
FRIDAY 31 AUGUST 2018 Ο ΚΟΣΜΟΣ2 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η Westpac πρόκειται να αυξήσει τα κυµαινόµε-
να επιτόκια των στεγαστικών δανείων κατά 0,14 
ποσοστιαίες µονάδες από τις 19 Σεπτεµβρίου, 
λόγω αύξησης του κόστους χονδρικής χρηµατο-
δότησης, πλήττοντας εκατοµµύρια Αυστραλών 
που έχουν πάρει ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια.
Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας έχει κρα-
τήσει το επίσηµο επιτόκιο σε χαµηλό-ρεκόρ στο 
1,50% από το 2016, σηµατοδοτώντας σταθερή 
πορεία για κάποιο χρονικό διάστηµα.
Ωστόσο, η Westpac δήλωσε την Τετάρτη ότι 
το κυµαινόµενο επιτόκιο των στεγαστικών δα-
νείων για ιδιοκτήτες-ενοίκους θα αυξηθεί σε 
5,38% ετησίως για πελάτες µε αποπληρωµές 
κεφαλαίου και τόκων, ενώ το ποσοστό για επεν-
δύσεις ακινήτων θα ανέλθει στο 5,93%.
Η άνοδος αυτή αναµένεται να προσθέσει περί-
που 400 δολάρια ετησίως σε αποπληρωµές δα-
νείων αξίας 400.000 δολαρίων.
Από την πλευρά του, ο θησαυροφύλακας Josh 
Frydenberg δήλωσε ότι η τράπεζα πρέπει να εί-
ναι σε θέση να δικαιολογήσει την αύξηση των 
επιτοκίων της. «Η άποψή µου είναι ότι εναπό-
κειται στην τράπεζα να εξηγήσει στον λαό της 
Αυστραλίας γιατί αυξάνει τα επιτόκια» ανέφερε. 
«Κάθε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα που λαµβάνει 
τέτοιες αποφάσεις πρέπει να εξηγήσει στους πε-
λάτες του γιατί».
Ο διευθύνων σύµβουλος της Westpac, Brian 
Hartzer, δήλωσε ότι η τράπεζα έλαβε αυτή τη 
«δύσκολη» απόφαση λόγω της συνεχούς αύ-
ξησης του κόστους χονδρικής χρηµατοδότη-
σης. «Αυτές οι αποφάσεις είναι πάντα δύσκο-
λες, ιδιαίτερα όταν επηρεάζεται το κόστος ζωής 
για τον κόσµο, και έχουµε πλήρη επίγνωση γι’ 
αυτό» είπε. «Αναγνωρίζουµε ότι µέρος της δου-
λειάς µας είναι να αποδεχτούµε την αστάθεια 
που επικρατεί στις χρηµατοπιστωτικές αγορές 
γύρω από το κόστος χρηµατοδότησής µας. Έτσι, 
όταν το χρεωστικό κόστος χονδρικής άρχισε να 
αυξάνεται τον Φεβρουάριο, το απορροφήσαµε, 
όµως δυστυχώς συνεχίζει να ανεβαίνει».
«Ενώ οι τράπεζες έχουν το δικαίωµα να πραγ-
µατοποιούν κέρδη, ορισµένοι πελάτες στεγαστι-
κών δανείων της Westpac θα απογοητευτούν 
από την απόφαση της τράπεζας να αυξήσει το 
επιτόκιό τους» δήλωσε η Sally Tindall, διευ-
θύντρια έρευνας στην οικονοµική ιστοσελίδα 
RateCity.

Η Westpac ανεβάζει 
τα δανειακά επιτόκια

Λίμπεραλ: Σπεύδουν οι μνηστήρες 
για την έδρα της Julia Banks
Η κ. Banks, που το 2016 εξελέγη για πρώτη 

φορά στο Κοινοβούλιο, ανακοίνωσε ότι δεν 
θα εξετάσει την εκ νέου υποψηφιότητά της 
για την έδρα της στη Μελβούρνη στις επόµε-

νες εκλογές, επικαλούµενη την κακή συµπεριφορά 
που δέχεται τόσο από το κόµµα της όσο και από τους 
Εργατικούς.
Ο πρόεδρος του Βικτωριανού Φιλελεύθερου Κόµ-
µατος, κ. Michael Kroger, ισχυρίστηκε ότι δεν είναι 
ενήµερος για κατηγορίες περί µπούλινγκ εναντίον 
της εντός του κόµµατος, αλλά παραδέχτηκε ότι δεν 
έχει µιλήσει στην κ. Banks εδώ και τρεις µήνες.
«Έχουµε ήδη αρκετούς ανθρώπους που δηλώ-
νουν πρόθυµα την υποψηφιότητά τους ... τα τηλέ-
φωνα έχουν πάρει φωτιά» είπε στο Sky News. «Οι 
άνθρωποι θέλουν να µπουν στην οµάδα του Scott 
Morrison».
Η κ. Banks δήλωσε ότι τα γεγονότα της περασµένης 
εβδοµάδας, που οδήγησαν στον εξοβελισµό του κ. 
Malcolm Turnbull από το ανώτατο πολιτικό αξίωµα 
και στην παραίτηση της αντιπροέδρου Julie Bishop 
από το υπουργικό συµβούλιο, ήταν το «κερασάκι 
στην τούρτα». Συµφώνησε µε εκατοντάδες ψηφοφό-
ρους που της µετέφεραν ότι ήθελαν να παραµείνει 
πρωθυπουργός ο Malcolm Turnbull.
«Πάντα άκουγα τους ανθρώπους που µε εξέλεξαν 
και έβαζα το εθνικό συµφέρον της Αυστραλίας πάνω 
από πολιτικά παιχνίδια, από φραξιονιστικές έριδες, 
από ηγέτες που αυτοανακηρύσσονται σωτήρες και 
από ορισµένες προσωπικότητες των µέσων ενηµέ-
ρωσης που µεταφέρουν εκδικητικές, κακοπροαίρε-

