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Θέσεις εργασίας, Ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη Eυημερία είναι η υπ’ αριθμόν ένα 
προτεραιότητα του Σχεδίου Οικονομικής Δράσης 2013 του Καναδά  
 
Ο αξιότιμος Τζιμ Φλάχερτι (Jim Flaherty), υπουργός Οικονομικών, παρουσίασε σήμερα το Σχέδιο Οικονομικής 
Δράσης 2013 του Καναδά, την επόμενη φάση του σχεδίου της κυβέρνησης Χάρπερ για θέσεις εργασίας, ανάπτυξη 
και μακροπρόθεσμη ευημερία.  Ενώ η Κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει σαν στόχο την ισοσκέλιση του 
προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια αυτού του Κοινοβουλίου, το Σχέδιο Οικονομικής Δράσης εισάγει, μεταξύ 
άλλων, μία τολμηρή και πρωτότυπη πρωτοβουλία για κατάρτιση και εξειδίκευση, το μεγαλύτερο και εκτενέστερο 
ομοσπονδιακό σχέδιο υποδομών που έχει γίνει ποτέ στον Καναδά και σημαντικές νέες επενδύσεις για την 
υποστήριξη της βιομηχανίας και των καινοτομιών στον Καναδά.   
 
« Η οικονομία του Καναδά συνεχίζει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και καταγράφει μέτρια ανάπτυξη, αλλά 
αντιμετωπίζουμε ακόμα σημαντικούς κινδύνους πέρα από τα σύνορά μας, ειδικά από την περιοχή του ευρώ και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, το σημαντικότερο εμπορικό μας εταίρο,» είπε ο υπουργός Φλάχερτι. « Το Σχέδιο Οικονομικής 
Δράσης 2013 βασίζεται στα ισχυρά θεμέλια που τέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια για τη διασύνδεση των Καναδών 
με διαθέσιμες θέσεις εργασίας, για την παροχή μακροπρόθεσμης προβλέψιμης χρηματοδότησης υποδομών και για 
την πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων στη βιομηχανία και την κρίσιμη έρευνα.» 
 
Σε αυτό το επικίνδυνο και αβέβαιο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, το Σχέδιο Οικονομικής Δράσης 2013 του 
Καναδά εστιάζεται σε πρωτοβουλίες που θα βελτιώσουν και το βιωτικό επίπεδο των Καναδών, των οικογενειών και 
των ηλικιωμένων ατόμων καθώς και τις συνθήκες για τις επιχειρήσεις. 
 
Επιχορήγηση Θέσεων Εργασίας στον Καναδά 
 
Επί του παρόντος, η κατάρτιση στον Καναδά δεν είναι αρκετά ευθυγραμμισμένη με τις εξειδικεύσεις που επιζητούν 
οι εργοδότες ούτε με τις θέσεις εργασίας που είναι πραγματικά διαθέσιμες. Αυτό σημαίνει υψηλότερο ποσοστό 
ανεργίας και πιο αργή οικονομική ανάπτυξη από αυτή που θα περίμεναν υπό άλλες συνθήκες οι Καναδοί. Η 
εναρμόνιση των αναγκών των εργοδοτών με την κατάρτιση που αποκτούν οι Καναδοί, είναι ζωτικής σημασίας για 
να αναστραφεί αυτή η τάση. Για το λόγο αυτό η Κυβέρνηση λαμβάνει τολμηρά, καινοτόμα μέτρα και εισάγει τη 
νέα Επιχορήγηση Θέσεων Εργασίας στον Καναδά. 
 
Η Επιχορήγηση Θέσεων Εργασίας στον Καναδά θα μετατρέψει τον τρόπο κατάρτισηςτων Καναδών. Η 
Επιχορήγηση Θέσεων Εργασίας στον Καναδά θα μπορεί να χορηγήσει $ 15.000 ή περισσότερο, κατ’ άτομο, για να 
διασφαλιστεί ότι οι Καναδοί αποκτούν τα προσόντα εξειδίκευσης που χρειάζονται οι εργοδότες. Η ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση θα χορηγεί μέχρι $ 5.000 και το αντίστοιχο ποσό θα χορηγείται από την επαρχία/το έδαφος και τον 
εργοδότη. 
 
