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Εργατικοί: Να δοθεί περισσότερος 
χρόνος στην έρευνα για τις τράπεζες
Ο ι Εργατικοί υποστηρίζουν ότι τα χρηµατο-

πιστωτικά ιδρύµατα και οι οµάδες κατα-
ναλωτών χρειάζονται περισσότερο χρόνο 
για να εξετάσουν τις αλλαγές στον τοµέα, 

ζητώντας παράταση για τις εργασίες της βασιλικής 
τραπεζικής επιτροπής. Κάτι τέτοιο θα επέκτεινε την 
έρευνα στον επό-
µενο οµοσπονδια-
κό εκλογικό κύκλο 
και θα επέτρεπε σε 
οποιοδήποτε κόµµα 
κερδίσει τις εκλο-
γές να ανταποκριθεί 
στις συστάσεις της 
επιτροπής. Η αντι-
πολίτευση ανησυχεί 
ότι υπάρχουν πολλά 
θύµατα που δεν µπό-
ρεσαν να πουν τις 
ιστορίες τους, όπως 
και για το ότι µια προσωρινή έκθεση που δηµο-
σιεύτηκε την Παρασκευή δεν περιείχε και σχέδιο 
συστάσεων.
Η εκπρόσωπος Τύπου του κόµµατος για τις χρη-
µατοπιστωτικές υπηρεσίες Clare O’Neil λέει ότι τα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και τα θύµατα χρειά-
ζονται χρόνο για να συζητήσουν τις προτεινόµενες 
αλλαγές στον τοµέα.
«Αυτό που έχει ζωτική σηµασία είναι να δούµε 
προτάσεις µεταρρύθµισης, µε τις οποίες θα µπορεί 
να γίνει µια σωστή διαβούλευση, πριν ο βασιλικός 
επίτροπος κάνει τις τελικές του συστάσεις» δήλωσε 
την Κυριακή η κ. O’Neil.

Ο βασιλικός επίτροπος κ. Kenneth Hayne υπογράµ-
µισε ότι υπάρχει µια ύπουλη κουλτούρα απληστίας 
που διέπει τη λειτουργία των µεγάλων τραπεζών. 
Τον Νοέµβριο πρόκειται να πραγµατοποιήσει έναν 
ακόµη γύρο δηµόσιων ακροάσεων για να διερευ-
νήσει τα πολιτικά ζητήµατα που θα εξεταστούν στην 

τελική έκθεσή του, η 
οποία θα πρέπει να 
εκδοθεί την 1η Φε-
βρουαρίου. Οι επό-
µενες οµοσπονδια-
κές εκλογές πρέπει 
να γίνουν τον Μάιο.
Από την πλευρά του, 
ο πρωθυπουργός 
Scott Morrison λέει 
ότι εάν ο βασιλικός 
επίτροπος χρειάζεται 
περισσότερο χρόνο, 
τότε µπορεί να δοθεί 

παράταση στην επιτροπή. 
«Είναι µια ανεξάρτητη βασιλική επιτροπή και δεν 
πρόκειται να πω στον βασιλικό επίτροπο πώς πρέ-
πει να κάνουν τη δουλειά τους» δήλωσε στο ABC. 
Η κ. O’Neil επιβεβαίωσε ότι οι Εργατικοί δεν εί-
χαν επικοινωνήσει µε τον βασιλικό επίτροπο για 
να τον ρωτήσουν εάν ο ίδιος επιθυµεί παράταση. 
«Αλλά η ενδιάµεση έκθεση που κυκλοφόρησε την 
Παρασκευή καθιστά σαφές ότι θα χρειαστεί περισ-
σότερος χρόνος για να δώσει προσεκτικές, σοβα-
ρές και σηµαντικές συστάσεις για έναν τοµέα που 
µας λένε ότι διαπνέεται από µια κουλτούρα απλη-
στίας» είπε.

