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Κυβερνητικά μέτρα αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών του 
κορωνοϊού στην Αυστραλία – πρόγραμμα κρατικής επιχορήγησης μισθών 

εργαζομένων 
 

Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Αυστραλίας εξήγγειλε στις 30 Μαρτίου τ.ε. και τρίτο πακέτο 
στήριξης της οικονομίας έναντι των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού, ύψους 130 δισ. 
AUD. Το νέο πακέτο προστίθεται στις δύο προηγούμενες δέσμες μέτρων που είχαν 
ανακοινωθεί στις 12 και στις 22 Μαρτίου και ανεβάζει το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης 
για την στήριξη της αυστραλιανής οικονομίας (από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, τις 
πολιτειακές κυβερνήσεις και την Κεντρική Τράπεζα) στα 330,4 δισ. AUD. Επισημαίνεται ότι το 
ποσόν αυτό αντιστοιχεί στο 17% του ΑΕΠ της χώρας κατά το 2019. 

Με βάση την νέα εξαγγελία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, δημιουργείται πρόγραμμα 
επιχορήγησης μισθοδοσίας με την ονομασία JobKeeper Payment το οποίο αποσκοπεί στη 
στήριξη της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της 
πανδημίας και θα χρηματοδοτηθεί με κεφάλαια συνολικού ύψους 130 δισ. AUD.  

Ως κριτήριο επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων ορίζεται, στην περίπτωση επιχειρήσεων με κύκλο 
εργασιών έως 1 δισ. AUD, η μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά 30% σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ, στην περίπτωση επιχειρήσεων με κύκλο 
εργασιών ανώτερο του 1 δισ. AUD, η μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά 50% έναντι της 
ίδιας περιόδου κατά το προηγούμενο έτος.  

Η κρατική επιχορήγηση θα ανέρχεται σε 1500 δολ. AUD ανά δικαιούχο υπάλληλο ανά 
δεκαπενθήμερο και θα καταβάλλεται για συνολικό διάστημα έως και ένα εξάμηνο. Η 
επιχορήγηση δεν θα καταβάλλεται απευθείας στους εργαζομένους, αλλά στις επιχειρήσεις που 
τους απασχολούν και οφείλει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη της δαπάνης 
μισθοδοσίας των δικαιούχων υπαλλήλων. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να 
προσαυξήσουν περαιτέρω το τελικό ποσό που λαμβάνει ο υπάλληλος τους με 
συμπληρωματική δική τους χρηματοδότηση. 

Το πρόγραμμα JobKeeper Payment δύναται να χρηματοδοτήσει τη μισθοδοσία 6,7 εκατ. 
εργαζομένων κατά τους προσεχείς έξι μήνες. Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός του πρώτου 24ωρου 
από την ανακοίνωση του μέτρου, εγγράφηκαν στο πρόγραμμα 277.000 επιχειρήσεις. 
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