Обезбедување на
закрепнувањето
на Австралија
Закрепнувањето на Австралија од
КОВИД-19 е веќе во тек

Нашето враќање

Планот

Соочена со КОВИД-19, Австралија постигна водечки
светски здравствени резултати, со помалку инфекции,
хоспитализации и смртни случаи од повеќето други
земји.

Овој буџет е следната фаза од економскиот план на
Владата за да се обезбеди закрепнувањето на
Австралија.

Итната поддршка на Владата обезбеди клучна помош
за економијата на Австралија за време на првата
рецесија во речиси 30 години.
Економијата цврсто закрепна и е на пат да се врати на
предпандемиско ниво девет месеци порано отколку
што се очекуваше со последниот буџет, со очекување
закрепнувањето на стапката на невработеност да биде
пет пати побрзо отколку во рецесијата во 1990-тите.
Иако пандемијата сè уште трае, ние сме во подобра
положба од повеќето други земји во светот да ги
исполниме економските предизвици што стојат пред
нас.
Овој буџет се надоврзува на овој успех за да се
обезбеди закрепнување на Австралија.

Тој создава работни места, гарантира неопходни
служби и гради поиздржлива и побезбедна Австралија.
Тоа го прави преку:
•

Намалување на данокот на личниот приход;

•

Даночни стимуланси за бизниси;

•

Нови места за учење занает и за обука;

•

Повеќе инфраструктура; и

•

Рекордно финансирање на училишта, болници,
нега за постари лица, службите за ментално
здравје и NDIS.

Ова ќе обезбеди закрепнување на Австралија и ќе ја
намали стапката на невработеност.

1

Создавање на работни места и обновување
на нашата економија
•

•

•

Дополнителни 7,8 милијарди долари во даночни
намалувања за работниците со ниски и средни
приходи, во вредност до $1.080 за поединци или
$2.160 за двојки со двоен приход
Продолжување на привременото целосно
одбивање на прифатливите трошоци за основни
средства (full expensing) и привременото
поднесување на загуба во претходна даночна
пријава (loss carry-back), за да се обезбедат
дополнителни 20,7 милијарди долари даночни
олеснувања преку идните проценки за поддршка
на деловните инвестиции и создавање работни
места
Дополнителни 15,2 милијарди долари во текот
на десет години за финансирање на
инфраструктурни ангажмани

лица и да се обезбеди кон постарите
Австралијци да се постапува со почит, грижа и
достоинство
•

2,3 милијарди долари за подобрување и
проширување на службите за ментално здравје и
превенција на самоубиства

•

Инвестирање во нашите предучилишни установи

Подобрување на безбедноста на жените и
нивната економска сигурност
•

Справување со насилството врз жените и децата

•

Обезбедување на австралиските работни места
да нема сексуално вознемирување

•

Подобрување на пристапноста и квалитетот на
здравствени услуги за жени

•

Зајакнување на економската сигурност на жените
преку подобрување на цената на услугите за
чување на деца и поддршка на вработувањето и
финансиската сигурност на жените

•

Продолжување на периодот на почеток на
изградба HomeBuilder и на New Home Guarantee

•

Инвестирање во средини и вештини заради
развој на дигиталната економија на Австралија

Градење на поиздржлива и побезбедна
Австралија

•

Давање поддршка на нашите најлошо погодени
сектори и региони, вклучувајќи 1,2 милијарди
долари за поддршка на воздухопловството и
туризмот

•

Одржување на Австралијците безбедни преку
инвестирање во нашата национална безбедност
и способностите за спроведување на законот

•

Помагање на земјоделската индустрија да ја
постигне својата цел за зголемување на
вредноста на производството до 100 милијарди
долари до 2030 година

•

Одржување на енергијата да биде безбедна, со
прифатлива цена и сигурна

•

Поттикнување на медицински и биотехнички
иновации

•

Отклучување на потенцијалот на нашите региони

•

Поддршка на заедниците погодени од природни
катастрофи

Гарантирање на неопходните служби
•

•

•

Заштита на здравјето на Австралијците преку
продолжување на здравствениот одѕив кон
КОВИД-19 и натамошно инвестирање во
програмата за вакцинација против КОВИД-19
Поддршка на лицата со попреченост преку
целосно финансирање на NDIS со дополнителни
13,2 милијарди долари
Обезбедување на 17,7 милијарди долари за
финансирање на реформите за нега на постарите

| Securing Australia’s recovery - 210520210 - Macedonian

2

