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Η Αυστραλία στηρίζει την δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του Ερντογάν

Εσωκομματικές αντιπαραθέσεις  
στον Συνασπισμό για τις  
προτεινόμενες αλλαγές στο εφάπαξ

Έσοδα $3,1 δις αναμένονται από τους Κινέζους τουρίστες στην Αυστραλία

Σταθεροποιούνται οι τιμές σπιτιών στην Αυστραλία

Σ
τον απόηχο του αποτυχη-
μένου στρατιωτικού πραξι-
κοπήματος στην Τουρκία, 
ο Πρωθυπουργός Malcolm 

Turnbull τόνισε ότι η Αυστραλία 
συνεχίζει να στηρίζει τη δημοκρατι-
κά εκλεγμένη κυβέρνηση του Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν.
Ο κ. Turnbull επιβεβαίωσε ότι ο 
ίδιος και η υπουργός Εξωτερικών 
Julie Bishop βρίσκονται σε συνε-
χή επικοινωνία με τον Πρέσβη της 
Αυστραλίας στην Άγκυρα, James 
Larsen.

«Σε αυτό το στάδιο, το πραξικόπημα 
φαίνεται ότι απέτυχε,» τόνισε ο Πρω-
θυπουργός μιλώντας στους δημοσι-
ογράφους στο Σίδνεϊ την Κυριακή.
Στο μεταξύ το υπουργείο Εξωτερι-
κών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία με 
την οποία ζητά από τους Αυστραλούς 
που σκοπεύουν να ταξιδέψουν στην 
Άγκυρα ή στην Κωνσταντινούπολη, 
να  επανεξετάσουν τα σχέδιά του.
Η κα  Bishop τόνισε ότι δεν υπάρ-
χουν Αυστραλοί ανάμεσα στους νε-
κρούς και τους τραυματίες από το 
ξέσπασμα βίας.

Ασφυκτικές πιέσεις στον 
Πρωθυπουργό Μάλκολμ 
Τέρνμπουλ για τις προτει-
νόμενες αλλαγές στο εφάπαξ 
των εργαζομένων, ασκούν 
πολλοί Συντηρητικοί Βου-
λευτές, ενώ το θέμα έχει 
προκαλέσει εσωκομμματικές 
αντιπαραθέσεις.
Ο Πρωθυπουργός πάντως 
δηλώνει ότι δεν θα ήθελε 
να προχωρήσει σε άμεσες 
αλλαγές στα πολιτικά προ-
γράμματα του Συνασπισμού.
To επίμαχο θέμα των αλλα-
γών στο εφάπαξ που ήλθε 
στην επιφάνεια τον Μάιο, 
ως μέρος του προϋπολογι-
σμού 2016 και πήρε περίο-
πτη θέση στην προεκλογική 
εκστρατεία, απειλεί σήμερα 
την ίδια τη συνοχή του κυ-
βερνώντος κόμματος.
Οι δύο επίμαχες προτάσεις 
οι οποίες συνολικά θα απο-
φέρουν $2.5 δις στον κυ-
βερνητικό κορβανά είναι: 
H μία είναι η επιβολή ορί-

ου ύψους $500.000 σε ει-
σφορές του εφάπαξ που δεν 
φορολογούνται και θα λει-
τουργήσει αναδρομικά ως το 
2007.  Η άλλη είναι το πο-
σόν των ετήσιων εισφορών 
που φορολογούνται στο μει-
ωμένο ποσοστό ύψους 15%, 
να μειωθεί από $30.000 σε 
$25.000 ή από $35.000 σε 
$25.000 για όσους είναι 
κάτω των 50 χρόνων.

Οι Κινέζοι τουρίστες αναμένεται να 
ξοδέψουν περισσότερα από $3,1 δις 
σε τουριστικές κι εμπορικές περιοχές 
της Αυστραλίας, σύμφωνα με τελευ-
ταία αναφορά που δημοσιοποιήθηκε 
σήμερα από τον οργανισμό Tourism 
Australia.
Η αναφορά αυτή, τονίζει ότι στο 
δωδεκάμηνο μέχρι τον περασμένο 
Μάρτιο οι Κινέζοι τουρίστες ξόδε-
ψαν – σε όλο τον κόσμο – περισσό-
τερα από $8,9 δις, ποσόν που είναι 
κατά 40% μεγαλύτερο απ’ αυτό που 
ξόδεψαν πέρσι.
Βάσει των νέων δεδομένων η ανα-
φορά επισημαίνει την ανάγκη που 
έχει ο εμπορικός κόσμος της Αυ-
στραλίας προκειμένου να στρέψει 

την προσοχή του, αλλά και να κα-
λύψει τις ανάγκες των Κινέζων του-
ριστών που επισκέπτονται τη χώρα, 
κατά τους χειμερινούς μήνες.
«Για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο οι 
επισκέψεις των Κινέζων τουριστών 
αποτελούν μια ευκαιρία εσόδων 515 
εκατ. δολαρίων” επισημαίνει η ανα-
φορά.
Στην Αυστραλία οι Κινέζοι τουρίστες 
ξοδεύουν κατά μέσο όρο περίπου 
$8,000 ο καθένας, ενώ σύμφωνα 
με τελευταία στοιχεία της Αυστρα-
λιανής Στατιστικής Υπηρεσίας, στο 
δωδεκάμηνο μέχρι τον περασμένο 
Μάϊο επισκέφθηκαν την 5η ήπει-
ρο σχεδόν 1,4 εκατομμύρια Κινέζοι 
τουρίστες.

Νέα έκθεση που δημοσιοποίησε η Τρά-
πεζα ΝΑΒ, αποκαλύπτει ότι άρχισαν να 
σταθεροποιούνται οι τιμές κατοικιών στη 
χώρα.
Τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές ακι-
νήτων είχαν το Κουίνσλαντ με 1,8% και 
η Βικτώρια με 1,4%, ενώ στη Δυτική Αυ-

στραλία οι τιμές συνέχισαν να μειώνονται.
Σε παναυστραλιανή κλίμακα οι τιμές κα-
τοικιών αυξήθηκαν κατά 0,7%, ενώ οι 
προβλέψεις είναι για περαιτέρω αύξηση 
1% στο επόμενο δωδεκάμηνο.
Στη Νέα Νότια Ουαλία οι τιμές σπιτιών 
αυξήθηκαν την ίδια περίοδο κατά 0,9%.


