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18 - 24 พฤษภาคม 2562 
 

Scott Morrison ชนะการเลือกตั้ง จัดตั้งรัฐบาลต่ออีกสมัย 
  

ผลการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา พบว่า นาย Scott 
Morrison พรรค Liberal- (ฝ่ายรัฐบาล) ชนะนาย Bill Shorten พรรค Australian Labor Party (ฝ่ายค้าน) 
ด้วยแผนรณรงค์หาเสียง อาทิ การปฏิรูปภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและธุรกิจ SMEs ลดโควต้าผู้
อพยพที่เข้ามาอาศัยในออสเตรเลีย นโยบายสนับสนุนผู้ซื้อบ้านหลังแรกและปรับลดค่าครองชีพ ผลักดัน
การเติบโตทางเศรษฐกิจและลดหนี้ต่างประเทศ  ซึ่งเป็นนโยบายที่สามารถพิชิตใจชาวออสเตรเลียกว่า 16 
ล้านคนในการโหวตสนับสนุนให้พรรค Liberal มีคะแนนมากพอในการจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้ง  มีผลให้นาย 
Morrison เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของออสเตรเลียต่อไป 

ในขณะเดียวกันนาย Shorten ได้ประกาศลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าพรรค Australian Labor 
Party (ฝ่ายค้าน) หลังพ่ายแพ้คะแนนเสียงเลือกตั้ง แม้ว่ากระบวนการนับคะแนนเสียงจากไปรษณีย์จะยังคง
ด าเนินการต่อไป และมีแนวโน้มว่า นาย Morrison จะมีจ านวนที่นั่งมากพอในการจัดตั้งเป็นรัฐบาลเสียงข้าง
มากในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่ง ABC’s election computers ได้คาดการณ์ว่าพรรคร่วมรัฐบาล Liberal-Nation 
Coalition จะมจี านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสูงถึง 77 ที่นั่งจาก 151 ที่นั่งในรัฐสภา  
นโยบายภายใต้แผนรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของ Morrison Government มีดังนี้ 
 การปฏิรูปภาษีเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องด าเนินการเป็นอันดับแรกภายใต้แผนงบประมาณประจ าปี 

2562 เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งจะลดหย่อนภาษีให้กับชาวออสเตรเลียกว่า 10 ล้านคนในรูปแบบ
Three-Step plan รวมไปถึงการเพ่ิม Tax bracket จาก 120,000 เหรียญออสเตรเลียเป็น 200,000 
เหรียญออสเตรเลียต่อปีส าหรับการเก็บภาษีร้อยละ 32.5  และยกเลิกการเก็บภาษีร้อยละ 37 ภายในปี 
2563 ตลอดจนลดหย่อนภาษีส าหรับผู้ประกอบการ SMEs จากร้อยละ 27.5 ให้เหลือร้อยละ 25 ภายในปี 
2564-2565 อย่างไรก็ตามรัฐบาลจ าเป็นต้องเร่งผ่านร่างกฎหมายลดหย่อนภาษีในวุฒิสภาเพ่ือให้มีผลใช้
บังคับในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 แม้ว่าวุฒิสภาบางส่วนไม่สนับสนุนแผนลดหย่อนภาษีของรัฐบาลก็ตาม อีก
ทั้งผลการนับคะแนนที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ อาจมีผลให้การลดหย่อนภาษีล่าช้าออกไปหรืออาจต้องแยก
ออกเป็นกฎหมาย 2 ฉบับ 

 ปรับลดโควต้าการรับผู้อพยพที่เข้ามาอยู่อาศัยในออสเตรเลียอยู่ที่ 160,000 รายต่อปีลดลงจาก 190,000 
ราย (110,000 รายเป็นวีซ่าทักษะ) และจ ากัดจ านวนผู้ขอลี้ภัยภายใต้วีซ่า Humanitarian อยู่ที่ 18,750 
รายต่อป ี

