
Ministerstwo Finansów 

Komunikat prasowy 
Ottawa, 21 marca 2013 

Miejsca pracy, wzrost gospodarczy i trwały dobrobyt są najważniejszym 
priorytetem Kanadyjskiego Planu Akcji Ekonomicznej 2013 

Poseł Jim Flaherty, Minister Finansów, przedstawił dziś Kanadyjski Plan Akcji 
Ekonomicznej 2013, kolejny etap planu rządu Harpera, mającego na celu tworzenie 
miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i trwałego dobrobytu.  Podczas, gdy rząd 
w dalszym ciągu koncentruje się na równoważeniu budżetu w czasie kadencji obecnego 
Parlamentu, Plan Akcji Ekonomicznej wprowadza, między innymi, śmiałą i innowacyjną 
inicjatywę edukacyjną, największy i najdłuższy w historii Kanady federalny plan 
rozbudowy infrastruktury, a także znaczące nowe inwestycje, mające na celu 
wspomaganie produkcji i innowacji w Kanadzie. 

„Gospodarka Kanady nadal tworzy miejsca pracy i wzrasta w sposób umiarkowany, 
stawimy jednak czoła poważnym wyzwaniom, pochodzącym spoza naszych granic, 
zwłaszcza z rejonu Euro i ze Stanów Zjednoczonych, naszego głównego partnera 
handlowego,” powiedział minister Flaherty.  „Plan Akcji Ekonomicznej 2013 oparty jest 
na mocnych podwalinach zbudowanych w poprzednich latach i ma na celu zbliżenie 
Kanadyjczyków do dostępnych miejsc pracy, zapewnienie długoterminowych, 
przewidywalnych funduszy na rozbudowę infrastruktury, oraz poczynienie znaczących 
inwestycji w wytwórczość i krytyczne badania naukowe. 

W obecnym, pełnym ryzyka i niepewności środowisku gospodarki światowej, Kanadyjski 
Plan Akcji Ekonomicznej 2013 koncentruje się na inicjatywach, które podniosą standard 
życia mieszkańców Kanady, rodzin i osób starszych, a także poprawią warunki 
działania biznesu. 

Kanadyjska Subwencja dla Miejsc Pracy 

W chwili obecnej system edukacji w Kanadzie nie jest wystarczająco nastawiony na 
umiejętności wymagane przez pracodawców i na rodzaj miejsc pracy obecnie 
dostępnych.  Oznacza to wyższą stopę bezrobocia i powolniejszy wzrost gospodarczy 
niż można byłoby się spodziewać.  Kluczowym elementem zmiany tego trendu jest 
połączenie wymagań pracodawców ze szkoleniem otrzymywanym przez 
Kanadyjczyków.  Dlatego rząd podejmuje śmiałe, innowacyjne kroki i wprowadza nową 
Kanadyjską Subwencję dla Miejsc Pracy. 



 

Kanadyjska Subwencja dla Miejsc Pracy zmieni sposób, w jaki Kanadyjczycy są 
szkoleni.  Inicjatywa ta może dostarczyć osobie objętej programem sumę 
15 000 dolarów lub więcej, aby zapewnić Kanadyjczykom umiejętności wymagane 
przez pracodawców.  Suma do 5 000 dolarów będzie zapewniona przez rząd federalny, 
a ponadto taka sama suma będzie również zapewniana przez rząd prowincji/terytorium i 
przez pracodawcę. 

Po raz pierwszy Kanadyjska Subwencja dla Miejsc Pracy odbierze wybór szkolenia 
rządowi i przekaże ten wybór tam, gdzie jest jego miejsce, w ręce pracodawców i 
Kanadyjczyków, którzy chcą pracować.  Osoby szukające pracy będą otrzymywały 
szkolenie w takich instytucjach, jak szkoły poziomu ponad-średniego, instytuty 
techniczne i programy kształceniowe związków zawodowych.  Z Kanadyjskiej 
Subwencji dla Miejsc Pracy skorzystają setki tysięcy Kanadyjczyków.  Obecne umowy 
w sprawach rynku pracy z prowincjami i terytoriami wygasają w roku 2014.  Rząd 
Kanady będzie negocjował nowe umowy, oparte na Kanadyjskiej Subwencji dla Miejsc 
Pracy. 

Nowy Plan Budowy Kanady 

Poprzez nowy Plan Budowy Kanady rząd zapewni długoterminowe, przewidywalne 
fundusze na rozbudowę infrastruktury. Plan ten zajmie się budową dróg, mostów, 
transportu publicznego i innej infrastruktury publicznej.  Nowe inwestycje skoncentrują 
się na projektach, stymulujących wzrost gospodarczy.  Mają one na celu korzystanie z 
innowacyjnych metod, takich jak partnerstwo publiczno-prywatne (P3). 

Nowy Plan Budowy Kanady jest największą i najdłuższą w historii Kanady inwestycją 
federalną w prowincjonalne, terytorialne i gminne projekty infrastruktury - ponad 
53 miliardy dolarów inwestycji, w tym ponad 47 miliardów nowych funduszy w okresie 
10 lat, zaczynając w latach 2014-2015.  Środki te będą zapewniane poprzez trzy 
kluczowe fundusze: 

• Fundusz Ulepszeń Lokalnych, składający się z Funduszu Podatku od Paliw i 
wielostopniowego Rabatu na Podatek od Produktów i Usług dla Gmin, zapewni 
gminom ponad 32 miliardy dolarów na projekty takie, jak budowa dróg, transport 
publiczny, obiekty rekreacyjne i inne projekty infrastruktury lokalnej.  Wypłaty z 
Funduszu Podatku od Paliw będą zwiększane o 2 procenty rocznie, zaczynając w 
latach 2014-2015, w odstępach co 100 milionów dolarów. 

