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Στο νοσοκοµείο 
ο πρώην 
πρωθυπουργός 
Bob Hawke 
Ο πρώην πρωθυπουργός Bob Hawke µεταφέρ-
θηκε τη ∆ευτέρα το απόγευµα στο Νοσοκοµείο 
Royal North Shore του Σίδνεϊ. 
Έως και χτες το πρωί δεν είχαν γίνει γνωστές 
λεπτοµέρειες για την κατάσταση του 88χρονου 
πολιτικού. Όπως σηµειώνει το news.com.au, 
φαίνεται ότι ο κορυφαίος πολιτικός των Εργατι-
κών είναι άρρωστος εδώ και αρκετό καιρό, και οι 
αρχικές υποθέσεις που έκαναν λόγο για πνευµο-
νία ή εγκεφαλικό επεισόδιο ήταν λανθασµένες.
Η σύζυγος του κ. Hawke, Blanche d’Alpuget, επι-
βεβαίωσε τηλεφωνικά στην Daily Telegraph τη 
∆ευτέρα το βράδυ ότι ο σύζυγός της ήταν «εντά-
ξει», ενώ πηγές από το Κόµµα των Εργατικών εί-
παν στο ABC ότι ο πρώην ηγέτης του κόµµατος 
ήταν σε νοσοκοµείο για εξετάσεις και δεν επρό-
κειτο για «τίποτα σοβαρό».
Ο κ. Hawke ήταν ο 23ος πρωθυπουργός της Αυ-
στραλίας, υπηρετώντας από το 1983-1991 και 
οδηγώντας το κόµµα του σε τέσσερις διαδοχικές 
νικηφόρες εκλογικές αναµετρήσεις.
Η δηµιουργία του Medicare, ο θεσµός της εθνι-
κής αποζηµίωσης και η APEC ήταν µεταξύ των 
επιτευγµάτων που φέρουν την υπογραφή του.
Τα τελευταία χρόνια η υγεία του έχει κλονιστεί 
τουλάχιστον δύο φορές, συµπεριλαµβανοµένου 
ενός σοβαρού επεισοδίου πνευµονίας το 2011 
και µια σοβαρή ασθένεια στο εξωτερικό το 2015.
Ο κ. Hawke θεωρείται ευρέως ως ένας από τους 
δηµοφιλέστερους πρωθυπουργούς της Αυστρα-
λίας, ενώ και µετά την αποχώρησή του διατήρη-
σε ενεργό ρόλο στην πολιτική ζωή.
Μόλις την περασµένη εβδοµάδα, παρακολούθη-
σε την τελετή ορκωµοσίας για τον νέο κυβερνήτη 
της ∆υτικής Αυστραλίας Kim Beazley στο Σπίτι 
της Κυβέρνησης στο Περθ.
Το 2009, ο τότε πρωθυπουργός Kevin Rudd δή-
λωσε ότι ήταν η καρδιά και η ψυχή του Εργατι-
κού Κινήµατος.

Peter Costello: «Μέχρι να αποπληρωθεί 
το εθνικό χρέος θα έχω πεθάνει»
Ο ι περισσότεροι Αυστραλοί θα έχουν πεθά-

νει πριν από την αποπληρωµή του εθνικού 
χρέους της Αυστραλίας, δήλωσε ο πρώην 
θησαυροφύλακας Peter Costello στο 7.30.

Την παραµονή της συζήτησης του οµοσπονδιακού 
προϋπολογισµού, ο κ. Costello δήλωσε ότι το δηµό-
σιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, δηλαδή 19%, είναι 
περίπου στο ίδιο επίπεδο µε εκείνο του 1996, όταν 
ήταν ο ίδιος θησαυροφύλακας.
«Χρειάστηκαν 10 πλεονασµατικοί προϋπολογισµοί 
για να το αποπληρώσουµε την τελευταία φορά. Αυτή 
τη φορά, αυτό είναι το καλό σενάριο» είπε. «Το πιο 
πιθανό σενάριο είναι ότι δεν θα επιστρέψουµε ποτέ 
εκεί που ήµασταν. Εσείς και εγώ θα πεθάνουµε πριν 
συµβεί κάτι τέτοιο».
Ο προϋπολογισµός αναµένεται να περιλαµβάνει 
φορολογικές περικοπές για τα άτοµα µε χαµηλό και 
µεσαίο εισόδηµα. Η κυβέρνηση έχει επίσης πει ότι 
θα τηρήσει το σχέδιό της για την εταιρική φορολο-
γία.
Ο κ. Costello χαρακτήρισε ανθρώπους που κερδί-
ζουν µεταξύ $ 100.000 και $ 200.000 ως «ξεχασµέ-
νους» και είπε ότι οι Φιλελεύθεροι πρέπει να θυ-
µούνται ότι τα άτοµα που πληρώνουν υψηλό φόρο 
δεν έχουν δει «φορολογική ελάφρυνση εδώ και 10 
χρόνια».
«Αυτό είναι το σηµείο που θεωρώ περίεργο: οι τρά-
πεζες και οι µεγάλες εταιρείες πληρώνουν φόρο στο 
30%, ενώ οι ιδιώτες πληρώνουν φόρο στο 47% – 
πληρώνετε φόρο στο 47% αν κερδίζετε $ 200.000, 
και αν κερδίζετε 1 εκατοµµύριο δολάρια φορολογεί-
στε κατά 30%» είπε. «Είναι πολύ καλό για τις επιχει-
ρήσεις να υποστηρίζουν τον εαυτό τους για τις φο-
ρολογικές περικοπές και οι φορολογικές περικοπές 
είναι πάντα καλές για την οικονοµία. Αλλά κάποιος 
πρέπει να µιλήσει και για τους µεµονωµένους µι-
σθωτούς».
Τόνισε ότι αυτοί οι πολίτες «δεν είχαν φορολογικές 
ελαφρύνσεις εδώ και 10 χρόνια, και νοµίζω ότι αυ-
τοί οι ξεχασµένοι άνθρωποι, αυτοί που δεν έχουν 
οργανωµένους εκπροσώπους οµάδων συµφερό-
ντων για να µιλήσουν γι’ αυτούς, θα πρέπει να απο-
τελούν µέριµνα της κυβέρνησης αυτή τη στιγµή».

