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Ύφεση της οικονομίας της Αυστραλίας
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας της Αυστραλίας,
σημαντικοί δείκτες της οικονομίας της χώρας έχουν επιδεινωθεί αισθητά λόγω των επιπτώσεων
της πανδημίας του κορωνοϊού και η οικονομία προβλέπεται να εισέλθει σε ύφεση κατά το
δεύτερο τρίμηνο του 2020, μετά από 28 έτη συνεχούς ανάπτυξης.
Συγκεκριμένα, κατά το β΄ τρίμηνο του 2020, αναμένεται απώλεια ΑΕΠ ύψους 50 δισ. AUD, ήτοι
συρρίκνωση κατά 10%. Κατά το ίδιο διάστημα, η ανεργία προβλέπεται ότι θα διπλασιαστεί σε
σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους και θα αγγίξει το 10% (1,4 εκατ. άνεργοι). Επιπλέον, κατά
το β΄ τρίμηνο του 2020, η κατανάλωση των νοικοκυριών αναμένεται να υποχωρήσει κατά 16%
και η επενδυτική δραστηριότητα κατά 18%.
Σημειώνεται ακόμη ότι, κατά τον Μάρτιο τ.ε., το χρηματιστήριο αξιών της Αυστραλίας απώλεσε
περισσότερο από το ένα τρίτο της αξίας του σε χρονική διάρκεια τεσσάρων εβδομάδων.
Ειδικότερα, ο δείκτης ASX200 υποχώρησε από τις 7.162,50 μονάδες (20.02.2020) στις
4.546,00 μονάδες (23.03.2020).
Συνολικά, έως αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση της Αυστραλίας έχει διαθέσει 320 δισ. AUD (16,4%
του ΑΕΠ) για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, με τρία διαδοχικά πακέτα
στήριξης τα οποία ανακοινώθηκαν σε διάστημα τριών εβδομάδων. Η παρέμβαση αυτή
αναμένεται να εκτοξεύσει το ακαθάριστο δημόσιο χρέος της χώρας από το 27% του ΑΕΠ στο
40% του ΑΕΠ σε διάστημα διετίας.
Ωστόσο, η Αυστραλία βρίσκεται σε ευνοϊκότερη θέση συγκριτικά με τους περισσότερους
διεθνείς της εταίρους ως προς την δυνατότητα διαχείρισης της υγειονομικής και οικονομικής
κρίσης, καθώς είναι μία από τις λίγες χώρες παγκοσμίως με δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας
ΑΑΑ από τους μεγάλους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Μάλιστα, ο οίκος αξιολόγησης Standard
& Poor’s, ο οποίος αναθεώρησε πρόσφατα (08.04.2020) τον δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας
της χώρας από «ΑΑΑ outlook stable» σε «ΑΑΑ outlook negative», επισήμανε στην αιτιολογική
έκθεσή του ότι, ενώ τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης θα επιβαρύνουν σημαντικά τα
δημόσια οικονομικά στο βραχυπρόθεσμο μέλλον, δεν προβλέπεται ότι θα αποδυναμώσουν
δομικά την δημοσιονομική θέση της χώρας.
Η έλευση της ύφεσης και η εκτόξευση του δημοσίου χρέους απασχόλησε εκτενώς τον
αυστραλιανό τύπο, όπως ήταν αναμενόμενο, με το ενδιαφέρον των οικονομικών αναλυτών να
εστιάζεται ιδιαίτερα στα στοιχεία για την ανεργία.
Σημειώνουμε ότι στο πλαίσιο των πακέτων στήριξης της οικονομίας, η Ομοσπονδιακή
Κυβέρνηση της Αυστραλίας έχει ανακοινώσει προσωρινή αύξηση του ισχύοντος επιδόματος
ανεργίας κατά 550 AUD ανά δεκαπενθήμερο (το λεγόμενο «JobSeeker Supplement»), καθώς
και πρόγραμμα επιχορήγησης της μισθοδοσίας των εργαζομένων σε πληγέντες τομείς της
οικονομίας κατά 1500 AUD ανά δεκαπενθήμερο (το λεγόμενο «JobKeeper Payment»), ώστε οι
επιχειρήσεις να μην προβούν σε απολύσεις κατά το διάστημα των περιορισμών.
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αυστραλίας, το εργατικό
δυναμικό της χώρας ανέρχεται σε 13,2 εκατ. άτομα. Εξ αυτών, 1,6 εκατ. άτομα λαμβάνουν
στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος JobSeeker (σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι
υποαπασχολούμενοι οι οποίοι λαμβάνουν μερική επιδότηση εισοδήματος) και περισσότερα
από 6 εκατ. άτομα λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος επιχορήγησης
μισθοδοσίας JobKeeper.
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Το πρόγραμμα JobKeeper είχε καθοριστική επίδραση στην έως τώρα εξέλιξη των μεγεθών για
την ανεργία, καθώς πολλές επιχειρήσεις δεν θα είχαν μπορέσει να διατηρήσουν τις θέσεις
εργασίας χωρίς την επιδότηση. Ο Ομοσπονδιακός Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, κ. Scott
Morrison, έχει δηλώσει ότι το πρόγραμμα, στο οποίο έχουν διατεθεί ήδη κονδύλια ύψους 130
δισ. AUD, θα μπορούσε να λάβει παράταση εάν οι συνθήκες το απαιτήσουν. Πρόκειται ωστόσο
για σημαντική επιβάρυνση στα δημόσια οικονομικά καθώς για την χρηματοδότηση του
απαιτούνται 20 δισ. AUD μηνιαίως.
Παρά τα σημαντικά μέτρα στήριξης της απασχόλησης, η ανεργία αυξήθηκε κατά μία ποσοστιαία
μονάδα τον Απρίλιο και διαμορφώθηκε στο 6,2%. Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομίας, κ.
Josh Frydenberg, έχει δηλώσει ότι, σύμφωνα με μελέτη του Υπουργείου, η ανεργία ενδέχεται
να κλιμακωθεί έως το 10% πριν να υποχωρήσει, αλλά, χωρίς το πρόγραμμα JobKeeper,
εκτιμάται ότι θα είχε αυξηθεί ακόμη περισσότερο και θα είχε αγγίξει το 15% του εργατικού
δυναμικού.
Ωστόσο, ορισμένοι οικονομικοί αναλυτές επισημαίνουν μια άλλη σημαντική εξέλιξη στον τομέα
της απασχόλησης κατά το διάστημα Μαρτίου – Απριλίου τ.ε. και συγκεκριμένα το γεγονός ότι
το εργατικό δυναμικό της χώρας συρρικνώθηκε αισθητά (κατά 2,4%), καθώς πολλά άτομα
αποσύρθηκαν από την αγορά εργασίας λόγω της κρίσης και συνεπώς δεν προσμετρώνται
πλέον στους ανέργους, σύμφωνα με την ισχύουσα στατιστική μεθοδολογία. Χωρίς την
συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού, υπολογίζεται ότι η ανεργία κατά τον μήνα Απρίλιο θα
ήταν 9,6%.
Ενημέρωση 20.05.2020
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