
TUESDAY 16 MAY 2017 Ο ΚΟΣΜΟΣ2 ΠΑΡΟΙΚΙΑ
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ:

Ο προϋπολογισμός δίνει ώθηση στον Μάλκολμ  
Τέρνμπουλ, αλλά ο Μπιλ Σόρτεν παραμένει μπροστά
Ο δεύτερος προϋπολογισμός της κυβέρνησης 

του Τέρνμπουλ, με υψηλούς φόρους και 
μεγαλύτερες δαπάνες, έδωσε δημοσκοπι-
κά αποτελέσματα κατά τα οποία η μεγάλη 

πλειοψηφία των ψηφοφόρων υποστηρίζουν τον 
φόρο επί των τραπεζών και την αύξηση της εισφο-
ράς για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

Ωστόσο, οι Εργατικοί εξακολουθούν να κατέχουν 
ένα ισχυρό προβάδισμα 53% έναντι 47% στην 
προτιμώμενη ψήφο, αν και υποχώρησε από το 
55% στο 45%, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που 
διεξήγαγε το Fairfax Ipsos τον Μάρτιο.

Σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα αν ο προϋπολογισμός 
ήταν δίκαιος, το 42% των ψηφοφόρων απάντησαν 
θετικά, με το 39% να δίνει αρνητική απάντηση – 
ένα καθαρό προβάδισμα τριών ποσοστιαίων μονά-
δων για τους υποστηρικτές.

Στον προϋπολογισμό του 2014 οι ψηφοφόροι εί-
χαν δώσει μείον 30 ποσοστιαίες μονάδες, το χει-
ρότερο αποτέλεσμα σε 21 χρόνια. Ο προϋπολογι-
σμός του 2015 είχε καθαρό θετικό αποτέλεσμα 19 
ποσοστιαίων μονάδων και ο προϋπολογισμός του 
2016 είχε καθαρό αρνητικό αποτέλεσμα έξι πο-
σοστιαίων μονάδων, ενώ ο προϋπολογισμός της 
προηγούμενης κυβέρνησης, των Εργατικών, έτυχε 
ισχυρής υποστήριξης ως συνολικά δίκαιος.

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ 
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Τα βασικά μέτρα που παρουσίασε ο Θησαυρο-
φύλακας Σκοτ Μόρισον περιελάμβαναν έναν νέο 
φόρο ύψους 6,2 δις για τις πέντε μεγαλύτερες τρά-
πεζες της Αυστραλίας, 18,6 δις πρόσθετης χρημα-
τοδότησης για τα σχολεία για 10 χρόνια, 0,5% αύ-
ξηση της εισφοράς ιατροφαρμακευτικής κάλυψης 
από τον Ιούλιο του 2019, που φέρνει στα κρατικά 
ταμεία 7,8 δις επιπλέον, και δισεκατομμύρια δολά-
ρια για υποδομές, συμπεριλαμβανομένου του νέου 
αερολιμένα του Δυτικού Σίδνεϊ και μιας ηπειρωτι-
κής σιδηροδρομικής γραμμής από τη Μελβούρνη 
στο Μπρίσμπεϊν.

Καθένα από αυτά τα μέτρα εξασφάλισε τη στήρι-
ξη τουλάχιστον του 58% των ψηφοφόρων, με το 
πακέτο των σχολείων –ονομάστηκε Γκόνσκι 2.0, 
προς τιμή του Ντέιβιντ Γκόνσκι– να κερδίζει τη 
στήριξη του 86% των ψηφοφόρων.

Ο νέος φόρος στις πέντε μεγάλες τράπεζες υποστη-
ρίχθηκε από το 68% των ψηφοφόρων. Το 61% 
υποστήριξε την αύξηση της εισφοράς για την ια-
τροφαρμακευτική κάλυψη για τα μεσαία και τα 
υψηλά εισοδήματα και το 58% υποστήριξε την αύ-
ξηση του χρέους της Κοινοπολιτείας ώστε να χρη-
ματοδοτηθούν επενδύσεις σε έργα υποδομής.

Αφού κέρδισε τις εκλογές του 2016 με την πιο λε-
πτή δυνατή πλειοψηφία, αυτή της μίας έδρας, η κυ-
βέρνηση τώρα, με τον προϋπολογισμό του 2017, 
φαίνεται να ενισχύεται.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ
Οι ιθύνοντες για την πολιτική στρατηγική του 
Συνασπισμού θα είναι πολύ ευχαριστημένοι εάν 
δουν μια βελτίωση στην ανταπόκριση που έχει η 

κυβέρνηση στο εκλογικό σώμα, ωστόσο οι Εργατι-
κοί θα κορυφώσουν την αντιπολιτευτική πολιτική 
τους κατά τις επόμενες εβδομάδες και μήνες ενό-
ψει της αδικίας, όπως λένε, που γίνεται εις βάρος 
των Αυστραλών των μεσαίων εισοδημάτων.

