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Ο Malcolm Turnbull ανακήρυξε τη νίκη του με έκκληση 
για συνεργασία και καλή θέληση στο νέο Κοινοβούλιο

Η στήριξη στα μικρά κόμματα  
θα έχει αρνητικές συνέπειες  
στην οικονομική ανάπτυξη

S&P: H Αυστραλία έχει 12 μήνες για βελτιώσεις στο έλλειμμά της

Ο
κτώ μέρες μετά τις εκλογές της 2ας Ιου-
λίου, ο Πρωθυπουργός Μάλκολμ Τέρ-
νμπουλ ανακήρυξε τη νίκη του, λίγη ώρα 
μετά την αποδοχή της ήττας του Αρχηγού 

του Εργατικού Κόμματος, Bill Shorten, απευθύνο-
ντας μήνυμα συνεργασίας και καλής θέλησης στο 
νέο Κοινοβούλιο.
Ενώ συνεχιζόταν η καταμέτρηση των ψήφων, ο 
Συνασπισμός είχε εξασφαλίσει 74 έδρες, το Εργα-
τικό Κόμμα 66 και τα μικρότερα κόμματα 5.
Θεωρείται βέβαιο ότι ο Συνασπισμός θα εξασφα-
λίσει τελικά τις 76 έδρες που θα του δώσουν το 
δικαίωμα σχηματισμού ατοδύναμης κυβέρνησης.
Αποδεχόμενος την ήττα του στις εκλογές, ο κ. 
Shorten εξέφρασε την πρόθεσή του να συνεργαστεί 
με τον κ. Turnbull ώστε να βρουν «κοινό έδαφος» 
που θα κάνει ευκολότερο το κυβερνητικό έργο στο 
Κοινοβούλιο.
Δήλωσε ότι ο Συνασπισμός θα εξασφαλίσει τις 
έδρες που του χρειάζονται για να παραμείνει στην 
εξουσία.
«Είναι σαφές ότι ο κ. Τέρνμπουλ και ο Συνασπισμός 
του θα σχηματίσουν κυβέρνηση», δήλωσε ο Σόρτεν 
σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι τηλεφώνησε 
στον Πρωθυπουργό για να τον συγχαρεί.
Από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός καλωσόρι-
σε την πρόταση του Αρχηγού της Αντιπολίτευσης 
και τόνισε ότι θα συνεργαστεί με το Εργατικό Κόμμα 
ώστε να μην επηρεαστεί η χρηματοδότηση βασικών 
υπηρεσιών και να μειωθεί το έλλειμμα του προϋπο-
λογισμού.
«Δεν υπάρχει απλή λύσει σ’ αυτές τις μεγάλες προ-
κλήσεις. Πάνω απ’ όλα χρειάζεται καλύτερη καλή 
θέληση στο νέο Κοινοβούλιο», τόνισε ο κ. Turnbull.
«Είναι ζωτικής σημασίας να μην παρεμποδιστεί το 

έργο της κυβέρνησης στο νέο Κοινοβούλιο. Είναι 
ζωτικής σημασίας να δουλέψουμε όλοι μαζί και 
να βρούμε τον κοινό παρανομαστή στον οποίο θα 
μπορέσουμε να συμφωνήσουμε όλοι», υπογράμμι-
σε ο Πρωθυπουργός.
Ο κ. Turnbull δήλωσε ότι την προηγούμενη βδο-
μάδα είχε «πολύ εποικοδομητικές συζητήσεις» με 
στελέχη των μικρότερων κομμάτων και Ανεξάρτη-
τους Βουλευτές και Γερουσιαστές.
Ανάφερε ακόμη ότι προτεραιότητα της νέας κυβέρ-
νησής του θα είναι η υλοποίηση των εξαγγελιών 
που έχουν γίνει στον οικονομικό προϋπολογισμό, 
μετά την προειδοποίηση από διεθνείς οίκους αξι-

