
 

 

 

Υπουργείο Οικονομικών 

 

Δελτίο Τύπου 
 

Ο Υπουργός Οικονομικών επιβεβαιώνει την επιστροφή  σε ισοσκελισμένους 

προϋπολογισμούς το 2015    
 

Με τη δέσμευση να επιστρέψει σε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς το 2015, το Σχέδιο 

Οικονομικής Δράσης 2014 καταδεικνύει τη σημασία μιάς ισχυρής δημόσιας οικονομίας για τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη και ευκαιρίες για όλους τους Καναδούς. 

 

11 Φεβρουαρίου 2014  Οττάβα, Οντάριο     Τμήμα Οικονομικών 

 

Ο υπουργός Οικονομικών Τζιμ Φλαέρτι (Jim Flaherty) κατέθεσε σήμερα το Σχέδιο Οικονομικής 

Δράσης 2014, το οποίο επιβεβαιώνει ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται σε καλό δρόμο για την 

επιστροφή σε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς το 2015, με νέα μέτρα που θα δημιουργήσουν 

θέσεις εργασίας και ευκαιρίες σε περίοδο αβέβαιας παγκοσμίου οικονομίας. 

 

Η Κυβέρνηση είναι σε καλό δρόμο για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού διατηρώντας 

ταυτόχρονα τους φόρους σε χαμηλό επίπεδο και προστατεύοντας τα προγράμματα και τις 

υπηρεσίες στις οποίες βασίζονται οι Καναδοί. 

 

Χωρίς να επιβληθούν νέοι φόροι στις καναδικές οικογένειες και επιχειρήσεις, το Σχέδιο 

Οικονομικής Δράσης 2014 προβλέπει ότι το έλλειμμα θα μειωθεί στα $2,9 δισεκατομμύρια το 

2014-15, αφού ληφθεί υπόψη μία ετήσια αναπροσαρμογή $3 δισεκατομμυρίων για αντιστάθμιση 

κινδύνων. Πλεόνασμα $6,4 δισεκατομμυρίων αναμένεται για το 2015-16, λαμβάνοντας υπόψη 

και πάλι μία ετήσια αναπροσαρμογή $3 δισεκατομμυρίων για αντιστάθμιση κινδύνων. 

 

Από την έναρξη του Σχεδίου Οικονομικής Δράσης του Καναδά το 2009, ο Καναδάς έχει πετύχει 

τη καλύτερη επίδοση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και μία από τις καλύτερες οικονομικές 

αποδόσεις στην Ομάδα των Επτά (G-7) κατά τη διάρκεια της οικονομικής ανάκαμψης. 

 

Το Σχέδιο Οικονομικής Δράσης 2014 προωθεί το ρεκόρ των επιτευγμάτων αυτών με θετικά 

μέτρα για την ανάπτυξη της οικονομίας και τη συμβολή στη δημιουργία θέσεων εργασίας.  

 

Υποστήριξη Θέσεων Εργασίας και Ανάπτυξης: 

 

 Θέτοντας σε εφαρμογή την Καναδική Επιχορήγηση Θέσεων Εργασίας και μία ενισχυμένη 

Υπηρεσία Αντιστοίχισης Θέσεων Εργασίας για να βοηθηθεί η σύνδεση των Καναδών με τις 

διαθέσιμες θέσεις εργασίας. 
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 Εισάγοντας ένα νέο Καναδικό Δάνειο Μαθήτευσης για τη βοήθεια μαθητευομένων 

εγγεγραμμένων σε επαγγέλματα πιστοποίησης Red Seal, με τα έξοδα εκπαίδευσης. 

 

 Επενδύοντας στη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος στους καταυλισμούς 

αυτοχθόνων, σε συνεργασία με τα Πρώτα Έθνη, μέσω του Νόμου Ελέγχου της Εκπαίδευσης 

Πρώτων Εθνών από τα Πρώτα Έθνη. 

 

 Επενδύοντας σε προγράμματα για τη βοήθεια ηλικιωμένων εργαζομένων και ατόμων με 

ειδικές ανάγκες στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 

 

 Δημιουργώντας χιλιάδες νέες αμειβόμενες θέσεις πρακτικής εξάσκησης για νεαρούς 

Καναδούς που εισέρχονται στην αγορά εργασίας. 

 

 Κάνοντας μία μεγάλη επένδυση $500 εκατομμυρίων για την υποστήριξη του τομέα της 

αυτοκινητοβιομηχανίας, επενδύσεις στους τομείς δασοκομίας και ορυχείων του Καναδά και 

πολλά άλλα. 

