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Η Αυστραλία επενδύει σε δημόσια έργα
Π ρώτα η Αυστραλία είδε την οικονοµική 

«άνθιση» στις εξορύξεις και, στη συνέ-
χεια, στην αγορά ακινήτων στην ανατολική 
ακτή, αλλά τώρα οι οικονοµικές ελπίδες 

του έθνους προσανατολίζονται στη µεγαλύτερη 
ανάπτυξη στον τοµέα των υποδοµών που έγινε 
ποτέ.
Στους πρόσφατους προϋπολογισµούς τους, οι πο-
λιτειακές κυβερνήσεις προέβλεψαν όλες µαζί δε-
κάδες δισεκατοµµύρια δολάρια σε υποδοµές για 
µεταφορές κι άλλα δηµόσια έργα. Η κυβέρνηση 
του Κουίνσλαντ δεσµεύτηκε να διαθέσει $50 δις 
σε δαπάνες για υποδοµές τα επόµενα τέσσερα χρό-
νια, συµπεριλαµβανοµένων $23 δις για δρόµους 
και σιδηρόδροµους. Στη Βικτώρια προβλέπονται 
$107 δισεκατοµµύρια για δηµόσια έργα, µε τον 
προαστιακό των $27,4 δισεκατοµµυρίων να απο-
τελεί το επίκεντρο του προϋπολογισµού 2019-20. 
Στον τελευταίο νέο προϋπολογισµό της ΝΝΟ, $93 
δισεκατοµµύρια προορίζονται για υποδοµές µόνο 
για τα επόµενα τέσσερα χρόνια, συµπεριλαµβανο-
µένων $55,6 δισεκατοµµυρίων για οδικές και σι-

δηροδροµικές µεταφορές, $10,4 δισεκατοµµυρίων 
για νερό, ενέργεια και στέγαση, $10,1 δισεκατοµ-
µυρίων για νοσοκοµεία και $7,3 δισεκατοµµυρίων 
για σχολεία. Επιπλέον, η Κοινοπολιτεία έχει δε-
σµευτεί εκ νέου για $100 δισεκατοµµύρια για δα-
πάνες σε υποδοµές µεταφορών κατά την επόµενη 
δεκαετία, συµπεριλαµβανοµένων έργων όπως το 
δεύτερο αεροδρόµιο του Σίδνεϊ και µια πρόταση 
για σιδηροδροµική γραµµή εξπρές στο Geelong.
Ωστόσο, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της 

Αυστραλίας, Philip Lowe, κάλεσε τις κυβερνή-
σεις να δαπανήσουν ακόµη περισσότερα. «Εδώ 
και καιρό είµαι πολύ ένθερµος υποστηρικτής των 
επενδύσεων σε υποδοµές» δήλωσε. «Νοµίζω ότι 
είναι τώρα η κατάλληλη στιγµή για να το κάνουµε 
– έχουµε την οικονοµική δυνατότητα και το εργα-
τικό δυναµικό.  Σήµερα, η αυστραλιανή κυβέρνη-
ση µπορεί να δανειστεί µε το χαµηλότερο επιτόκιο 
από τότε που έγινε οµοσπονδία, µε το επιτόκιο 
των 10ετών κρατικών οµολόγων στο 1,35%, και 
η κυβέρνηση µπορεί να δανειστεί για σχεδόν 30 
χρόνια µε επιτόκιο λιγότερο από 2%».
Η αύξηση των δηµοσίων έργων φαίνεται να αντι-
σταθµίζει τυχόν απώλειες θέσεων εργασίας από 
τις οικοδοµές. Οι πιο αδύναµοι τοµείς της αγοράς 
εργασίας της Αυστραλίας κατά το τελευταίο έτος 
είναι τώρα ο µεταποιητικός, τα ΜΜΕ και οι τη-
λεπικοινωνίες, ο χρηµατοοικονοµικός κι ο ασφα-
λιστικός τοµέας. Οι ισχυρότεροι τοµείς ήταν οι 
επαγγελµατικές και τεχνικές υπηρεσίες, η εκπαί-
δευση και κατάρτιση και η δηµόσια διοίκηση και 
ασφάλεια.




