Осигуряване
възстановяването
на Австралия
Възстановяването на Австралия
от COVID-19 е в ход

Нашето завръщане

Планът

В лицето на COVID-19 Австралия постигна водещи
световни здравни резултати с по-малко инфекции,
постъпили в болници и смъртни случаи, отколкото
повечето други страни.

Този бюджет е следващият етап от икономическия
план на правителстото за осигуряване на
възстановяването на Австралия.

Подкрепата на правителството за извънредни
ситуации осигури решаващо спасително средство за
икономиката по време на първата рецесия в
Австралия от почти 30 години.
Икономиката се възстанови силно и се готви да се
върне на нивата преди пандемията девет месеца порано от очакваното в миналия бюджет, като
възстановяването на равнището на безработица ще
бъде пет пъти по-бързо от рецесията от 90-те
години.
Въпреки че все още не сме излезли от пандемията,
ние сме в по-добро положение от повечето други
страни в света за посрещане на икономическите
предизвикателства, които предстоят.
Този бюджет се основава на този успех, за да
осигури възстановяването на Австралия.

Той създава работни места, гарантира основни
услуги и изгражда по-устойчива и сигурна Австралия
Той прави това с:

•

Намаляване на данъка върху доходите на
физическите лица;

•

Данъчни стимули за бизнес;

•

Нови места за стажуване и обучение

•

Повече инфраструктура; и

•

Рекордно финансиране за училища, болници,
грижи за възрастни, психично здраве и NDIS.
(Национална схема за осигуряване при
инвалидност).

Това ще осигури възстановяването на Австралия и
ще намали нивото на безработицата.
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възрастни и създаване на отношение към повъзрастните австралийци с уважение, грижа и
достойнство.

Създаване на работни места и възстановяване
на нашата икономика

•

•

Допълнителни 7.8 милиарда долара за
намаляване на данъците за хората с ниски и
средни доходи, на стойност до $ 1,080 за
физически лица или $ 2,160 за двойки с
двойни доходи
Удължаване на временните пълни разходи и
пренасянето на временни загуби, за да се
осигурят допълнителни 20,7 милиарда долара
данъчни облекчения спрямо прогнозните в
подкрепа на бизнес инвестициите и
създаването на работни места.

•

Допълнителни 15,2 милиарда долара за десет
години за финансиране на ангажименти за
инфраструктурата.

•

Удължаване на периода на започване на
строителството на HomeBuilder и гаранцията
за нови домове.

•

Инвестиране в настройките и уменията за
развитие на дигиталната икономика на
Австралия.

•

Подкрепа на най-силно засегнатите ни сектори
и региони, включително 1,2 милиарда долара
за подкрепа на авиацията и туризма.

Гарантиране на основните услуги

•

•

•

Защита на здравето на австралийците чрез
разширяване на здравната защита срещу
COVID-19 и по-нататъшно инвестиране в
програмата за ваксинация срещу COVID-19.
Подкрепа на хората с увреждания чрез пълно
финансиране на NDIS (Националната схема за
осигуряване при инвалидност) с допълнителни
13,2 милиарда долара.
Осигуряване на 17,7 милиарда долара за
финансиране на реформи в грижите за
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•

2,3 милиарда долара за подобрени и
разширени грижи за психичното здраве и
предотвратяване на самоубийствата.

•

Инвестиране в нашите предучилищни
заведения.

Подобряване на безопасността на жените и
икономическата им сигурност

•
•

Справяне с насилието над жени и деца

•

Подобряване на достъпността и качеството на
женските здравни услуги

•

Укрепване на икономическата сигурност на
жените чрез подобряване на достъпността на
грижите за децата и подпомагане на заетостта
и финансовата сигурност на жените

Гарантиране, че австралийските работни места
са свободни от сексуален тормоз

Изграждане на по-устойчива и сигурна
Австралия

•

Подсигуряване на безопасността на
австралийците чрез инвестиране в
подобряване на националната ни сигурност и
правоприлагане

•

Подпомагане на селскостопанската
промишленост да постигне целта си да
увеличи производството на фермите до 100
милярда долара до 2030 г.

•

Поддържане на енергията сигурна, достъпна и
надеждна

•

Насърчаване на медицински и
биотехнологични иновации

•

Отключване на потенциала на нашите региони

•

Подкрепа на общности, засегнати от природни
бедствия
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