 

 Παρέχοντας $1,5 δισεκατομμύριο κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας για το Πρώτο 

Καναδικό Ταμείο Υπεροχής Έρευνας για μετα-δευτεροβάθμια έρευνα. 

 

 

 

Υποστήριξη Οικογενειών και Κοινοτήτων: 

 

 Υπερασπίζοντας τους καταναλωτές με ενθάρρυνση του ανταγωνισμού και χαμηλότερες 

τιμές στην αγορά των τηλεπικοινωνιών και με τη θέσπιση νομοθεσίας για την απαγόρευση 

μη δικαιολογημένων διασυνοριακών διακρίσεων στις τιμές. 

 

 Καταργώντας την πρακτική πρόσθετης χρέωσης για την πληρωμή λογαριασμών μέσω 

ταχυδρομείου (pay-to-pay billing). 

 

 Αυξάνοντας τη Φορολογική Πίστωση για Έξοδα Υιοθεσίας για να καταστήσει πιο προσιτή 

την υιοθεσία για καναδικές οικογένειες. 

 

 Διευρύνοντας φορολογικές ελαφρύνσεις για υγειονομική περίθαλψη με την εξαίρεση των 

επαγγελματικών υπηρεσιών των βελονιστών και των ιατρών φυσιοπαθητικής από το Φόρο 

Αγαθών και Υπηρεσιών/Εναρμονισμένο Φόρο Πωλήσεων. 

 

 Ενισχύοντας την ασφάλεια τροφίμων για καναδικές οικογένειες με σημαντικές νέες 

επενδύσεις $390 εκατομμυρίων. 

 

 Επενδύοντας περισσότερα από $300 εκατομμύρια για γρηγορότερη παροχή ευρυζωνικού 

διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές και το Βόρειο Καναδά. 
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 Προστατεύοντας τους Καναδούς από τις επιπτώσεις φυσικών καταστροφών με $200 

εκατομμύρια  για τη σύσταση ενός Εθνικού Προγράμματος Μετριασμού Καταστροφών. 

 

 Δημιουργώντας μία νέα Φορολογική Πίστωση για Εθελοντές Έρευνας και Διάσωσης, σε 

αναγνώριση του σημαντικού ρόλου που παίζουν οι εθελοντές έρευνας και διάσωσης που 

βάζουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο, ενώ συμβάλλουν στην ασφάλεια και τη διασφάλιση των 

Καναδών. 

 

  Διευρύνοντας το Πρόγραμμα Κηδειών και Ταφής ώστε να έχουν πρόσβαση οι βετεράνοι 

της σημερινής εποχής σε μία αξιοπρεπή κηδεία κα ταφή. 

 

 

Ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού: 

 

 Προωθώντας τη δέσμευση της κυβέρνησης για τον έλεγχο των άμεσων δαπανών των 

προγραμμάτων με προτάσεις που διασφαλίζουν ότι η συνολική αποζημίωση των υπαλλήλων 

δημόσιας υπηρεσίας είναι λογική και προσιτή. 

 

 Σε συνεργασία με εταιρείες του Δημοσίου για την εφαρμογή σχεδίου συντάξεων των 

υπαλλήλων με επιμερισμό κόστους 50:50 και αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης για νέες 

προσλήψεις. 

 

Μαζί με το Σχέδιο Οικονομικής Δράσης 2014, η Κυβέρνηση εξέδωσε την έκθεσή της:  Έκθεση 

Θέσεων Εργασίας: Η Κατάσταση της καναδικής Αγοράς Εργασίας, που εξετάζει τις πρόσφατες 

εξελίξεις στην αγορά εργασίας, τη μόρφωση και το επίπεδο δεξιοτήτων του εργατικού 

δυναμικού στον Καναδά και τις ελλείψεις δεξιοτήτων. Σκιαγραφεί επίσης τις ενέργειες που 

κατέβαλε η Κυβέρνηση για να υποστηρίξει τους Καναδούς στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων 

τους και τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας. 

 

 

 

 

 

Δεδομένα εν Συντομία 

 

 Η καναδική οικονομία συνέχισε να δημιουργεί θέσεις εργασίας, με πάνω από 1 εκατομμύριο 

επιπλέον Καναδούς να εργάζονται σήμερα εν συγκρίσει με τη χειρότερη περίοδο της 

ύφεσης. 