τες γνώµες» ανέφερε.
Πριν βγει νικήτρια στις οµοσπονδιακές εκλογές του 
2016, οι Εργατικοί κατείχαν την έδρα της κ. Banks 
στο Chisholm της Μελβούρνης για 18 χρόνια. Ήταν 
η µόνη έδρα που κέρδισε ο Συνασπισµός από τους 
Εργατικούς.
Ο πρωθυπουργός Scott Morrison δήλωσε ότι υπο-
στηρίζει τη συνάδελφό του και υποσχέθηκε ότι, εφό-
σον επιστρέψει στο Κοινοβούλιο στις 10 Σεπτεµβρί-
ου µετά την άδειά της, δεν πρόκειται να υπάρξουν 
κρούσµατα εκφοβισµού υπό την αρχηγία του.
Από την πλευρά του, και ο πρώην υπουργός Craig 
Laundy φαίνεται ότι εξετάζει το ενδεχόµενο να εγκα-
ταλείψει την πολιτική µετά την ταραχώδη εβδοµάδα 
που οδήγησε την ηγεσία σε κρίση.
Όσο για τον ίδιο τον κ. Turnbull, σήµερα Παρα-
σκευή αναµένεται να παραιτηθεί από την έδρα του 
στο Wentworth του Σίδνεϊ, µε αποτέλεσµα τις επα-
ναληπτικές εκλογές του Οκτωβρίου.

Εντείνεται η πίεση στον Scott 
Morrison για να εξασφαλίσει µια 
συµφωνία-ορόσηµο µε την Ινδο-
νησία στο πρώτο υπερπόντιο ταξίδι 
του ως πρωθυπουργού.
Ο κ. Morrison θα πετάξει στην Ιν-
δονησία για να συναντηθεί µε τον 
οµόλογό του Joko Widodo, οκτώ 
χρόνια µετά την έναρξη των συ-
νοµιλιών των δύο χωρών για µια 
εµπορική συµφωνία ελεύθερων συ-
ναλλαγών (FTA).
Οι εξαγωγές σίτου αποτελούν πε-
ρίπου το ήµισυ του γεωργικού 
εµπορίου της Αυστραλίας µε την 
Ινδονησία και οι καλλιεργητές σιτη-
ρών ελπίζουν ότι θα µπορούσαν να 
επεκταθούν ακόµα περισσότερο στο 
πλαίσιο µιας παρόµοιας εµπορικής 
συµφωνίας.
«Για τον τοµέα των σιτηρών, είναι 
ίσως ό,τι πιο σηµαντικό έχει συµβεί 
εδώ και αρκετό καιρό» δήλωσε ο 
Andrew Weidemann, καλλιεργητής 

σιτηρών από τη δυτική Βικτώρια 
«και ιδιαίτερα καθώς προσπαθούµε 
να ανταγωνιστούµε τις σιτοπαραγω-
γικές χώρες στο εξωτερικό».
Οι εξαγωγές ζωντανών ζώων, η ζά-
χαρη, το βόειο κρέας και το βαµβά-
κι είναι οι πέντε πρώτες αγροτικές 
εξαγωγές της Αυστραλίας στην Ιν-
δονησία.
Εάν υπογραφεί, θα είναι η τέταρτη 
ασιατική εµπορική συµφωνία που 
έχει εξασφαλίσει η κυβέρνηση του 
Συνασπισµού, µετά από διαπραγµα-
τεύσεις µε τη Νότια Κορέα, την Ια-
πωνία και την Κίνα.
Ο γερουσιαστής των Λίµπεραλ 
Simon Birmingham πραγµατοποί-
ησε την Τετάρτη το πρώτο του τα-
ξίδι ως Υπουργού Εµπορίου. Ο κ. 
Morrison, ανακοινώνοντας το τα-
ξίδι του, δήλωσε ότι σκοπεύει να 
διαµορφώσει το επόµενο στάδιο 
των διµερών σχέσεων µε την Ινδο-
νησία.

«Κάνοντας την πρώτη µου πρωθυ-
πουργική επίσκεψη στο εξωτερικό 
στην Ινδονησία, θέλω να υπογραµ-
µίσω µε σαφήνεια τη σηµασία της 
σχέσης µας και τη δέσµευση της 
κυβέρνησής µου να εµβαθύνει τη 
συνεργασία µας στον τοµέα της οι-
κονοµίας και της ασφάλειας».
Από την πλευρά των αγροτών, η 
πρόεδρος της εθνικής τους οµο-
σπονδίας Fiona Simson δήλωσε ότι 
οι συµφωνίες ελεύθερων συναλλα-
γών καθορίζουν µεν τους όρους του 
εµπορίου, αλλά δεν εγγυώνται και 
πρόσβαση σε ξένες αγορές. «Πρέπει 
να δούµε και τη συνέχεια, τις σχέ-
σεις, τα δίκτυα, την τοποθέτηση των 
ανθρώπων µας εκεί» είπε.
Οι αγρότες από καιρό επιδιώκουν 
να έχουν πρόσβαση στην αγορά 
της Ασίας, ειδικά καθώς η σχέση 
Αυστραλίας και Κίνας φαίνεται να 
παρουσιάζει προβλήµατα τους τε-
λευταίους µήνες.

Σε εµπορική συµφωνία µε την Ινδονησία ελπίζουν οι αγρότες




