התקציב במבט חטוף

מסים נמוכים יותר עבור אוסטרלים
העובדים קשה
במסגרת תקציב זה ,הממשלה הקצתה סכום 17.8
מיליארד דולר נוספים להקלת הנטל האישי במס
הכנסה כדי לתמוך בהתאוששות הכלכלית .סכום זה
כולל  12.5מיליארד דולר נוספים במהלך  12החודשים
הבאים .הקצאה זו בונה על הסכום של  $8.1מיליארד
של הקלות במס שיוקצו לשנת הכספים 2020-21
במסגרת חוק תכנית מס ההכנסה האישית ,שכבר
עבר.
במסגרת השינויים שיוזמת הממשלה ,יחידים ייהנו
מהקדמת הקיצוצים במס בשלב השני של התוכנית,
כמו כן תיושם הטבה חד פעמית נוספת מהפיצוי במס
למשתכרים משכורות נמוכות וממוצעות במשק בשנת
.21-2020

תמיכה בבנייה למגורים
כחלק מתכנית ההתאוששות הכלכלית שלנו ליצירת
מקומות עבודה ,לבנות מחדש את הכלכלה שלנו
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ולהבטיח את עתידה של אוסטרליה ,עוד 10,000
מהרוכשים בתים בפעם הראשונה יוכלו לרכוש בית
חדש מוקדם יותר במסגרת הארכת משך הפעלת
תוכנית פיקדון ההלוואה לרכישת בית ראשון.
 10,000המקומות הנוספים יוקצו בשנת  2020-21כדי
לתמוך ברוכשים בית חדש או בית שבנייתו הסתיימה
לאחרונה .היוזמה מבטיחה לרוכשים בית בפעם
הראשונה קבלת הלוואה לבניית בית חדש או לרכוש
בית שבנייתו הסתיימה לאחרונה בעזרת פיקדון נמוך
של  5אחוזים ,כשהממשלה מעניקה בטחונות עד
לסכום של  15אחוזים מהלוואה.

השקעה בתשתיות
מאז פרוץ מגיפת קוביד 19-הממשלה התחייבה
להשקיע  14מיליארד דולר נוספים בפרויקטים חדשים
ומואצים של תשתיות בארבע השנים הקרובות.
פרויקטים אלו יספקו  40,000מקומות עבודה נוספים
במהלך בנייתם.
השקעה זו מהווה חלק מתכנית העשור של הממשלה
להשקיע בתשתיות תחבורה ,שהורחבה ל 110-
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מיליארד  $וכבר סיפקה  100,000מקומות עבודה
באתרי עבודה ברחבי המדינה.

תמיכה בעסקים ובהשקעות
כדי לתמוך בהשקעות חדשות ולהגדיל את תזרים
המזומנים העסקיים ,הממשלה מספקת תמריץ מס
זמני ,שיהיה זמין לכ 3.5-מיליון עסקים (מעל 99
אחוזים מהעסקים) המעסיקים כ 11.5-מיליון עובדים.
התמריץ יחול על השקעה בשווי של כ  200-מיליארד
דולר ,כולל  80אחוזים מהשקעה בנכסים הנתונים
לפחת על ידי חברות שאינן עוסקות בכריית מחצבים.
משעה  7:30בערב (שעון החוץ המזרחי של
אוסטרליה) ב 6-באוקטובר  2020עד  30ביוני ,2022
עסקים עם מחזור של עד  5מיליארד דולר יוכלו לנכות
את מלוא העלות של הנכסים הנתונים לפחת מכל ערך
שהוא בשנה שבה הם מותקנים .ניתן גם לנכות באופן
מלא את עלויות השיפורים בנכסים הנתונים לפחת
ששולמו במהלך תקופה זו.
בנוסף הממשלה תאפשר לחברות עם מחזור של עד 5
מיליארד דולר לקזז הפסדים נגד רווחים קודמים
שבהם שולם המס ,כדי ליצור החזר כספי .כמיליון
חברות המעסיקות כ  8.8מיליון עובדים יוכלו להעביר
הפסדים לשנים הבאות .ניתן יהיה לקזז הפסדים
שנגרמו עד  2021-22כנגד רווחים שהתקבלו בשנים
 19-2018או לאחר מכן .חברות זכאיות תורשנה
לבחור לקבל החזר מס כאשר מגישות את פרטי
החזרי המס לשנים  2020-21ו .2021-22

