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Στα 37,4 δις το έλλειµµα του προϋπολογισµού
Τ

ο έλλειµµα του οµοσπονδια-
κού προϋπολογισµού αυξή-
θηκε σε 37,4 δισεκατοµµύρια 
δολάρια, κυρίως  λόγω της 

πτώσης των τιµών του σιδηροµεταλ-
λεύµατος και τις χαµηλότερες προ-
βλέψεις για την οικονοµική ανάπτυ-
ξη. Χθες, η κυβέρνηση έδωσε στην 
δηµοσιότητα την εξαµηνιαία Έκθεση 
για την Οικονοµική και ∆ηµοσιονοµι-
κή Πρόβλεψη (MYEFO), που δείχνει 
ένα αύξηση του χρέους κατά 2,3 δις 
δολάρια για την περίοδο 2015-16. 
Ο Θησαυροφύλακας, Σκοτ Μόρισον, 
ανέφερε ότι το “ταξίδι που θα οδη-
γήσει ξανά σε πλεόνασµα” θα πρέπει 
να είναι «ασφαλές και προσεκτικό», 
ενώ προέβλεψε ότι η πιο ρεαλιστική 
ηµεροµηνία για την επιστροφή στο 
πλεόνασµα θα είνια το 2020-21, µε-
ταθέτοντας το όριο κατά ένα ακόµη 
χρόνο. Ο κ. Σκοτ είπε ακόµη ότι δεν 
πρέπει να γίνουν ενέργειες που θα 
θέτουν σε κίνδυνο τις θέσεις εργασί-
ας και την ανάπτυξη.

∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ

Η κυβέρνηση έχει δεσµεύσει πάνω 
από 3,5 δις σε επιπλέον δαπάνες 

στον προϋπολογισµό του Μαΐου, µε-
ταξύ των οποίων είναι η χρηµατοδό-
τηση της καινοτοµίας µε 1.1 δισεκα-
τοµµύρια, 909 εκατοµµύρια για την 
επανεγκατάσταση 12.000 Σύριων 
προσφύγων, 1.1 δισεκατοµµύρια για 
το οδικό δίκτυο και 621 εκατ. για την 
επιδότηση των φαρµάκων. Η κυβέρ-
νηση είπε ότι έχει αντισταθµίσει τις 
επιπλέον δαπάνες µε νέα µέτρα εξοι-
κονόµησης. Η περικοπή των επιδο-
µάτων της κοινωνικής πρόνοιας από 
όσους δεν τα δικαιούνται αναµένεται 
να αποφέρει στα ταµεία 704 εκατοµ-

µύρια $µέσα σε τρία χρόνια. Μια 
σειρά από αλλαγές στις διαγνωστικές 
εξετάσεις στα νοσοκοµεία θα εξοικο-
νοµήσει 639 εκατοµµύρια σε διάστη-
µα τεσσάρων ετών.
Τα προγράµµατα για την υγεία του 
εργατικού δυναµικού θα µειωθούν 
κατά  595 εκατ. σε διάστηµα τεσσά-
ρων ετών. Η κυβέρνηση θα περικό-
ψει, επίσης, 472 εκατοµµύρια από τις 
υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωµένων 
σε διάστηµα τριών ετών. Οι αλλαγές 
στην επιδότηση της φροντίδας των 
παιδιών, θα µειώσει τις πληρωµές για 

οικογένειες που κερδίζουν περισσό-
τερα από  250.000 και θα συµβάλουν 
στην εξοικονόµηση  441 εκατοµµύρια 
σε διάστηµα τεσσάρων ετών.
Ο υπουργός Οικονοµικών Ματίας 
Κόρµαν είπε  ότι η κυβέρνηση είχε 
ήδη σηµειώσει «σηµαντική πρόοδο» 
στο πέρασµα των µέτρων του προ-
ϋπολογισµού µέσω της Άνω Βου-
λής. Σύµφωνα µε τον κ, Κόρµαν, το 
90 τοις εκατό όλων των µέτρων του 
προϋπολογισµού έχει γίνει δεκτό. Η 
MYEFO υποβαθµίζει τις προβλέψεις 
του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Οι-
κονοµικών για την οικονοµική ανά-
πτυξη που προέβλεπε ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στο 2,75 τοις 
εκατό το 2015-16, στο 2,5 τοις εκα-
τό. Η ανεργία αναµένεται να αυξηθεί 
ελαφρά από 5,8 τοις εκατό, σε 6 τοις 
εκατό το 2015-16. Η κυβέρνηση είχε 
θέσει ως στόχο να επιστρέψει ο προ-
ϋπολογισµός σε πλεόνασµα το 2019 
- 20, αλλά έχει αναθεωρήσει το στό-
χο αυτό κατά ένα έτος αργότερα. Το 
Υπουργείο Μετανάστευσης και Προ-
στασίας των Συνόρων είναι ένα από 
τα πιο τυχερά αφού θα λάβει πρόσθε-
τη χρηµατοδότηση πάνω από 1 δις τα 
επόµενα τέσσερα χρόνια.

