
Уряд Канади викладає План економічної дії-2012 – план створення робочих 

місць, економічного зростання та довготермінового процвітання 

Міністр фінансів Джим Флаерті вніс сьогодні до Парламенту План 

економічних заходів-2012 – всеохоплюючу програму довготермінового 

стимулювання сил канадської економіки сил і заохочення до зростання 

зайнятості. 

«В цьому бюджеті наш уряд дивиться вперед не тільки на декілька 

найближчих років, а й на ціле наступне покоління», сказав міністр фінансів. 

«Реформи, які ми вносимо сьогодні, є істотними,  відповідальними та 

необхідними. Завдяки ним всі сили Уряду зосередяться на уможливленні та 

підтриманні довготермінового економічного зростання Канади».    

 

План економічних заходів-2012 робить важливі кроки для подолання 

труднощів і сприяння використанню тих нагод, які створює всесвітня 

економіка, забезпечуючи при цьому наявність життєстійких соціальних 

програм і здорового стану державних фінансів для майбутніх поколінь. 

 

Підтримка зайнятості та можливостей 

 

Уряд зосереджується на сприянні економічному зростанню і на створенні 

робочих місць, тобто на новаторстві, інвестиціях, освіті та кваліфікації 

робітників. За Планом економічних заходів-2012 вбачаються такі кроки, 

спрямовані на підтримку зайнятості та росту:  

 

 Значне інвестування в розмірі понад $1 млрд. на підтримку науково-

технічного розвитку.   

 Спрямування 500 млн. доларів на підбадьорення росту інноваційних 

стартап-компаній. 

 Забезпечення відповідальної розробки ресурсів завдяки переходу на 

принцип «один проект – одна перевірка» у чітко встановлений період 



часу для крупних економічних проектів одночасно з неухильною 

турботою про охорону природного середовища.  

 Відчинення нових ринків та розширення міжнародної торгівлі, 

виведення канадських товарів на всесвітній ринок. 

 Подовження кредиту на наймання для малих підприємств (Hiring Credit 

for Small Business / Crédit pour l’embauche visant les petites entreprises) 

на один  рік, щоб привабити малі підприємства до зростання та до 

наймання більшої кількості робітників. 

 Надання $150 млн. протягом двох років на новий Фонд поліпшення 

інфраструктури населених пунктів.   

 Приділення $5,2 млрд. протягом 11 років на модернізацію Канадської 

берегової охорони.   

 Краще спрямування Страхування зайнятості на заохочення до 

створення робочих місць, за рахунок усунення факторів, які 

відвертають людей від пошуку роботи,  і надання безробітним 

канадцям підтримки, швидше виводячи їх на зв’язок з робочими 

місцями.  

 Передбачення $275 млн. на три роки на підтримку освіти Перших 

Народів і будування та ремонт шкіл у резерваціях. 

 Будування швидкої та гнучкої системи економічної імміграції для 

приваблення іммігрантів з навичками та досвідом, що їх потребує 

економіка. 

 

Економічно виправдані соціальні програми 

Щоб забезпечити наявність соціальних програм у Канаді тоді, коли майбутні 

покоління матимуть в них потребу, ми з усією відповідальністю вдаємося до 

дії, вже сьогодні готуючись до довготермінового демографічного тиску. З 

цією метою План економічної дії-2012: 

 Поступово збільшуватиме вік, який дає право на забезпечення на 

старість (Old Age Security, OAS / Programme de la sécurité de la vieillesse, 



SV) та на Надбавку до гарантованого доходу (Guaranteed Income 

Supplement, GIS / Supplément de revenu garanti, SRG), з 65 до 67 років, 

починаючи з квітня 2023 р. і з остаточним завершенням цього переходу 

до 2029 р.  

 Дозволить канадцям відкласти вихід на пенсію OAS/SV, даючи їм змогу 

завдяки цьому отримувати більш високу пенсію пізніше. 

 Запровадить режим проактивного запису на OAS/SV та GIS/SRG,  щоб 

полегшити для людей немолодого віку тягар процедури подання заяв і 

зменшити адміністративні витрати держави. Проактивний запис буде 

запроваджено пофазово у 2013-2015 рр.    

 

Відповідальне адміністрування витрат 

План економічних заходів-2012 – це наш план підвищення зайнятості, 

економічного росту і довготермінового процвітання. Це план низьких 

податків та низької заборгованості, а важлива його частина полягає у 

поверненні до збалансованого бюджету у середньотерміновій перспективі. 

За минулий рік ми знайшли справедливі, врівноважені та помірковані засоби 

економії для зменшення дефіциту. Ці заходи дозволять заощадити $5,2 

млрд., тобто 2,0% від передбачених витрат на федеральні програми у 2016-

2017 р. Понад 70% винайдених заощаджень походять з поліпшення 

операційної ефективності.  

«Ми лишаємося на курсі, спрямованому на подальше створення для 

населення Канади високоякісних робочих місць та довготермінового 

економічного зростання», сказав міністр фінансів Флаерті. «Ми не будемо 

підвищувати податки. Ми триматимемося нашого послідовного, 

прагматичного та відповідального підходу до економіки і вживатимемо всіх 

необхідних подальших заходів для побудування впевненості у нашому 

майбутньому».   


