της Αυστραλίας

Ε
κλογικό θρίλερ σημειώθηκε το Σάββατο... 
Οι Αυστραλοί ψηφοφόροι διέψευσαν τα 
προγνωστικά που έδιναν νίκη στον κυ-
βερνών Συνασπισμό, που όμως μέχρι 

στιγμής δεν έχει εξασφαλίσει την απόλυτη πλει-
οψηφία των εδρών της βουλής απέναντι στο Ερ-
γατικό Κόμμα, και ενώγ η καταμέτρηση των ψή-
φων συνεχίζεται, το ενδεχόμενο σχηματισμού 
κυβέρνησης μειοψηφίας παραμένει ανοικτό.
Πολιτικοί παρατηρητές υποστήριζαν ότι πιθανή 
είναι μία κυβέρνηση μειοψηφίας, γεγονός που 
θα εμπόδιζε την δυνατότητα για μεγάλες οικο-
νομικές μεταρρυθμίσεις.
Η Εκλογική Επιτροπή  (Αustralian Electoral 
Commision) ανακοίνωσε ότι το τελικό αποτέ-
λεσμα των εκλογών θα καθυστερήσει να ανα-
κοινωθεί εξαιτίας της μάχης «ψήφο με ψήφο». 
Πολιτικοί παρατηρητές υποστήριζαν μάλιστα 
ότι ίσως χρειαστεί ένας μήνας για να βγει ο νι-
κητής των εκλογών.
Με συγκρατημένη αισιοδοξία ο Πρωθυπουργός 
Μάλκολμ Τέρνμπουλ και σοκαρισμένος από 
το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών του 
Σαββάτου, δήλωσε ότι πιστεύει πως θα είναι σε 
θέση να σχηματίσει κυβέρνηση παρά την απου-
σία καθαρής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας 
για το κόμμα του.
Ο κ. Τέρνμπουλ τόνισε ότι «βασιζόμενος στη 
γνώμη των στελεχών του κόμματος, μπορούμε 
να έχουμε εμπιστοσύνη στο γεγονός ότι έχουμε 
τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση συ-
νασπισμού στο νέο κοινοβούλιο».
Να αναφέρουμε όμως ότι μια μέρα πριν τις 
εκλογές, ο κ. Τέρνμπουλ προειδοποιούσε για 
οικονομικό χάος σε περίπτωση που δεν επανε-
κλεγόταν και δεν εξασφάλιζε την πλειοψηφία 
που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των 

μεταρρυθμίσεων του προγράμματός του.
Για την απόλυτη πλειοψηφία, ο Συνασπισμός 
πρέπει να εξασφαλίσει 76 από τις 150 έδρες 
της βουλής των αντιπροσώπων.
Ο κυβερνών συνασπισμός συγκεντρώνει 65 
έδρες έναντι 67 των Εργατικών και 5 των ανε-
ξάρτητων και των υποψηφίων των Πρασίνων. 
Άλλες 13 έδρες είναι αμφίβολες.
Την ίδια ώρα όμως που ο Πρωθυπουργός Μάλ-
κολμ Τέρνμπουλ δήλωνε ότι πιστεύει πως η πα-

ράταξή του θα σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρ-
νηση, ο Αρχηγός των Εργατικών, Μπιλ Σόρτεν, 
διατυμπάνιζε πανηγυρικά πως «το Εργατικό 
Κόμμα επέστρεψε και η κυβέρνηση έχασε την 
εντολή της από τον λαό». Ο κ. Σόρτεν παρα-
δέχθηκε ότι ίσως χρειαστούν κάποιες ημέρες 
μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η διαδικασία 
καταμέτρησης των ψήφων ξανάρχισε χθες στη 
Γερουσία, ενώ θα συνεχιστεί σήμερα Τρίτη στην 
Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η πόλη του Σίδνεϊ πρόκειται να αποκτήσει νέα όψη, ιδιαίτε-
ρα στο γραφικό λιμάνι και πιο συγκεκριμένα στην τοποθεσία 
Barangaroo, όπου θα οικοδομηθεί το πολυσυζητούμενο νέο 
καζίνο και ξενοδοχείο του μεγαλοεπιχειρηματία Τζέϊμς Πάκερ.
Τα σχέδια έχουν εγκριθεί και το κόστος υλοποίησης της επέν-
δυσης – που θα ολοκληρωθεί το 2021 και όχι το 2019 όπως 
αρχικά είχε ανακοινωθεί - θα ανέλθει στα $2 δισεκατομμύρια. 
Θα περιλαμβάνει πολυτελές ξενοδοχείο 350 δωματίων, ειδι-
κούς χώρους για τυχερά παιχνίδια, πολυτελή διαμερίσματα, 
δεκάδες εμπορικά καταστήματα και εστιατόρια. 
Να σημειωθεί ότι για την έγκριση του σχεδίου, ο Δήμος απαί-
τησε να κατασκευαστεί ένα μεγάλο πάρκο σε κοντινή απόστα-
ση, καθώς επίσης και παραθαλάσσιος διάδρομος περιπάτου 
που θα έχει πλάτος 30 μέτρα. 

Το αποτέλεσμα των εκλογών του περασμέ-
νου Σαββάτου, που θα οδηγήσει πιθανό-
τατα σε κυβέρνηση μειοψηφίας, απειλεί με 
υποβάθμιση την πιστοληπτική ικανότητα 
της Αυστραλίας και δημιουργεί τις προϋπο-
θέσεις για περαιτέρω μείωση των επιτοκί-
ων από την Αποθεματική Τράπεζα.
Τάδε έφη ο οικονομολόγος της AMP 
Capital, Shane Oliver, ο οποίος τόνισε ότι 
ο κίνδυνος να χάσει η Αυστραλία την αξιο-
λόγηση ΑΑΑ της πιστοληπτικής της ικανό-
τητας, είναι ορατός, ανεξάρτητα από το ποιο 
κόμμα θα σχηματίζει κυβέρνηση.
«Η υποβάθμιση από τους οίκους αξιολόγη-
σης θα είναι αποτέλεσμα της  αβεβαιότητας 
που δημιουργεί το αποτέλεσμα των εκλο-

γών στον οικονομικό προϋπολογισμό», τό-
νισε ο κ. Shane Oliver.
Ο οικονομολόγος υπογράμμισε επίσης ότι 
το αποτέλεσμα των εκλογών και το αβέβαιο 
οικονομικό περιβάλλον που δημιουργεί, 
δεν ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να επενδύ-
σουν, και αυτό θα οδηγήσει στη μείωση της 
οικονομικής ανάπτυξης με ό,τι αυτό συνε-
πάγεται στον οικονομικό προϋπολογισμό.
Να σημειωθεί ότι και ο πρώην Ομοσπον-
διακός υπουργός Θησαυροφυλακίου, Peter 
Costello, έσπευσε να προειδοποιήσει ότι 
το αποτέλεσμα των εκλογών του Σαββάτου 
μπορεί να οδηγήσει στην υποβάθμιση της 
αξιολόγησης ΑΑΑ της πιστοληπτικής ικα-
νότητας της Αυστραλίας.