Για πρώτη φορά, η Επιχορήγηση Θέσεων Εργασίας στον Καναδά θα πάρει τις επιλογές κατάρτισης-εξειδίκευσης 
από τα χέρια της Κυβέρνησης και θα τις βάλει εκεί όπου ανήκουν, στα χέρια των εργοδοτών και των Καναδών που 
θέλουν να εργαστούν. Άτομα που αναζητούν εργασία θα εκπαιδεύονται σε κοινοτικά κολλέγια, κολλέγια καριέρας, 
πολυτεχνεία ή αίθουσες κατάρτισης σωματείων, μεταξύ άλλων. Η Επιχορήγηση Θέσεων Εργασίας στον Καναδά θα 
ωφελήσει εκατοντάδες χιλιάδες Καναδούς.  Ισχύουσες Συμφωνίες Αγοράς Εργασίας με τις επαρχίες και τα εδάφη 
λήγουν το 2014. Η Κυβέρνηση του Καναδά θα διαπραγματευτεί νέες Συμφωνίες με επικέντρωση την Επιχορήγηση 
Θέσεων Εργασίας στον Καναδά. 
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Ένα Νέο Σχέδιο Οικοδόμησης του Καναδά 
 
Η Κυβέρνηση παρέχει μακροπρόθεσμη, προβλέψιμη χρηματοδότηση υποδομών μέσω ενός νέου Σχεδίου 
Οικοδόμησης του Καναδά για την κατασκευή δρόμων, γεφυρών, μέσων μαζικής μεταφοράς και άλλων δημοσίων 
υποδομών. Οι νέες επενδύσεις θα εστιάζονται σε έργα που προάγουν την οικονομική ανάπτυξη και που έχουν 
σχεδιαστεί έτσι ώστε να επωφελούνται από καινοτόμες προσεγγίσεις, όπως επί παραδείγματι συνεταιρισμούς 
ιδιωτών-δημοσίου (P3). 
 
Το νέο Σχέδιο Οικοδόμησης του Καναδά είναι η μεγαλύτερο και εκτενέστερη ομοσπονδιακή επένδυση σε έργα 
υποδομών σε επαρχίες, εδάφη και δήμους που έχει γίνει ποτέ στον Καναδά – περισσότερα από $ 53 
δισεκατομμύρια σε επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων και πάνω από $47 δισεκατομμύρια σε νέες 
χρηματοδοτήσεις, σε μία περίοδο 10 ετών, αρχίζοντας από το 2014-2015. Η χρηματοδότηση αυτή θα καταβληθεί 
μέσω τριών βασικών ταμείων: 
 
 Το Ταμείο Κοινοτικής Βελτίωσης, που αποτελείται από το Ταμείο Φόρου Φυσικού Αερίου και την 

επαυξητική Έκπτωση Φόρου Προϊόντων και Υπηρεσιών των Δήμων, θα χορηγήσει περισσότερα από $ 32 
δισεκατομμύρια στους δήμους για έργα όπως επί παραδείγματι δρόμους, μέσα μαζικής μεταφοράς, 
εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας και άλλες κοινοτικές υποδομές. Οι πληρωμές του Ταμείου Φόρου Φυσικού 
Αερίου θα αυξάνονται ανά έτος κατά 2 τοις εκατό, αρχίζοντας από το 2014-2015, με επαυξήσεις $100-
εκατομμυρίων.  
 

 Το νέο Ταμείο Οικοδόμησης Καναδά θα χορηγήσει $ 14 δισεκατομμύρια για την υποστήριξη πολύ 
μεγάλων οικονομικών έργων εθνικής, περιφερειακής και τοπικής σημασίας, σε όλη τη χώρα. 
 

 Το ανανεωμένο Ταμείο Καναδά P3 θα χορηγήσει $ 1,25 δισεκατομμύρια για να συνεχίσει τη 
συμπαράσταση σε καινοτόμους τρόπους για τη γρηγορότερη κατασκευή έργων υποδομών και να παρέχει 
καλύτερη αξία στους φορολογούμενους Καναδούς μέσω συνεταιρισμών ιδιωτών-δημοσίου.  

 
 
Θα χορηγηθούν στις επαρχίες, τα εδάφη και τους δήμους $ 6 επιπλέον δισεκατομμύρια σύμφωνα με τα τρέχοντα 
προγράμματα υποδομών, το 2014-2015 και μετέπειτα. Επιπλέον, η Κυβέρνηση θα κάνει σημαντικές επενδύσεις 
στις υποδομές των Πρώτων Εθνών και στις υποδομές που έχει στο ενεργητικό της η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Η 
συνολική ομοσπονδιακή χρηματοδότηση υποδομών θα φθάσει τα $ 70 δισεκατομμύρια σε διάστημα 10 ετών. Αυτό 
θα εξασφαλίσει πρώτης τάξεως δημόσιες υποδομές στον Καναδά και θα συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, την οικονομική ανάπτυξη και την παραγωγικότητα στα επόμενα χρόνια. 
 