Ο κ. Costello µίλησε και για τις ρυθµιστικές αρχές 
των τραπεζών, λέγοντας ότι ελπίζει ότι θα βρεθούν 
στο στόχαστρο της βασιλικής τραπεζικής επιτροπής. 
«Είναι πολύ ωραίο να λέµε “Οι τράπεζες συµπερι-
φέρθηκαν άσχηµα” ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά διαθέ-
τουµε µια ρυθµιστική αρχή που πρέπει να τα ελέγχει 
όλα αυτά» είπε.

Οι τιµές των ακινήτων 
του Σίδνεϊ αναµένεται 
να µειωθούν κατά 4%
Οι τιµές των κατοικιών στο Σίδνεϊ θα µειωθούν φέ-
τος κατά 4%, σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση της 
εταιρείας ανάλυσης ακινήτων SQM Research. Πρό-
κειται για σηµαντική ανατροπή της προηγούµενης 
πρόβλεψής της – που ήταν ότι στις δύο πιο ακριβές 
πόλεις της Αυστραλίας, το Σίδνεϊ και τη Μελβούρ-
νη, θα σηµειωνόταν αύξηση τιµών κατά τουλάχι-
στον 4-8%.
Η SQM αναφέρει ότι οι αγορές ακινήτων του Σίδ-
νεϊ και της Μελβούρνης είναι υπερτιµηµένες κατά 
τουλάχιστον 45%, µε βάση τη σύγκριση των ονο-
µαστικών αθροιστικών εισοδηµάτων µε τις τιµές 
ακινήτων. Αναµένει ότι αυτή η υπεραξία θα αρχί-
σει να µειώνεται, κι αυτό θα διαρκέσει για µεγάλο 
διάστηµα. Η SQM αναµένει πλέον ότι οι τιµές σε 
όλες τις πολιτειακές πρωτεύουσες της Αυστραλίας 
κατά µέσο όρο θα µειωθούν κατά 2% (στο χειρότε-
ρο σενάριο) ή θα αυξηθούν κατά 2% (στο βέλτιστο 
σενάριο) µέσα στο 2018.
Ο διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας και συντά-
κτης της έκθεσης, Louis Christopher, πιστεύει ότι τα 
αυστηρότερα πρότυπα δανεισµού για τη µείωση των 
κινδύνων δανεισµού «επηρεάζουν τώρα την εθνική 
στεγαστική αγορά στο σύνολό της». «Αυτή η δρά-
ση, που επικεντρώνεται κυρίως στους επενδυτές σε 
ακίνητα, έχει προκαλέσει µείωση της ζήτησης κα-
τοικιών». Ωστόσο, τόνισε ότι η SQM δεν αναµένει 
ένα «γενικευµένο κραχ στις τιµές των κατοικιών» το 
2018, δεδοµένου ότι η οικονοµία είναι γενικά «υγι-
ής». Συγκεκριµένα, ανέφερε ότι αυτό οφείλεται στη 
«σχετικά χαµηλή και σταθερή» ανεργία (σε 5,5% 
τον Μάρτιο) και στο ότι η αύξηση του πληθυσµού 
είναι «πολύ δυναµική».
Ακόµη και αν η οικονοµική ύφεση γίνει πιο έντονη, 
η SQM πιστεύει ότι η Τράπεζα της Αυστραλίας και 
οι πολιτειακές κυβερνήσεις, όπως και η οµοσπον-
διακή, θα παρεµβαίνουν για τη «σταθεροποίηση της 
αγοράς».
«Οι κυριότεροι δείκτες, όπως τα ποσοστά εκκα-
θάρισης των πλειστηριασµών, τα συνολικά µικτά 
ακίνητα και οι ζητούµενες τιµές, υποδηλώνουν πε-
ραιτέρω επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς τις 
τελευταίες εβδοµάδες» δήλωσε ο κ. Christopher.
Όσον αφορά συγκεκριµένα το Σίδνεϊ, ο αριθµός 
των ακινήτων αυξήθηκε κατά 34 τοις εκατό κατά τη 
διάρκεια του έτους. Σηµείωσε ότι τώρα βρίσκεται 
«σε παρόµοια επίπεδα µε εκείνα που καταγράφηκαν 
το 2011 – όταν οι τιµές κατοικιών του Σίδνεϊ µειώ-
θηκαν κατά 3 τοις εκατό µες στον χρόνο».
Παρά ταύτα, τα ποσοστά εκκαθάρισης των πλει-
στηριασµών του Σίδνεϊ έχουν µειωθεί στο 50%, σε 
επίπεδα τα οποία, όπως δήλωσε, «ιστορικά, έχουν 
µεταφραστεί σε πτώσεις τιµών».




