
Ministerstwo Finansów 

Komunikat  prasowy 
 

 

 

 

 

Pierwszy budżet ministra Morneau odnawia nadzieje klasy średniej 

22 marca 2016    Ottawa, Ontario   Ministerstwo Finansów 

Minister finansów Bill Morneau przedstawił dziś pierwszy budżet federalny nowego rządu 

Kanady, zatytułowany W stronę rozwoju klasy średniej. Jest to plan, który podejmuje istotne 

kroki, mające na celu ożywienie kanadyjskiej gospodarki, oraz wprowadza prawdziwe zmiany, 

istotne dla klasy średniej i tych, którzy ciężko pracują, aby stać się jej częścią.  

Podstawą silnej gospodarki jest silna klasa średnia. Dlatego głównym celem rządu jest 

zbudowanie gospodarki, która będzie dobrze służyć Kanadyjczykom i ich rodzinom.  

Budżet 2016 oferuje natychmiastową pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują, oraz tworzy 

podstawę długoterminowego wzrostu gospodarczego. Co najważniejsze, budżet koncentruje się 

na osobach indywidualnych i na sprawach, które mają dla nich największe znaczenie—na 

sprawach takich, jak umocnienie klasy średniej, tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost 

gospodarczy. 

Od dnia 1. stycznia rząd obniżył stopę podatkową dla klasy średniej, co zapewnia około 

9 milionom Kanadyjczyków wyższą pensję w każdym dniu wypłaty.  

W dniu dzisiejszym minister Morneau robi kolejny krok naprzód, wprowadzając nowe 

świadczenie na dzieci (Canada Child Benefit)—prostsze, wolne od podatków, wyższe, 

konkretnie ukierunkowane świadczenie, które pomaga tym, którzy najbardziej tego potrzebują:  

klasie średniej. Zaczynając od lipca 2016, każde dziewięć na dziesięć rodzin będzie otrzymywać 

więcej pieniędzy niż otrzymywały za poprzedniego rządu. 

Budżet 2016 zapowiada nowe podejście, które zaowocuje tworzeniem miejsc pracy i poprawą 

stopy życiowej Kanadyjczyków, dzisiaj i w przyszłości. Częścią tego będą nowe investycje w 

infrastrukturę, o historycznym znaczeniu, o całkowitej wartości ponad 120 miliardów dolarów 

przez okres następnych 10 lat. 

Jako natychmiastowy pierwszy krok, rząd zainwestuje 11,9 miliarda dolarów w nowoczesny 

i niezawodny transport publiczny, w systemy wodne i systemy oczyszczania ścieków, w dostępne 

pod względem kosztów mieszkania, a także w modernizacje i naprawy, mające na celu ochronę 

istniejących projektów przed skutkami zmian klimatycznych. 

Dodatkowe długoterminowe inwestycje skierują Kanadę na drogę budowy niskoemisyjnej 

gospodarki, oraz stworzą bardziej ożywione miasta, rejony wiejskie połączone siecią 

komunikacji cyfrowej, a także bezpieczne, zdrowe i kwitnące środowiska lokalne. 

Budżet 2016 przeznacza także znaczne nowe inwestycje na pomoc zarówno dla studentów, jak 

i dla instytucji szkolnictwa wyższego, aby następne pokolenia Kanadyjczyków były dobrze 
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przygotowane na wyzwania przyszłości. Ponadto rząd będzie popierał badania naukowe, 

przyśpieszał wzrost biznesu, oraz popierał czyste technologie, aby dać Kanadzie lepszą pozycję 

w ramach ciągle zmieniającej się gospodarki światowej. 

Rząd rozumie, że ochrona środowiska naturalnego i wzrost gospodarczy idą ręka w rękę.  Dlatego 

będzie inwestował w czyste technologie w dziedzinach takich, jak zmiany klimatyczne, jakość 

powietrza, czystość wody oraz czystość gleby. Budżet 2016 potwierdza także zamiar rządu 

utworzenia Funduszu Gospodarki Niskoemisyjnej o wartości 2 miliardów dolarów. 

Aby zapewnić wszystkim Kanadyjczykom udział we wzroście gospodarczym, Budżet 2016 

podejmuje nowe kroki w kierunku zapewnienia wszystkim Kanadyjczykom równych możliwości 

odniesienia sukcesu, bez względu na to kim są i skąd pochodzą. Częścią tego będą 

bezprecedensowe inwestycje w pierwsze grupy narodowościowe Kanady – Indian, Inuit 

(Eskimosi) i Métis—o całkowitej wartości 8,4 miliarda dolarów przez okres najbliższych pięciu 

lat—w dziedzinach takich jak edukacja, infrastruktura i szkolenie zawodowe. Rząd zapewni 

dostęp do czystej wody pitnej wszystkim dzieciom, włącznie z tymi, które mieszkają 

w rezerwatach. 

Inwestycje w Kanadę bardziej przyjazną i sprawiedliwą to wysiłki w kierunku: zapewnienia 

przewodnictwa federalnego w dziedzinie opieki zdrowotnej, pomoc dla osób starszych w 

realizacji obietnicy godnej i bezpiecznej starości, wznowione zaangażowanie w ulepszenie 

Kanadyjskiego Systemu Emerytur (Canada Pension Plan), oraz spłacanie naszego 

uświęconego długu wobec kanadyjskich kombatantów. 

Budżet 2016 podejmuje także działania w kierunku odnowienia roli Kanady na arenie światowej.  

Rząd zapewni pomoc międzynarodową dla najbiedniejszych, oraz przyjmie w roku 2016 nawet 

300 000 stałych rezydentów, aby poprzeć trwały wzrost ekonomiczny i rozwój klasy średniej. 

W stronę rozwoju klasy średniej pojawia się w czasie, gdy rząd Kanady ma zarówno możliwości, 

jak również wolę podjęcia działań. Budżet 2016 podejmuje działania, mające na celu ożywienie 

gospodarki i stworzenie lepszych możliwości dla wszystkich Kanadyjczyków, poprzez 

koncentrację na klasie średniej i na tych, którzy ciężko pracują, aby stać sie jej częścią. 

Cytat 

„Nasz plan uchwyci od nowa nadzieję i optymizm wobec przyszłości, które cechowały 

poprzednie pokolenia, i wykorzysta je do pracy na rzecz przyszłych pokoleń. Prawdziwe zmiany 

nie dotyczą tylko dnia dzisiejszego lub jutra. Chodzi o ożywienie gospodarki na najbliższe lata 

i dziesięciolecia, aby służyła ona dobrze klasie średniej i pomagała tym, którzy ciężko pracują, 

aby stać sie jej częścią.” 

—Bill Morneau, Minister finansów  
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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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