Υπουργείο Οικονομικών

Δελτίο Τύπου
Ανακοίνωση από τον Υπουργό Κο Oliver ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, Χαμηλού
Φορολογικού Σχεδίου για θέσεις Εργασίας, Ανάπτυξη και Ασφάλεια.

Το Σχέδιο Οικονομικής Δράσης 2015 υποστηρίζει την δημιουργία θέσεων
εργασίας , την ανάπτυξη και τη διασφάλιση της ασφάλειας των Καναδών.
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Οτάβα, Καναδάς

Υπουργείο Οικονομικών

Ο Υπουργός οικονομικών Κος Joe Oliver [Τζο Όλιβερ] Ανακοίνωσε σήμερα το Σχέδιο
Οικονομικής Δράσης 2015, τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό της Κυβέρνησης του Κου
Harper, χαμηλό φορολογικό σχέδιο για θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και ασφάλεια.
Το Σχέδιο Οικονομικής Δράσης 2015 θα:


Πραγματοποιήσει την υπόσχεση της Κυβέρνησης του Κου Harper σχετικά με
τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού το 2015. Η Κυβέρνηση θα επιστρέψει σε
ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρήσει την
χαμηλότερη δυνατή ομοσπονδιακή φορολογική επιβάρυνση για τους Καναδούς που
έχει εφαρμοστεί σε διάστημα μεγαλύτερο του μισού αιώνα.







Υποστηρίξει την δημιουργία Θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη
καθιστώντας τον Καναδά πιο ανταγωνιστικό ως χώρα και δίνοντας στις
επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας την δυνατότητα να αναπτυχθούν,
δημιουργώντας νέες και καινοτόμες επενδύσεις που να αξιοποιούν την ιστορική στήριξη
της κυβέρνησης στον τομέα των υποδομών καθώς επίσης εκπαιδεύοντας και
καταρτίζοντας υψηλά εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που να ανταποκρίνεται στις
εξελισσόμενες ανάγκες των εργοδοτών.
Βοηθήσει στην ευημερία οικογενειών και κοινοτήτων με το να συνεχίζει να παρέχει
φορολογικές ελαφρύνσεις και άλλου είδους υποστήριξη για τις σκληρά εργαζόμενες
οικογένειες καθώς και για μεμονωμένα άτομα, ενισχύοντας παράλληλα τις ευκαιρίες για
όλους.
Κατοχυρώσει την ασφάλεια των Καναδών υποστηρίζοντας τις Καναδικές Ένοπλες
Δυνάμεις και προστατεύοντας τους Καναδούς από την απειλή της τρομοκρατίας τόσο
στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Ισοσκελισμός του Κρατικού Υπολογισμού:








Το έλλειμμα έχει μειωθεί από 55,6 δισεκατομμύρια δολάρια Καναδά, στο αποκορύφωμα
της μεγάλης ύφεσης, σε ένα προβλεπόμενο πλεόνασμα ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων
δολάρια Καναδά για το οικονομικό έτος 2015-16.
Η Κυβέρνηση του Κου Harper πριν από τη μεγάλη ύφεση μείωσε το χρέος κατά 37
δισεκατομμύρια δολάρια Καναδά, γεγονός το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό λόγο για τον
οποίο η συνολική επιβάρυνση του καθαρού Kυβερνητικού χρέους του Καναδά είναι η
χαμηλότερη από όλες τις χώρες της Ομάδας των Επτά (G-7) και μεταξύ των
χαμηλότερων των G-20 χωρών.
Θα κατατεθεί σχετική νομοθεσία σχετικά με την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού η
οποία θα θεσπίσει νομοθετικά την υπεύθυνη πολιτική της δημοσιονομικής διαχείρισης
της Κυβέρνησης Harper η οποία δημιουργεί θέσεις εργασίας και επιστρέφει
περισσότερα χρήματα στις τσέπες των Καναδών.

Ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός δίνει την δυνατότητα και επιτρέπει στην
Κυβέρνηση Harper να μειώσει περαιτέρω τους φόρους τόσο για τις Καναδικές
οικογένειες όσο και για μεμονωμένα άτομα.