אוסטרליה דיגיטלית
מגיפת קוביד 19-האיצה את אימוץ הטכנולוגיות
הדיגיטליות על ידי עסקים וצרכנים אוסטרלים ,דבר
שאפשר לרבים לשנות את דרכי פעילותם ולהמשיך
לעשות עסקים במשך תקופת המשבר.
התוכנית העסקית הדיגיטלית של הממשלה תתבסס
על התנופה הזו כדי לסייע הן לעסקים והן לצרכנים
לאמץ טכנולוגיות חדשות רבות יותר במשק.
השקעה נוספת של  4.5מיליארד דולר בחברת
האינטרנט המהיר ״אֵ ן ִּבי אֵ ן״ תאפשר למיליוני בתי אב
ועסקים גישה לאינטרנט מהיר מאד .מימון של 29.2
מיליון דולר יתרום להאצת ההשקה של רשת הדור
החמישי של התקשורת הניידת ( 5ג׳י)
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שינוי אופן ניהול עסקים להפוך אותו לקל
יותר וזאת על ידי שיפור התהליך
צמצום הנטל הבירוקרטי הוא מרכיב מרכזי בתוכנית
הממשלה להבראה הכלכלית של אוסטרליה לכן
הממשלה מקלה על עסקים להשקיע ,ליצור מקומות
עבודה ,להגיב במהירות לאתגרים ולנצל הזדמנויות.
במסגרת התקציב הנוכחי ,הממשלה תפעל:
•
•
•

לייעל מגוון רחב של תהליכים בירוקרטיים ותהפוך
אותם לדיגיטליים
לצמצם את הבירוקרטיה הגורמת להוצאות
מיותרות ומפריעה לפעילות העסקית
תמיכה בעסקים קטנים במשך תהליך ההבראה

תכנית האשראי ״ג׳וב מייקר״ המעודדת
יצור מקומות תעסוקה
תכנית האשראי החדשה ״ג׳וב מייקר״ של הממשלה
תעזור להאיץ את הצמיחה בתעסוקה בתקופת
ההבראה על ידי מתן תמריצים לעסקים להעסיק
עובדים צעירים נוספים בגילאי  16עד  35שנים
המחפשים עבודה .תכנית האשראי ״ג׳וב מייקר״
המעודדת עסקים להעסיק עובדים היא חלק מרכזי
בתוכנית להעסקת עובדים רבים יותר ,״ג׳וב מייקר״,
של הממשלה לפתרון בעיית חוסר התעסוקה ולעודד
את ההתאוששות הכלכלית של אוסטרליה.
הערכה היא שתכנית האשראי ״ג׳וב מייקר״ תומכת בכ
 450,000מקומות עבודה לצעירים בעלות של 4
מיליארד דולר מ  2020-21עד .2022-23

השקעה בחינוך ,מיומנויות וחונכות
הממשלה העלתה את נושא פיתוח המיומנויות לסדר
עדיפות עליונה כחלק מהתוכנית שלה לעודד עסקים
להעסיק עובדים נוספים ,״ג׳וב מייקר״ .הממשלה
מתחייבות לתמוך ביצירת מקומות עבודה נוספים
להבטיח שהעובדים האוסטרלים ירכשו את המיומנויות
הדרושות להכינם לשוק העבודה העתידי.
•
•
•
•

״ג׳וב טריינר״ ,הכשרת דור העתיד ,להגדלת כוח
העבודה של אוסטרליה
תכניות חונכות חדשות כדי לסייע בהבראת המשק
תמיכה במחפשי עבודה
הכנת בוגרי אוניברסיטאות רבים יותר לשוק
העבודה
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•

