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Οι λιγότερο 
προβεβλημένες 
πτυχές του 
προϋπολογισμού

Προϋπολογισμός: Έντονη κριτική δέχεται ο πρωθυπουργός

φορές στην παιδική του ηλικία, όταν τον 
μεγάλωνε η μητέρα του μόνη της, επέμεινε 
ότι οι Εργατικοί ανταποκρίνονται στις άμε-
σες ανάγκες των ανθρώπων που υποφέ-
ρουν από την τρέχουσα οικονομική κρίση.
Από την πλευρά του, ο ηγέτης της αντιπολί-
τευσης Peter Dutton είπε ότι ο προϋπολο-
γισμός θα αυξήσει την πίεση των επιτοκί-
ων στα ήδη πιεσμένα νοικοκυριά μεσαίου 
εισοδήματος.
«Για τις οικογένειες που δυσκολεύονται 
αυτή τη στιγμή, εδώ και πολύ καιρό, σε αυ-
τόν τον προϋπολογισμό δεν υπάρχει καμία 
πρόβλεψη» δήλωσε προχτές στο SkyNews.

Έ
ντονη κριτική δέχεται o πρωθυ-
πουργός Anthony Albanese για 
τον προϋπολογισμό από την αντι-
πολίτευση και από ομάδες πο-

λιτών που ανησυχούν ότι τα επίπεδα της 
φτώχειας παραμένουν υψηλά. 
Ο κ. Albanese αρνήθηκε επίσης τους ισχυ-
ρισμούς του Συνασπισμού ότι το πακέτο 
των Εργατικών για την αντιμετώπιση του 
κόστους ζωής, ύψους 14,6 δισεκατομμυρί-
ων δολαρίων, που δόθηκε στη δημοσιότη-
τα το βράδυ της Τρίτης, θα τροφοδοτήσει 
την κρίση πληθωρισμού.
Ο προϋπολογισμός προβλέπει διευρυμένη 
υποστήριξη για μονογονεϊκές οικογένειες 
και για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
αλλά μέτριες ενισχύσεις για ενοικιαστές 
χαμηλού εισοδήματος και για δικαιούχους 
επιδομάτων του JobSeeker.
Παρά τις προειδοποιήσεις πολλών ότι 
οι αλλαγές αυτές θα κρατήσουν χιλιάδες 
πολιτών βυθισμένους στη φτώχεια, ο κ. 
Albanese, ο οποίος αναφέρθηκε αρκετές 
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Π
έρα από τις πτυχές του προϋ-
πολογισμού όπου εστιάζουν 
τα φώτα της δημοσιότητας, 
υπάρχουν πάντα και άλλες, τις 

οποίες η κυβέρνηση επιλέγει να μην 
προβάλλει.
Για παράδειγμα, φέτος στα έγγραφα 
του προϋπολογισμού περιλαμβάνο-
νται ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχε-
τικά με τη μείωση του γεννήσεων στην 
Αυστραλία. Έτσι, η πρόβλεψη για τον 
πληθυσμό μας το 2031 εξακολουθεί 
να είναι κατά 750.000 γεννήσεις χα-
μηλότερη από ό,τι προβλεπόταν πριν 
από την πανδημία.
Παράλληλα, ενώ έχουμε έναν πληθυ-
σμό που γερνάει, το κόστος της υπο-
στήριξης των ηλικιωμένων θα μει-
ωθεί κατά σχεδόν 700 εκατομμύρια 
δολάρια τους επόμενους 12 μήνες και 
κατά 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια την 
επόμενη τετραετία.
Επίσης, χρήματα διοχετεύονται στο 
κυνήγι διεφθαρμένων μεταναστευ-
τικών πρακτόρων, με την αυστηρο-
ποίηση του τεστ καταλληλότητας να 
κοστίζει στον προϋπολογισμό 164,8 
εκατομμύρια δολάρια για τέσσερα 
χρόνια.
Την ίδια στιγμή, η διπλωματική αντι-
προσωπεία της Αυστραλίας στο Αφγα-
νιστάν, που μεταφέρθηκε στην Ντόχα 
μετά την κατάληψη της εξουσίας από 
τους Ταλιμπάν το 2021, κοστίζει πάνω 
από 2 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. 
Άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι 
βουλευτές θα λάβουν «πρόσθετους πό-
ρους για την πρόσληψη προσωπικού 
πρώτης γραμμής». Τα χρήματα ισο-
δυναμούν με σχεδόν 40 εκατομμύρια 
δολάρια ετησίως, ή περίπου 175.000 
δολάρια για κάθε βουλευτή και γρα-
φείο γερουσιαστή.
Τέλος, μια πορεία του WorldPride 
μέσω της γέφυρας του λιμανιού του 
Σίδνεϊ, στην οποία παρευρέθηκε ο 
πρωθυπουργός Anthony Albanese 
τον Μάρτιο, έλαβε ενίσχυση ύψους 
900.000 δολαρίων.


