
 

 

 

 
 

Budżet 2017: budujemy silną klasę średnią 

22 marca 2017 Ottawa, Ontario Ministerstwo Finansów Kanady 

Budżet 2017 jest kolejnym etapem długoterminowego planu rządu, który ma na celu tworzenie 
miejsc pracy i wzmocnienie klasy średniej. Kanada posiada dobrze wykształconą i wysoko 
wykwalifikowaną siłę roboczą, jednak w miarę zmieniających się wymagań na rynku pracy, 
umiejętności wnoszone przez pracowników do ich miejsca pracy muszą się do tych wymagań 
dostosować. Zmiany w gospodarce — zarówno w kraju, jak i za granicą — otwierają ogromne 
możliwości dla klasy średniej i dla tych osób, którzy ciężko pracują, aby stać się jej częścią. 

Budżet 2017 koncentruje się na innowacjach, umiejętnościach, partnerstwie i sprawiedliwości, 
podejmując kolejne kroki w kierunku zapewnienia wszystkim mieszkańcom Kanady lepszej 
przyszłości. Budżet ten wspomaga ciężko pracujące, utalentowane i kreatywne osoby, aby mogły 
rozwinąć swoje umiejętności niezbędne dla postępu naszych czołowych i rozwijających się 
gałęzi przemysłu i firm. Budżet 2017 inwestuje w zdrowie Kanadyjczyków, skupiając się na 
zdrowiu psychicznym, opiece domowej i opiece zdrowotnej dla rdzennych grup 
narodowościowych Kanady. 

W dniu dzisiejszym minister finansów Bill Morneau przedstawił drugi budżet rządu — 
Budujemy silną klasę średnią, który kontynuuje  inwestycje w kanadyjską klasę średnią na 
każdym etapie ich życia, przekształca nasze dzielnice i wspólnoty oraz daje każdemu 
Kanadyjczykowi prawdziwą i sprawiedliwą szansę na sukces. 

Budżet 2017: 

• Wyposaży kanadyjskich pracowników w umiejętności i narzędzia, których potrzebują, 
aby odnieść sukces w zmieniającej się gospodarce. Budżet 2017 umieszcza 
wykwalifikowanych, utalentowanych i kreatywnych Kanadyjczyków w samym sercu 
najbardziej innowacyjnej gospodarki. Wprowadza inteligentne inwestycje, pomagające 
osobom dorosłym w zmianie lub podniesieniu kwalifikacji, aby mogli dostosować się do 
zmian w nowej gospodarce, a także pomaga młodym ludziom zdobyć umiejętności i 
doświadczenie zawodowe, których potrzebują do rozpoczęcia kariery. 

• Podejmie ważny krok w kierunku równouprawnienia płci, przedstawiając pierwsze 
oświadczenie o płci w historii Kanady, które będzie służyć jako podstawa do ciągłych, 
otwartych i przejrzystych dyskusji na temat roli, jaką odgrywa płeć w rozwoju polityki. 

• Wzmocni kanadyjski system opieki zdrowotnej, powszechny i finansowany z funduszy 
publicznych, aby zaspokoić potrzeby kanadyjskich rodzin. Budżet 2017 potwierdza 
historyczne umowy o finansowaniu z 12 prowincjami i terytoriami, inwestując w lepsze 
inicjatywy w zakresie opieki domowej i zdrowia psychicznego, które pomogą rodzinom, 
które najbardziej tego potrzebują. 
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• Będzie wspierał wysiłki Kanady, zmierzające w kierunku budowy czystej i rozwijającej 
się gospodarki, inwestując w ekologiczną infrastrukturę, która redukuje emisje gazów 
cieplarnianych, zapewnia czyste powietrze i bezpieczną wodę pitną oraz promuje energię 
odnawialną. Budżet 2017 podejmuje również ważne kroki w celu wsparcia pan-
kanadyjskiego planu w zakresie czystego wzrostu i zmian klimatycznych (Pan-Canadian 
Framework on Clean Growth and Climate Change). 

• Umieści Kanadę w czołówce zmieniającej się gospodarki, pomagając Kanadyjczykom w 
uzyskaniu dostępu do przyszłych miejsc pracy. Budżet 2017 pomaga firmom w 
nawiązywaniu kontaktów na skalę globalną, podejmuje innowacyjne i oparte na współpracy 
podejście do rozwiązywania współczesnych wyzwań i pomaga firmom uzyskać to, czego 
potrzebują do rozwoju. 

• Zbuduje silniejsze społeczności, poprawiając dostęp do wczesnego kształcenia, opieki nad 
dziećmi i do tanich miejsc zamieszkania. Budżet 2017 podejmuje konkretne działania, 
mające na celu poprawę jakości życia wszystkich Kanadyjczyków, takie jak tworzenie 
centrów kulturalnych i rekreacyjnych oraz bezpiecznych i ogólnie dostępnych przestrzeni 
publicznych. 

• Będzie wspierał pojednanie z ludnością rdzenną, poprzez inwestycje w infrastrukturę i 
opiekę zdrowotną dla rdzennych grup narodowościowych Indian i Inuitów, poprzez działania 
mające na celu wzmocnienie rdzennych społeczności, a także finansowanie kształcenia i 
szkolenia oraz działania mające na celu promowanie rewitalizacji językowej i kulturowej. 

• Zmieni system podatkowy na bardziej sprawiedliwy dla klasy średniej. Budżet 2017 
zamknie luki podatkowe, będzie ścigał uchylanie się od podatków, poprawi istniejące 
przepisy podatkowe na korzyść osób indywidualnych i rodzin oraz wyeliminuje przepisy, 
które są nieefektywne lub przestały być skuteczne. Poprzez Budżet 2017 rząd podejmie 
również kroki w celu wyeliminowania przepisów podatkowych nieproporcjonalnie 
korzystnych dla osób bogatych. 

Podejmując dziś działania — inwestując w to, czego Kanadyjczycy potrzebują zarówno teraz, 
jak i w przyszłości — Budżet 2017 pomoże stworzyć rozwijającą się gospodarkę, która 
przyniesie korzyści wszystkim Kanadyjczykom. 

Cytat 

"Budżet 2017 to przede wszystkim miejsca pracy. Chodzi o tworzenie dobrych miejsc pracy dla 
klasy średniej, przygotowując Kanadyjczyków do przyszłego rynku pracy. Następnym krokiem 
w naszym planie dla gospodarki Kanady jest podejmowanie inteligentnych i odpowiedzialnych 
inwestycji, które muszą być innowacyjne i konkurencyjne, a jednocześnie poprawiać stan 
zdrowia naszych społeczności, zapewniając lepszą przyszłość naszym dzieciom i wnukom." 

Bill Morneau, Minister Finansów 
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Powiązane publikacje 
• Plan budżetu

• Mowa budżetowa

• Karty informacyjne

• The Fiscal Monitor, styczeń 2017

Kontakty medialne: 
Annie Donolo 
Sekretarz prasowy 
Biuro Ministra Finansów 
annie.donolo@canada.ca 
613-769-7187 

Kontakty z mediami 
Ministerstwo Finansów 
fin.media-media.fin@canada.ca 
613-369-4000  

Pytania ogólne  
Telefon: 613-369-3710 
Faks: 613-369-4065 
TTY: 613-369-3230 
E-mail: fin.financepublic-financepublique.fin@canada.ca 
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