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Εκατοντάδες αγοραστές ξεκρέμαστοι 
μετά την χρεοκωπία της Home Australia

Α βέβαιο είναι το µέλλον για 
εκατοντάδες ανθρώπους που 
περίµεναν να αποκτήσουν το 
σπίτι των ονείρων τους µετά 

την κατάρευση της επιχείρησης του 
Γερουσιαστή του Κόµµατος Family 
First, Μποµπ Ντέι. Η Home Australia 
βρίσκεται στη φάση της εκκαθάρισης 
και η κατασκευή 207 κατοικιών έχει 
σταµατήσει. Η εταιρεία λειτουργεί µε 
διάφορες εµπορικές ονοµασίες σε πέ-
ντε Πολιτείες. Στη Νότια Αυστραλία η 
θυγατρική Homestead Homes διαθέ-
τει 48 κατοικίες υπό κατασκευή. Στη 
∆υτική Αυστραλία λειτουργεί µε το 
όνοµα Collier Homes και έχει 29 σπί-
τια υπό κατασκευή. Στο Κουίνσλαντ 
λέγεται Newstart Homes και έχει 17 
σπίτια υπό κατασκευή. Στη Βικτώρια, 
Ashford και έχει 57 σπίτια  υπο κα-
τασκευή και στη Νέα Νότια Ουαλία, 
λέγεται Huxley Homes και έχει 56 
σπίτια υπό κατασκευή. Εκπρόσωπος 
της McGrathNicol που έχει αναλάβει 
την εκκαθάριση της Home Australia 

δήλωσε ότι η κύρια προτεραιότητά 
της είναι να διασφαλίσει την κατα-
σκευή των κατοικιών θα µπορούσε 
ενδεχοµένως να ολοκληρωθεί τα από 
άλλους κατασκευαστές. Ο Γερουσι-
αστής επικοινώνησε χθες το πρωί 
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
µε µέλη του προσωπικού της Home 
Australia για να τα ενηµερώσει ότι η 
εταιρεία τελεί υπό εκκαθάριση. «Ζητώ 
συγγνώµη για τον πόνο, το άγχος και 
την ταλαιπωρία”, έγραψε στο email 
ο Μποµπ Ντέι που θεωρεί ότι η θυ-
γατρική της εταιρίας στη Νέα Νότια 
Ουαλία είναι η αιτία της κατάρευσης. 
«Τα προβλήµατα και οι απώλειες 
συνδέονται µε τη Huxley Homes ... 
Έχει υπονοµεύσει σοβαρά τον ισολο-
γισµό του οµίλου και την ικανότητα 
του να συνεχίσει τις δραστηριότητές 
τοτ, ‘’ έγραψε ο γερουσιαστής. Έκθε-
ση από ανεξάρτητο ελεγκτή το 2013 
αναφέρει ότι οι υποχρεώσεις του 
Οµίλου υπερέβαιναν τα περιουσιακά 
του στοιχεία κατά σχεδόν 31 εκατοµ-

µύρια δολάρια. Ο Γερουσιαστής είπε 
ότι προσπάθησε να σώσει την εται-
ρεία πέρυσι µε την πώληση του 75 
τοις εκατό των µετοχών στην Goshen 
Capital Resources, µια φιλιπινέζικη 
επενδυτική επιχείρηση. Η Goshen θα 
παρείχε τα απαραίτητα κεφάλαια και 
την ρευστότητα για να ξεπεραστούν οι 
τρέχουσες δυσκολίες και είχαν γίνει 
όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Τα κον-
δύλια θα έπρεπε να είχαν µεταφερθεί 
την περασµένη εβδοµάδα. «Ως από-
δειξη της ικανότητάς της να ολοκλη-
ρώσει τη συµφωνία, ο ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της Goshen, Anselmo 
Nolasco, είχε προσκοµίσει έγγραφα 
που µετά από αρκετές έρευνες τις τε-
λευταίες ηµέρες αποδείχτηκε ότι ήταν 
πλαστά.» Ο Γραµµατέας της Ένωσης 
για τις Κατασκευές, την ∆ασοκοµία, 
τα Ορυχεία και την Ενέργειας στη 
Νότια Αυστραλία, Aaron Cartledge, 
δήλωσε ότι από την κατάρευση της 
Home Australia θα επηρεαστού χι-
λιάδες µικροί υπεργολάβοι.

Tην πρώτη του οµιλία έδωσε 
ο νέος επικεφαλής 
της Αποθεµατικής Τράπεζας
Στην πρώτη οµιλία του, ο νέος επικεφαλής της Αποθεµατικής Τράπε-
ζας, Philip Lowe, αν και εµφανίστηκε διστακτικός δεν απέκλεισε το 
ενδεχόµενο περαιτέρω µειώσης των επιτοκίων.
«Από τον Ιούνιο του 1993, ο πληθωρισµός ήταν κάτω του 2 τοις εκατό 
για 24 τοις εκατό της περιόδου και πάνω από το 3 τοις εκατό για το 23 
τοις εκατό της περιόδου», παρατήρησε σε οµιλία του στο συνέδριο της 
Citi. «Αυτό που είναι σηµαντικό είναι ότι έχουµε µέσο ποσοστό πλη-
θωρισµού σύµφωµο µε τους µεσοπρόθεσµους στόχους µας”, είπε ο ∆ρ 
Lowe, ο οποίος σε αντίθεση µε κάποιους επιφανείς οικονοµολόγους 
και επενδυτές σε όλο τον κόσµο, δεν φαίνεται να ανησυχεί από το γε-
γονός ότι ο πληθωρισµός θα µπορούσε να παραµείνει σε πολύ χαµηλά 
επίπεδα για ένα εξαιρετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα. «Αναµένουµε 
ότι οι διάφοροι παράγοντες που κράτησαν τον πληθωρισµό χαµηλά θα 
συνεχίσουν να επηρεάζουν την οικονοµία για λίγο ακόµα», είπε ο ∆ρ 
Lowe. Ο νέος διοικητής της Αποθεµατικής Τράπεζας ανέφερε ότι αυτοί 
οι παράγοντες περιλαµβάνουν την πτώση στις τιµές των εµπορευµά-
των (που φαίνεται να έχουν φτάσει στο χαµηλότερο όριο), την χαµηλή 
αύξηση των µισθών καθώς οι εργαζόµενοι δέχονται ότι και άλλες τιµές 
δεν αυξάνονται, την µειωµένη τιµολογιακή δύναµη για τις επιχειρή-
σεις και τους εργαζοµένους, λόγω του παγκόσµιου ανταγωνισµού και 
την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στην παγκόσµια οικονοµία 
λόγω των υπερβολών πριν από τη χρηµατοπιστωτική κρίση.




