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Ο Υπουργός Οικονομικών Κος Μπιλ Μορνό (Bill Morneau) κατέθεσε σήμερα τον πρώτο 

ομοσπονδιακό προϋπολογισμό της νέας Κυβέρνησης του Καναδά, Ανάπτυξη της Μεσαίας Τάξης, 

ένα σχέδιο το οποίο παίρνει σημαντικά μέτρα για την αναζωογόνηση της οικονομίας του 

Καναδά και παρέχει τη δυνατότητα πραγματικής αλλαγής για την μεσαία τάξη και για όσους 

εργάζονται σκληρά για να ενταχθούν σε αυτήν.  

 

Μία ισχυρή οικονομία αρχίζει με μία ισχυρή μεσαία τάξη. Για αυτόν ακριβώς το λόγο η  

οικοδόμηση μιας οικονομίας η οποία λειτουργεί  ενισχυτικά για τους Καναδούς και τις 

οικογένειές τους, είναι η ύψιστη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης.  

 

Ο προϋπολογισμός του 2016 παρέχει άμεση βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται περισσότερο, και 

θέτει τις βάσεις για μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. Κυρίως, εστιάζει ευθέως στους 

ανθρώπους και τα πράγματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία για αυτούς – όπως η ενίσχυση της 

της μεσαίας τάξης, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η ανάπτυξη της οικονομίας. 

 

Από την 1η  Ιανουαρίου, οι Φορολογικές Περικοπές για τη Μεσαία Τάξη που ανακοίνωσε η 

κυβέρνηση, εξασφαλίζουν σε περίπου 9 εκατομμύρια Καναδούς μεγαλύτερο μισθό σε κάθε 

πληρωμή μισθοδοσίας  
   

Σήμερα, ο Υπουργός Κος Μορνό (Morneau) βασιζόμενος  στη μέχρι τώρα  πρόοδο,  εισάγει το 

θεσμό της νέας Καναδικής Παροχής για Παιδιά – μία πιο απλή, αφορολόγητη, πιο 

γενναιόδωρη, στοχευμένη παροχή που βοηθά εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο: τη 

μεσαία τάξη. Από τον Ιούλιο του 2016, εννέα από τις δέκα οικογένειες θα λάβουν περισσότερα 

χρήματα από ό,τι ελάμβαναν από την προηγούμενη κυβέρνηση.  

 

Ο προϋπολογισμός του 2016 σηματοδοτεί μια νέα προσέγγιση η οποία θα δημιουργήσει θέσεις 

εργασίας και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής για τους Καναδούς, στο παρόν και στο μέλλον.  

Αυτό περιλαμβάνει ιστορικές νέες επενδύσεις στον τομέα των υποδομών που ανέρχονται σε 

περισσότερο από 120 δισεκατομμύρια δολλάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία. 

 

Ως άμεσο πρώτο βήμα, η κυβέρνηση θα επενδύσει 11,9 δισεκατομμύρια δολλάρια σε σύγχρονα 

και αξιόπιστα μέσα μαζικής μεταφοράς, συστήματα ύδρευσης και λυμάτων, οικονομικά προσιτή 

στέγαση, καθώς επίσης και στη μετασκευή και στις επισκευές που αφορούν στην προστασία των 

υφιστάμενων έργων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.  



 

Επιπρόσθετες μακροπρόθεσμες επενδύσεις θα βοηθήσουν τον Καναδά να αποκτήσει μία 

οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, και θα δημιουργήσουν πιο ζωντανές 

πόλεις, αγροτικές περιοχές συνδεδεμένες ψηφιακά, και ασφαλείς, υγιείς, ακμάζουσες 

κοινότητες.   

 

Ο προϋπολογισμός του 2016 επίσης παρέχει σημαντικές νέες επενδύσεις για την υποστήριξη των 

μαθητών/φοιτητών καθώς και των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ούτως ώστε η 

επόμενη γενιά των Καναδών να είναι καλά εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις του 

μέλλοντος.  

 

Επιπλέον, η κυβέρνηση θα προωθήσει την έρευνα, την επιτάχυνση της ανάπτυξης των 

επιχειρήσεων, και θα υποστηρίξει τις καθαρές τεχνολογίες ούτως ώστε ο Καναδάς να καταλάβει 

καλύτερη θέση στη ραγδαία αλλαγή της παγκόσμιας οικονομίας. 

 

Αναγνωρίζοντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη της οικονομίας 

συμβαδίζουν, η κυβέρνηση θα επενδύσει σε καθαρές τεχνολογίες που αφορούν στη κλιματική 

αλλαγή, στη ποιότητα του αέρα, στο καθαρό νερό και καθαρό έδαφος. Ο προϋπολογισμός του 

2016 επαναλαμβάνει την πρόθεση της κυβέρνησης να ιδρύσει  ένα Ταμείο Αρωγής ύψους  

2 δισεκατομμυρίων δολλαρίων για τη Μείωση Εκπομπών Άνθρακα.  

