
 

 

 Προϋπολογισμός Ασστραλίας 2011-2012 

 

 

Καηαηέζεθε ηελ 10ε Μαΐνπ από ηελ θπβέξλεζε ηεο ρώξαο, ν πξνϋπνινγηζκόο Απζηξαιίαο 

γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2011-2012. Τα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελ ιόγσ πξνϋπνινγηζκνύ, 

ζύκθσλα κε ηελ θπβέξλεζε, είλαη ηα εμήο: 

 

Ο πξνϋπνινγηζκόο ζθνπεύεη ζηελ ύπαξμε πιενλάζκαηνο ην 2012-13 όπσο έρεη δεζκεπζεί ε 

θπβέξλεζε, πεξηζζόηεξεο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο γηα ηνπο πνιίηεο. 

 

Απηή ε επηζηξνθή ζην πιεόλαζκα πξνβιέπεηαη λα ζπκβεί πξηλ από θάζε άιιε ρώξα κε 

πξνεγκέλε νηθνλνκία θαη παξά ηηο επηπηώζεηο ησλ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ. Η θπβέξλεζε 

ζηνρεύεη ζηελ επίηεπμε πιενλάζκαηνο, κε  εμνηθνλόκεζε 22 δηζ. $Α θαη κε ηνλ πεξηνξηζκό 

ηνπ ξπζκνύ πξαγκαηηθήο αύμεζεο ησλ δαπαλώλ.  

 

Ο πξνϋπνινγηζκόο ζπλερίδεη λα επελδύεη ζηελ παξαγσγηθή ηθαλόηεηα ηεο νηθνλνκίαο θαη 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ εμνξπθηηθνύ ηνκέα. 

 

Φηίδεη ην κειινληηθό εξγαηηθό δπλακηθό ηεο Απζηξαιίαο κέζσ θαιύηεξεο θαηάξηηζεο θαη 

δίλεη ώζεζε ζε πην επηζπκεηέο δεμηόηεηεο πνπ απαηηνύληαη από ηελ νηθνλνκία. 

 

Βειηηώλεη ηηο επθαηξίεο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα γηα επελδύζεηο ζηηο ππνδνκέο θαη πξνσζεί ηελ  

θνξνινγηθή αηδέληα ηεο θπβέξλεζεο γηα κεηαξξύζκηζε, κε βειηίσζε ηεο ακεξνιεςίαο θαη 

ηεο αθεξαηόηεηαο ηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 

Ο πξνϋπνινγηζκόο ζέηεη ηηο επθαηξίεο πνπ απνξξένπλ από κηα ηζρπξόηεξε νηθνλνκία  ζηελ 

δηάζεζε ησλ πεξηζζόηεξσλ Απζηξαιώλ παξέρνληαο βαζηθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ ςπρηθή 

πγεία θαη επηπιένλ ππνζηήξημε ζε νηθνγέλεηεο κε ρακειά εηζνδήκαηα, εμαζθαιίδεη όια ηα 

παηδηά λα έρνπλ ην θαιύηεξν δπλαηό μεθίλεκα ζηελ δσή ηνπο κε ηελ αύμεζε ηεο πνηόηεηαο 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ, επελδύεη ζε ππνδνκέο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο  ζε θξίζηκεο πεξηθέξεηεο  

θαη παξέρεη πξόζζεηε ζηήξημε ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο. 

 

 

Σηηο θύξηεο πξσηνβνπιίεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2011-12 γηα ηνλ επηκεξηζκό ηεο σθέιεηαο 

από ηελ κεγάιε αλάπηπμε ηνπ εμνξπθηηθνύ ηνκέα ηεο ρώξαο πεξηιακβάλνληαη: 

 

Σρεηηθά κε ην κειινληηθό εξγαηηθό δπλακηθό ηεο Απζηξαιίαο  

- 558 εθ. $Α γηα ηελ παξνρή πξνζαξκνζκέλσλ, πνηνηηθώλ ζέζεσλ θαηάξηηζεο κέζσ ηνπ 

Δζληθνύ Τακείνπ Αλάπηπμεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ 

-1.75 δηζεθ. $Α γηα ηελ κεηαξξύζκηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

-Μέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο, κε ηελ αληακνηβή ηεο εξγαζίαο, παξνρή λέσλ 

επθαηξηώλ κέζσ ηεο θαηάξηηζεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ππεξεζηώλ, θαζώο θαη ηελ 

εηζαγσγή λέσλ απαηηήζεσλ γηα νξηζκέλεο νκάδεο.  

 

Σρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο 

-$36 δηζεθ. $Α ζε επελδύζεηο ζηηο νδηθέο, ζηδεξνδξνκηθέο ππνδνκέο θαη ιηκάληα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ 1 δηζ. $Α γηα ρξεκαηνδόηεζε ηεο Pacific Highway 

-Άξζε ησλ θνξνινγηθώλ εκπνδίσλ ζηηο επελδύζεηο ζε ππνδνκέο. 



 

 

Σρεηηθά κε ηελ πγεία  

-  16,4 δηζεθ. $Α γηα ρξεκαηνδόηεζε ηεο αλάπηπμεο λνζνθνκείσλ 

-  2,2 δηζεθ. $Α  ζε δηάζηεκα πέληε εηώλ γηα ηελ εζληθή κεηαξξύζκηζε ζηελ ςπρηθή πγεία  

- 717 εθ. $Α γηα επέθηαζε ηεο πξόζβαζεο ζηηο δηαγλσζηηθέο ππεξεζίεο θαη ζηελ 

πξνζηηόηεηα ησλ θαξκάθσλ.  

-  53 εθ. $Α γηα ηε βειηίσζε ηεο πξόζβαζεο ζηηο δεκόζηεο νδνληηαηξηθέο ππεξεζίεο, ηδίσο 

γηα ηα άηνκα κε ρακειό εηζόδεκα.  

 

Σρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε 

- 425 εθ. $Α γηα αληακνηβή θνξπθαίσλ επηδόζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ  

- 200 εθ. $Α γηα ηελ ππνζηήξημε καζεηώλ κε αλαπεξία  

- 222 εθ. $Α γηα ηελ επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο National School Chaplaincy. 

 

Σρεηηθά κε ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε 

- Δπέλδπζε ύςνπο 1,8 δηζεθ. $Α ζε δηάζηεκα έμη εηώλ ζε θξίζηκεο πεξηθεξεηαθέο ππνδνκέο 

πγείαο  

- 500 εθ. $Α ζε δηάζηεκα πέληε εηώλ γηα επελδύζεηο ζηελ Παηδεία ζε πεξηθέξεηεο. 

 

Ο πξνϋπνινγηζκόο 2011-2012 αθόκε πξνβιέπεη: 

-έιιεηκκα 22,6 δηζεθ. $Α (ην 2010-2011 ην έιιεηκκα ήηαλ 49,4 δηζεθ. $Α)  θαη πιεόλαζκα 

3,5 δηζεθ. $Α ην 2012-2013 

-Αύμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 4% θαη θαηά 3,75 % ην 2012-13 

-Πιεζσξηζκό 2,75% 

-Μείσζε δαπαλώλ ύςνπο 22 δηζεθ. $Α 

-Αλεξγία 4,75% 

-16.000 λένπο εμεηδηθεπκέλνπο κεηαλάζηεο γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ εξγαζίαο ζε πεξηθέξεηεο. 

 

 

 

Κνπηζήο Γεκήηξηνο  

Γξακκαηέαο ΟΔΥ Α΄  

 


