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Πορεία της οικονομίας της Αυστραλίας και Ομοσπονδιακός Προϋπολογισμός
Οικονομικού Έτους 2020/2021
Στις 6 Οκτωβρίου κατατέθηκε ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός της Αυστραλίας για το
Οικονομικό Έτος 2020/2021 από τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Οικονομίας κ. Josh Frydenberg.
Ο Προϋπολογισμός, ο οποίος αφορά την οικονομική περίοδο από 1 η Ιουλίου 2020 έως και 30
Ιουνίου 2021, προβλεπόταν να κατατεθεί την δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου τ.ε., αλλά
αποφασίστηκε η αναβολή του, προκειμένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της πανδημίας του
κορωνοϊού στην αυστραλιανή οικονομία και να μελετηθούν τα κατάλληλα μέτρα στήριξης της
οικονομίας.
Τα βασικότερα μέτρα στήριξης της οικονομικής ανάκαμψης που
προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2020/2021 είναι τα ακόλουθα:
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ο

Εφαρμογή φοροελαφρύνσεων σε φυσικά πρόσωπα. Οι φοροελαφρύνσεις, οι οποίες είχαν
εξαγγελθεί προεκλογικά και προβλεπόταν να τεθούν σε ισχύ στα μέσα του 2022, επισπεύδονται
και θα εφαρμοστούν αναδρομικά από την 1η Ιουλίου τ.ε. Με βάση αυτό το μέτρο, τα όρια
εισοδήματος για την πρώτη φορολογική κλίμακα (19%), την δεύτερη φορολογική κλίμακα
(32,5%) και την τρίτη φορολογική κλίμακα (37%) αυξάνονται. Το αφορολόγητο όριο, καθώς και
το όριο εισοδήματος πάνω από το οποίο εφαρμόζεται η τέταρτη και υψηλότερη φορολογική
κλίμακα (45%), παραμένουν αμετάβλητα. Το μέτρο προβλέπεται να προκαλέσει απώλεια
δημοσίων εσόδων ύψους 12 δισ. AUD.
Παροχή φορολογικών κινήτρων για την επενδυτική ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Το
μέτρο απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως και 5 δισ. AUD πλην
των τραπεζών και αφορά σε πλήρη φοροαπαλλαγή για δαπάνες προμήθειας επιλέξιμου
εξοπλισμού.
Παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους στον βιομηχανικό τομέα. Το συνολικό ύψος της
χρηματοδότησης που θα διατεθεί για την στήριξη της βιομηχανίας είναι 1,5 δισ. AUD και θα
κατευθυνθεί στους τομείς των πρώτων υλών, των τροφίμων και ποτών, των ιατρικών
προϊόντων, της καθαρής ενέργειας, της άμυνας και του διαστήματος
Παροχή φοροελαφρύνσεων σε μικρές επιχειρήσεις. Το μέτρο απευθύνεται σε μικρές
επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών από 10 εκατ. AUD έως 50 εκατ. AUD, καθώς και
νεοφυείς επιχειρήσεις και αναμένεται ότι θα κοστίσει 105 εκατ. AUD.
Ενίσχυση προγράμματος επαγγελματικής επιμόρφωσης. Το πρόγραμμα, με τον τίτλο
JobTrainer, θα επιχορηγεί επιχειρήσεις με το 50% του μισθού των ανειδίκευτων υπαλλήλων
που προσλαμβάνουν και εκπαιδεύουν. Το πρόγραμμα αναμένεται ότι θα στηρίξει 100.000
θέσεις εκπαιδευομένων και θα κοστίσει στην Κυβέρνηση 1,2 δισ. AUD (επιπλέον του 1 δισ.
AUD που είχε διοχετευθεί ήδη σε αυτή την δράση πριν την κατάθεση του προϋπολογισμού).
Πρόγραμμα στήριξης της απασχόλησης νέων. Το πρόγραμμα, με τον τίτλο JobMaker,
προβλέπει την επιχορήγηση της μισθοδοσίας των επιχειρήσεων που προσλαμβάνουν άτομα
έως 30 ετών με ποσό 200 εβδομαδιαίως και άτομα 30-35 ετών με 100 εβδομαδιαίως. Το μέτρο
θα κοστίσει 1,2 δισ. AUD και θα στηρίξει 450.000 θέσεις εργασίας νέων.
Ολοκλήρωση προγράμματος στήριξης μισθοδοσίας JobKeeper. Το πρόγραμμα
JobKeeper, το οποίο αποσκοπούσε στην στήριξη της μισθοδοσίας εργαζομένων σε
επιχειρήσεις που ο κύκλος εργασιών τους είχε συρρικνωθεί λόγω της πανδημίας, θα λήξει στις
28 Μαρτίου 2021.
