6-12 เมษายน 2562
ออสเตรเลียเผยแผนงบประมาณเกินดุล 7.1 พันล้านฯ เรียกคะแนนเสียงก่อนเลือกตั้ง
เมื่อ วัน ที่ 2 เมษายน 2562 พรรคร่ ว มรัฐ บาล ได้ เปิ ดเผยแผนการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และร่ างแผน
งบประมาณประจาปี 2562 ภายใต้การสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในอนาคต โดยตั้งเป้า
การปฏิรูปภาษีเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพและกระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน พร้อมสร้างหลักประกันด้าน
สุขภาพ สวัสดิการสังคม โรงเรียน โรงพยาบาลและระบบโครงสร้างพื้นฐาน ลดหนี้สาธารณะและคาดว่าจะปรับ
เข้าสู่งบประมาณเกินดุลมูลค่า 7.1 พันล้านเหรียญออสเตรเลียภายในปี 2562 เป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปี
ร่างแผนงบประมาณ ปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงจากแผนงบประมาณปี 2561 ไม่มากนัก นโดยยัง
มุ่งเน้นการปฏิรูปภาษีเพื่อเพิ่มรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางและภาคธุรกิจ SMEs มูลค่า 158 พันล้าน
เหรี ย ญออสเตรเลี ย จั ด สรรงบประมาณด้ านสวั ส ดิ ก ารพื้ น ฐานที่ จาเป็ น และเพิ่ ม เงิน ทุ น ในโครงการฟื้ น ฟู
โครงสร้างพื้นฐานในประเทศอีกมูลค่า 25 พันล้านเหรียญออสเตรเลียรวมเงินทุนทั้งสิ้น 100 พันล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย และเงินทุนช่วยเหลือ ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ รวมถึงการปลดหนี้สาธารณะให้หมดภายในปี
2572 ทั้งนี้คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจออสเตรเลียยังคงขยายตัวต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 28 โดยในปี 2562 การ
เติบโตของเศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 2.75 อัตราการว่างงานจะคงที่ที่ร้อยละ 5 และอัตราการเพิ่มขึ้นของ
ค่าแรงอยู่ทรี่ ้อยละ 2.75
แผนงบประมาณประจาปี 2562-2563 มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ผู้ มี ร ายได้ ร ะหว่ า ง 48,000 - 90,000 เหรี ย ญออสเตรเลี ย ต่ อ ปี
(ประมาณ 4.5 ล้ า นคน) จะได้ สิ ท ธิ หั ก ลดหย่ อ นภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาสู ง ถึ ง 1,080 เหรี ย ญ
ออสเตรเลียต่อคนและ 2,160 เหรียญออสเตรเลียต่อครัวเรือน และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567
การเรียกเก็บภาษีรายได้อัตราร้อยละ 32.5 จากผู้มีรายได้ตั้งแต่ 45,001 -200,000 เหรียญออสเตรเลีย
จะลดลงเหลือร้อยละ 30 และการเรียกเก็บภาษีอัตราร้อยละ 37 จะถูกยกเลิก
 สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม โดยขยายสิทธิในการได้รับลดหย่อนภาษี นิติ
บุคคลจากเดิมมูลค่าไม่เกิน 20,000 เหรียญออสเตรเลีย เป็น 30,000 เหรียญออสเตรเลีย ให้กับธุรกิจ
SMEs (ขยายผลประกอบการของธุรกิจที่สามารถได้รับสิทธิจาก 10 ล้านเหรียญออสเตรเลียเป็น 50 ล้าน
เหรียญออสเตรเลียต่อปี) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 จนถึง 30 มิถุนายน 2563 และทยอยลดหย่อนภาษี
เงินได้นิติบุคคลลงเหลือร้อยละ 25 ภายในปี 2564
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 เพิ่มงบประมาณมูลค่า 60 ล้านเหรียญออสเตรเลียในโครงการ Export Market Development
Grants Scheme เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจ SMEs ในการขยายตลาดส่งออกแห่งใหม่
 จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือแก่ผู้ฝึกอบรมใหม่จานวน 80,000 รายในทักษะวิชาชีพที่ขาดแคลน (อาทิ
ช่างทาขนม ช่างก่ออิฐ ช่างทาสีและช่างประปา) เป็นเวลา 5 ปี จัดตั้ง Training Hubs จานวน 10 แห่ง
