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Κυβερνητικά μέτρα αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών του
κορωνοϊού στην Αυστραλία
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Αυστραλίας έχει λάβει σειρά μέτρων για την στήριξη της
οικονομίας ενάντια στις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις των μέτρων για τον περιορισμό της
εξάπλωσης της ασθένειας COVID-19. Παράλληλα, όλες οι επιμέρους Πολιτείες έχουν λάβει και
συμπληρωματικά πακέτα μέτρων για την στήριξη των τοπικών οικονομιών.
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση
Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε δέσμη οικονομικών μέτρων στις 12
Μαρτίου και δεύτερη δέσμη μέτρων στις 22 Μαρτίου τ.ε. Η συνολική χρηματοδότηση που θα
διατεθεί μέσω αυτών των μέτρων ανέρχεται 189 δισ. AUD και αντιστοιχεί στο 9,7% του ΑΕΠ
της χώρας.
Τα μέτρα κινούνται σε τρεις άξονες: (α) στήριξη των ατόμων και νοικοκυριών, (β) στήριξη των
επιχειρήσεων και (γ) στήριξη της χρηματοπιστωτικής ρευστότητας.
Όσον αφορά τον πρώτο άξονα, αυτόν της στήριξης ατόμων και νοικοκυριών, προβλέπονται τα
ακόλουθα μέτρα:
 Χρηματοδότηση ύψους 14,1 δισ. AUD για την προσωρινή επέκταση των κριτηρίων
επιλεξιμότητας για τα κοινωνικά επιδόματα κατά τους επόμενους έξι μήνες και εισαγωγή νέου
συμπληρωματικού δεκαπενθήμερου επιδόματος ύψους 550 AUD για τους δικαιούχους
επιδόματος ανεργίας, γονικού επιδόματος και αγροτικού επιδόματος.
 Χρηματοδότηση ύψους 4 δισ. AUD για την συμπληρωματική παροχή δύο εκτάκτων
πληρωμών ύψους 750 AUD έκαστης στους βετεράνους και τους κατόχους κάρτας κοινωνικής
στήριξης
 Παροχή δυνατότητας άμεσης εκταμίευσης πόρων από το ατομικό πρόγραμμα
συνταξιοδοτικής ασφάλισης των πολιτών, έως το ύψος των 10.000 AUD κατά το οικονομικό
έτος 2019/2020 και επιπλέον 10.000 AUD κατά το οικονομικό έτος 2020/2021. Τα ποσά τα
οποία θα εκταμιευθούν θα είναι αφορολόγητα και δεν θα επηρεάσουν την επιλεξιμότητα των
ατόμων ως προς την λήψη του επιδόματος ανεργίας και άλλων επιδομάτων. Για την
υλοποίηση του μέτρου αυτού θα διατεθούν 4,8 εκατ. AUD.
 Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των συνταξιούχων κατά 50% κατά τα οικονομικά έτη
2019/2020 και 2020/2021.
Όσον αφορά τον δεύτερο άξονα, αυτόν της στήριξης των επιχειρήσεων, προβλέπονται τα
ακόλουθα μέτρα:
 Παροχή χρηματοδότησης ύψους 31,9 δισ. AUD για τη στήριξη της ρευστότητας μικρομεσαίων
επιχειρήσεων με ετήσιο κύκλο εργασιών κατώτερο των 50 εκατ. AUD. Το μέτρο θα στηρίξει
περίπου 690.000 επιχειρήσεις που απασχολούν 7,8 εκατ. εργαζόμενους, παρέχοντας
χρηματοδότηση από 20.000 AUD έως 100.000 AUD σε έκαστη επιχείρηση.
 Προσωρινή αναθεώρηση διατάξεων του πτωχευτικού δικαίου για τους επόμενους έξι μήνες,
ώστε κερδοφόρες υγιείς επιχειρήσεις με προσωρινά προβλήματα ρευστότητας να συνεχίζουν
τις εργασίες τους. Το μέτρο περιλαμβάνει προσωρινή αύξηση στο κατώφλι χρέους που δίνει
το δικαίωμα στον πιστωτή να καταγγείλει παύση πληρωμών από χρέος ύψους 2.000 AUD σε
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χρέος ύψος 20.000 AUD, καθώς και προσωρινή αύξηση του περιθωρίου ανταπόκρισης του
οφειλέτη από 21 ημέρες σε 6 μήνες.