O Πρέµιερ και ο Άντριου Σκιπιόνι 
συναντήθηκαν µε τον Τζοέλ Χεράτ ένα 
χρόνο µετά την οµηρία του στο Λιντ Καφέ
Ο Πρέµιερ της Νέας Νότιας 
Ουαλίας Μάικ Μπέιρντ και ο 
επικεφαλής της αστυνοµίας της 
ΝΝΟ, Άντριου Σκιπιόνε συνα-
ντήθηκαν µε τον Τζοέλ Χεράτ, 
έναν από τους 17 οµήρους που 
παγιδεύτηκαν στο Λιντ Καφέ 
πριν από ένα χρόνο από τον 
Χάρον Μόνις. Στο τραγικό περι-
στατικό είχαν χάσει τη ζωή τους 
η δικηγόρος Κατρίνα Ντόου-
σον και ο διευθυντής του Lindt 
Café, Τόρι Τζόνσον όταν η πο-
λιορκία έληξε µετά από 16 ώρες 
τον ∆εκέµβριο του περασµένου 
έτους. Ο κ. Χεράτ που ήταν ένας 
από τους εργαζόµενους στο 
Καφέ, συναντήθηκε χθες µε τον 

Πρέµιερ και τον επικεφαλής της 
αστυνοµίας και συνοµίλησε µαζί 
τους. Ο κ. Σκιπιόνε ανέφερε 
µετά τη συνάντηση ότι η αστυ-
νοµία έκανε εξαιρετική δουλειά 
κατά τη διάρκεια της πολιορκί-
ας. «Θέλω να τους ευχαριστήσω 
εκ µέρους της κοινότητας, αλλά 
και να δώσω µια διαβεβαίωση 
προς την κοινότητα ότι θα κά-
νουµε πάντα το καθήκον µας 
για να είναι ασφαλής. Την ηµέ-
ρα αυτή πριν από ένα χρόνο, 
δείξαµε ότι δεν είµαστε διατε-
θειµένοι να ανεχθούµε κανένα 
είδος βίας και να αφήσουµε 
ανθρώπους µε κακές προθέσεις 
να πραγµατοποιήσουν τους στό-

χους τους. Η εγγύηση που έδω-
σα τότε και δίνω και τώρα είναι 
ότι εµείς ως φορείς επιβολής 
του νόµου θα κάνει απολύτως 
ό, τι µπορούµε για να αποφευ-
χθούν παρόµοια περιστατικά”. 
Το Lindt Café ανακοίνωσε ότι 
θα προσφέρει όλα τα έσοδα της 
χθεσινής µέρας στα Ιδρύµατα 
Κατρίνα Ντόουσον και Beyond 
Blue. Οι οικογένειες των θυµά-
των έλαβαν µέρος σε τελετή που 
πραγµατοποιήθηκε στο Martin 
Place το βράδυ, µαζί µε επιζώ-
ντες και άλλους πολίτες. Κρα-
τήθηκε ενός λεπτού σιγή στις 
20:40, και ακολούθησε οµιλία 
του Πρέµιερ.

Ο Ντάνιελ Χόλντοµ που κατηγορείται για την 
δολοφονία της Κάρλι Πηρς Στίβενσον τον Οκτώ-
βρη του 2008, φέρεται σύµφωνα µε τα στοιχεία 
της αστυνοµίας να είναι ο δολοφόνος και της 
δύο ετών κόρης της. Ο Ντάνιελ Χόλντοµ, 41 
ετών, συνελήφθη στην Παραµάτα, χθες το πρωί 
και το απόγευµα οδηγήθηκε στο δικαστήριο. Στη 
µία από τις δύο διασκέψεις που διοργάνωσαν η 
αστυνοµία της Νέας Νότιας Ουαλίας και η αστυ-
νοµία της Νότιας Αυστραλίας ανέφεραν ότι το 
δύο ετών κορίτσι δολοφονήθηκε λίγες µόλις µέ-
ρες µετά από τη µητέρα της. «Θα υποστηρίξουµε 
στο δικαστήριο ότι η Khandalyce δολοφονήθηκε 
στη Νέα Νότια Ουαλία, λίγο µετά τη δολοφονία 
της Karlie,» δήλωσε ο αστυνοµικός επιθεωρητής 
που είναι επικεφαλής των ερευνών στη ΝΝΟ, 
ενώ ο οµόλογος του στη Νότια Αυστραλία, ανέ-
φερε ότι το σώµα του κοριτσιού βρέθηκε σε µια 
βαλίτσα, στην εθνική οδό Karoonda, στο Murray 
Mallee.

Ο κατηγορούµενος για  
το φόνο της Κάρλι Πηρς 
Στίβενσον φέρεται να  
σκότωσε και την κόρη της