Οι μεγάλες τράπεζες υπόσχονται 
να διορθώσουν τα λάθη τους
Οι µεγάλες τράπεζες της Αυστρα-
λίας έχουν υποσχεθεί να µάθουν 
από τα λάθη τους, αλλά ακόµη 
και ο αρµόδιος βασιλικός επί-
τροπος προειδοποίησε ότι η αλ-
λαγή της νοοτροπίας τους δεν θα 
είναι εύκολη και µπορεί να πά-
ρει καιρό.
Η ενδιάµεση έκθεση του Kenneth 
Hayne QC έριξε το φταίξιµο για 
την ευρύτατα διαδεδοµένη αθέ-
µιτη συµπεριφορά των τραπε-
ζών και των χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων στην απληστία τους 
και στην επιδίωξη του κέρδους.
Ο κ. Hayne δήλωσε ότι η κουλ-
τούρα και η συµπεριφορά των 
τραπεζών είχαν ως κίνητρό τους 
τις πρακτικές αµοιβών που έδι-
ναν έµφαση στις πωλήσεις και 
στο κέρδος.
«Η αλλαγή κουλτούρας για τις 
τράπεζες της Αυστραλίας µπορεί 
να µην είναι εύκολη και µπορεί 
να αποδειχτεί χρονοβόρα» είπε. 
«∆εν µπορούµε να θεωρήσουµε 
ότι θα δεχτούν πρόθυµα ή αµέ-
σως τις αλλαγές, ούτε ότι θα τις 
αποδεχτούν σε όλα τα επίπε-
δα λειτουργίας των ιδρυµάτων 

τους». Η διευθύνουσα σύµβου-
λος της Αυστραλιανής Τραπε-
ζικής Ένωσης, Anna Bligh, πα-
ραδέχτηκε ότι χρειάζεται πολύ 
περισσότερη δουλειά στις τρά-
πεζες για να µεταπηδήσουν από 
µια κουλτούρα των πωλήσεων 
σε µια κουλτούρα της παροχής 
υπηρεσιών. «Αλλά οι τράπεζες 
είναι αποφασισµένες να εντοπί-
σουν τα προβλήµατα, να τα δι-
ορθώσουν και να επιστρέψουν 
πίσω κάθε πένα» είπε.
Οι επικεφαλής των τεσσάρων 
µεγάλων τραπεζών της Αυστρα-
λίας –της Τράπεζας της Κοινο-
πολιτείας, της ANZ, της Εθνικής 
Τράπεζας της Αυστραλίας και της 
Westpac– υποσχέθηκαν να διορ-
θώσουν τα σφάλµατα που επιση-
µάνθηκαν από την επιτροπή.
«Είναι δύσκολο να ανταποκρι-
θούµε στο “οι άνθρωποι πάνω 
από τα κέρδη”, αλλά αυτό ακρι-
βώς πρέπει να κάνουµε» δή-
λωσε ο CEO της NAB Andrew 
Thorburn. «Το τραπεζικό σύστη-
µα χτίστηκε πάνω στην προτε-
ραιότητα που πρέπει να δίνεται 
στους ανθρώπους και στην εµπι-

στοσύνη των πελατών. Πρέπει να 
επιστρέψουµε σε αυτές τις αρχές».
Οι οµάδες καταναλωτών υπο-
στηρίζουν ότι πρέπει να υπάρ-
ξουν οι κατάλληλες συνέπειες 
για την αθέµιτη συµπεριφορά, 
που θα υποχρεώνουν τα χρηµα-
τοπιστωτικά ιδρύµατα να συµ-
µορφώνονται µε τον νόµο, µαζί 
µε µια ρυθµιστική αρχή που θα 
διαθέτει τα απαραίτητα µέσα για 
να ασκεί διώξεις σε επιχειρήσεις 
και άτοµα που παραβιάζουν τους 
νόµους – θέση µε την οποία συµ-
φωνεί απολύτως και η συντονί-
στρια του Νοµικού Κέντρου για 
τα Χρηµατοπιστωτικά ∆ικαιώµα-
τα Karen Cox.