 Διάθεση ποσού ύψους 4 δισ. AUD για την χρηματοδότηση της αύξησης του αφορολόγητου
ορίου των επιχειρήσεων όσον αφορά την προμήθεια εξοπλισμού, από το ισχύον 30.000 AUD
σε 150.000 AUD. Το μέτρο ισχύει για επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως και 500
εκατ. AUD και θα στηρίξει περίπου 3,5 εκατ. επιχειρήσεις (περίπου 99% του συνόλου) οι
οποίες απασχολούν 9,7 εκατ. εργαζόμενους.
 Επιδότηση μικρών επιχειρήσεων με το 50% των εξόδων μισθοδοσίας των ανειδίκευτων
υπαλλήλων τους για εννέα μήνες από την 1η Ιανουαρίου τ.ε. Σε περίπτωση αδυναμίας
διατήρησης της θέσης εργασίας παρά την επιδότηση των μισθολογικών εξόδων του
υπαλλήλου, η επιδότηση μεταφέρεται στον νέο εργοδότη του δικαιούχου υπαλλήλου. Το
μέτρο θα στηρίξει περίπου 70.000 μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 117.000
ανειδίκευτους υπαλλήλους.
 Στήριξη της αεροπλοΐας με την άρση σειράς φόρων και τελών συνολικής αξίας 715 εκατ. AUD.
Εξ αυτών, 159 εκατ. AUD θα διατεθούν για την επιστροφή φόρων που έχουν ήδη καταβληθεί
από τις αεροπορικές εταιρείες και αφορούν την περίοδο μετά την 1η Φεβρουαρίου τ.ε., ενώ
το υπόλοιπο ποσόν θα κατευθυνθεί στην χρηματοδότηση της άρσης μελλοντικών
φορολογικών επιβαρύνσεων.
Όσον αφορά τον τρίτο άξονα, αυτόν της στήριξης της χρηματοπιστωτικής ρευστότητας,
προβλέπονται τα ακόλουθα μέτρα:
 Εγγύηση του 50% της αξίας των νέων βραχυπρόθεσμων μη ενέγγυων δανείων προς
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για τον σκοπό αυτόν θα διατεθούν κονδύλια ύψους 40 δισ. AUD.
 Προσωρινός περιορισμός των γραφειοκρατικών απαιτήσεων των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων όσον αφορά την έγκριση νέων δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι
ήδη πελάτες τους.
 Η Αποθεματική Τράπεζα της Αυστραλίας ανακοίνωσε χρηματοδοτικό μηχανισμό ο οποίος θα
διαθέσει κεφάλαια ύψους 90 δισ. AUD στις εμπορικές τράπεζες με σταθερό επιτόκιο 0,25%
κατά το προσεχές διάστημα. Ο μηχανισμός αυτός θα προσφέρει συμπληρωματικό
χαμηλότοκο δανεισμό στις τράπεζες εάν επεκτείνουν τον επιχειρηματικό δανεισμό και θα
παρέχει ειδικά κίνητρα στην παροχή δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να ενθαρρύνει
την στήριξη τους.
 Επιπλέον η Αποθεματική Τράπεζα ανακοίνωσε περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής
πολιτικής με μείωση του βασικού επιτοκίου στο 0,25%.
 Τέλος, η Αποθεματική Τράπεζα της Αυστραλίας θα παρεμβαίνει ενεργά, μέσω της απόκτησης
κρατικών ομολόγων από την δευτερογενή αγορά, προκειμένου να διατηρήσει την απόδοση
του χρεογράφου τριετούς διάρκειας της Αυστραλιανής Κυβέρνησης στο 0,25%.
Επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση
της Αυστραλίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://treasury.gov.au/coronavirus
Πέραν των μέτρων που έχει λάβει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση σε πανεθνικό επίπεδο, οι
επιμέρους Πολιτείες έχουν ανακοινώσει συμπληρωματικά, στοχευμένα μέτρα για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας σε επίπεδο Πολιτείας. Συγκεκριμένα:
Νέα Νότιος Ουαλία (NSW)
Η Πολιτειακή Κυβέρνηση της Νέας Νοτίου Ουαλίας ανακοίνωσε δέσμη μέτρων συνολικού
ύψους 2,3 δισ. AUD για το επόμενο εξάμηνο, με βασικούς άξονες παρέμβασης την
συμπληρωματική χρηματοδότηση του συστήματος υγείας και την προστασία της οικονομίας
από τις συνέπειες των υγειονομικών μέτρων.
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Το σύστημα υγείας, ειδικότερα, θα λάβει συνολική χρηματοδότηση ύψους 700 εκατ. AUD. Τα
κονδύλια θα διατεθούν για τον διπλασιασμό του δυναμικού των μονάδων εντατικής θεραπείας,
την προμήθεια συμπληρωματικών τεστ ανίχνευσης του COVID-19, την προμήθεια συσκευών
αναπνευστικής υποστήριξης και ιατρικού εξοπλισμού, την δημιουργία νέων κλινικών για οξεία
αναπνευστικά περιστατικά και την διοχέτευση εκλεκτικών χειρουργικών επεμβάσεων σε
ιδιωτικά νοσοκομεία.