 

 Από το 2006, οι Καναδοί απολαμβάνουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη εισοδήματος κατά 

κεφαλήν μεταξύ των G-7, με μεγάλη διαφορά. 

 

 Οι καναδικές οικογένειες, σε όλες τις ομάδες εισοδήματος, έχουν δεί αυξήσεις περίπου 10 

τοις εκατό ή περισσότερο στο πραγματικό τους εισόδημα, μετά τη πληρωμή φόρων και μετά 

τις μεταβιβάσεις, από το 2006. 
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 Οι Καναδοί, σε όλα τα επίπεδα εισοδήματος, επωφελούνται από φορολογικές ελαφρύνσεις 

που εισήχθησαν από την Κυβέρνηση, με τους Καναδούς χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος 

να αποδέχονται αναλογικά τις μεγαλύτερες ελαφρύνσεις. Μία μέση τετραμελής οικογένεια 

στον Καναδά πληρώνει σήμερα $3.400 δολλάρια λιγότερο σε φόρους, λόγω της επίδοσης 

της Κυβέρνησης σε φορολογικές ελαφρύνσεις. 

 

 Ο Καναδάς είναι σήμερα, παγκοσμίως, μία από τις χώρες που μετριούνται στο ένα χέρι, που 

εξακολουθεί να αποκτά πιστοληπτική διαβάθμιση τριπλού –Α, με σταθερές προοπτικές, από 

όλους τους μεγάλους οργανισμούς πιστοληπτικής αξιολόγησης. 

 

 Η καταβολή έναντι δανείου πριν από την παγκόσμια ύφεση και ο έλεγχος δαπανών 

βοήθησαν να διασφαλιστεί ότι ο δείκτης αναλογίας καθαρού ολικού χρέους της 

Κυβέρνησης προς το ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) στον Καναδά θα παραμείνει ο 

χαμηλότερος, κατά πολύ, από οποιαδήποτε άλλη χώρα μεταξύ των G-7, και μεταξύ των 

χαμηλότερων μεταξύ των αναπτυγμένων χωρών G-20. 

 

 

 

Αποσπάσματα 
 

« Ο Καναδάς έχει κερδίσει επάξια τη φήμη του για δημοσιονομική ευθύνη και υπεύθυνη 

διαχείριση των χρημάτων των φορολογουμένων, κάνοντας παράλληλα επενδύσεις βασικής 

σημασίας που βοηθούν τις καναδικές οικογένειες και την οικονομία.  Το Σχέδιο Οικονομικής 

Δράσης 2014 είναι ένδειξη του ότι ο τρόπος προσέγγισής μας είναι επιτυχής, δημιουργώντας 

θέσεις εργασίας, διατηρώντας την ανάπτυξη της οικονομίας, υποστηρίζοντας οικογένειες και 

κοινότητες και επιστρέφοντας σε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς το 2015. Το Σχέδιό μας 

στρώνει τα επόμενα βήματα για να παραμείνουν οι φόροι χαμηλοί ενώ επενδύουμε σε αυτά που 

έχουν σημασία για τους Καναδούς, συμπεριλαμβανομένου και του μεγαλύτερου περουσιακού 

στοιχείου της χώρας μας, τους ανθρώπους μας.» 

 

 Τζιμ Φλαέρτι ((Jim Flaherty), Υπουργός Οικονομικών 

 

 

Σχετικά Αποτελέσματα 
 

 Έκθεση Θέσεων Εργασίας: Η Κατάσταση της καναδικής Αγοράς Εργασίας 

 Προηγούμενες Πληροφορίες (Backgrounder): Ο Δρόμος προς τον Ισολογισμό 

 Προηγούμενες Πληροφορίες (Backgrounder): Υποστήριξη Οικογενειών και Κοινοτήτων 

 Προηγούμενες Πληροφορίες (Backgrounder): Θέσεις Εργασίας και Ανάπτυξη 

 ΣΟΔ (Σχέδιο Οικονομικής Δράσης) 2014:  Βίντεο Επισκόπησης 
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Για περισσότερες πληροφορίες, τα ΜΜΕ μπορούν να επικοινωνήσουν με: 

 

Marie Prentice 

Γραμματέας Τύπου 

Γραφείο Υπουργού Οικονομικών 

 

Marie Prentice 

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. 

 

http://www.fin.gc.ca/scripts/register-eng.asp
http://www.fin.gc.ca/scripts/register-eng.asp