159 συλλήψεις για  
ναρκωτικά σε µουσικό 
φεστιβάλ στο Σίδνεϊ
Η αστυνοµία συνέλαβε 159 άτοµα στο φεστιβάλ 
Listen Out στο Σίδνεϊ το Σαββατοκύριακο για αδι-
κήµατα που σχετίζονται µε ναρκωτικά. Από τους 
συλληφθέντες, 154 κατηγορήθηκαν για κατοχή 
και 5 για προµήθεια ναρκωτικών, ενώ νοσηλεύ-
θηκαν και δεκαεννιά άτοµα.
Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο στο 
Centennial Park στο Randwick και προσέλκυσε 
34.000 κόσµο.
Η πρωθυπουργός της ΝΝΟ Gladys Berejiklian δή-
λωσε στο ABC ότι περίµενε να υποβληθούν συ-
στάσεις από µια οµάδα εµπειρογνωµόνων που 
σχηµάτισε πρόσφατα, σε σχέση µε τη βελτίωση της 
ασφάλειας των µουσικών φεστιβάλ.
Το πάνελ των εµπειρογνωµόνων ανακοινώθηκε 
πριν από δύο εβδοµάδες, µετά τον θάνατο δύο νε-
αρών ατόµων από υπερβολική δόση ναρκωτικών 
στο µουσικό φεστιβάλ Defqon.1 στο Penrith.
«Θέλω να µπορεί ο κόσµος να απολαµβάνει τα 
µουσικά φεστιβάλ – αποτελούν σηµαντικό µέρος 
της ψυχαγωγικής σκηνής της ΝΝΟ» δήλωσε η κ. 
Berejiklian. «Πρέπει να κάνουµε ό,τι µπορούµε για 
να διαφυλάξουµε την ασφάλεια των ανθρώπων 
που τα παρακολουθούν και υποστηρίζω πλήρως 
και εκτιµώ τη σκληρή δουλειά των αστυνοµικών 
και των ιατρικών επαγγελµατιών σε αυτές τις εκ-
δηλώσεις».
Ωστόσο, η κ. Berejiklian έχει αποκλείσει την ύπαρ-
ξη σηµείων ελέγχου χαπιών σε µουσικά φεστιβάλ, 
και επιµένει σε αυτό ακόµη και αν το προτείνει η 
επιτροπή εµπειρογνωµόνων. Οι υποστηρικτές αυ-
τού του µέτρου, από την πλευρά τους, υπογραµµί-
ζουν την επιτυχία που είχε στο φεστιβάλ Groovin 
the Moo στην Καµπέρα νωρίτερα αυτό το έτος. 
Ωστόσο, η κ. Berejiklian δήλωσε ότι «δεν υπάρ-
χουν ασφαλή παράνοµα ναρκωτικά».
Η αστυνοµία επίσης συνέλαβε τρία άτοµα για αντί-
σταση κατά της αρχής στο Listen Out, τρία για 
επίθεση κατά των αστυνοµικών, τέσσερα για «απο-
τυχία συµµόρφωσης» και ένα για επιθετική συµπε-
ριφορά.
Η επικεφαλής των επιχειρήσεων Karen McCarthy 
δήλωσε ότι όλες οι ενέργειες της αστυνοµίας έγι-
ναν «επειδή η ευηµερία και η ασφάλεια των πα-
ρευρισκοµένων είναι η πρώτη µας προτεραιότη-
τα». Πρόσθεσε ότι γενικά οι συµµετέχοντες στα 
φεστιβάλ είχαν «καλή συµπεριφορά» και «απολάµ-
βαναν την εκδήλωση». 
«Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχει µια µικρή µειοψη-
φία που εξακολουθεί να κατέχει και να διακινεί 
παράνοµες ουσίες, παρά τις προειδοποιήσεις µας» 
ανέφερε.
«Τόσο οι επίσηµοι όσο και οι µυστικοί αξιωµατι-
κοί µας παρευρίσκονται σε αυτά τα φεστιβάλ, οπό-
τε αν αποφασίσει κάποιος να ενεργήσει παράνοµα 
ή αντικοινωνικά, δεν θα ξέρει ποτέ εάν ο άνθρω-
πος που στέκεται δίπλα του είναι αστυνοµικός».




