Рад на опоравку
Аустралије
Опоравак Аустралијe од ковида
брзо напредује

Наш повратак
Суочена са ковидом-19, Аустралија је постигла
здравствене резултате који су међу водећим у
свету, са мањим бројем инфекција,
хоспитализација и смртних случајева него у
већини других земаља.
Владина помоћ у ванредној ситуацији је
пружила економији пресудан појас за
спасавање током прве аустралијске рецесије у
скоро 30 година.
Економија је доживела снажан опоравак и на
добром је путу да се врати на ниво пре
пандемије, и то девет месеци раније од
очекивања у последњем буџету, са опоравком
незапослености пет пута бржим него за време
рецесије деведесетих година прошлог века.
Иако још нисмо изашли из пандемије, ми смо у
бољој ситуацији него многе друге земље у свету

да се суочимо са економским изазовима пред
нама.
Овај буџет се заснива на том успеху и циљ му је
што бржи опоравак Аустралије.

План
Овај буџет је следећа фаза владиног
економског плана за осигурање опоравка
Аустралије.
Планом се стварају радна места, гарантују
основне услуге и гради отпорнија и безбеднија
Аустралија.
То се чини путем:
•

Смањења пореза на личне приходе;

•

Пореским подстицајем предузећа;

•

Новим местима за ученике у привреди и
обуку

•

Више инфраструктуре; и

•

Рекордним финансирањем школа,
болница, сектора за негу старијих особа,
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услуга у области менталног здравља и
NDIS-а.

•

Обезбеђивање 17,7 милијарди долара за
финансирање реформи у сектору неге
старијих особа и да би се старијим
грађанима Аустралије указивало
поштовање, пажња и достојанство

•

2,3 милијарде долара за побољшане и
проширене услуге у области менталног
здравља и спречавање самоубистава

•

Инвестирање у наше предшколске
установе

То ће обезбедити опоравак Аустралије и
смањити незапосленост.

Стварање нових радних места и
реконструкција наше економије
•

•

•

Додатних 7,8 милијарди долара смањења
пореза за особе са ниским или средњим
приходима, са 1.080 долара за појединце
или 2.160 долара за парове са два
прихода
Проширење привременог покривања свих
трошкова и привременог пребијања
губитака да би се обезбедило допунских
20,7 милијарди долара смањења пореза у
односу на процене за будућност, да би се
подржале инвестиције у предузећа и
отворила нова радна места
Допунских 15,2 милијарди долара у
периоду од десет година за финансирање
инфраструктурних обавеза

•

Продужавање периода за почетак
грађења према програмима HomeBuilder
и New Home Guarantee

•

Инвестирање у формирање и
квалификације за развој аустралијске
дигиталне економије

•

Подршка најпогођенијим секторима и
регионима, укључујући 1,2 милијарде
долара помоћи за авијацију и туризам

Повећање безбедности и економске
сигурности жена
•

Борба против насиља над женама и
децом

•

Обезбеђивање радних места без
сексуалног злостављања

•

Побољшање доступности и квалитета
здравствених услуга за жене

•

Јачање економске сигурности жена
побољшањем приступа установама за
чување деце и подржавањем
запошљавања и финансијске сигурности
жена

Изградња отпорније и безбедније Аустралије
•

Чување сигурности грађана Аустралије
улагањем у нашу националну безбедност
и способности за примену закона

•

Помоћ пољопривредном сектору да до
2030. године оствари повећање
производње на 100 милијарди долара

•

Да снабдевање енергијом буде и даље
сигурно, приступачно и поуздано

•

Подстицање медицинских и биотехничких
иновација

•

Ослобађање потенцијала наших региона

•

Помоћ заједницама које су погођене
природним катастрофама

Гарантовање основних услуга
•

•

Заштита здравља грађана Аустралије
наставком здравственог одговора на
ковид-19 и даље инвестирање у програм
вакцинације против ковида-19
Помоћ за особе са инвалидитетом
комплетним финансирањем NDIS-а са
додатних 13,2 милијарде долара
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