Τα υπόλοιπα 1,6 δισ. AUD του πακέτου στήριξης που εξήγγειλε η Κυβέρνηση της Νέας Νότιας
Ουαλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση της οικονομίας μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων και
μέτρων προστασίας της απασχόλησης. Συγκεκριμένα:
 Παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων συνολικού ύψους 450 εκατ. AUD σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις με ετήσια δαπάνη μισθοδοσίας έως 10 εκατ. AUD. Το μέτρο θα εφαρμοστεί μέσω
της διαγραφής των οφειλών του φόρου μισθοδοσίας (payroll tax) που αντιστοιχεί στους τρεις
τελευταίους μήνες του οικονομικού έτους 2019/2020 (Απρίλιος-Ιούνιος 2020). Σημειώνουμε
ότι ο φόρος μισθοδοσίας αντιστοιχεί στο 5,45% των δαπανών μισθοδοσίας μιας επιχείρησης
και υπόχρεες υποβολής είναι οι επιχειρήσεις με συνολικές ετήσιες δαπάνες μισθοδοσίας
ανώτερες των 900.000 AUD.
 Παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων ύψους 56 εκατ. AUD σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω
της αύξησης στο κατώφλι υποχρέωσης φόρου μισθοδοσίας, από το ισχύον όριο των 900.000
AUD ετήσιας μισθολογικής δαπάνης, στο 1 εκατ. AUD ετήσιας δαπάνης, κατά το οικονομικό
έτος 2020/2021.
 Άρση διαφόρων τελών συνολικού ύψους 80 εκατ. AUD για την ελάφρυνση μικρών
επιχειρήσεων, όπως μπαρ, καφετέριες, εστιατόρια και επιχειρήσεις ειδικευμένων τεχνιτών.
 Παροχή 250 εκατ. AUD για προμήθεια συμπληρωματικών υπηρεσιών καθαριότητας στις
δημόσιες υποδομές όπως μέσα συγκοινωνίας, σχολεία, και δημόσιες υπηρεσίες.
 Χρηματοδότηση άνω των 250 εκατ. AUD για την επίσπευση της έναρξης προγραμματισμένων
μεσοπρόθεσμων έργων συντήρησης δημόσιας περιουσίας όπως εργατικές κατοικίες.
 Χρηματοδότηση 500 εκατ. AUD για την επίσπευση της έναρξης έργων παγίου κεφαλαίου και
συντήρησης υποδομών.
Το σύνολο των οικονομικών παρεμβάσεων της Κυβέρνησης της Νέας Νότιας Ουαλίας για την
αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας έχουν αναρτηθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.nsw.gov.au/news-and-events/news/health-boost-and-economic-stimulus/
Βικτώρια (VIC)
Η Πολιτειακή Κυβέρνηση της Βικτώριας ανακοίνωσε πακέτο οικονομικών μέτρων συνολικού
ύψους 1,7 δισ. AUD για την προστασία των επιχειρήσεων και των εργαζομένων από τις
συνέπειες των υγειονομικών μέτρων. Τα οικονομικά μέτρα περιλαμβάνουν:
 Διάθεση ποσού συνολικού ύψους 550 εκατ. AUD για την χρηματοδότηση της επιστροφής του
συνόλου του φόρου μισθοδοσίας οικονομικού έτους 2019/2020 σε μικρές και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις με συνολική ετήσια δαπάνη μισθοδοσίας έως και 3 εκατ. AUD.
 Διάθεση ποσού συνολικού ύψους 83 εκατ. AUD προκειμένου να δοθεί στις ανωτέρω
επιχειρήσεις η δυνατότητα να μεταθέσουν την καταβολή του φόρου μισθοδοσίας του πρώτου
τριμήνου του οικονομικού έτους 2020/2021 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος) έως και την 1η Ιανουαρίου
2021.
 Δυνατότητα ελάφρυνσης των οφειλών για ενοίκια στις επιχειρήσεις που στεγάζονται σε
κυβερνητικά κτίρια και ενθάρρυνση των ιδιωτών ιδιοκτητών να παράσχουν αντίστοιχες
διευκολύνσεις.
