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Αναθεώρηση προς 
τα άνω των προβλέψεων 

για το δηµοσιονοµικό έλλειµµα

Αναµένεται να φθάσει στο ποσό-ρεκόρ 
των 123 δισ. δολαρίων µέσα στα προσε-
χή τέσσερα χρόνια

Η συντηρητική κυβέρνηση της Αυστρα-
λίας προβλέπει δηµοσιονοµικό έλλειµµα 
47 δισ. δολαρίων Αυστραλίας (42,3 δισ. 
δολαρίων ΗΠΑ) για φέτος, στις πρώτες 
της εκτιµήσεις εδώ και τρεις µήνες, όταν 
κέρδισε τις εκλογές.

Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα, αντίστοιχο 
του 3% της εθνικής παραγωγής, διευρύν-
θηκε περισσότερο από 50% σε σχέση µε 
τις προεκλογικές εκτιµήσεις του υπουργεί-
ου Οικονοµικών, για 30,1 δισ. δολάρια 
Αυστραλίας.

Ο υπουργός Οικονοµικών Joe Hockey 

σκιαγράφησε τις δυσοίωνες προοπτικές 
της οικονοµίας η οποία επιβραδύνεται 
ύστερα από µια µακρά άνθιση του κλά-
δου εξόρυξης. Ο προϋπολογισµός δεν θα 
επιστρέψει σε πλεόνασµα για τουλάχιστον 
µια δεκαετία, σύµφωνα µε τη σηµερινή 
αναθεώρηση των εκτιµήσεων, έναντι της 
µέσης πρόβλεψης οικονοµολόγων που 
συµµετείχαν σε δηµοσκόπηση της The 
Wall Street Journal που αναµένουν ότι ο 
προϋπολογισµός θα επιστρέψει σε πλεό-
νασµα στη χρήση 2018.

 «Θέλω να δώσω έµφαση στο ότι καµία 
πρόκληση δεν είναι ανυπέρβλητη», δήλω-
σε ο Hockey. Η επιστροφή του προϋπολο-
γισµού σε βιώσιµα πλεονάσµατα, δεν θα 

επιτευχθεί µε τµηµατικές αποταµιεύσεις 
δεξιά και αριστερά. Θα απαιτήσει µια βιώ-
σιµη και θεµελιώδη διαρθρωτική αναδι-
οργάνωση των δαπανών».

Ο Hockey προβλέπει ότι το ΑΕΠ θα 
αναπτυχθεί µε ρυθµό 2,6% στη χρήση µέ-
χρι τις 30 Ιουνίου 2014, αµετάβλητο σε 
σχέση µε τις προβλέψεις του υπουργείου 
εν όψει των εκλογών της 7ης Σεπτεµβρί-
ου, αλλά πολύ χαµηλότερα από τα τριµη-
νιαία ποσοστά του 4% πέρυσι.

Το τέλος της δεκαετούς ανάπτυξης του 
κλάδου εξόρυξης επηρεάζει την οικονοµία 
της Αυστραλίας, µε τα φορολογικά έσοδα 
να είναι κατακόρυφα χαµηλότερα από 
ό,τι προηγουµένως αναµενόταν, καθώς 

η µείωση των τιµών των εµπορευµάτων 
έχει οδηγήσει τις εταιρείες του κλάδου να 
µειώσουν το προσωπικό και να κλείσουν 
ορυχεία.

Ο Hockey προβλέπει ότι η ανεργία θα 
αυξηθεί στο 6% µέχρι το µέσον του επο-
µένου έτους, ελαφρώς καλύτερα από τις 
προεκλογικές εκτιµήσεις για 6,25%, κα-
θώς η διεθνής οικονοµία εµφανίζει ση-
µάδια ανάκαµψης, µαζί µε τις επιχειρη-
µατικές και καταναλωτικές δαπάνες στην 
Αυστραλία.

Το καθαρό χρέος της κυβέρνησης ανα-
µένεται τώρα να διαµορφωθεί στο 26% 
του ΑΕΠ στη χρήση 2023. Ποσοστό σχε-
τικά χαµηλό µε βάση τα διεθνή standards.

Η κεντρική τράπεζα της Αυ-
στραλίας δήλωσε ότι τα επιτό-
κια µπορεί να µειωθούν ξανά 
τον επόµενο χρόνο καθώς το 
νόµισµα παραµένει «απαράδε-
κτα υψηλό», εµποδίζοντας µια 
στροφή από την ανάπτυξη που 
στηρίζεται στην εξόρυξη, καθώς 
η µακρά άνθιση των πόρων επι-
βραδύνεται.

Στα πρακτικά της συνεδρίασης 
της 3ης ∆εκεµβρίου, που δηµο-
σιευτήκαν σήµερα, η Reserve 
Bank of Australia αναφέρει ότι 
µια ανάκαµψη στους κλάδους 
πλην της εξόρυξης παραµένει 
«πολύ ασθενής», περιορίζοντας 
τις προοπτικές για ανάπτυξη.

Η κεντρική τράπεζα την προ-
ηγούµενη εβδοµάδα διατήρη-
σε αµετάβλητα τα επιτόκια στο 
ιστορικό χαµηλό του 2,5% για 
τέταρτη συνεχόµενη συνεδρί-
αση, επαναδιατυπώντας ότι 
αναζητά ισχυρότερες ενδείξεις 
για το ότι µια ανάκαµψη στον 
µη εξαγωγικό κλάδο είναι κάτι 
περισσότερο από πρόσκαιρη 

προτού ετοιµαστεί να αλλάξει 
τα επιτόκια.

 «Ήταν συνετό να διατηρή-

σουµε τα επιτόκια σταθερά ενώ 
συνεχίζουµε να µετρούµε τις 
επιδράσεις των προηγουµένων 

µειώσεων, αλλά δεν αποκλείου-
µε την πιθανότητα να τα µειώ-
σουµε περαιτέρω», αναφέρουν 

τα πρακτικά της συνεδρίασης. 
«Ενώ η συναλλαγµατική ισοτι-
µία έχει υποχωρήσει στη διάρ-
κεια του µήνα, τα µέλη συµφω-
νούν ότι παραµένει απαράδεκτα 
υψηλή και θα χρειαζόταν ένα 
χαµηλότερο επίπεδο για να επι-
τευχθεί ισορροπηµένη ανάπτυ-
ξη στην οικονοµία», πρόσθεσε η 
κεντρική τράπεζα.

Ο διοικητής της κεντρικής 
τράπεζας, Glenn Stevens, έχει 
επανειληµµένως προσπαθήσει 
να οδηγήσει το νόµισµα χαµη-
λότερα τους τελευταίους µήνες, 
δηλώνοντας ότι δεν θα απέκλειε 
µια παρέµβαση. Την προηγού-
µενη εβδοµάδα προέβλεψε ότι 
θα µπορούσε να υποχωρήσει 
στα 85 αµερικανικά σεντς µε τον 
καιρό. Τα πρακτικά επισηµαί-
νουν ότι το νόµισµα θα υποχω-
ρήσει σε χαµηλό τριών µηνών, 
στα 89 σεντς.

Το δολάριο έχει υποχωρήσει 
περίπου 14% έναντι του αµερι-
κανικού δολαρίου µέχρι στιγµής 
από την αρχή του έτους.

Τα επιτόκια μπορεί να μειωθούν ξανά