קורסים קצרים שמטרתם לשפר את כישורי כח
העבודה באוסטרליה

הענקת ביטחון כלכלי לנשים
הממשלה הכריזה על ״הצהרת הביטחון הכלכלי
לנשים לשנת 2020״ כדי להגדיל את השתתפותן
נשים בכוח העבודה  ,לשפר את האפשרויות שלהן
להרוויח את לחמן ולשפר את עצמאותן הכלכלית.
החבילה של  240.4מילון דולרים תעניק הזדמנויות
תעסוקה ,תמיכה להורים ותמיכה בנשים בשוק
העבודה.
היוזמה כוללת תוכניות תעסוקה לתמיכה במנהיגות
והפיתוח של נשים ,הגדלת ההזדמנויות לנשים
להיקלט במדע ,טכנולוגיה ,הנדסה ומתמטיקה
(״סטאם״) ,בעסקים ובתעשיות הנשלטות כיום על ידי
גברים.

תמיכה בייצור ובמחקר ופיתוח
מגיפת קוביד 19-הפנתה את תשומת הלב לחשיבות
הקריטית של שרשרת האספקה והבטחת יכולת ייצור
גמישה ,הניתנת להתאמה ואימוץ טכנולוגיות
חדשניות.
אסטרטגיית הייצור המודרנית של הממשלה בהשקעה
של  1.5מיליארד דולר היא תוכנית ארוכת טווח
לתמיכה בהתאוששות הכלכלית של אוסטרליה.
הממשלה משקיעה  2מיליארד דולר נוספים באמצעות
תמריצי מס למחקר ופיתוח.

הענקת ביטחונות להספקת אנרגיה ויישום
רפורמות במשק

תמיכה בחוסנן ויכולתן של קהילות ברחבי
היבשת להתמודד טוב יותר עם אתגרים
הממשלה ממשיכה לתמוך באזורי הספר של
אוסטרליה שעמדו בפני שטפונות ,שריפות ,בצורת
ועכשיו עם מגיפת הקורונה ,קוביד .19 -באמצעות
חבילת תמיכה באזורי הספר בסכום של יותר מ 550
מיליון  $הממשלה תתמוך באזורי הספר שלנו
להתאושש מההשלכות של מגיפת הקורונה ,קוביד-
 19היוזמה מבוססת על תמיכה הניתנת באמצעות קרן
קוביד  ,19בסך מיליארד דולר לקרן לסיוע ושיקום.

אוסטרליה מאובטחת וחסונה יותר
הממשלה בונה תשתיות מים למאה ה ,21-ועוזרת
להגביר את אבטחת המים שלנו ,לבנות חוסן אזורי,
לספק מקומות עבודה ולפתח ולהגדיל את מגזר
החקלאות החיוני שלנו .השקעה של  2מיליארד דולר
עבור פרויקטים חדשים במסגרת הקרן הלאומית
לפיתוח תשתיות מים תתמוך בדור הבא של תשתיות
המים דרך מוביל המים הארצי.
הממשלה משקיעה גם  270מיליון דולר בחבילת
השקעות לקהילות אזור מארי-דרלינג שתשפר את
בריאות האגן תוך תמיכה בפיתוח אזורי.
על מנת להבטיח כי צפון אוסטרליה תוכל להמשיך
ליהנות מתשתית לתמיכה בשירותים החיוניים,
הממשלה האריכה את משך יוזמת מתקן התשתיות
בצפון אוסטרליה (אֵ ן אֵ יי אַ י אֵ ף) לחמש שנים נוספות,
עד יוני  ,2026והרחיבה את קריטריוני ההלוואות שלה.

הגנה על איכות הסביבה שלנו
הממשלה משקיעה  47.4מיליון דולר כדי להגן על
האוקיינוסים שלנו ולהבראתם ומתחייבת להשקיע
 29.1מיליון דולר כדי להפחית את הסיכון לזיהום
כימיקלים על באדמות תחת שליטה פדרלית.

מאז חודש דצמבר  2018ירדו מחירי החשמל הביתיים
ברחבי היבשת ב  4.7אחוזים ,בעוד מחירי החשמל
הסיטונאי ירדו אף הם במהלך שנים עשר החודשים
האחרונים .כדי לשמור על מחירים נמוכים יותר,
הממשלה תעבוד עם ספקי האנרגיה הפרטיים כדי
להגדיל את יכולת יצור האנרגיה המועברת לצריכה
ועם הקבינט הלאומי על מנת להבטיח מערכת יעילה
ומשולבת.

