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Μέτρα αντιμετώπισης οικονομικών συνεπειών κορωνοϊού στην Αυστραλία – 
Σημαντική αναθεώρηση εκτίμησης δικαιούχων και κόστους του προγράμματος 

επιδότησης μισθοδοσίας JobKeeper 
 

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας εξέδωσε το απόγευμα της Παρασκευής 22 Μαΐου, 
δελτίο τύπου το οποίο προβαίνει σε σημαντική αναθεώρηση της εκτίμησης σχετικά με τους 
συνολικούς δικαιούχους του προγράμματος επιδότησης μισθοδοσίας JobKeeper που είχε 
εξαγγελθεί στο πλαίσιο του τρίτου πακέτου στήριξης της οικονομίας από τις συνέπειες της 
πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς και το συνολικό κόστος του προγράμματος. 

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, το πρόγραμμα, το οποίο είχε προβλεφθεί ότι θα στηρίξει 
περισσότερο από 6 εκατομμύρια εργαζομένων και θα κοστίσει 130 δισ. AUD, θα στηρίξει 
τελικώς μόνο 3,5 εκατομμύρια εργαζομένων και θα κοστίσει 70 δισ. AUD. 

Η πολύ σημαντική απόκλιση οφείλεται σε δυο διαδοχικούς εσφαλμένους υπολογισμούς: ο 
πρώτος έγινε από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας κατά την αρχική εκτίμηση του 
αναμενόμενου αριθμού δικαιούχων στην φάση σχεδιασμού του προγράμματος και ο δεύτερος 
από την Φορολογική Υπηρεσία κατά την επεξεργασία των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων 
επιχειρήσεων.  

Το σφάλμα στην αρχική πρόβλεψη του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας αποδίδεται 
στην ρευστότητα των οικονομικών συνθηκών που επικρατούσαν κατά την χρονική περίοδο 
εκπόνησης του προγράμματος. Το Υπουργείο Οικονομίας επισημαίνει ότι οι υγειονομικοί 
περιορισμοί οι οποίοι τελικώς εφαρμόστηκαν στην χώρα δεν είχαν την έκταση και την διάρκεια 
που είχε υποτεθεί στις αρχικές εκτιμήσεις. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των επιχειρήσεων οι 
οποίες υπέστησαν τέτοια μείωση του κύκλου εργασιών ώστε να είναι επιλέξιμες για την 
επιδότηση μισθοδοσίας ήταν πολύ χαμηλότερος από τον αρχικώς προβλεφθέντα.    

Το σφάλμα της Φορολογικής Υπηρεσίας, το οποίο φάνηκε να επιβεβαιώνει προσωρινά την 
αρχική εκτίμηση του Υπουργείου Οικονομίας σχετικά με τον συνολικό αριθμό δικαιούχων, 
αποδίδεται σε ανακρίβειες στην συμπλήρωση των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους 
εργοδότες. Συγκεκριμένα, στο σύνολο των 910.055 αιτήσεων που υποβλήθηκαν συνολικά από 
αντίστοιχο αριθμό επιχειρήσεων, φαίνεται ότι, σε περίπου 1.000 περιπτώσεις, οι 
ενδιαφερόμενοι εργοδότες είχαν αναγράψει το ποσόν που αιτείται η επιχείρηση στο πεδίο όπου 
θα έπρεπε να συμπληρωθεί ο αριθμός των δικαιούχων υπαλλήλων, δηλαδή 1500 (AUD) αντί 
για 1 (άτομο). 

Τόσο ο Ομοσπονδιακός Πρωθυπουργός, κ. Scott Morisson, όσο και ο Ομοσπονδιακός 
Υπουργός Οικονομίας, κ. Josh Frydenberg, απέκλεισαν το ενδεχόμενο επέκτασης των 
κριτηρίων επιλεξιμότητας των δικαιούχων. Ωστόσο, κ. Morisson δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο 
χρονικής παράτασης του προγράμματος για κατηγορίες επιχειρήσεων που πλήττονται 
ισχυρότερα από την κρίση. 

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας διευκρινίζει ότι η πρόβλεψη περί κορύφωσης του 
δείκτη ανεργίας στο 10% πριν την ανάκαμψη της απασχόλησης, καθώς και η εκτίμηση ότι η 
ανεργία θα ήταν κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες ανώτερη χωρίς τη εφαρμογή του προγράμματος 
JobKeeper, δεν μεταβάλλονται από τα νέα δεδομένα.  

Το δελτίο τύπου του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας είναι αναρτημένο στον ακόλουθο 
σύνδεσμο: 

https://treasury.gov.au/media-release/jobkeeper-update 
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