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Minister Finansów potwierdza powrót do równowagi budżetowej 
w roku 2015  

Obiecując powrót do równowagi budżetowej w roku 2015, Plan Akcji 
Ekonomicznej 2014 potwierdza znaczenie silnych finansów publicznych 
w tworzeniu miejsc pracy, wzrostu ekonomicznego i możliwości ekonomicznych 
dla wszystkich obywateli Kanady   

11 lutego 2014  Ottawa, Ontario  Ministerstwo Finansów 

Minister Finansów Jim Flaherty przedstawił dzisiaj Plan Akcji Ekonomicznej 
2014, który potwierdza, że rząd zamierza przywrócić równowagę budżetową 
w roku 2015.  Plan wprowadza nowe inicjatywy, które utworzą miejsca pracy 
i możliwości ekonomiczne w sytuacji niepewności w gospodarce światowej.  

Rząd jest na drodze powrotu do równowagi budżetowej, przy jednoczesnym 
utrzymaniu niskiego poziomu opodatkowania oraz zachowaniu programów 
i serwisów, na które liczą Kanadyjczycy.  

Plan Akcji Ekonomicznej 2014 nie wprowadza żadnych nowych podatków dla 
kanadyjskich rodzin i biznesów, natomiast przewiduje spadek deficytu do 
poziomu 2,9 miliarda dolarów w latach 2014–15, przy wzięciu pod uwagę 
poprawki na ryzyko w wysokości 3 miliardów dolarów rocznie. W latach 2015–16 
oczekiwana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 6,4 miliarda dolarów, również 
przy wzięciu pod uwagę poprawki na ryzyko w wysokości 3 miliardów dolarów 
rocznie. 

Od czasu wprowadzenia Kanadyjskiego Planu Akcji Ekonomicznej w roku 2009, 
Kanada osiąga najlepsze wyniki w tworzeniu nowych miejsc pracy i jedne z 
najlepszych wyników ekonomicznych wśród krajów Grupy Siedmiu (G-7) w 
procesie wychodzenia z kryzysu.  

Plan Akcji Ekonomicznej 2014 opiera się na tych osiągnięciach i wprowadza 
pozytywne inicjatywy w celu osiągnięcia wzrostu gospodarczego i pomocy w 
tworzeniu nowych miejsc pracy. 

Pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego: 

 Wprowadzenie Kanadyjskiej Subwencji dla Miejsc Pracy oraz usprawnienie 
Serwisu Doboru Miejsc Pracy, pomagającego Kanadyjczykom w znalezieniu 
istniejących miejsc pracy.  



 Wprowadzenie nowej Kanadyjskiej Pożyczki dla Praktykantów, aby pomóc w 
ponoszeniu kosztów kształcenia zarejestrowanym praktykantom, uczącym się 
zawodu objętego standardem interprowincjonalnym (Red Seal) . 

 Inwestycja w reformę systemu edukacji w rezerwatach, w partnerstwie z 
ludnością autochtoniczną, poprzez Ustawę o Kontroli Edukacji Ludności 
Autochtonicznej przez Ludność Autochtoniczną.  

 Inwestycja w programy, pomagające osobom zaawansowanym wiekiem 
i osobom niepełnosprawnym w dostępie do rynku pracy.  

 Utworzenie tysięcy nowych płatnych miejsc stażu dla młodych 
Kanadyjczyków, wchodzących na rynek pracy. 

 Duża inwestycja, w wysokości 500 milionów dolarów, w sektor wspomagający 
produkcję samochodów, inwestycje w leśnictwo i górnictwo, oraz wiele innych 
inwestycji.  

 Zapewnienie 1,5 miliarda dolarów przez okres najbliższej dekady na 
Kanadyjski Fundusz Doskonałości w Badaniach Akademickich na badania na 
poziomie uniwersyteckim. 

Pomoc dla rodzin i lokalnych społeczności: 

 Ochrona konsumentów poprzez popieranie konkurencji i niższych cen na 
rynku usług telekomunikacyjnych oraz wprowadzenie ustaw, zabraniających 
nieuzasadnionej dyskryminacji cenowej w porównaniu z cenami za granicą. 

 Eliminacja opłat za otrzymywanie rachunku na papierze. 

 Zwiększenie Ulgi Podatkowej na Adopcję, aby adopcja stała się bardziej 
dostępna dla rodzin kanadyjskich.   

 Poszerzenie ulg podatkowych w dziedzinie ochrony zdrowia poprzez 
zwolnienie usług, oferowanych przez praktykantów akupunktury i lekarzy 
medycyny naturalnej z  Podatku od Towarów i Usług / Zharmonizowanego 
Podatku od Sprzedaży. 

 Umocnienie bezpieczeństwa rodzin kanadyjskich w dziedzinie żywności, 
poprzez nowe inwestycje o wartości 390 milionów dolarów. 