ในบริเวณที่มีเยาวชนว่างงานสูง และเงินทุนแก่นักศึกษาที่ต้องการศึกษาในมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาค
พร้อมจัดตั้งศูนย์ Physics Lab ในมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น
 จัดสรรงบประมาณมูลค่า 5 พันล้านเหรียญออสเตรเลียในการวิจัยและพัฒนาด้าน Medical research
Future Fund เป็นเวลา 10 ปี เพื่อยกระดับการวิจัยด้านการแพทย์สู่ระดับ World Class การวิจัยเชิง
ทดลองทางคลินิกและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
 จัดสรรงบประมาณมูลค่า 737 ล้านเหรียญออสเตรเลียช่วยเหลือด้าน Mental health งบประมาณ
มูลค่า 331 ล้านเหรียญออสเตรเลียสาหรับ Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) งบประมาณ
มูลค่า 282 ล้านเหรียญออสเตรเลียด้านการดูแลผู้สูงอายุ ที่บ้าน รวมไปถึงการลงทุนด้านการศึกษา
สวัสดิการสังคมแก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวเดียว ผู้เกษียณอายุ และการลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพ
Medicare
 สนับสนุนด้านการผลิตพลังงานทดแทน โดยให้ความสาคัญต่อพลังงานหมุนเวียนที่สามารถเข้าถึงได้ มี
ความน่าเชื่อถือ เพื่อความยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศ โดยให้ความเห็นชอบในโครงการ Snowy
Hydro 2.0 เพื่อนาพลังงานจากน้าปริมาณ 2,000 MW ในการสร้างพลังงานที่สามารถใช้ได้ 175
ชั่วโมง (500,000 ครัวเรือน)
 จัดสรรงบประมาณมูลค่า 200 พันล้านเหรียญออสเตรเลียด้านความมั่นคงปลอดภัยและการป้องกัน
ประเทศ ยกระดับและฝึกอบรมทักษะความรู้ด้าน IT, Communications การวิจัยและพัฒนาด้าน
ดิจิทัลและความปลอดภัยด้าน Online Safety, Crime fighter และ Cyber Security รวมไปถึง
โครงการ Digital Identity Program (GovPass) ตลอดจนพัฒนาระบบการเรียกเก็บภาษีและการ
ปราบปรามการหลบเลี่ยงภาษี ทั้งธุรกิจตลาดมืดและบริษัทต่างชาติ
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 เพิ่มงบประมาณอีก 25 ล้านเหรี ย ญออสเตรเลี ยในโครงการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานออสเตรเลี ย
ภายใต้ แผนงบประมาณ 10 ปี ตั้งแต่ปี 2560 – 2570 จะทาให้มี มูลค่า รวม 100 พัน ล้ านเหรียญ
ออสเตรเลีย โดยให้ความสาคัญกับความปลอดภัยบนถนนและการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างเมือง
และรัฐ เช่น จัดสรรงบประมาณมูลค่า 2 พันล้านเหรียญออสเตรเลียในการสร้างรถไฟความเร็วสูงจาก
Geelong และ Melbourne และงบประมาณมูลค่า 500 ล้านเหรียญออสเตรเลียในการเพิ่มพื้นที่จอด
รถบริ ก ารบริ เ วณสถานี ร ถไฟต่า งๆ ซึ่ ง เป็ น โครงการเพิ่ ม เติ ม จากโครงการสร้างสนามบินแห่ งใหม่
Badgery Creek Airport ในเขต Western Sydney มูลค่า 5.3 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย การก่อสร้าง
เส้นทางรถไฟระหว่าง Melbourne – Brisbane มูลค่า 9.3 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย
 จัดสรรงบประมาณฉุกเฉินในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น ภาวะแห้ง
แล้ ง ที่ ก ระจายทั่ ว ประเทศ ภาวะน้ าท่ ว มฉั บ พลั น ในรั ฐ ควี น ส์ แ ลนด์ ต อนเหนื อ นอกจากนี้ ยั ง ตั้ ง
Emergency Response Fund มูลค่า 3.9 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย การอุดหนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่า
และการลงทุนใน Future Drought Fund เพื่อฟื้นฟูภาวะภัยแล้งและการพัฒนาโครงสร้าง
ชลประทาน
………………………………………………………………
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