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Η Πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ 
αναµένετο χθες να ανακοινώσει την αύ-
ξηση του υποχρεωτικού φόρου που πλη-
ρώνουν οι εργαζόµενοι για κάλυψη στο 
κρατικό σύστηµα ασφάλειας υγείας Μέ-
ντικεαρ, από 1,5% σε 2%.

Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί µε περίπου 
$300 τον χρόνο για έναν εργαζόµενο µε 
ετήσιο µισθό γύρω στις $70,000 και αύ-
ξηση των κρατικών εσόδων κατά $3,5 δις 
τον χρόνο.

Τα κεφάλαια αυτά θα χρησιµοποιηθούν 
για να τεθεί σε εφαρµογή το εθνικό πρό-
γραµµα ασφάλισης ατόµων µε αναπηρίες.

Ο φόρος του Μέντικεαρ αναµένεται να 
αυξηθεί από το 2014.

Στο µεταξύ, διάσταση απόψεων παρατη-
ρείται ανάµεσα στις Πολιτείες της χώρας 
για τον φόρο.

Ο Πρωθυπουργός της Νότιας Αυστραλί-
ας, Τζέϊ Γουέδεριλ, δήλωσε ότι η εξεύρεση 
των κεφαλαίων που απαιτούνται για να 
τεθεί σε εφαρµογή το εθνικό πρόγραµµα 
ασφάλισης ατόµων µε αναπηρίες, (NDIS), 
είναι θέµα που αφορά αποκλειστικά την 
Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση. Η υπουργός 
Οικονοµικών, Πένι Γουόνγκ, αποκάλυ-
ψε προχθές ότι η κυβέρνηση εξετάζει το 
ενδεχόµενο επιβολής νέου φόρου, ενώ 
δηµοσιογραφικές πληροφορίες ανάφεραν 
ότι θα αυξηθεί ο υποχρεωτικός φόρος των 
εργαζοµένων για κάλυψη στο κρατικό σύ-
στηµα ασφάλειας υγείας Μέντικεαρ, από 
1,5% σε 2%.

Να υπενθυµίσουµε ότι η Νότια Αυστρα-

λία ήταν η πρώτη πολιτεία που υπέγραψε 
τη συµφωνία για το NDIS.

Η κυβέρνηση της Βόρειας Επικράτειας 
ανακοίνωσε ότι χρειάζεται περισσότε-
ρες πληροφορίες πριν υποστηρίξει την 
πρόταση για αύξηση του φόρου για το 
Μέντικεαρ, ενώ ο Θησαυροφύλακας του 
Κουίνσλαντ, Τιµ Νίκολς, τόνισε ότι η πο-
λιτειακή κυβέρνηση δεν έχει πάρει τελι-
κή απόφαση αν θα υποστηρίξει ή όχι την 
πρόταση.

Όπως είναι γνωστό, ο προϋπολογισµός 
για το τρέχον οικονοµικό έτος παρουσι-
άζει έλλειµµα $12 δις, προοιωνίζοντας 
αυστηρή λιτότητα για το οικονοµικό έτος 
2013-2014.

Η Πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ 
ανακοίνωσε, ότι το µειωµένο εισόδηµα 
του κράτους από φόρους -εξ αιτίας της 
υψηλής τιµής του δολαρίου και της φθί-
νουσας δραστηριότητας της εξορυκτικής 
βιοµηχανίας- αύξησαν το έλλειµµα του 
προϋπολογισµού.

Η Πρωθυπουργός εξήγησε, ότι το εισό-
δηµα του κράτους µειώθηκε κατά 12 δισ. 
δολάρια -σε σχέση µε τους υπολογισµούς 
του κοινοπολιτειακού θησαυροφυλακίου 
για το τρέχον έτος- µείωση που επιβάλλει 
τη λήψη µέτρων για την αναχαίτιση του 
ελλείµµατος.

Οικονοµικοί αναλυτές προβλέπουν, 
ωστόσο, ότι ο ετήσιος προϋπολογισµός 
που θα κατατεθεί στις 14 Μαΐου θα περι-
λαµβάνει δραστικές περικοπές στις κρατι-
κές δαπάνες και αύξηση των φόρων.

Βάσεις για πλεονασµατικό προϋπολογισµό 
βάζει ο Θησαυροφύλακας Γουέϊν Σουάν

“Τις βάσεις για επιστροφή σε πλεο-
νασµατικό προϋπολογισµό, θα βάλει η 
κυβέρνηση Γκίλαρντ, παρά το γεγονός 
ότι έχουν µειωθεί σηµαντικά τα κρατικά 
έσοδα από φόρους, εξ αιτίας της υψηλής 
τιµής του δολαρίου και της φθίνουσας 
δραστηριότητας της εξορυκτικής βιοµη-
χανίας”.

Τάδε έφη ο Οµοσπονδιακός υπουρ-
γός Θησαυροφυλακίου, Γουέϊν Σουάν, 
ο οποίος σε οµιλία του χθες σε επιχει-
ρηµατικό γεύµα που διοργάνωσε η Επι-
τροπή για την Οικονοµική Ανάπτυξη της 
Αυστραλίας, τόνισε ότι το έλλειµµα των 
$12 δις που παρουσιάζει ο οικονοµικός 
προϋπολογισµός, είναι αποτέλεσµα «ορι-
σµένων από τις πλέον ασυνήθιστες οι-

κονοµικές καταστάσεις στην ιστορία του 
έθνους».

Ο κ. Σουάν θα καταθέσει τον 6ο οικο-
νοµικό προϋπολογισµό της Εργατικής 
κυβέρνησης, στις 14 Μαϊου.

«Η αβεβαιότητα που επικρατεί στην 
παγκόσµια οικονοµία, σε συνδυασµό µε 
το ισχυρό δολάριο Αυστραλίας, µείωσαν 
σηµαντικά τα κρατικά έσοδα. Και αυτό 
σηµαίνει ότι πρέπει να πάρουµε δύσκο-
λες αποφάσεις, ώστε να αυξήσουµε τα 
έσοδά µας για να καλύψουµε τις κρατικές 
δαπάνες», τόνισε ο κ. Σουάν, υπογραµ-
µίζοντας ότι ο προϋπολογισµός που θα 
καταθέσει σε λίγες µέρες «θα προωθεί 
την δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας 
και την οικονοµική ανάπτυξη».

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
ΕΝΩΣΙΣ Ν.Ν.Ο.

ΧΟΡΟΣ
Για τη Γιορτή της Μητέρας

Παρασκευή 10 Μαϊου 2013 – 7 μ.μ.
Λέσχη Μεγ. Αλεξάνδρου

Livingstone Rd. Marrickville
Οι απαιτήσεις των παιδιών από τη Μητέρα είναι πολλές...

Η μητέρα έχει μόνο μια απαίτηση, να συνεορτάσει 
τη γιορτή της με τα παιδιά της, τα εγγόνια, την οικογένεια.

Θα σας διασκεδάσει η ορχήστρα της Λέσχης 
πλαισιωμένη από τον Αποστόλη Τόλια στο κλαρίνο 

και τη Μαρία Τόλια στο τραγούδι.

Εισιτήρια $30.00, παιδιά κάτω των 12 ετών δωρεάν.

Με την ευκαιρία των εορτών, 
το Δ.Σ. της Πανηπειρωτικής ́ Ενωσης 

σας εύχεται «Καλή Ανάσταση»!

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου
Νίκος Βαγιεράκας

Αυξάνει το φόρο του Μέντικεαρ η Γκίλαρντ