 
Βοηθώντας τις Καναδικές Επιχειρήσεις να επιτύχουν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας 
 
Η Κυβέρνηση παρέχει $ 1,4 δισεκατομμύρια σε ελάφρυνση φόρων για βιομηχανίες και επεξεργαστές, με μία διετή 
επέκταση του προσωρινού επιταχυνόμενου επιδόματος δαπάνης κεφαλαίου, για νέες επενδύσεις σε μηχανήματα και 
εξοπλισμό.  Αυτή η ελάφρυνση φόρου θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις στο βιομηχανικό και τον επεξεργαστικό 
τομέα να επιταχύνουν τις εργασίες και να πραγματοποιήσουν πρόσθετες επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό, 
καταστώντας τις λειτουργίες τους πιο αποδοτικές.  
 
Η Κυβέρνηση επενδύει επίσης: 

 $ 225 εκατομμύρια για την επέκταση και την επιμήκυνση της προσωρινής Πίστωσης Πρόσληψης για 
Μικρές Επιχειρήσεις για ένα έτος, σε αναγνώριση του σημαντικού ρόλου των μικρών επιχειρήσεων στην 
Καναδική οικονομία με τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 

  $ 110 εκατομμύρια σε διάστημα πέντε ετών, για την αύξηση της υποστήριξης προς τους ιδιοκτήτες 
μικρών επιχειρήσεων, τους αγρότες και τους αλιείς, αυξάνοντας την Απαλλαγή Κεφαλαιουχικών Κερδών 
κατά τη διάρκεια Ζωής σε $ 800.000 το 2014 και συσχετίζοντας το νέο όριο με το δείκτη πληθωρισμού. 

 $ 60 εκατομμύρια σε διάστημα πέντε ετών, για βοήθεια εκκολαπτόμενων και επιταχυνομένων 
οργανώσεων εξαιρετικού και υψηλού δυναμικού στην επέκταση των υπηρεσιών τους προς επιχειρηματίες, 
ώστε να δημιουργούνται και να αναπτύσσονται καινούριες εταιρείες. 
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Επιπλέον,  το Σχέδιο Οικονομικής Δράσης 2013 εισάγει μέτρα για να βοηθήσει το βιομηχανικό τομέα να επιτύχει 
στη παγκόσμια οικονομία, παρέχοντας $ 920 εκατομμύρια σε διάστημα πέντε ετών για την ανανέωση της 
Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Οικονομικής Ανάπτυξης για το Νότιο Οντάριο, επιβεβαιώνοντας περίπου $ 1 
δισεκατομμύριο σταθερής χρηματοδότησης σε διάστημα πέντε ετών για τη μόνιμη Στρατηγική Πρωτοβουλία 
Αεροδιαστημικής και Άμυνας και επενδύοντας $ 92 εκατομμύρια σε διάστημα δύο ετών, αρχίζοντας από το 2014-
2015, για συνεχή συμπαράσταση σε καινοτομίες δασοκομίας και ανάπτυξη αγοράς. 
 
Το Σχέδιο Οικονομικής Δράσης 2013 του Καναδά είναι ένα εσκεμμένο και σκόπιμο σχέδιο χαμηλών φόρων για τον 
έλεγχο των εξόδων και για να κρατηθεί η Κυβέρνηση στα προδιαγραμμένα για να επιτευχθεί ισοσκελισμός του 
προϋπολογισμού μέχρι το 2015. Στην πραγματικότητα, το σχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει τη μικρότερη αύξηση σε 
δαπάνες με διακριτική ευχέρεια για σχεδόν 20 χρόνια. 
 
« Σε εποχή αβέβαιας παγκόσμιας οικονομίας, η πιο σημαντική συμβολή μιας κυβέρνησης για να τονώσει την 
εμπιστοσύνη και την ανάπτυξη της χώρας είναι η διατήρηση μιάς υγιούς δημοσιονομικής θέσης και γι’ αυτό είναι 
τόσο σημαντικός ο ισοσκελισμός του προϋπολογισμού μέχρι το 2015,» είπε ο υπουργός Φλάχερτι. « Στο Σχέδιο 
Οικονομικής Δράσης 2013 του Καναδά, παραμένουμε εστιασμένοι σε αυτά που έχουν σημασία για τους Καναδούς 
– θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, και εξασφαλίζουμε ότι το σημερινό οικονομικό πλεονέκτημα του Καναδά θα 
μετατραπεί σε μακροπρόθεσμη ευημερία την επαύριο.» 
 
________________________ 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, τα ΜΜΕ μπορούν να επικοινωνήσουν με: 
 
Kathleen Perchaluk 
Γραμματέα Τύπου 
Γραφείο Υπουργού Οικονομικών 
 
Kathleen Perchaluk 
Press Secretary 
Office of the Minister of Finance 
613-996-7861 

Jack Aubry 
Σχέσεις με ΜΜΕ 
Υπουργείο Οικονομικών 
 
Jack Aubry 
Media Relations 
Department of Finance 
613-996-8080 

 
Για τη λήψη ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων δελτίων τύπου, παρακαλείσθε να εγγραφείτε στο: www.fin.gc.ca/scripts/register-
eng.asp. 
 
 