ολόγησης ότι η Αυστραλία πιθανόν να χάσει την 
αξιολόγηση ΑΑΑ  της πιστοληπτικής της ικανότη-
τας. Ήδη η πολιτική αστάθεια έχει επηρεάσει τις 
οικονομικές εξελίξεις με την Standard and Poor’s, 
να μεταβάλει την πιστοληπτική προοπτική της χώ-
ρας, από σταθερή σε αρνητική, προειδοποιώντας 
για υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας 
κάτω από το επίπεδο του τριπλού Α, που διαθέτει 
σήμερα η Αυστραλία.
«Προτεραιότητά μας θα είναι η μείωση του ελλείμ-
ματος του προϋπολογισμού και η καλύτερη και πιο 
υπεύθυνη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών 
μας», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Kορυφαίος οικονομολόγος 
προειδοποίησε ότι η αύξηση 
της στήριξης των μικρών κομ-
μάτων στις εκλογές της 2ας 
Ιουλίου, θα μπορούσε να έχει 
αρνητικές συνέπειες στην οι-
κονομική ανάπτυξη της Αυ-
στραλίας.
«Το θέμα της προστασίας εί-
ναι ένα από τα βασικά προ-
βλήματα που νομίζω ότι θα 
αντιμετωπίσει η νέα Γερου-
σία»,  πρώην στέλεχος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της 
Αποθεματικής Τράπεζας, 
Warwick McKibbin.
Τα σχόλια έγιναν εν μέσω εκ-
κλήσεων για την επιδότηση 
των τοπικών βιομηχανιών 
και για περαιτέρω μέτρα προ-
στασίας στον τομέα του εμπο-
ρίου από το κόμμα του Νικ 
Ξενοφών, το «Ένα Έθνος» και 
το Κόμμα του Bob Katter.
Πολιτικοί παρατηρητές υπο-
στηρίζουν ότι τα μικρά κόμ-

ματα που προαναφέραμε θα 
μπορούν να κινούν τα νήματα 
στη νέα Γερουσία
Ο κ. McKibbin είναι επικε-
φαλής του Κέντρου Εφαρμο-
σμένης Μακροοικονομικής 
Ανάλυσης του Εθνικού Πανε-
πιστημίου της Αυστραλίας.
Αποφάνθηκε ότι με λόγω των 
αναμενόμενων προβλημάτων 
που θα δημιοθργήσουν τα μι-
κρότερα κόμματα στο κυβερ-
νητικό έργο, θα επηρεαστεί 
η οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας.

Η Αυστραλία έχει 12 μήνες για να επιδείξει 
βελτιώσεις στο έλλειμμά της χώρας, διαφο-
ρετικά βρίσκεται αντιμέτωπη με υποβάθμιση 
της πιστοληπτικής της αξιολόγησης, ανακοί-
νωσε ο διεθνής οίκος Standard & Poor’s.
Ο S&P, ενημερώνοντας τους δημοσιογρά-
φους μέσω τηλεδιάσκεψης μετά την απόφα-
ση του να μειώσει την πιστοληπτική προο-
πτική της χώρας από σταθερή σε αρνητική, 
απειλώντας το αξιόχρεο της Αυστραλίας με 
υποβάθμιση, είπε ότι θα παρακολουθήσει 
την εξαμηνιαία αξιολόγηση του προϋπολο-
γισμού της Αυστραλίας τον ερχόμενο Δεκέμ-
βριο και τον Μάιο του 2017 πριν προχωρή-
σει σε κάποια κίνηση.
«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την 

ικανότητα της κυβέρνησης να περάσει μέτρα 
για τα έσοδα και τις δαπάνες και από τα δύο 
σώματα του κοινοβουλίου τους επόμενους 
έξι με 12 μήνες» πριν υποβαθμίσουμε την 
πιστοληπτική αξιολόγηση σε ΑΑ+, δήλωσε 
στην τηλεδιάσκεψη ο Άντονι Γουόκερ, υψη-
λόβαθμο στέλεχος του οίκου.
Το μεγαλύτερο τρωτό σημείο της Αυστραλί-
ας είναι το υψηλό εξωτερικό χρέος. Εξαιτί-
ας αυτού, είναι σημαντικό η Αυστραλία να 
ενδυναμώσει τις δημοσιονομικές της επιδό-
σεις, δήλωσε.
«Πραγματικά, θέλουμε να τους δούμε να επι-
τυγχάνουν κάποιες από τις προβλέψεις τους 
(για δημοσιονομικό πλεόνασμα)», ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο ίδιος.