 Δέσμευση της Κυβέρνησης να εξοφλεί τα τιμολόγια των προμηθευτών της εντός πέντε
εργάσιμων ημερών, προκειμένου να κυκλοφορήσουν ταχύτερα στην οικονομία ποσά ύψους
750 εκατ. AUD.
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 Διάθεση ποσού 500 εκατ. AUD για την ίδρυση Ταμείου Στήριξης Επιχειρήσεων το οποίο θα
υποστηρίζει τον τομέα της εστίασης, του τουρισμού, των καταλυμάτων της διασκέδασης, και
του λιανεμπορίου.
 Διάθεση ποσού 500 εκατ. AUD για την ίδρυση του Ταμείου Εργαζομένων για την Βικτώρια το
οποίο θα βοηθά εργαζόμενους που απολύθηκαν να διοχετευθούν σε νέες θέσεις εργασίας
στην καθαριότητα δημοσίων υποδομών και την διανομή γευμάτων.
Τα οικονομικά μέτρα της Κυβέρνησης της Βικτώριας έχουν αναρτηθεί στον ακόλουθο
σύνδεσμο:
https://www.premier.vic.gov.au/economic-survival-package-to-support-businesses-and-jobs/
Κουηνσλάνδη (QLD)
Η Πολιτειακή Κυβέρνηση της Κουηνσλάνδης ανακοίνωσε δέσμη μέτρων συνολικού ύψους 4
δισ. AUD για την συμπληρωματική χρηματοδότηση του συστήματος υγείας και την προστασία
της οικονομίας από τις συνέπειες των υγειονομικών μέτρων. Τα μέτρα περιλαμβάνουν:
 Διάθεση ποσού 500 εκατ. AUD για την επανεκπαίδευση και διοχέτευση των ανέργων σε
κλάδους οι οποίοι παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση κατά την περίοδο της κρίσης (όπως υγεία,
γεωργία, παραγωγή τροφίμων, συγκοινωνίες, καθαριότητα, εξορύξεις).
 Διάθεση ποσού συνολικού ύψους 740 εκατ. AUD για να χρηματοδοτηθεί η άρση της
υποχρέωσης καταβολής μέρους του φόρου μισθοδοσίας, καθώς και μετάθεση πληρωμής του
συνόλου των σχετικών φορολογικών υποχρεώσεων έως το τέλος του 2020.
 Έκπτωση 500 AUD άπαξ στους λογαριασμούς ηλεκτρισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 Έκπτωση 200 AUD άπαξ στους λογαριασμούς ηλεκτρισμού όλων των νοικοκυριών της
Κουηνσλάνδης.
 Διάθεση ποσού 1,2 δισ. AUD για την ενίσχυση των υποδομών υγείας της Πολιτείας. Μέρος
του ποσού θα κατευθυνθεί στην αύξηση της δυναμικότητας των μονάδων εντατικής θεραπείας
και την διασφάλιση συστήματος εναέριας μεταφοράς για τις απομακρυσμένες κοινότητες.
Το σύνολο των οικονομικών παρεμβάσεων της Κυβέρνησης της Κουηνσλάνδης έχει αναρτηθεί
στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.qld.gov.au/about/industry-recovery/about-this-package
Νότιος Αυστραλία (SA)
Η Πολιτειακή Κυβέρνηση της Νοτίου Αυστραλίας ανακοίνωσε πακέτο οικονομικών μέτρων
συνολικού ύψους 1 δισ. AUD για την προστασία των επιχειρήσεων και των εργαζομένων από
τις συνέπειες των υγειονομικών μέτρων. Τα οικονομικά μέτρα περιλαμβάνουν:
 Πακέτο Διάσωσης Απασχόλησης ύψους 650 εκατ. AUD το οποίο θα κατευθυνθεί στην
επανεκπαίδευση και διοχέτευση των ανέργων σε κλάδους με υψηλή ζήτηση κατά την περίοδο
της κρίσης καθώς και στην παροχή άπαξ επιδόματος ύψους 500 AUD στους δικαιούχους
κοινωνικής μέριμνας.
 Παραγραφή της υποχρέωσης καταβολής φόρου μισθοδοσίας στις επιχειρήσεις με ετήσια
μισθολογική δαπάνη έως και 4 εκατ. AUD για έξι μήνες (Απρίλιος-Σεπτέμβριος).
 Μετάθεση της υποχρέωσης καταβολής φόρου μισθοδοσίας στις επιχειρήσεις με ετήσια
μισθολογική δαπάνη άνω των 4 εκατ. AUD για έξι μήνες (Απρίλιος-Σεπτέμβριος).