• Nowy Fundusz Budowy Kanady zapewni 14 miliardów dolarów na pomoc dla 
dużych projektów ekonomicznych, mających znaczenie dla kraju w skali narodowej, 
regionalnej i lokalnej. 



 

• Odnowiony Fundusz Kanady P3 zapewni 1,25 miliarda dolarów na wspomaganie 
innowacyjnych metod rozbudowy infrastruktury w szybszym tempie i przy 
obniżonych kosztach dla podatników kanadyjskich, poprzez partnerstwo publiczno-
prywatne. 

Dodatkowe 6 miliardów dolarów trafi do prowincji, terytoriów i gmin w ramach obecnych 
programów w latach 2014-2015 i następnych.  Ponadto, rząd poczyni znaczne 
inwestycje w infrastrukturę dla ludności autochtonicznej i w obiekty federalne.  
Całkowita suma funduszy federalnych, przeznaczonych na infrastrukturę wyniesie 
70 miliardów dolarów przez okres 10 lat.  Zapewni to Kanadzie infrastrukturę publiczną 
na światowym poziomie, wspomagającą tworzenie miejsc pracy, wzrost gospodarczy i 
produktywność w nadchodzących latach. 

Pomoc dla kanadyjskiego biznesu w osiągnięciu sukcesu i tworzeniu miejsc 
pracy 

Rząd zapewni 1,4 miliarda dolarów w ulgach podatkowych dla firm produkcyjnych i 
przetwórczych poprzez przedłużenie o dwa lata tymczasowo przyspieszonej stopy 
amortyzacji nowych inwestycji w maszyny i inny sprzęt.  Ulga podatkowa pozwoli 
firmom w sektorach wytwórczym i przetwórczym na przyspieszenie i podjęcie 
dodatkowych inwestycji w maszyny oraz inny sprzęt, co pozwoli im na usprawnienie 
działalności. 

Rząd inwestuje także: 

• 225 milionów dolarów na cel poszerzenia i przedłużenia o rok tymczasowej Ulgi 
Podatkowej dla Małych Przedsiębiorstw, które zatrudniają nowych pracowników.  
Jest to rezultatem uznania dla ważnej roli, jaką odgrywają małe firmy jako twórcy 
miejsc pracy w gospodarce Kanady. 

• 110 milionów dolarów przez okres 5 lat na zwiększoną pomoc dla właścicieli małych 
biznesów, rolników i rybaków, w drodze zwiększenia sumy zysków kapitałowych 
wolnych od opodatkowania do 800 000 dolarów w roku 2014 oraz indeksacji tej 
sumy w stosunku do stopy inflacji. 

• 60 milionów dolarów przez okres 5 lat na pomoc wyróżniającym się i oferującym 
wysoki potencjał inkubatorom biznesu na rozwój ich usług dla przedsiębiorców, aby 
nowe firmy mogły rozwijać się i prosperować. 

Ponadto, Plan Akcji Ekonomicznej 2013 wprowadza działania, mające na celu pomoc 
sektorowi wytwórczemu w osiągnięciu sukcesu w gospodarce światowej, zapewniając 
920 milionów dolarów przez okres 5 lat na odnowę Federalnej Agencji Rozwoju 
Gospodarczego Południowego Ontario, potwierdzając prawie 1 miliard dolarów w 



 

stabilnych funduszach przez okres 5 lat na stałą Inicjatywę Strategiczną Przemysłu 
Przestrzeni Kosmicznej i Obrony, a także inwestując 92 miliony dolarów przez okres 
2 lat, zaczynając w latach 2014-2015, w dalszą pomoc dla innowacji w dziedzinie 
przemysłu drzewnego i rozwoju rynku. 

Kanadyjski Plan Akcji Ekonomicznej 2013 jest celowym i przemyślanym planem, 
mającym na celu utrzymanie niskich podatków i kontrolę wydatków, aby rząd był w 
stanie zrównoważyć budżet do roku 2015.  Plan ten zawiera najmniejszy wzrost 
wydatków w ciągu ostatnich 20 lat. 

„W czasach niepewnej gospodarki światowej, najważniejszym wkładem, jaki może 
wnieść rząd w umocnienie zaufania i wzrostu gospodarczego kraju jest utrzymanie 
solidnej pozycji fiskalnej, dlatego zrównoważenie budżetu do roku 2015 jest tak ważne,” 
powiedział minister Flaherty.  „W ramach Kanadyjskiego Planu Akcji Ekonomicznej 
2013 utrzymujemy koncentrację na sprawach, które mają znaczenie dla Kanadyjczyków 
— miejscach pracy i wzroście gospodarczym, a także na zapewnieniu, że dzisiejsza 
dobra pozycja ekonomiczna Kanady przełoży się na jutrzejszy długoterminowy 
dobrobyt.” 
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