
Rząd Kanady przedstawia Plan Akcji Ekonomicznej 2012 —plan zapewniający 
nowe miejsca pracy, wzrost ekonomiczny i trwały dobrobyt 

Poseł Jim Flaherty, minister finansów, przedstawił dziś Plan Akcji Ekonomicznej 
2012 , wszechstronny program, mający na celu wsparcie długoterminowego 
wzrostu ekonomicznego Kanady oraz  tworzenie nowych miejsc pracy.  

“W tym budżecie nasz rząd nie tylko wybiega myślą na najbliższe kilka lat, lecz 
myśli także o następnym pokoleniu,” powiedział minister Flaherty. “Reformy, 
które dziś przedstawiamy są znaczne, odpowiedzialne i niezbędne. Sprawią one, 
że cały rząd skoncentruje uwagę na umożliwieniu i podtrzymywaniu 
długoterminowego wzrostu ekonomicznego Kanady.” 
 
Plan Akcji Ekonomicznej 2012 podejmuje istotne kroki w celu sprostania 
wyzwaniom i wykorzystania okazji, oferowanych przez światową ekonomię, 
utrzymując przy tym trwałe programy socjalne oraz zdrowe finanse publiczne dla 
przyszłych pokoleń. 
 
Popieranie nowych miejsc pracy i nowych możliwości  
Rząd koncentruje się na wspieraniu wzrostu ekonomicznego i tworzeniu nowych 
miejsc pracy—poprzez innowacje, inwestycje, szkolnictwo i nabywanie nowych 
umiejętności. Plan Akcji Ekonomicznej 2012 będzie w następujący sposób wspierał 
tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost ekonomiczny: 
 

• Dokona znacznych inwestycji, ponad 1 miliard dolarów, wspierających 
naukę i technikę. 

• Przeznaczy 500 milionów dolarów  na przyspieszenie wzrostu 
innowacyjnych, nowych przedsiębiorstw. 

• Zapewni odpowiedzialny rozwój wykorzystania zasobów naturalnych przy 
jednoczesnej kontynuacji ochrony środowiska naturalnego, wprowadzając 
w przypadku dużych projektów ekonomicznych zasadę “jeden projekt, 
jeden przegląd” w jasno określonym terminie.   



• Otworzy nowe rynki i rozszerzy handel międzynarodowy, dostarczając 
kanadyjskie produkty całemu światu. 

• Przedłuży na okres jednego roku ulgi podatkowe dla małych 
przedsiębiorstw, które zatrudniają nowych pracowników (Hiring Credit for 
Small Business), aby program ten stał się bardziej atrakcyjny i pozwolił 
małym przedsiębiorstwom na wzrost i zatrudnienie większej liczby 
pracowników. 

• Przeznaczy 150 milionów dolarów przez okres dwóch lat  na nowy Fundusz 
Poprawy Infrastruktury (Community Infrastructure Improvement Fund).   

• Przeznaczy 5,2 miliarda dolarów przez okres ponad 11 lat na odnowę 
Kanadyjskiej Straży Przybrzeżnej (Canadian Coast Guard).   

• Skoncentruje program ubezpieczenia od bezrobocia na tworzeniu nowych 
miejsc pracy, dzięki usuwaniu przeszkód w jej podejmowaniu, a także na 
wspieraniu bezrobotnych Kanadyjczyków, ułatwiając im poszukiwanie 
pracy.  

• Przeznaczy 275 milionów dolarów przez okres trzech lat na edukację 
autochtonów (First Nations) oraz na budowę i renowacje szkół 
w rezerwatach. 

• Utworzy szybki i elastyczny system imigracji ekonomicznej, przyciągający 
imigrantów posiadających umiejętności i doświadczenie potrzebne naszej 
gospodarce. 

 

Trwałe programy socjalne 

Aby zapewnić dostępność kanadyjskich programów socjalnych dla przyszłych 
pokoleń, podejmujemy odpowiedzialne działania w celu przygotowania się na 
długoterminowe oddziaływanie presji demograficznych.  W tym celu Plan Akcji 
Ekonomicznej 2012 podejmie następujące działania: 

• Stopniowo podwyższy próg wiekowy Programu Zabezpieczenia Starości 
(Old Age Security - OAS) oraz Gwarantowanego Dodatku do Dochodów 



(Guaranteed Income Supplement - GIS) z 65 do 67 lat, zaczynając 
w kwietniu 2023 roku, w pełni wprowadzając zmiany w 2029 roku. 

• Pozwoli Kanadyjczykom na opóźnienie podjęcia emerytur OAS, aby mogli 
oni uzyskać wyższą emeryturę w późniejszym terminie. 

• Wprowadzi wczesny system zgłoszeń o OAS i GIS, aby ułatwić osobom 
starszym wypełnianie procedury aplikacji oraz zmniejszyć koszty 
administracyjne rządu.  Wczesny system zgłoszeń będzie stopniowo 
wprowadzany pomiędzy rokiem 2013 a 2015.  

Odpowiedzialna kontrola wydatków 
Plan Akcji Ekonomicznej 2012 jest naszym planem tworzenia miejsc pracy, 
wzrostu ekonomicznego i trwałego dobrobytu. Ważną częścią naszego planu, 
opartego na zasadzie niskich podatków i niskiego zadłużenia, jest przywrócenie 
zrównoważonego budżetu w pośrednim terminie. W ciągu ostatniego roku 
znaleźliśmy sprawiedliwe, zrównoważone i umiarkowane metody oszczędności, 
mające na celu redukcję deficytu. Metody te osiągną bieżący poziom oszczędności 
na poziomie 5,2 miliarda dolarów, co stanowi poniżej 2,0%  spodziewanych 
wydatków federalnych na programy w latach 2016–17. Ponad 70% znalezionych 
oszczędności ma źródło w efektywności operacyjnej.   

“Będziemy utrzymywali ten kierunek, tworząc wysokiej jakości miejsca pracy 
i długoterminowy wzrost ekonomiczny dla Kanadyjczyków,” powiedział minister 
Flaherty. “Nie podniesiemy podatków. Utrzymamy nasze systematyczne, 
pragmatyczne i odpowiedzialne podejście do gospodarki, a także podejmiemy 
kolejne niezbędne działania aby budować zaufanie do naszej przyszłości.” 
 