 Inwestycje w wysokości ponad 300 milionów dolarów aby doprowadzić 
szybkie połączenia internetowe do wiejskich regionów Kanady i na daleką 
Północ. 

 Ochrona Kanadyjczyków przed następstwami katastrof naturalnych poprzez 
przeznaczenie 200 milionów dolarów na utworzenie Narodowego Programu 
Usuwania Skutków Katastrof Naturalnych. 

 Utworzenie nowej Ulgi Podatkowej dla Ochotników w Dziedzinie 
Ratownictwa, jako dowód uznania dla ważnej roli odgrywanej przez 
ratowników-ochotników, którzy ryzykują własne bezpieczeństwo dla 
zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich Kanadyjczyków. 

 Rozszerzenie Programu Pogrzebowego, aby współcześni kombatanci mieli 
dostęp do godnego pogrzebu. 

Zrównoważenie budżetu: 



 Przyśpieszenie zaangażowania rządu w kontrolę bezpośrednich wydatków 
programowych, poprzez propozycje zapewnienia ogólnego wynagrodzenia 
pracowników rządowych na rozsądnym i możliwym do utrzymania poziomie.  

 Współpraca z korporacjami Korony w celu wprowadzenia podziału kosztów 
emerytalnych pracowników na poziomie 50:50 oraz podwyższenia wieku 
emerytalnego dla nowo zatrudnionych pracowników. 

Wraz z Planem Akcji Ekonomicznej 2014, rząd wydał Raport o Miejscach Pracy:  
Sytuacja na Kanadyjskim Rynku Pracy, który omawia obecne zjawiska na rynku 
pracy, poziom edukacji i umiejętności kanadyjskiej siły roboczej oraz deficyt w 
poszczególnych dziedzinach i umiejętnościach.  Raport przedstawia również 
działania podjęte przez rząd w celu popierania Kanadyjczyków, podnoszących 
swoje umiejętności, oraz w celu tworzenia miejsc pracy o wysokiej wartości. 

Fakty 

 Gospodarka Kanady nadal tworzy miejsca pracy; ponad milion więcej 
Kanadyjczyków ma dzisiaj pracę, w porównaniu z okresem najgłębszej 
recesji.  

 Od roku 2006 Kanadyjczycy cieszą się wyraźnie najsilniejszym wzrostem 
dochodu na osobę w krajach G-7.  

 Od roku 2006 Kanadyjskie rodziny we wszystkich grupach dochodowych 
uzyskały wzrost realnych dochodów o około 10 procent lub więcej, po 
odliczeniu podatków i transferów. 

 Kanadyjczycy na wszystkich poziomach dochodu korzystają z ulg 
podatkowych wprowadzonych przez rząd, przy czym Kanadyjczycy o niskich 
i średnich dochodach otrzymują proporcjonalnie wyższe ulgi.  Przeciętna 
czteroosobowa rodzina kanadyjska płaci dzisiaj o 3 400 dolarów mniej w 
podatkach dzięki rządowym programom ulg podatkowych. 

 Kanada jest jednym z niewielu krajów na świecie, nadal otrzymujących ocenę 
AAA ze stabilną prognozą od wszystkich znaczących agencji ratingowych.  

 Spłacenie długów przed globalną recesją i kontrola wydatków pomogły 
zapewnić Kanadzie ogólny stosunek długu rządowego netto do produktu 
krajowego brutto (GDP) na najniższym poziomie ze wszystkich krajów G-7 
i na jednym z najniższych poziomów wśród zaawansowanych gospodarczo 
krajów G-20. 

Cytaty 

“Kanada cieszy się zasłużoną opinią jako kraj odpowiedzialny finansowo 
i korzystający z funduszy podatkowych w sposób odpowiedzialny, przy 
jednoczesnym wprowadzaniu kluczowych inwestycji, pomagających rodzinom 
kanadyjskim i całej gospodarce.  Plan Akcji Ekonomicznej 2014  wykazuje, że 
nasze podejście sprawdza się w praktyce, tworzy nowe miejsca pracy, wzrost 
gospodarczy, wspomaga rodziny i lokalne społeczności, a także prowadzi do 
przywrócenia zrównoważonego budżetu w roku 2015.  Nasz Plan przedstawia 
kolejne kroki, mające na celu utrzymanie podatków na niskim poziomie, zarazem 



inwestując w to, co dla Kanadyjczyków jest najbardziej istotne, w tym w 
najważniejszy majątek naszego kraju, jakim są ludzie.” 

—Jim Flaherty, Minister Finansów 

Pomocne produkty 
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Biuro Ministra Finansów 
613-996-7861 

Jack Aubry 
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Aby otrzymywać zawiadomienia o wszystkich nowych komunikatach prasowych pocztą elektroniczną, 

prosimy zarejestrować się pod adresem  www.fin.gc.ca/scripts/register-eng.asp. 
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