
 

 

Προϋπολογισμός Αυστραλίας 2012-2013 

 

Κατατέθηκε στις 8-5-2012 από τον Θησαυροφύλακα της Αυστραλίας ο προϋπολογισμός για 

το οικονομικό έτος 2012-2013 τα κύρια χαρακτηριστικά του οποίου όπως ανέφερε είναι τα 

εξής: 

 

Ο προϋπολογισμός θα είναι πλεονασματικός (1,5 δισεκ. $Α) όπως έχει υποσχεθεί στο 

παρελθόν η κυβέρνηση εξασφαλίζοντας παράλληλα στις οικογένειες και τις μικρές 

επιχειρήσεις μερίδιο από τα οφέλη της ανάπτυξης του εξορυκτικού τομέα. Ο 

προϋπολογισμός είναι εφικτό να είναι πλεονασματικός δεδομένου ότι η Αυστραλία έχει 

ισχυρή βάση οικονομικών μεγεθών, σταθερή ανάπτυξη, χαμηλή ανεργία, επίπεδα ρεκόρ των 

επενδύσεων στον εξορυκτικό τομέα και οι τιμές των βασικών εμπορευμάτων είναι σε υψηλά 

επίπεδα. Είναι πολύ σημαντικό να είναι ο προϋπολογισμός πλεονασματικός καθώς: 

-επιτρέπει την νομισματική πολιτική να ανταποκριθεί στις οικονομικές εξελίξεις, ανάλογα με 

την περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ορισμένες 

κατηγορίες εργαζομένων και επιχειρήσεων των συνεπειών από ενα ισχυρό αυστραλιανό 

δολάριο. 

-στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης στον υπόλοιπο κόσμο για την δύναμη της 

οικονομίας σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας παγκοσμίως. Τα ισχυρά δημόσια 

οικονομικά της Αυστραλίας είναι ένας λόγος που λαμβάνει AAA πιστοληπτική ικανότητα με 

σταθερές προβλέψεις, από όλους τους τρεις οίκους αξιολόγησης -μία από τις οκτώ μόνο 

χώρες που σήμερα ικανοποιεί αυτά τα κριτήρια. Είναι η καλύτερη άμυνα της Αυστραλίας σε 

μια στιγμή που η παγκόσμια οικονομία υφίσταται δραματικές διαρθρωτικές αλλαγές και η 

οποία παραμένει αβέβαιη.   

Η οικονομία της Αυστραλίας σύμφωνα με τον προϋπολογισμό προβλέπεται να αυξηθεί κατά 

3,25%  το 2012‑13 (και κατά 3% το 2013‑14) ενώ οι εξαγωγές προβλέπεται να σημειώσουν 

αύξηση κατά 4,5%.  

Η αύξηση των νέων θέσεων εργασίας προβλέπεται να είναι 1,25% η ανεργία 5,5% και ο 

πληθωρισμός 3,25%. 

 

Τα έσοδα από τον φόρο ενοικίου ορυκτών πόρων θα κατανεμηθούν με: 

-την αύξηση οικογενειακών επιδομάτων (1,8 δισεκ. $Α) με περίπου 1,1 εκ. οικογένειες να 

λαμβάνουν μια αύξηση τουλάχιστον 300 $Α ανά έτος και περίπου 690.000 οικογένειες με 

δύο ή περισσότερα παιδιά να λαμβάνουν 600 $Α ανά έτος, από την 1η Ιουλίου 2013.  

-την δημιουργία  νέου συμπληρωματικού επιδόματος (1,1 δισεκ. $Α) για παροχή βοήθειας 

αυτών που έχουν πληγεί περισσότερο από την αύξηση του κόστους ζωής - άνεργοι, μαθητές 

και γονείς με παιδιά - παρέχοντας ένα ετήσιο επίδομα 210 $Α στους άγαμους και 350 $Α για 

τα ζευγάρια το οποίο θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις, με την πρώτη πληρωμή να αρχίζει τον 

Μάρτιο 2013. 

 

Ο προϋπολογισμός παρέχει επίσης 2,1 δισεκ. $Α για να βοηθήσει περισσότερες οικογένειες 

με παιδιά στο σχολείο, φροντίζει επίσης τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας επενδύοντας 1 

δισεκ. $Α σε πρώτο στάδιο στο εθνικό σύστημα ασφαλίσεως αναπηρίας, 3,7 δισεκ. $Α όσον 

αφορά στη μεταρρύθμιση του συστήματος περίθαλψης ηλικιωμένων και 515,3 εκ. $Α για 

οδοντοϊατρική περίθαλψη. Προβλέπεται επίσης η εκκίνηση 76 νέων προγραμμάτων 

υποδομών στον τομέα της Υγείας ύψους 475 εκ. $Α, η επένδυση 225,1 εκ. $Α για νέες θέσεις 

εργασίας και για την εκπαίδευση, 101 εκ. $Α για την βελτίωση των ικανοτήτων εργαζομένων 



μεγάλης ηλικίας, η επένδυση 3,6 δισεκ. $Α για την εθνική οδό Ειρηνικού και 350 εκ. $Α για 

το πρόγραμμα ανακαίνισης οδών. 

    

Προβλέπεται επίσης η φορολόγηση αυτών που έχουν προσωπικό εισόδημα άνω των 300.000 

$Α από 15% που ήταν μέχρι τώρα στο 30%, η απόλυση 1.500 δημοσίων υπαλλήλων με 

στόχο την μείωση των δαπανών του δημοσίου τομέα ενώ οι περικοπές στις αμυντικές 

δαπάνες θα ανέλθουν σε 5,4 δισεκ. $Α έως το 2015. 

 

 

Κουτσής Δημήτριος   

Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ 

 