Θα επισημάνουν τις αυξήσεις στα πανεπιστημιακά 
δίδακτρα, ενώ θα προβάλλουν το δικό τους σχέδιο 
να διοχετευτούν 22 δις περισσότερα στα σχολεία 
και το γεγονός ότι η εισφορά για τους πλούσιους 
θα λήξει την 1η Ιουλίου, ενώ οι άνθρωποι που 
κερδίζουν μόλις 21.655 δολάρια θα πληρώσουν 
επιπλέον 0,5 τοις εκατό στην εισφορά για την ια-
τροφαρμακευτική κάλυψη.

Σε ένα αποτέλεσμα που θα μπορούσε να προκα-
λέσει ανησυχία στην κυβέρνηση, μόνο το 20% 
των ανθρώπων πιστεύει ότι ο προϋπολογισμός θα 
τους ωφελήσει προσωπικά, ενώ το 50% θεωρούν 
ότι θα είναι χειρότερα, αποτέλεσμα που πιθανώς 
αντανακλά την αύξηση της εισφοράς για την ια-
τροφαρμακευτική κάλυψη, τα πανεπιστημιακά δί-
δακτρα και άλλα μέτρα.

Το αποτέλεσμα αυτό συγκρίνεται δυσμενώς με τους 
προϋπολογισμούς του 2015 και του 2016, αλλά εί-
ναι καλύτερο από το επιβλητικό 74 τοις εκατό των 
ανθρώπων που πίστευαν ότι θα είναι χειρότερα 
μετά τον προϋπολογισμό του 2014.

Και παρά το 50 τοις εκατό των ψηφοφόρων που 
πιστεύουν ότι η κατάστασή τους θα χειροτερέψει, 
το 44 τοις εκατό είπαν ότι είναι ικανοποιημένοι, 
ενώ δυσαρεστημένοι το 43 τοις εκατό.

Πρόκειται για το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα 
που έχει καταγράψει ο Συνασπισμός στους τέσσε-
ρις προϋπολογισμούς του, ενώ μόνο ο ευνοϊκός 
προϋπολογισμός του 2015 καταγράφει μεγαλύτερη 
ικανοποίηση (52%) και χαμηλότερη δυσαρέσκεια 
(35%).

Και τα δύο μεγάλα κόμματα είδαν μια βελτίωση 
στην προτίμηση ψήφου εις βάρος των μικρότερων 
κομμάτων.

Η προτίμηση ψήφου υπέρ της κυβέρνησης αυξή-
θηκε κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες στο 37%, σε σύ-
γκριση με τη δημοσκόπηση του Μαρτίου, ενώ η 
προτίμηση ψήφου υπέρ του Εργατικού Κόμματος 
κατά μία ποσοστιαία μονάδα, φτάνοντας στο 35%.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
Η στήριξη για τους Πράσινους υποχώρησε κατά 
3 ποσοστιαίες μονάδες, στο 13%, ενώ η συνδυ-
ασμένη υποστήριξη για άλλα κόμματα, συμπερι-
λαμβανομένου του One Nation και του Κόμματος 
του Ανεξάρτητου Νικ Ξενοφών, υποχώρησε κατά 
2 μονάδες, στο 15%.

Ο Μάλκολμ Τέρνμπουλ διατήρησε το προβάδισμά 
του κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του Μπιλ 
Σόρτεν ως προτιμώμενος πρωθυπουργός, αλλά 
και οι δύο άνδρες είδαν μια αύξηση δύο ποσοστι-
αίων μονάδων στα ποσοστά τους. 
 
Στην αξιολόγηση της ατομικής τους αποδοχής, και 
οι δύο ηγέτες είδαν μεγάλη αύξηση στα ποσοστά 
τους.

Τα ποσοστά αποδοχής για τον κ. Τέρνμπουλ αυξή-
θηκαν κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες, στο 45%, 
σε σύγκριση με τη δημοσκόπηση του Μαρτίου, 
ενώ τα ποσοστά αποδοκιμασίας μειώθηκαν κατά 
4 ποσοστιαίες μονάδες, στο 44%. Αυτό δίνει στα 
ποσοστά αποδοχής του πρωθυπουργού ένα καθα-
ρό προβάδισμα του 1%.

Αντίστοιχα για τον κ. Σόρτεν η άνοδος των ποσο-
στών αποδοχής ήταν ακόμα πιο έντονη, ανερχό-
μενη κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες στο 42%, ενώ τα 
ποσοστά αποδοκιμασίας μειώθηκαν κατά 6 ποσο-
στιαίες μονάδες, στο 47%.

Η εθνική δημοσκόπηση διεξήχθη σε δείγμα 1.401 
ατόμων από την Τετάρτη ως το Σάββατο και έχει 
περιθώριο σφάλματος 2,6%.


