Բյուջեի համառոտ
նկարագրություն

Հարկերի նվազեցում
աշխատասեր
ավստրալացիների համար
Այս բյուջեում կառավարությունը
տրամադրում է լրացուցիչ 17.8 միլիարդ
դոլար լրացուցիչ անձնական եկամտահարկի
մեղմացման համար` տնտեսության
վերականգնմանն աջակցելու համար,
ներառյալ` հաջորդ 12 ամիսների ընթացքում
լրացուցիչ 12.5 միլիարդ դոլար: Այն հիմնվում
է 8.1 միլիարդ դոլարի հարկային մեղմացման
վրա, որը կտրամադրվի 2020-21
թվականների եկամտային տարվա համար`
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արդեն իսկ օրենսդրորեն սահմանված
անհատական եկամտահարկի ծրագրի
համաձայն:
Կառավարության փոփոխությունների
համաձայն՝ ֆիզիկական անձինք կշահեն այդ
ծրագրի 2-րդ փուլում նախատեսված
հարկերի կրճատումներից, ինչպես նաև
կունենան միանվագ լրացուցիչ օգուտ ցածր և
միջին եկամտահարկերի փոխհատուցումից
2020-21 թվականների համար:

1

Բնակարանաշինության
աջակցում

Բիզնեսի և ներդրումների
աջակցում

Որպես աշխատատեղեր ստեղծելու, մեր
տնտեսությունը վերակառուցելու և
Ավստրալիայի ապագան ապահովելու մեր
տնտեսական վերականգնման ծրագրի մի
մաս՝ լրացուցիչ 10,000 առաջին անգամ տուն
գնորդներ կկարողանան ավելի շուտ գնել նոր
տուն՝ առաջին տնային վարկերի ավանդի
ծրագրի (First Home Loan Deposit Scheme)
ընդլայնման ներքո:

Նոր ներդրումներն աջակցելու և բիզնեսի
դրամական միջոցների հոսքն ավելացնելու
համար՝ կառավարությունը տրամադրում է
ժամանակավոր հարկային խթանիչներ,
որոնք հասանելի կլինին շուրջ 3.5 միլիոն
բիզնեսների (բիզնեսների ավելի քան 99
տոկոսի) համար, որտեղ աշխատում է շուրջ
11.5 միլիոն աշխատող: Խթանիչները
տարածվելու են շուրջ 200 միլիարդ դոլարի
ներդրումների վրա, ներառյալ ոչ
հանքարդյունաբերական
ձեռնարկությունների կողմից 80 տոկոս
ներդրում մաշված ակտիվների մեջ: 2020թ.
հոկտեմբերի 6-ին, երեկոյան 19:30-ից (AEDT)
մինչև 2022թ. հունիսի 30-ը մինչև 5 միլիարդ
դոլար շրջանառություն ունեցող
ձեռնարկությունները կկարողանան հանել
ցանկացած արժեք ունեցող մաշված
ակտիվների ամբողջական արժեքը նրանց
տեղադրված տարում: Այս
ժամանակահատվածում կատարված առկա
ընդունելի մաշված ակտիվների բարելավման
ծախսը նույնպես կարող է ամբողջությամբ
հանվել:

Լրացուցիչ 10,000 տեղեր կտրամադրվեն
2020-21 թվականներին՝ նոր տան կամ
նորակառույց տան գնմանն աջակցելու
համար: Սա առաջին անգամ տուն
գնորդներին թույլ կտա վարկեր ձեռք բերել
նոր տուն կառուցելու կամ նորակառույց
բնակելի տներ ձեռք բերելու համար
ընդամենը 5% ավանդով, իսկ
կառավարությունը կերաշխավորի վարկի
մինչև 15%:

Ենթակառուցվածքների
ներդրում
COVID-19 համավարակի սկսվելուց ի վեր
կառավարությունը պարտավորվել է
առաջիկա չորս տարիների ընթացքում
լրացուցիչ 14 միլիարդ դոլար ներդնել նոր և
արագացված ենթակառուցվածքային
նախագծերում: Այս նախագծերը կստեղծեն
հետագա 40,000 աշխատատեղեր դրանց
կառուցման ընթացքում:
Այս ներդրումը կառավարության ռեկորդային
10-ամյա տրանսպորտային
ենթակառուցվածքների ներդրումային
ծրագրի մի մասն է, որն ավելացել է մինչև 110
միլիարդ դոլար և արդեն իսկ ապահովում է
100,000 աշխատատեղերի ստեղծում ամբողջ
երկրի աշխատավայրերում:
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Կառավարությունը նաև թույլ կտա մինչև 5
միլիարդ դոլար շրջանառություն ունեցող
ընկերություններին փոխհատուցել վնասները
նախկին շահույթներից, որոնց վրա վճարվել
է հարկ՝ փոխհատուցում ստանալու համար:
Կորուստների վերադարձը հասանելի կլինի
շուրջ 1 միլիոն ընկերությունների համար,
որոնք ունեն մինչև 8.8 միլիոն աշխատող:
Կորուստները մինչև 2021-22 թվականները
կարող են հետ վերցվել 2018-19
թվականներին կամ դրանից հետո ստացված
շահույթի դիմաց: Իրավասու
ընկերությունները կարող են ստանալ հարկի
փոխհատուցումը, երբ նրանք գրանցեն իրենց
2020-21 և 2021-22 թվականների հարկային
հայտարարագրերը:

2

Թվային Ավստրալիա
COVID-19 համավարակն արագացրեց
Ավստրալիայի բիզնեսների և սպառողների
կողմից թվային տեխնոլոգիաների
ընդունումը, ինչը շատերին
հնարավորություն տվեց վերափոխել իրենց
գործողությունները և շարունակել առևտուրը
ճգնաժամի ընթացքում:
Կառավարության թվային բիզնես ծրագիրը
հիմնվելու է այս շարժիչ ուժի վրա`
աջակցելու նոր տեխնոլոգիաների էլ ավելի
մեծ ընդունմանը տնտեսության մեջ` ինչպես
ձեռնարկությունների, այնպես էլ
սպառողների կողմից:
NBN Co-ում 4.5 միլիարդ դոլարի լրացուցիչ
ներդրումը ծայրահեղ արագ լայնաշերտ կապ
կապահովի միլիոնավոր ընտանիքներին և
ձեռնարկություններին: 29.2 միլիոն դոլարի
ֆինանսավորումը նույնպես կարագացնի 5G
ցանցի տարածումը:

Գործարարությամբ զբաղվելու
դյուրինության բարելավում
Գրասենյակային ձգձգումների կրճատումը
Ավստրալիայի կառավարության
տնտեսական վերականգնման ծրագրի
հիմնական տարրն է: Այդ պատճառով
կառավարությունը բիզնեսների համար
դյուրին է դարձնում ներդրումներ կատարելը,
աշխատատեղեր ստեղծելը, խնդիրներին
արագ արձագանքելը և
հնարավորություններն օգտագործելը:
Այս բյուջեում կառավարությունը.
•

•

կբարելավի և կթվայնացնի
կարգավորիչ գործընթացների լայն
շրջանակ
կնվազեցնի կարգավորումը, որը
պարտադրում է ավելորդ ծախսեր և
խոչընդոտում է բիզնեսի
գործունեությանը

Budget at a Glance | Budget 2020–21 - 19102020 - Armenian

•

կաջակցի փոքր բիզնեսին
վերականգնման ընթացքում:

JobMaker վարկի վարձում
(JobMaker Hiring Credit)
Կառավարության նոր JobMaker վարկի
վարձումը կօգնի արագացնել
վերականգնման ընթացքում զբաղվածության
աճը` ձեռնարկություններին տրամադրելով
խթաններ՝ աշխատանքի ընդունելու
լրացուցիչ աշխատողներ, ովքեր 16-ից 35
տարեկան երիտասարդ աշխատանք
փնտրողներ են: JobMaker վարկի վարձումը
Ավստրալիայի տնտեսական
վերականգնումը խթանելու համար
կառավարության JobMaker ծրագրի
հիմնական մասն է:
Ըստ հաշվարկների, JobMaker Hiring Credit-ը
աջակցելու է շուրջ 450,000 աշխատատեղեր
երիտասարդների համար և կարժենա 4
միլիարդ դոլար՝ 2020-21-ից 2022-23
թվականների համար:

Ներդրումներ կրթության,
հմտությունների և
արհեստների ուսուցման մեջ
Կառավարությունը հմտությունների
զարգացումը գերակա խնդիր է դարձնում՝
որպես իր JobMaker ծրագրի մի մաս:
Կառավարության պարտավորությունը կօգնի
մարդկանց աշխատանքի ընդունվել և
երաշխավորում է, որ ավստրալացիները
ճիշտ հմտություններ ձեռք բերեն ապագայի
աշխատանքների համար:
•
•
•

JobTrainer. Ավստրալիայի
աշխատուժի աճ
Նոր արհեստների ուսուցում՝
վերականգնմանը օգնելու համար
Աջակցություն աշխատանք
փնտրողներին

3

•
•

Աշխատանքի պատրաստ ավելի շատ
շրջանավարտներ
Ավստրալացիներին
վերապատրաստելու և
որակավորումը բարելավելու համար
կարճ դասընթացներ:

Կանանց տնտեսական
անվտանգության ապահովում
Կառավարությունը ներկայացնում է կանանց
տնտեսական անվտանգության 2020
թվականի հայտարարությունը՝ ավելացնելու
կանանց մասնակցությունը աշխատուժի մեջ,
բարելավելու վարձատրության
հնարավորությունը և ավելացնելու
տնտեսական անկախությունը: 240.4 միլիոն
դոլար արժողությամբ փաթեթը կապահովի
աշխատանքի հնարավորություններ,
աջակցություն ծնողներին և աջակցություն
կանանց աշխատավայրում:
Սա ներառում է զբաղվածության ծրագրեր`
կանանց ղեկավարությանը և զարգացմանն
աջակցելու համար և մեծացնելու կանանց
հնարավորությունները գիտության,
տեխնոլոգիայի, ճարտարագիտության և
մաթեմատիկայի (STEM) ոլորտներում,
բիզնեսի և տղամարդկանց գերակշռող
արդյունաբերություններում:

Արտադրության և
հետազոտությունների և
զարգացման աջակցություն
COVID-19 համավարակը ընդգծել է
մատակարարման շղթաների կարևոր
նշանակության և ճկուն, հարմարվող և
նորարարական արտադրողականություն
ունենալը:
Կառավարության 1.5 միլիարդ դոլար
արժողությամբ արդի արտադրության
ռազմավարությունը երկարաժամկետ
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ծրագիր է՝ աջակցելու Ավստրալիայի
տնտեսական վերականգնմանը:
Կառավարությունը լրացուցիչ 2 միլիարդ
դոլար է ներդնում հետազոտության և
զարգացման հարկային խրախուսման
միջոցով:

Էներգետիկ անվտանգության և
շուկայի բարեփոխումներ
Ազգային մակարդակում 2018 թ.-ի
դեկտեմբերից տնային տնտեսությունների
էլեկտրաէներգիայի գները նվազել են 4.7
տոկոսով, և վերջին 12 ամիսների ընթացքում
էլեկտրաէներգիայի մեծածախ գները նվազել
են: Ավելի ցածր գներ պահպանելու համար՝
կառավարությունը կհամագործակցի
մասնավոր մատակարարների հետ`
բարձրացնելու կարգավորիչ արտադրության
կարողությունները և կհամագործակցի
Ազգային վարչակազմի հետ` արդյունավետ և
ամբողջական համակարգ ապահովելու
համար:
Կառավարությունն ապահովում է
Ավստրալիայի էլեկտրաէներգիայի,
վառելիքի և գազի մատակարարումները՝
գները ցածր պահելու, նոր աշխատատեղեր
ստեղծելու և տեղական
արդյունաբերություններին աջակցելու
համար:

Դիմացկուն շրջանների
աջակցում
Կառավարությունը շարունակում է աջակցել
շրջանային Ավստրալիային, որը դիմացել է
ջրհեղեղին, հրդեհին, երաշտին և այժմ՝
COVID-19-ին: Ավելի քան 550 միլիոն դոլարի
շրջանային փաթեթի միջոցով՝
կառավարությունը կաջակցի մեր
շրջաններին՝ վերականգնվելու COVID-19-ի
հետևանքներից: Սա հիմնված է
աջակցության վրա՝ 1 միլիարդ դոլարի
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COVID-19 օգնության և վերականգնման
հիմնադրամի միջոցով:

Ավելի անվտանգ և դիմացկուն
Ավստրալիա
Կառավարությունը 21-րդ դարի համար
ջրային ենթակառուցվածքներ է կառուցում՝
օգնելով բարձրացնել մեր ջրային
անվտանգությունը, ստեղծել շրջանային
դիմացկունություն, ապահովել
աշխատատեղեր և զարգացնել մեր
գյուղատնտեսության կարևոր հատվածը:
Ջրային ենթակառուցվածքների զարգացման
ազգային հիմնադրամի ներքո նոր
նախագծերի համար 2 միլիարդ դոլարի
ներդրումը կաջակցի ջրային
ենթակառուցվածքների հաջորդ սերնդին
էլեկտրացանցի միջոցով:
Կառավարությունը 270 միլիոն դոլարի
ներդրում է կատարում նաև Մյուրեյ-Դարլինգ
համայնքների ներդրումային փաթեթում, որը
կբարելավի ավազանի վիճակը`
միաժամանակ աջակցելով շրջանային
զարգացմանը:
Ապահովելու համար, որպեսզի Հյուսիսային
Ավստրալիան կարողանա շարունակել
օգտվել ենթակառուցվածքներից՝ հիմնական
ծառայություններին օժանդակելու համար,
կառավարությունը երկարաձգել է
Հյուսիսային Ավստրալիայի
ենթակառուցվածքների ծրագիրը (NAIF)
լրացուցիչ հինգ տարով՝ մինչև 2026 թվականի
հունիսը, և ընդլայնել է վարկավորման
չափանիշները:

Մեր շրջակա միջավայրի
պահպանումը
Կառավարությունը ներդնում է 47.4 միլիոն
դոլար՝ մեր օվկիանոսները պաշտպանելու և
նրանց վիճակը վերականգնելու համար, և
29.1 միլիոն դոլար է հատկացնում
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Դաշնության հողերի վրա քիմիական
աղտոտման վտանգը նվազեցնելու համար:
Կառավարությունը չորս տարվա ընթացքում
կներդնի 249.6 միլիոն դոլար՝
Ավստրալիայում վերամշակման
ենթակառուցվածքները արդիականացնելու,
թափոնները կրճատելու և ավելի շատ
վերամշակելու համար:

COVID-19-ի կանխարգելում,
հայտնաբերում և բուժում
Այս բյուջեում կառավարությունը ներդնում է
4.9 միլիարդ դոլար` մի շարք
առողջապահական միջոցառումների
համար` ապահովելով, որ ավստրալացիները
շարունակեն ստանալ իրենց անհրաժեշտ
բժշկական օգնությունն ու աջակցությունը
համավարակի ընթացքում: Ճկուն և
մասշտաբային արձագանքումը
հնարավորություն է տալիս
առողջապահական համակարգին
արձագանքել՝ պաշտպանելով բոլոր
ավստրալացիներին:

Ավստրալիացիներին
համավարակի ընթացքում
աջակցելը
Կառավարությունը աննախադեպ
ֆինանսական օգնություն է տրամադրում
ավստրալացիներին՝ աջակցելու նրանց
COVID--19 համավարակի ընթացքում՝
ներառյալ.
•
•
•

JobKeeper վճարում
Լրացուցիչ եկամուտ անհատների
համար
Կենսաթոշակառուների և այլ
իրավասու ստացողների համար
երկու լրացուցիչ տնտեսական
աջակցության վճարումներ
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•

Կենսաթոշակի ժամանակավոր
հասանելիություն:

Ձեր ապագան, ձեր
կենսաթոշակը
Կառավարությունը պարտավորվում է անել
այնպես, որ Ավստրալիայի կենսաթոշակային
համակարգի աշխատանքը ավելի
բարելավվի՝ նրանց կենսաթոշակային
խնայողություններն ավելացնելու համար:
Կառավարության ձեր ապագան, ձեր
կենսաթոշակը բարեփոխումները
կառավարության բարեփոխումների
օրակարգի հաջորդ փուլն են և հաջորդ
տասնամյակում ավստրալացիները կխնայեն
17.9 միլիարդ դոլար:

ավստրալացիներին անվտանգ պահելու
համար աստիճանաբար աճող բարդ
սպառնացող միջավայրում:

Մեր տարածաշրջանին
աջակցելը
Ավստրալիան խորը և կայուն
շահագրգռվածություն ունի Խաղաղ
օվկիանոսի և Հարավարևելյան Ասիայի
կայունության, բարգավաճման և
դիմացկունության մեջ, որն արտացոլված է
Pacific Step-Up և այլ
նախաձեռնություններում:
Կառավարությունն ապահովում է
վերականգնումը մեր տարածաշրջանում.
•

Ավստրալիացիներին
անվտանգ պահելը
Ավստրալիայի կիբերանվտանգության
հնարավորությունները ուժեղ են, բայց
սպառնալիքները, որոնց հանդիպում ենք
առցանց, մեծանում են: COVID-19-ը ընդգծել
է, թե որքան ենք ապրում և աշխատում
համացանցում: Կառավարությունը
կտրամադրի լրացուցիչ 201.5 միլիոն դոլար՝
2020 թվականի կիբերանվտանգության
ռազմավարությունն իրականացնելու
համար:
Կառավարությունն աջակցում է նրանց,
ովքեր մեզ անվտանգ են պահում`
Ավստրալիայի դաշնային ոստիկանությանը
(AFP) 300.2 միլիոն դոլար հատկացնելով,
որպեսզի բարելավվի նրանց կարողությունը
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•

•

•

ներդրումներ կատարելով COVID-19
պատվաստանյութերի
հասանելիության և առողջության
անվտանգության ծրագրի մեջ Խաղաղ
օվկիանոսի և Հարավարևելյան
Ասիայի երկրներում
Ավստրալիայի ենթակառուցվածքների
ֆինանսավորման միջոց Խաղաղ
օվկիանոսյան տարածաշրջանի
համար
COVID-19 վերականգնում.
աջակցություն Խաղաղ օվկիանոսյան
տարածաշրջանի և Թիմոր- Լեստեի
համար
Խաղաղ օվկիանոսի հարավարևմտյան տարածաշրջանում
անվտանգության
ենթակառուցվածքների նախագծերի
մատակարարում:
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