Avustralya'nın
toparlanmasını
güvenceye alma
Avustralya COVID-19'dan
toparlanma yolunda

Geri dönüşümüz
COVID 19 karşısında Avustralya, diğer birçok
ülkeden daha az enfeksiyon, hastaneye yatış ve
ölümle dünyaya öncülük eden sağlık sonuçları elde
etti.
Hükümetin acil durum desteği, Avustralya'nın
neredeyse 30 yıldır yaşadığı ilk ekonomik
durgunluk sırasında ekonomiye önemli bir can
simidi oldu.
Ekonomi güçlü bir şekilde toparlanıyor ve işsizlik
oranında, 1990'larda yaşanan durgunluğa göre beş
kat daha hızlı iyileşme oranıyla, son Bütçede salgın
öncesi seviyelere beklenenden dokuz ay önce
dönülmesi bekleniyor.
Henüz salgından çıkmamakla birlikte, önümüzdeki
ekonomik zorlukların üstesinden gelmek için
dünyadaki diğer birçok ülkeden daha iyi bir
yerdeyiz.

Bu Bütçe gücünü Avustralya'nın toparlanmasını
güvenceye alan bu başarıdan alıyor.

Plan
Bu Bütçe, Hükümetin Avustralya'nın
toparlanmasını güvenceye alma planının bir
sonraki aşamasıdır.
İstihdam yaratır, temel hizmetleri garanti eder ve
daha dayanıklı ve güvenli bir Avustralya oluşturur.
Bu hedefe aşağıdakilerle ulaşıyoruz:
•

Kişisel gelir vergisi kesintileri;

•

İşletme (kurumlar) vergisi teşvikleri;

•

Yeni çıraklık ve eğitim pozisyonları;

•

Daha fazla altyapı; ve

•

Okullar, hastaneler, yaşlı bakımı, ruh sağlığı
ve NDIS için rekor düzeyde finansman.

Bunlar Avustralya'nın toparlanmasını güvenceye
alacak ve işsizlik oranını düşürecektir.
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İstihdam yaratma ve ekonomimizi yeniden inşa
etme
•

•

Düşük ve orta gelirli kişiler için $1,080'a veya
çift gelirli çiftler için $2,160'a kadar olan ek
$7.8 milyar vergi indirimi
İş yatırımını desteklemek ve istihdam
yaratmak amacıyla ileriye dönük tahminler
üzerinden $20.7 milyar ek vergi indirimi
sağlamak için geçici olarak demirbaş
alımlarının tamamını masraf yazmayı ve yılın
zararını önceki yılın kârına mahsup etmeyi
uzatma

•

Altyapı taahhütlerini finanse etmek için on yıl
içinde $15.2 milyar daha ayırma

•

HomeBuilder inşaat başlangıç süresini ve
Yeni Ev Garantisini uzatma

•

Avustralya'nın dijital ekonomisini büyütmek
için oluşumlara ve becerilere yatırım yapma

•

Havacılık ve turizm desteği için $1.2 milyar
dahil olmak üzere en kötü etkilenen sektör
ve bölgelerimizi destekleme

•

İyileştirilmiş ve genişletilmiş ruh sağlığı
bakımı sağlamak ve intiharları önlemek için
$2.3 milyar

•

Anaokullarımıza yatırım

Kadınların güvenliğini ve kadınların ekonomik
güvenliğini iyileştirme
•

Kadına ve çocuğa yönelik şiddet konusuna
eğilme

•

Avustralya'daki işyerlerinin cinsel tacizden
arındırılmasını sağlama

•

Kadın sağlığı hizmetlerinin erişilebilirliğini ve
kalitesini artırma

•

Çocuk bakımına güç yetirebilirliği artırarak ve
istihdamı ve kadınların mali güvenliğini
destekleyerek kadınların ekonomik
güvenliğini güçlendirme

Daha dayanıklı ve güvenli bir Avustralya inşa
etme
•

Ulusal güvenliğe ve kolluk kuvvetlerimize
yatırım yaparak Avustralyalıları güvende
tutma

•

Tarım endüstrisinin, çiftlik üretimlerini 2030
yılına kadar $100 milyara çıkarma hedefine
ulaşmasına yardımcı olma

•

Enerjiyi güvenli, uygun fiyatlı ve güvenilir
tutma

•

Tıbbi ve biyoteknolojik yenilikleri destekleme

•

Bölgelerimizin potansiyelini ortaya çıkarma

•

Doğal afetlerden etkilenen toplulukları
destekleme

Temel hizmetleri garanti altına alma
•

•
•

COVID-19’a sağlık müdahalesini genişleterek
ve COVID-19 aşılama programına daha fazla
yatırım yaparak Avustralyalıların sağlığını
koruma
NDIS'i ek $13.2 milyar ile tam olarak finansa
ederek engellileri destekleme
Yaşlı bakım reformlarını finanse etmek ve
yaşlı Avustralyalılara saygılı, özenli ve onurlu
davranılmasını sağlamak için $17.7 milyar
destek temin etme
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