Το πακέτο μέτρων της Κυβέρνησης της Κουηνσλάνδης έχει αναρτηθεί στον ακόλουθο
σύνδεσμο:
https://www.premier.sa.gov.au/news/media-releases/news/$1-billion-stimulus-package-tosave-sa-jobs,-businesses
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Δυτική Αυστραλία (WA)
Η Πολιτειακή Κυβέρνηση της Δυτικής Αυστραλίας ανακοίνωσε δέσμη μέτρων για την στήριξη
των νοικοκυριών, των συνταξιούχων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ύψους 607 εκατ.
AUD. Τα μέτρα περιλαμβάνουν:
 Πάγωμα στις αυξήσεις τιμών των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμός, ύδρευση), στα
τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, στα τέλη υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης και στις δημόσιες
συγκοινωνίες. Το μέτρο αυτό θα χρηματοδοτηθεί με την διάθεση 402 εκατ. AUD από τον
πολιτειακό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020/2021.
 Διπλασιασμός του πακέτου επιδότησης δαπανών ενέργειας (Energy Assistance Package EAP) προς ευάλωτες ομάδες πληθυσμού από 300 AUD σε 600 AUD για όλους τους
δικαιούχους κατά το οικονομικό έτος 2020/2021.Το μέτρο θα χρηματοδοτηθεί από τον
πολιτειακό προϋπολογισμό έτους 2020/2021 με 91 εκατ. AUD.
 Πακέτο στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 114 εκατ. AUD, το οποίο
περιλαμβάνει: (α) άπαξ επιχορήγηση ποσού 17.500 AUD σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με
ετήσια δαπάνη μισθοδοσίας μεταξύ 1 και 4 εκατ. AUD, (β) αύξηση του κατώτατου ορίου
υπαγωγής μιας επιχείρησης στον φόρο μισθοδοσίας (payroll tax) στο 1 εκατ. AUD και (γ)
δυνατότητα αναβολής της πληρωμής του φόρου μισθοδοσίας έτους 2019/2020 έως και τις
21.07.2020.
Το σύνολο των οικονομικών μέτρων της Κυβέρνησης της Δυτικής Αυστραλίας για την
αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας έχουν αναρτηθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/coronaviruscovid-19-western-australian-government-response#government-stimulus
Τασμανία (TAS)
Η Πολιτειακή Κυβέρνηση της Τασμανίας ανακοίνωσε δέσμη μέτρων, ύψους 420 εκατ. AUD. Τα
μέτρα περιλαμβάνουν:
 Δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις στους πληττόμενους τομείς της οικονομίας συνολικού ύψους
20 εκατ. AUD.
 Παραγραφή της υποχρέωσης καταβολής φόρου μισθοδοσίας σε επιχειρήσεις στους τομείς
της φιλοξενίας και της αλιείας και μετάθεση των φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις
άλλων τομέων με ετήσια δαπάνη μισθοδοσίας έως και 5 εκατ. AUD.
 Αύξηση των δαπανών συντήρησης κυβερνητικών κτιρίων για το επόμενο δωδεκάμηνο κατά
50 εκατ. AUD.
 Μείωση του χρόνου εξόφλησης των προμηθειών της Πολιτείας προς τους ιδιώτες
προμηθευτές και αύξηση του χρόνου απαίτησης των πληρωμών ιδιωτών προς την πολιτειακή
κυβέρνηση.
Τα μέτρα της κυβέρνησης της Τασμανίας έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Πολιτειακού
Υπουργείου Ανάπτυξης στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.stategrowth.tas.gov.au/news/government_stimulus_package
Βόρειος Περιοχή (NT)
Η κυβέρνηση της Βορείου Περιοχής ανακοίνωσε μέτρα για την στήριξη των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και της απασχόλησης, ύψους 115 εκατ. AUD. Εξ αυτών 65 εκατ. AUD θα
διοχετευθούν στην στήριξη των εργαζομένων και 50 εκατ. AUD στις μικρές επιχειρήσεις.
Τα μέτρα της κυβέρνησης της Βορείου Περιοχής έχουν ανακοινωθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://nt.gov.au/news/2020/economic-stimulus
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Αυστραλιανή Περιοχή Πρωτεύουσας (ACT)
Η Κυβέρνηση της Αυστραλιανής Περιοχής Πρωτεύουσας δεν έχει ανακοινώσει ακόμη μέτρα
ενίσχυσης της οικονομίας, αλλά αναμένεται ότι θα ανακοινώσει άμεσα πακέτο ύψους 137 εκατ.
AUD, το οποίο θα κατευθυνθεί στην παροχή άπαξ στήριξης στα νοικοκυριά και σε φορολογικές
ελαφρύνσεις προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ενημέρωση 27.03.2020
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