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Δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών. Προγραμματίζεται η υλοποίηση
συμπληρωματικών δημοσίων έργων συνολικής αξίας 14 δισ. AUD, εκ των οποίων 7,5 δισ. AUD
κατευθύνονται σε υποδομές μεταφορών και 2 δισ. AUD σε έργα οδικής ασφάλειας
Χρηματοδότηση δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος. Προβλέπονται δαπάνες
ύψους 1,9 δισ. AUD για την έρευνα και εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας, καθώς
και 1,8 δισ. AUD για μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.
Ενίσχυση τομέα υγείας. Παρέχονται συμπληρωματικοί πόροι ύψους 1,1 δισ. AUD στα
νοσοκομεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας, 750 εκατ. AUD για την πραγματοποίηση
διαγνωστικών τεστ και 1,7 δισ. AUD για την ανάπτυξη και προμήθεια εμβολίου για τον
κορωνοϊό. Επιπλέον ενισχύεται η τηλεϊατρική και οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό της Κυβέρνησης πριν την
εκδήλωση της πανδημίας, ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2020/2021 επρόκειτο να
είναι ισοσκελισμένος, ενώ, κατά τα επόμενα έτη, θα παρουσίαζε πλεόνασμα με σκοπό την
περαιτέρω ελάττωση και εν τέλει εξάλειψη του δημοσίου χρέους. Ωστόσο ο προϋπολογισμός
2020/2021 που τελικώς κατατέθηκε είναι ελλειμματικός κατά 213,7 δισ. AUD.
Σε βάθος τετραετίας, οι δαπάνες στήριξης της οικονομίας θα απαιτήσουν δανεισμό ύψους 470
δισ. AUD και θα αυξήσουν το καθαρό δημόσιο χρέος από το 19% του ΑΕΠ κατά το 2018/2019
στο 44% του ΑΕΠ έως το 2023/2024.
Επισημαίνεται ότι οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν λόγω της πανδημίας από το 24,5% του
ΑΕΠ κατά το οικονομικό έτος 2018/2019 στο 27,7% κατά το 2019/2020, ενώ κατά το οικονομικό
έτος 2020/2021 προβλέπεται να ανέλθουν στο 35% του ΑΕΠ. Συγκριτικά αναφέρουμε ότι οι
υψηλότερες δημόσιες δαπάνες της ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Αυστραλίας που είχαν
καταγραφεί διαχρονικά πριν την τρέχουσα κρίση, πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος
1984/1985 και αντιστοιχούσαν στο 27,6% του ΑΕΠ.
Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομίας δήλωσε ότι η Κυβέρνηση δεν θα ασκήσει πολιτικές
περιορισμού του δημοσίου ελλείματος μέχρι να εξασφαλιστεί ότι ο δείκτης ανεργίας υποχωρεί
κάτω από το 6% του εργατικού δυναμικού. Κατά τον μήνα Αύγουστο, ο δείκτης ανεργίας ανήλθε
στο 6,8%, αλλά αναμένεται ότι θα αυξηθεί περαιτέρω λόγω των περιορισμών κυκλοφορίας που
εφαρμόστηκαν στην Μελβούρνη και, με βάση τις πλέον πρόσφατες προβλέψεις, αναμένεται να
κορυφωθεί στο 8%. Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας εκτιμά ότι η ανεργία θα ήταν κατά
4,5 μονάδες υψηλότερη εάν δεν είχαν εφαρμοστεί έκτακτα μέτρα στήριξης της απασχόλησης
(έκτακτα επιδόματα JobKeeper και JobSeeker).
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κυβέρνησης, η οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 1,5% το
2020/2021, ενώ κατά το 2021/2022 αναμένεται ταχεία ανάκαμψη με θετικό ρυθμό ανάπτυξης
της τάξης του 4,75%. Πρόκειται για έναν φιλόδοξο σχεδιασμό, καθώς η οικονομία δεν έχει
πραγματοποιήσει αντίστοιχο ρυθμό ανάπτυξης ούτε κατά την έξοδο από την οικονομική κρίση
του 1990, ούτε κατά την εποχή της ακμής του εξορυκτικού τομέα της οικονομίας (2003-2013).
Επιπλέον, η εκτίμηση περί της πορείας του ρυθμού ανάπτυξης της αυστραλιανής οικονομίας
αποκλίνει από την αντίστοιχη εκτίμηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σύμφωνα με το
οποίο η οικονομία της Αυστραλίας αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 4,2% το τρέχον έτος και να
αναπτυχθεί κατά 3% το επόμενο έτος. Επισημαίνεται βεβαίως ότι η πρόβλεψη του ΔΝΤ αφορά
μελέτη που ολοκληρώθηκε πριν την κατάθεση του προϋπολογισμού.
Ενημέρωση 15.10.2020
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