Υποστήριξη Θέσεων Εργασίας και Ανάπτυξη:








Μείωση του φόρου για τις Μικρές Επιχειρήσεις στο 9 τοις εκατό (9%) μέχρι το
2019 – επανατοποθετόντας με αυτό τον τρόπο το κατ 'εκτίμηση ποσό των 2,7
δισεκατομμυρίων δολάρια Καναδά πίσω στις τσέπες των μικρών επιχειρήσεων και των
ιδιοκτητών τους που δημιουργούν θέσεις εργασίας, από τώρα μέχρι και το 2019-2020.
Χορήγηση στους κατασκευαστές 10ετούς επιταχυνόμενου ρυθμού επιδόματος

κόστους κεφαλαίου για επενδύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα σε
μηχανήματα και εξοπλισμό στον τομέα κατασκευής ή επεξεργασίας.
Αύξηση της εφ’ όρου ζωής Απαλλαγής από Κεφαλαιουχικά Κέρδη στο
1 εκατομμύριο δολάρια Καναδά για ιδιοκτήτες αγροτικών και αλιευτικών επιχειρήσεων.
Βελτίωση των όρων πρόσβασης στην παροχή χρηματοδότησης για Καναδικές μικρές
επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος Χρηματοδότησης Μικρών Επιχειρήσεων στον
Καναδά.
Επέκταση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της Τράπεζα Επιχειρηματικής
Ανάπτυξης Καναδά και του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων

Καναδά με σκοπό να υποστηρίξει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.






Χορηγία 14 εκατομμυρίων δολαρίων Καναδά για δύο χρόνια στον οργανισμο
‘Futurpreneur Canada’ προς υποστήριξη των νέων επιχειρηματιών.

Υποστήριξη του σχεδίου δράσης για τις Γυναίκες Επιχειρηματίες με σκοπό να
βοηθήσει τις γυναίκες ιδιοκτήτριες επιχειρήσεων να επιτύχουν.
Παροχή βοήθειας σε καινοτόμες επιχειρήσεις προκειμένου να αναπτυχθούν και
να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας μέσω του σχεδίου δράσης του
επιχειρηματικού κεφαλαίου (Venture Capital Action Plan).
Παροχή υποστήριξης σε επαρχίες και επικράτειες προκειμένου να διευκολυνθεί η
εναρμόνιση μαθητείας και εκπαίδευσης σε επιτηδεύματα καθώς και οι απαιτήσεις
πιστοποίησης σε στοχοθετημένα επιτηδεύματα του Προγράμματος ‘Red Seal’.
Επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη διεθνούς επιπέδου, διαθέτοντας πάνω από 1,5
δισεκατομμύρια δολάρια Καναδά σε χρηματοδότηση σε διάστημα πέντε χρόνων

για να την προώθηση της ανανεωμένης στρατηγικής της Κυβέρνησης που αφορά
στην επιστήμη, στην τεχνολογία και στην καινοτομία.
 Συνέχιση της παροχής 5.35 δισεκατομμυρίων δολαρίων Καναδά ετησίως, κατά
μέσο όρο, για υποδομές στις επαρχίες, στις επικράτειες και στους δήμους, στο
πλαίσιο του Σχεδίου Νέων Κατασκευών του Καναδά.
 Επένδυση 750 εκατομμυρίων δολαρίων Καναδά σε διάστημα δύο ετών, αρχής
γενομένης από το 2017-18 και 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων Καναδά ετησίως και
μετέπειτα, σε ένα νέο Ταμείο Δημόσιας Συγκοινωνίας που θα στοχεύει
στην κατασκευή νέων υποδομών δημόσιας συγκοινωνίας ούτως ώστε να μειωθεί
η κυκλοφοριακή συμφόρηση και να καταπολεμηθεί η ακινητοποίηση οχημάτων
στις μεγαλουπόλεις.
Υποστήριξη Οικογενειών και Κοινοτήτων με στόχο την ευημερία:














Αύξηση του ετήσιου Αφορολόγητου Ορίου Καταθέσεων Ταμιευτηρίου σε
10.000 δολάρια Καναδά, με ισχύ για το 2015 και τα επόμενα έτη.
Μείωση των συντελεστών ελάχιστης χρηματικής ανάληψης από το
Καταχωρισμένο Ταμείο Συνταξιοδοτικού Εισοδήματος (RRIF) ούτως ώστε να
δύνανται οι ηλικιωμένοι να διατηρήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες από τις
συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις τους και με αυτό τον τρόπο να υποστηρίξουν
καλύτερα τις ανάγκες του συνταξιοδοτικού εισοδήματος τους.
Υποστήριξη στους ηλικιωμένους και στα άτομα με ειδικές ανάγκες μέσω της
καθιέρωσης του προγράμματος ‘Φορολογικές Ελαφρύνσεις για την
Προσβασιμότητα της Οικίας’ το οποίο βοηθά με τα έξοδα ανακαίνισης για να
κάνουν τα σπίτια τους πιο ασφαλή και πιο προσβάσιμα, έτσι ώστε να μπορούν να
ζουν ανεξάρτητα και να παραμείνουν στα σπίτια τους.
Βελτίωση πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επεκτείνοντας την
επιλεξιμότητα για το πρόγραμμα ‘Φοιτητικές Υποτροφίες Χαμηλού και Μεσαίου
Εισοδήματος Καναδά’ για φοιτητές που φοιτούν σε προγράμματα μικρής
διάρκειας.
Καθιστώντας το Πρόγραμμα Καναδικών Φοιτητικών Δανείων προσβάσιμο στην
οικογένεια μειώνοντας την αναμενόμενη γονική συνεισφορά στο πλαίσιο της
διαδικασίας αξιολόγησης των αναγκών.
Υποστήριξη των πλέον ευάλωτων στις κοινότητές μας με την παροχή 150
εκατομμυρίων δολαρίων Καναδά σε διάστημα τεσσάρων ετών, αρχής γενομένης
το 2016 - 17, για την υποστήριξη της κοινωνικής στέγασης στον Καναδά
παρέχοντας στους φορείς της κοινωνικής στέγασης τη δυνατότητα να
προπληρώσουν τα μακροπρόθεσμα, μη-ανανεώσιμα στεγαστικά δάνειά τους
χωρίς κύρωση.
Βελτίωση πρόσβασης σε έντυπο υλικό για άτομα με προβλήματα όρασης.
Παροχή 5,7 εκατομμυρίων δολαρίων Καναδά σε διάστημα πέντε ετών για
υποστήριξη στην εξασφάλιση νέας πρόσβασης στην αγορά των Καναδικών
προϊόντων φώκιας.
Εξασφάλιση για τους βετεράνους και τις οικογένειές τους όσον αφορά στη λήψη
της υποστήριξης που χρειάζονται με: την χορήγηση μιας νέας ‘Παροχής



Ασφάλειας στο Συνταξιοδοτικό Εισόδημα’ σε βετεράνους με μέτρια έως σοβαρή
αναπηρία, διεύρυνση δυνατότητας πρόσβασης στο ‘Επίδομα Μόνιμης
Απομείωσης’ σε βετεράνους με αναπηρία, ενίσχυση της ‘Παροχής Απώλειας
Αποδοχών’ για εφέδρους μερικής απασχόλησης, δημιουργία μιας νέας
αφορολόγητης ‘Παροχής Αρωγής για Οικογενειακή Υποστήριξη’ προς
αναγνώριση και έπαινο του προσωπικού οικογενειακής υποστήριξης και, αύξηση
του επιπέδου παροχής εξατομικευμένης υποστήριξης προς τους βετεράνους.
Επέκταση του ‘Επιδόματος Ανεργίας Οικογενειακής Φροντίδας’ από έξι
εβδομάδες σε έξι μήνες για την καλύτερη οικονομική υποστήριξη Καναδών
πολιτών που έχουν την φροντίδα βαριά αρρώστων και ετοιμοθάνατων μελών της
οικογένειάς τους.

Διασφάλιση της ασφάλειας για τους Καναδούς πολίτες:







Αύξηση της χρηματοδότησης για την Εθνική Άμυνα παρέχοντας στις Καναδικές
Ένοπλες Δυνάμεις σχεδόν 12 δισεκατομμύρια δολλάρια Καναδά σε διάστημα 10
χρόνων, εξασφαλίζοντας έτσι ότι ο Καναδάς μπορεί να συνεχίσει να έχει μια
ικανή στρατιωτική δύναμη έτοιμη να υπηρετήσει και εντός της χώρας και στο
εξωτερικό.
Υποστήριξη των Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων για ετοιμότητα δράσης με την
παροχή έως και 360 εκατομμυρίων δολαρίων Καναδά στην Εθνική Άμυνα κατά
το 2015-16, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η οργάνωση ISIS.
Καταπολεμούμε την τρομοκρατία παρέχοντας πρόσθετους οικονομικούς πόρους
στη Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία, την Καναδική Μυστική Υπηρεσία
Πληροφοριών και την Υπηρεσία Συνοριακών Υπηρεσιών του Καναδά.
Ενίσχυση της ικανότητας του Καναδά να συγκεντρώσει ξένες μυστικές
υπηρεσίες.
Προστασία της ακεραιότητας των συνόρων μας και διευκόλυνση των νόμιμων
ταξιδιών στον Καναδά για ταξιδιώτες χαμηλής επικινδυνότητας από επιλεγμένες
χώρες για τις οποίες ισχύει η υποχρεωτική βίζα.
Συντομευμένα στοιχεία:








Μια τυπική καναδική τετραμελής οικογένεια που έχει δύο μισθωτούς θα λάβει το
2015 φορολογική ελάφρυνση και αύξηση παροχών έως και 6.000 δολλάρια
Καναδά, λόγω των φορολογικών περικοπών και αυξημένων παροχών της
κυβέρνησης Harper.
Η κυβέρνηση, από την έναρξη της θητείας της και κάθε χρόνο, προβαίνει στην
μείωση των φόρων. Συγκεκριμένα, η συνολική ομοσπονδιακή φορολογική
επιβάρυνση βρίσκεται τώρα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 50 χρόνων.
Πάνω από 1,2 εκατομμύρια Καναδών πολιτών έχουν τώρα εργασία από ό,τι στο
τέλος της οικονομικής ύφεσης τον Ιούνιο του 2009. Η πλειοψηφία αυτών των
καθαρών νέων θέσεων εργασίας αποτελείται από υψηλόμισθες θέσεις πλήρους
απασχόλησης σε βιομηχανίες του ιδιωτικού τομέα.
Ο Καναδάς απέδειξε μία από τις καλύτερες οικονομικές επιδόσεις της ομάδας
των χωρών G-7 κατά την ανάκαμψη της οικονομίας.







Το πραγματικό ΑΕΠ (ακαθάριστο εγχώριο προϊόν) είναι σημαντικά πάνω από τα
επίπεδα που ευρίσκετο προ της ύφεσης - η καλύτερη επίδοση μεταξύ των χωρών
G-7.
Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, στην ετήσια Έκθεσή του για την Παγκόσμια
Ανταγωνιστικότητα, βαθμολόγησε το τραπεζικό σύστημα του Καναδά ως το
σωστότερο παγκοσμίως για έβδομη συνεχόμενη χρονιά.
Σύμφωνα με την εταιρεία KPMG, το κόστος της συνολικής φορολογίας των
επιχειρήσεων στον Καναδά είναι το χαμηλότερο μεταξύ των χωρών G-7 και
46 τοις εκατό χαμηλότερο από αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών.
Το Bloomberg κατατάσσει τον Καναδά ως τη δεύτερη πιο ελκυστική χώρα στον
κόσμο για την έναρξη και λειτουργία επιχειρήσεων.
Τέσσερις οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας – η Επενδυτική
Υπηρεσία Moody, η Fitch Ratings, η Standard & Poor 's και η DBRS επαναβεβαίωσαν τις κορυφαίες βαθμολογίες τους για τον Καναδά, και
αναμένεται ότι ο Καναδάς θα διατηρήσει την αξιολόγηση ΑΑΑ κατά το επόμενο
έτος.
Σύναψη



‘Το Σχέδιο Οικονομικής Δράσης 2015, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας,
ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη ευημερία. Πρόκειται για ένα ισοσκελισμένο
προϋπολογισμό, όπως ακριβώς είχαμε υποσχεθεί, που μειώνει τους φόρους για τα
σκληρά εργαζόμενα άτομα και τις σκληρά εργαζόμενες οικογένειες.
Είναι ένα σχέδιο συνετές και βασισμένο σε ηθικές αρχές που θα οδηγήσει τους
Καναδούς σε μεγαλύτερη ευημερία, μεγαλύτερη ασφάλεια, και θα τους
καταστήσει ακόμα πιο σίγουρους για την θέση της χώρας μας παγκοσμίως. Οι
Καναδοί μπορούν να είναι ήσυχοι ότι με την ισχυρή ηγεσία του πρωθυπουργού
Steven Harper, η δημοσιονομική κατάσταση του Καναδά είναι σε τάξη.’

Joe Oliver, Υπουργός Οικονομοικών
Σχετικός Σύνδεσμος
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