מניעה ,איתור וטיפול ב-קוביד 19

הממשלה מבטיחה את אספקת החשמל ,הדלק והגז
של אוסטרליה כדי לשמור על מחירים נמוכים ,יצור
מקומות עבודה חדשים ולתמיכה בתעשיות המקומיות.

בתקציב הנוכחי ,הממשלה משקיעה  4.9מיליארד
דולר במגוון רחב של אמצעים בריאותיים המבטיחים
שתושבי אוסטרליה ימשיכו לקבל את הטיפול הרפואי
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הממשלה תשקיע  249.6מיליון דולר במשך ארבע
שנים במודרניזציה של תשתיות המיחזור ,להפחתת
הפסולת ולהגדלת המיחזור ברחבי אוסטרליה.
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והתמיכה הנחוצים להם במהלך המגיפה .התגובה
הגמישה והמדרגית מאפשרת למערכת הבריאות
להגיב ולהגן על כל תושבי אוסטרליה.

תמיכה בתושבי אוסטרליה בתקופת
המגיפה
הממשלה מעניקה סיוע כספי חסר תקדים לאוסטרלים
לתמוך בהם במהלך-מגיפת קוביד,COVID 19 ,19-
זה כולל:
•
•
•
•

תשלום ״גו׳ב קיפר״  JobKeeperלשמירת
מקומות עבודה
הכנסה נוספת ליחידים
שני תשלומים נוספים לתמיכה כלכלית לגמלאים
ולזכאים לקבלת תשלומים אחרים
גישה זמנית לכספים השמורים לגימלאות

העתיד שלך ,כספי הגימלאות שלך

תמיכה באזורנו
לאוסטרליה יש עניין עמוק וארוך טווח לשמירת
היציבות ,השגשוג והחוסן של מדינות האוקיינוס
השקט ודרום מזרח אסיה ,כפי שהדבר בה לידי ביטוי
״סטֵ אפ אַ פ״ באוקיינוס השקט וביוזמות
ביוזמת ְ -
אחרות .הממשלה פועלת להבטחת ההתאוששות
באזורנו:
•

•
•
•

על ידי השקעה בתכנית שתעניק גישה לחיסונים
כנגד קוביד 19-ואבטחת הבריאות במדינות
האוקיינוס השקט ודרום מזרח אסיה.
תכנית המימון האוסטרלית לתשתיות במדינות
האוקיינוס השקט
התאוששות מקוביד - 19-תמיכה במדינות
האוקיינוס השקט ובטימור-לסטה
אספקת פרויקטי לתשתיות אבטחה במדינות דרום
מערב האוקיינוס השקט

הממשלה מחויבת להבטיח שכספי הגימלאות של
תושבי אוסטרליה יעבדו קשה יותר עבורם בכדי
להגדיל את הכספים שהם חוסכים לפרישה שלהם.

הרפורמות שהממשלה מנהיגה העתיד שלך ,כספי
הגימלאות שלך הן השלב הבא על סדר היום של
הממשלה בהנהגת הרפורמות שיחסכו לתושבי
אוסטרליה סכום של  $ 17.9מיליארד במהלך העשור
הבא.

שמירה על בטחון תושבי אוסטרליה
יכולות אבטחת הסייבר של אוסטרליה הן מרשימות,
אך האיומים העומדים בפנינו באינטרנט הולכים
וגדלים .קוביד 19-הבהיר לנו עד כמה אנחנו חיים
ועובדים באינטרנט .הממשלה תספק  $201.5מיליון
דולר נוספים כדי לשפר את אסטרטגיית אבטחת
הסייבר .2020
הממשלה תומכת באלה השומרים על ביטחוננו על ידי
השקעה של  300.2מיליון דולר במשטרה הפדרלית
של אוסטרליה (אֵ יי-אֵ ףִּ -פי) כדי לחזק את יכולתה
לשמור על ביטחון תושבי אוסטרליה בסביבת איום
ההולכת והופכת מורכבת יותר.
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