  การสนับสนุนผู้ซื้อบ้านหลังแรก เป็นแผนรณรงค์สัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งของนาย Morrison โดย
รัฐบาลจะปรับลดวงเงินมัดจ าขั้นต่ าจากร้อยละ 20 เหลือเพียงร้อยละ 5 และยกเลิกการช าระค่าประกัน
เงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัย (Mortgage insurance) ส าหรับผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่า 125,000 เหรียญออสเตรเลียต่อปี
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หรือครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่า 200,000 เหรียญออสเตรเลียต่อปีเท่านั้น และด ารงนโยบายการคืนภาษีการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบ Franking credit หรือ Negatively-geared ไว้ตามเดิม  

 แก้ไขปัญหา Climate change ภายใต้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเงินช่วยเหลือ 3.5 พันล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย เงินทุน 2 พันล้านเหรียญออสเตรเลียในการช่วยเหลือเกษตรกร ธุรกิจขนาดเล็กและชาว
พ้ืนเมืองเพ่ือช่วยลดการปล่อยมลพิษในอากาศ และเงินทุน 1.38 พันล้านเหรียญออสเตรเลียในโครงการ 
Snowy Hydro 2.0 เพ่ือการผลิตพลังงาน Renewable และพัฒนาระบบเทคโนโลยีผลิตพลังงานภายใต้ 
National hydrogen strategy ทดแทนการผลิตพลังงานจากพลังงานเชื้อเพลิง ตลอดจนการสนับสนุนและ
พัฒนาประสิทธิภาพของโรงงานไฟฟ้าถ่านหินให้มีการปล่อยมลพิษในระดับต่ า และก าหนด “Price target” 
ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแก่ครัวเรือนลง185 เหรียญต่อปี  

 การฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในประเทศโดยเฉพาะรัฐ Victoria ได้แก่ โครงการ Inland rail 
โครงการ East West Link โครงการ North East Link และโครงการ Fast rail ในรัฐ Victoria  โครงการ 
Western Sydney ในการสร้างถนนและระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อกับสนามบินแห่งใหม่ (Badgerys 
Creek) ขยายและพัฒนา ถนนมอเตอร์เวย์ M1, Prince Highway, Newell Highway และศึกษาความ
เป็นไปได้ในการสร้างรถไฟ High-speed rail เชื่อมต่อระหว่างภูมิภาค  

 ส าหรับนโยบายเศรษฐกิจการค้า สนับสนุนภาคธุรกิจ SMEs ในการขยายตลาดส่งออกแห่งใหม่ภายใต้
โครงการ Export Market Development Grants Scheme ในแผนงบประมาณประจ าปี 2562 และ
มุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรทางการค้า ให้ความส าคัญกับการค้าเสรีภายใต้ข้อตกลงการค้าทั้งกรอบทวิภาคี
และภูมิภาค เพ่ือกระตุ้นการส่งออก การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ  

การประกาศชัยชนะของรัฐบาล Morrison ได้สร้างความเชื่อมั่นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ออสเตรเลียโดยรวม กระตุ้นความเชื่อมั่นในตลาดการเงินให้ปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.7 สูงสุดตั้งแต่ปี 2550 
หลังจากที่เกิดความผันผวนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความกังวลต่อสงครามการค้าสหรัฐอเมริกากับจีน 
ค่าเงินเหรียญออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นจาก 68.65 เซ็นต์สหรัฐฯ อยู่ที่ 69.06 เซ็นต์สหรัฐฯ  

อีกท้ัง ธนาคารกลางออสเตรเลียไดส้่งสัญญาณตัดลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในเดือนมิถุนายนและนัก
เศรษฐศาสตร์จากสถาบันการเงินต่างคาดการณ์ว่า มีแนวโน้มสูงที่ธนาคารกลางจะลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกใน
เดือนสิงหาคม ทั้งนี้เนื่องจากอัตราการว่างงานที่เพ่ิมขึ้นที่ระดับร้อยละ 5.2 ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาและการ
เติบโตของอัตราเงินเฟ้อที่ยังซบเซา และคาดว่าความเชื่อมั่นในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจจะปรับตัวดีขึ้นจาก
แผนการปฏิรูปภาษีเป็นแรงกระตุ้น ซึ่งจะน าไปสู่การบริโภคในประเทศและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ออสเตรเลียท่ามกลางการเติบโตของตลาดโลกที่ชะลอตัวลง 

 …………………………………………………………  

Source : www.businessinsider.com.au / www.9news.com.au / www.theage.com.au 
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