
O Κόσμος ΤUESDAY 8 MAY 2012AΥΣΤΡΑΛΙΑ 3

Ψηφοθηρικός χαρακτη-
ρίστηκε ο προϋπολογι-
σμός που θα καταθέσει 

σήμερα η κυβέρνηση Γκίλαρντ, 
ο οποίος θα παρουσιάζει πλε-
όνασμα γύρω στα $1,5 δις. Ο 
οικονομικός προϋπολογισμός 
που θα καταθέσει σήμερα στη 
Βουλή της Καμπέρας ο ομο-
σπονδιακός υπουργός Θησαυ-
ροφυλακίου, Γουέϊν Σουάν, θα 
είναι φιλολαϊκός και κοινωνικά 
ευαίσθητος, εφόσον θα αγγίζει 
τους μισθωτούς και θα περιλαμ-
βάνει πρόνοια για μέτρα υπέρ 
των μικρομεσαίων και για τα 
πλατιά κοινωνικά στρώματα, 
που από την 1η Ιουλίου θα δο-
κιμαστούν από την επιβολή του 
φόρου ρύπανσης. Συγκεκριμέ-
να, σήμερα θα ανακοινωθεί η 
πληρωμή επιδόματος - δύο φο-
ρές τον χρόνο - $410 για κάθε 
μαθητή ή μαθήτρια δημοτικού 
σχολείου και $820 για κάθε μα-
θητή ή μαθήτρια γυμνασίου. Η 
πληρωμή αυτή θα αντικαταστή-
σει τα σχολικά έξοδα που μπο-
ρούν οι γονείς να δικαιολογούν 
στην Εφορία κάθε χρόνο.

Ο κ. Σουάν θα ανακοινώσει 
επίσης σήμερα την διάθεση 
κονδυλίων ύψους $500 εκ. για 
την εφαρμογή ενός προγράμ-

ματος οδοντιατρικής φροντίδας, 
ενώ θα ανακοινωθούν φορολο-
γικά μέτρα για την προστασία 
των μικρών επιχειρήσεων.

Ο προϋπολογισμός θα παρου-
σιάσει πλεόνασμα $1,5 δις, σε 
σύγκριση με έλλειμμα $37,1 δις 
στο τρέχον οικονομικό έτος. Από 
την πλευρά της η πρωθυπουργός 
Τζούλια Γκίλαρντ επανέλαβε ότι 
ο πλεονασματικός προϋπολογι-
σμός είναι η ασπίδα της χώρας 
σε περίπτωση που χειροτερέψει 
η παγκόσμια οικονομία. «Πα-
ράλληλα αφήνουμε ανοικτό το 
περιθώριο για την Αποθεματική 
Τράπεζα, να προβεί στην πε-
ραιτέρω μείωση των επίσημων 
επιτοκίων, αν κρίνει κάτι τέτοιο 

αναγκαίο για την οικονομία της 
χώρας», δήλωσε η κα Γκίλαρντ. 
Από την πλευρά του ο αρχηγός 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
Τόνι Άμποτ, επανέλαβε ότι «η 
κυβέρνηση Γκίλαρντ μαγειρεύ-
ει τα βιβλία στην προσπάθειά 
της να κερδίσει την εύνοια των 
ψηφοφόρων καταθέτοντας πλε-
ονασματικό προϋπολογισμό». 
Επίσης, η αρχηγός του κόμμα-
τος των Αυστραλών Οικολό-
γων, Christine Milne, εξέφρασε 
την ανησυχία ότι το τίμημα για 
την κατάθεση πλεονασματικού 
προϋπολογισμού θα είναι πολύ 
ακριβό για τη χώρα, αφού θα 
επιτευχθεί με δραστικές περικο-
πές στις κρατικές δαπάνες.

Την άρνησή τους για επαναδια-
πραγμάτευση του φόρου στις εκ-
πομπές διοξειδίου του άνθρακα, 

επανέλαβαν οι Πράσινοι, υποστηρίζο-
ντας ότι το πακέτο αποζημίωσης των 
νοικοκυριών της χώρας που εξήγγει-
λε η κυβέρνηση Γκίλαρντ θα καλύψει 
ικανοποιητικά την αναμενόμενη αύ-
ξηση στο κόστος ζωής. Το κόμμα των 
Αυστραλών Οικολόγων υποστηρίζει 
ακόμη ότι η κατάθεση του σημερινού 
οικονομικού προϋπολογισμού, γίνε-
ται λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις επιπτώ-
σεις που θα έχει η επιβολή του φόρου 
ρύπανσης στο κόστος ζωής.