 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη αυτή θα είναι κοινή για όλους τους Καναδούς, ο 

προϋπολογισμός του 2016 θέτει σε λειτουργία ανανεωμένα προγράμματα ούτως ώστε να δώσει 

σε όλους τους Καναδούς τις ίδιες ευκαιρίες να πετύχουν, ανεξαρτήτου ταυτότητας ή 

προέλευσης. Αυτά τα προγράμματα περιλαμβάνουν πρωτοφανείς επενδύσεις ύψους 8,4 

δισεκατομμυρίων δολλαρίων στα επόμενα πέντε χρόνια, για τους αυτόχθονες λαούς του 

Καναδά - τα Πρώτα Έθνη, τους Ινουίτ, και τους Μετί -  (First Nations, Inuit, and Métis peoples), 

στους τομείς της παιδείας, υποδομής και κατάρτισης δεξιοτήτων. Η κυβέρνηση θα διασφαλίσει 

πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό για κάθε παιδί συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 

διαμένουν σε οικισμούς αυτοχθόνων λαών. 

 

Οι επενδύσεις σε ένα πιο περιεκτικό και δίκαιο Καναδά περιλαμβάνουν προσπάθειες για να: 

παρασχεθεί ομοσπονδιακή ηγεσία στον τομέα της υγείας· να βοηθηθούν τα άτομα τρίτης 

ηλικίας στην πραγματοποίηση του στόχου τους για μια αξιοπρεπή και ασφαλή αφυπηρέτηση·  

να ανανεωθεί η δέσμευση για την ενίσχυση του Καναδικού Συνταξιοδοτικού Προγράμματος· 

και να εκπληρωθεί η ιερή υποχρέωσή μας προς τους βετεράνους του Καναδά.  

 

Ο προϋπολογισμός του 2016 λαμβάνει επίσης μέτρα για την ανανέωση της θέσης του Καναδά 

στο διεθνές προσκήνιο. Η κυβέρνηση θα παράσχει διεθνή βοήθεια στους πλέον ευάλωτους, και 

θα καλωσορίσει το 2016 μέχρι και 300.000 μόνιμους κατοίκους, ούτως ώστε να προωθήσει μία 

βιώσιμη ανάπτυξη και να αυξήσει τη μεσαία τάξη. 

 

Η Ανάπτυξη της Μεσαίας Τάξης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κυβέρνηση του 

Καναδά έχει τόσο την ικανότητα όσο και τη βούληση να ενεργήσει. Ο προϋπολογισμός του 

2016 λαμβάνει μέτρα για την αναζωογόνηση της οικονομίας και την δημιουργία ευκαιριών για 



όλους τους Καναδούς, εστιάζοντας στη μεσαία τάξη και όσους εργάζονται σκληρά για να 

ενταχθούν σε αυτήν.  

 

Παράθεση 

 

«Το σχέδιό μας θα ανακτήσει την ελπίδα και την αισιοδοξία για το μέλλον που υφίστατο  στις 

προηγούμενες γενιές, και θα το δραστηριοποιήσει για τις επόμενες. Η ουσιαστική αλλαγή δεν 

είναι μόνο για σήμερα ή αύριο. Αφορά στην αναζωογόνηση της οικονομίας τα επόμενα χρόνια 

και τις δεκαετίες που έρχονται, ούτως ώστε να εξυπηρετεί τη μεσαία τάξη και να βοηθά όσους 

εργάζονται σκληρά για να ενταχθούν σε αυτήν.  

 

- Μπιλ Μορνό (Bill Morneau), Υπουργός Οικονομικών 

 

 

Σχετικά εκπίπτοντα του Οικονομικού Προϋπολογισμού 

 

 Σχέδιο Υλοποίησης Οικονομικού Προϋπολογισμού 

 Ομιλία περί Οικονομικού Προϋπολογισμού  

 Ενημερωτικά δελτία 

 Ο Οικονομικός δείκτης για τον Ιανουάριο του 2016 

 

Επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης:  

Annie Donolo 

Διευθύντρια Επικοινωνίας 

Γραφείο Υπουργού Οικονομικών 

613-369-5696 

 

 

Jack Aubry 

Υπεύθυνος  για τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης 

Υπουργείο Οικονομικών 

613-369-4000 

 
Για κοινοποίηση με e-mail όλων των δελτίων τύπου, παρακαλείσθε να εγγραφείτε στο www.fin.gc.ca/scripts/register-
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