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Perspectives

• El xoc de la COVID-19 ha causat menys estralls en l’economia australiana que en moltes altres 
economies avançades, i també s’estima que tindrà una recuperació més vigorosa gràcies a 
diversos elements. El primer és l’embranzida del consum, que es veurà afavorit per la ràpida recuperació que 
ha mostrat el mercat laboral i per l’estalvi “embassat” (el 2020, la taxa d’estalvi va arribar al 20% de la renda, 
+15 p. p.). En segon lloc, cal tenir en compte el fort increment de la inversió pública, que, segons els pressupostos 
estatals presentats, seria similar al que va tenir lloc després de la crisi financera global de 2008-2009. Finalment, 
també contribuirà a la recuperació l’aportació del sector exterior, alimentat pel sòlid avenç dels principals socis 
comercials del país (especialment la Xina) i per la continuïtat de les polítiques econòmiques de suport contra 
la COVID-19 a escala global. Tant és així que s’estima que el PIB d’Austràlia arribi ja a nivells prepandèmia a 
mitjan aquest 2021. Partint d’aquest escenari generalment positiu, els riscos continuen estant esbiaixats a la 
baixa, i n’és un dels principals un alentiment imprevist en la campanya de vacunació contra la pandèmia, que, 
com passa en molts països, caldria que accelerés el ritme per complir amb els objectius d’immunitat plantejats.

• Xoc real de la COVID-19. Amb un nombre de contagis i morts per milió d’habitants entre els més baixos del 
món, la incidència de la pandèmia ha estat molt menor que en altres economies avançades. Això ha permès 
unes restriccions a la mobilitat més limitades que, juntament amb un suport contundent en polítiques 
econòmiques (vegeu el punt següent), han afavorit una contracció econòmica el 2020 relativament moderada 
(del –2,4%). Així mateix, les noves mesures de contenció introduïdes al final del desembre del 2020 han tingut 
un impacte molt limitat en l’activitat econòmica en els primers compassos del 2021, la qual cosa reafirma la 
solidesa de la recuperació iniciada el 3T del 2020.

• Resposta de política econòmica 

 › Política fiscal. La resposta fiscal ha estat ràpida i molt contundent. En total, s’estima que les mesures aprovades 
durant el 2020 se situen una mica per sobre dels 316.000 milions de dòlars australians (al voltant d’un 16% 
del PIB). Destaquen els programes de suport al mercat laboral (amb subsidis addicionals a l’atur i subsidis 
salarials a les empreses amb problemes), els pagaments directes a ciutadans i els avals a les empreses. Així 
mateix, per al 2021, destaquen els plans per augmentar la inversió pública, especialment en infraestructures. 
En conjunt, l’estímul fiscal serà semblant al que es va produir després de la crisi financera global, segons les 
estimacions del Banc de la Reserva d’Austràlia (RBA, per les sigles en anglès).

Previsions

Mitjana 
10-14

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Creixement del PIB (%) 2,7 2,3 2,7 2,4 2,8 1,9 -2,4 3,5 2,9

Inflació IPC (%)* 2,6 1,5 1,3 2,0 1,9 1,6 0,8 1,3 1,5

Saldo fiscal (% del PIB) -3,0 -3,1 -2,8 -1,7 -0,9 -0,4 -9,9(e) -5,9 -4,5

Deute públic (% del PIB) 27,3 37,7 40,5 41,1 41,7 46,3 60,4(e) 70,2 74,4

Tipus d’interès de referència (%)* 3,6 2,1 1,7 1,5 1,5 1,2 0,3 0,0 0,1

Tipus de canvi (AUD/USD)* 1,0 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8

Saldo corrent (% del PIB) -3,5 -4,6 -3,3 -2,6 -2,1 0,7 2,5(e) -0,1 -1,4

Deute exterior (% del PIB) 92,8 117,2 110,2 108,8 110,0 108,5 103,8(e) 97,5 96,7

Notes:  * Mitjana anual. (e): estimació.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’organismes nacionals d’estadística i l’FMI.  
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Perspectives (continuació)

Principals riscos

 › Política monetària. L’RBA ha donat suport a l’economia australiana des del principi del març del 2020 amb 
diverses mesures, com la rebaixa de tipus d’interès fins a nivells propers al 0%, increments en la compra 
d’actius (bons sobirans) i l’obertura d’un programa per afavorir el crèdit a les pimes (Term Funding Facility). 
Aquestes mesures monetàries acomodatícies han ajudat a mantenir unes condicions financeres relaxades. En 
les últimes reunions, l’RBA també ha deixat clar que mantindrà una política clarament acomodatícia durant 
un llarg període de temps.

• Desequilibris macrofinancers

 › Sector immobiliari. El sector immobiliari, amb uns preus encara elevats i que han augmentat durant la 
pandèmia en l’agregat del país, constitueix un desequilibri macrofinancer rellevant. En especial, perquè es 
produeix en un context de política monetària àmpliament acomodatícia, de deute elevat de les llars i d’una 
considerable exposició bancària al crèdit hipotecari.

 › Dependència de les primeres matèries. Les primeres matèries constitueixen més del 50% de les exportacions 
del país (per exemple, mineral de ferro, carbó i gas). Aquesta enorme especialització en exportacions de poca 
complexitat constitueix una debilitat a mitjà termini per al país. Més encara en un context en què la Xina 
(gran importador de carbó australià) s’ha proposat rebaixar les seves emissions de CO2 de manera substancial.

Ràting Última modificació Perspectiva Última modificació

AAA 16/02/03 Negativa 07/04/20

Aaa 20/10/02 Estable 15/11/03

AAA 28/11/11 Estable 28/11/11

 Indica que el país té “grau d’inversió”.   

 Indica que el país no té “grau d’inversió”.

L’evolució de la pandèmia i l’èxit en els avenços en matèria sanitària i de vacunació continuen sent els principals 
riscos del país a curt termini. A aquests riscos compartits per la majoria de països, s’hi sumen:

• Risc sobre el consum i la inversió privada amb la dissipació de bona part dels ajuts directes a les famílies 
i a les empreses, que s’hauria de donar durant la segona meitat del 2021, un cop la recuperació econòmica 
estigui més consolidada.

• Risc exterior davant l’accentuació de les tensions comercials i polítiques amb la Xina. Això suposa un risc 
rellevant per al sector exterior del país, atès que el gegant asiàtic és el seu principal soci comercial (representa 
el 40% del total d’exportacions).

• Risc sobre la inversió pública. L’elevat nivell d’inversions públiques pressupostades, en bona part 
infraestructures, es podria materialitzar de manera més pausada a causa de limitacions de capacitat.
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