Όπως είναι γνωστό, πολλά στελέχη 
του Εργατικού Κόμματος ζητούν από 
την πρωθυπουργό Τζούλια Γκίλαρντ 
να αναθεωρήσει τα σχέδιά της για την 
επιβολή του φόρου (από την 1η Ιου-
λίου), υποστηρίζοντας ότι το τίμημα 
που θα πληρώσει η παράταξη θα είναι 
πολύ βαρύ. Πολλοί Εργατικοί Βουλευ-
τές εξέφρασαν την άποψη ότι ο φόρος 
ρύπανσης έχει στρέψει την πλειονό-
τητα των ψηφοφόρων ενάντια στην 
κυβέρνηση. Πολιτικοί παρατηρητές, 
μάλιστα, υποστηρίζουν ότι έχουν αρ-
χίσει νέες παρασκηνιακές ενέργειες 
για την εκθρόνιση της κας Γκίλαρντ 
από την αρχηγία του Εργατικού κόμ-
ματος, ώστε να αναθεωρηθεί ο φόρος 
των $23 ανά τόνο στις εκπομπές διο-

ξειδίου του άνθρακα. Πάντως, η αρ-
χηγός του κόμματος των Αυστραλών 
Οικολόγων, Christine Milne, τόνισε 
ότι δεν τίθεται θέμα επαναδιαπραγ-
μάτευσης του φόρου ρύπανσης, ακό-
μη και αν το Εργατικό Κόμμα εκλέξει 
νέο αρχηγό. «Το πακέτο αποζημίωσης 
που εξήγγειλε η κυβέρνηση Γκίλαρντ 
είναι αρκετό για να καλύψει την ανα-
μενόμενη αύξηση στο κόστος ζωής, 
για τα περισσότερα νοικοκυριά της 
χώρας», υποστήριξε η κα Milne. Από 
την πλευρά της, η υπουργός Οικονο-
μικών, Πένι Ουόνγκ, ομολόγησε ότι 
η επιβολή του φόρου ρύπανσης θα 
αποδειχθεί μια σημαντική πρόκληση 
για την κυβέρνηση.

Την άποψη ότι ο πλεονασματι-
κός προϋπολογισμός που θα 
καταθέσει σήμερα η κυβέρνηση 

Γκίλαρντ, δεν εγγυάται την περαιτέρω 
μείωση των βασικών επιτοκίων από 
την Αποθεματική Τράπεζα, εξέφρασε 
χθες ο εκπρόσωπος του οικονομικού 
οργανισμού Deloitte Access, Κρις Ρί-
τσαρτσον. Ο κ. Ρίτσαρτσον τόνισε ότι 
δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία 
πλέον, ότι ο προϋπολογισμός για το 
οικονομικό έτος 2012-2013 που 
θα καταθέσει σήμερα στη Βουλή της 
Καμπέρας ο Θησαυροφύλακας Γουέ-
ϊν Σουάν,  θα είναι πλεονασματικός. 

Αυτό όμως που δεν είναι σίγουρο, 
είπε, είναι αν η Αποθεματική Τράπεζα 
θα προβεί σε νέα μείωση των επιτοκί-
ων στην επόμενη συνεδρίασή της. Ο 
εκπρόσωπος του οργανισμού Deloitte 
Access βασίζει την πρόβλεψή του στο 
γεγονός ότι για να εγκριθεί ο προϋπο-
λογισμός θα πρέπει να περάσει από 
«συμπληγάδες πέτρες», δηλαδή από 
τους ανεξάρτητους βουλευτές και την 
αξιωματική αντιπολίτευση. «Αυτό ση-
μαίνει ότι ο πλεονασματικός προϋπο-
λογισμός  δεν εγγυάται την περαιτέρω 
μείωση των επιτοκίων στο άμεσο μέλ-
λον», τόνισε ο κ. Ρίτσαρτσον.

Φιλολαϊκός και «ψηφοθηρικός»
ο πλεονασματικός προϋπολογισμός

Δεν επαναδιαπραγματεύονται
τον φόρο ρύπανσης οι Πράσινοι

Ο πλεονασματικός προϋπολογισμός
δεν εγγυάται νέα μείωση των επιτοκίων
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
DELOITTE ACCESS

Tηλεφωνήστε μας ή στείλτε μας e-mail.
Mόνοι σας θα διαπιστώσετε την άμεση και άψογη εξυπηρέτησή μας. 

Αν θέλετε να αγοράσετε ακίνητα σε τιμές ευκαιρίας 
επικοινωνήστε μαζί μας και ειδικά αυτή την εποχή 

που το δολλάριο είναι περίπου ισότιμο με το ευρώ.

Την περίοδο αυτή και λόγω ανάγκης πωλούνται ακίνητα 
στη μισή σχεδόν τιμή από ότι πουλιόντουσαν ένα ή δύο χρόνια πριν.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξυπηρετηθείτε 
και να εκμεταλλευτείτε τις μεγάλες ευκαιρίες.

H εικοσαετή πείρα μας, μας επιτρέπει να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε 
να σας λύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα (αγορά-πώληση-τακτοποίηση)
έχετε. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μας τηλεφωνήσετε.

GREEK OFFICE: +30 2741074714
JOHN SKOYRAS: +30 6977214278

STAMATIS PIPINIS: +30 6947639635

AUSTRALIAN OFFICE
JOHN KOSMAS: 0418284274

Εχετε ακίνητο στην Ελλάδα;
Θέλετε να σας το εκτιμήσουμε;

Θέλετε να το πουλήσετε;
Θέλετε να σας φτιάξουμε τα χαρτιά;
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Η Christine Milne

Ο Κρις Ρίτσαρτσον


