
 
Οττάβα, 22 Μαρτίου 2011 
 
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ HARPER ΒΑΖΕΙ ΕΜΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ – ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
 
Ο αξιότιμος Jim Flaherty, Υπουργός Οικονομικών, κατέθεσε σήμερα ένα σχέδιο προϋπολογισμού που βάζει εμπρός 
την Επόμενη Φάση του Οικονομικού Σχεδίου Δράσης του Καναδά, ένα σχέδιο χαμηλής φορολογίας για τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξη, που κρατά την Κυβέρνηση στην προκαθορισμένη πορεία για μία 
επιστροφή σε ισολογισμένους προϋπολογισμούς, μεσοπρόθεσμα. 
 
« Η Κυβέρνησή μας θα στηριχτεί στην επιτυχία του σχεδίου μας για τη δημιουργία κινήτρων » ανήγγειλε ο 
υπουργός Flaherty. « Καθώς προχωρεί μπροστά ο ιδιωτικός τομέας, σαν κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης και 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, η Κυβέρνηση θα ενθαρρύνει τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για μακρόχρονη 
οικονομική ευημερία, παραμένοντας ταυτόχρονα στα προκαθορισμένα για μία επιστροφή σε  ισολογισμό, 
μεσοπρόθεσμα. » 
 
Στηριζόμενη στην πολιτική για βιωσιμότητα, περιβάλλον χαμηλής φορολογίας και ευοίωνες συνθήκες ανάπτυξης, 
που έχει τεθεί σε εφαρμογή από το 2006, η Επόμενη Φάση του Οικονομικού Σχεδίου Δράσης του Καναδά, θα 
επικεντρωθεί στην υποστήριξη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την υποστήριξη οικογενειών και κοινοτήτων, 
την επένδυση στην καινοτομία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, και τη διατήρηση του οικονομικού 
πλεονεκτήματος του Καναδά. 
 
Υποστήριξη Δημιουργίας Θέσεων Εργασίας 
 
Η Κυβέρνηση θα υποστηρίξει τη δημιουργία θέσεων εργασίας βοηθώντας τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις να 
επιτύχουν, κρατώντας τους φόρους σε χαμηλό επίπεδο, επενδύοντας σε έργα εθνικής σημασίας και διατηρώντας την  
εικόνα του Καναδά σαν ένα από τα καλύτερα μέρη για επένδυση. Η Επόμενη Φάση του Οικονομικού Σχεδίου 
Δράσης του Καναδά, προωθεί αυτές τις προτεραιότητες: 
 
• Παρέχοντας μία προσωρινή Πίστωση Μίσθωσης σε Μικρές Επιχειρήσεις, για να ενθαρρύνει πρόσθετες 

προσλήψεις σε αυτόν το ζωτικό τομέα.  
• Προεκτείνοντας το πρόγραμμα κατανομής εργασίας και τη Στοχοθετημένη Πρωτοβουλία για Γηραιότερους 

Εργαζόμενους, για να βοηθήσει τους Καναδούς να παραμείνουν στο εργατικό δυναμικό. 
• Υποστηρίζοντας τον τομέα κατασκευής και επεξεργασίας , επεκτείνοντας για δύο χρόνια τον επιταχυνόμενο 

ρυθμό επιδόματος κόστους κεφαλαίου για επένδυση σε μηχανήματα και εξοπλισμό στον τομέα κατασκευής ή 
επεξεργασίας. 

• Εισάγοντας στη νομοθεσία μία μόνιμη ετήσια επένδυση $ 2 δισεκατομμυρίων δολλαρίων στο Ταμείο Φόρου 
Καυσίμων (Gas Tax Fund) για την παροχή προβλέψιμης μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης υποδομών για τους 
δήμους. 

• Επενδύοντας για την προώθηση καινοτομίας στους σημαντικους τομείς του Καναδά: γεωργία, δασονομία και 
μεταλλουργία. 

 
 
Υποστήριξη Οικογενειών και Κοινοτήτων 
 
Η Κυβέρνηση θα υποστηρίξει τις οικογένειες και τις κοινότητες ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν όλοι οι 
Καναδοί ένα υψηλό επίπεδο ζωής και να παραμείνουν οι κοινότητες εν ενεργεία και ασφαλείς. Η Επόμενη Φάση 
του Οικονομικού Σχεδίου Δράσης του Καναδά, επενδύει σε αυτούς τους στόχους: 
 
• Αυξάνοντας το Εγγυημένο Συμπλήρωμα Εισοδήματος ( GIS) για τους ηλικιωμένους που εξαρτώνται σχεδόν 

αποκλειστικά από την Ασφάλεια Γήρατος και το GIS και οι οποίοι, πιθανόν, να βρεθούν σε κίνδυνο 
αντιμετώπισης οικονομικών δυσχερειών. Το μέτρο αυτό θα παρέχει ένα νέο συμπληρωματικό επίδομα μέχρι 
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$600 ετησίως για ανύπαντρους υπερήλικες και μέχρι $840 ετησίως για ζευγάρια. Το μέτρο αυτό αντιστοιχεί σε 
μία επένδυση μεγαλύτερη από $ 300 εκατομμύρια ετησίως και θα βελτιώσει την οικονομική  εξασφάλιση για 
περισσότερους από 680.000 υπερήλικες σε όλο τον Καναδά. 

• Προσελκύοντας μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων στον τομέα υγειονομικής περίθαλψης σε υπο-
εξυπηρετούμενες  επαρχιακές και μακρινές κοινότητες, με την απόσβεση του ομοσπονδιακού ποσοστού των 
Φοιτητικών Δανείων Καναδά μέχρι $ 40.000 για νέους οικογενειακούς γιατρούς και μέχρι $20.000 για 
επαγγελματίες νοσοκόμους και νοσοκόμες. 

• Εισάγοντας μία νέα Πίστωση Φόρου για Υπεύθυνους Μέριμνας Οικογένειας, ανερχόμενη στο ποσό  $ 2.000, 
που θα παρέχει ανακούφιση από φόρους για όσους έχουν τη φροντίδα ανάπηρων εξαρτώμενων συγγενών, 
στους οποίους συμπεριλαμβάνονται, για πρώτη φορά, σύζυγοι, σύζυγοι κοινού νόμου και ανήλικα παιδιά. 

• Εισάγοντας μία νέα Πίστωση Φόρου για Παιδικές Καλές Τέχνες, μέχρι $500 ανά τέκνον, για αποδεκτές 
αμοιβές σχετικές με παιδικές δραστηριότητες: καλλιτεχνικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αναπτυξιακές. 

• Εισάγοντας μία Πίστωση Φόρου για Εθελοντές Πυροσβέστες, ανερχόμενη μέχρι $3.000, για εθελοντές 
πυροσβέστες που παρέχουν τουλάχιστον 200 ώρες υπηρεσίας στις κοινότητές τους. 

• Παρέχοντας σχεδόν $870 εκατομμύρια σε διάστημα δύο χρόνων για την αντιμετώπιση της αλλαγής κλίματος 
και της ποιότητας της ατμόσφαιρας, συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης του Οικιακού προγράμματος 
ecoENERGY-Retrofit, που θα βοηθήσει τους ιδιοκτήτες σπιτιών να καταστήσουν τα σπίτια τους πιό αποδοτικά 
σε ενέργεια και να μειώσουν τις δυσβάστακτες υψηλές δαπάνες για καύσιμα. 

 
 
Επένδυση σε Καινοτομία, Εκπαίδευση και Κατάρτιση  
 
Η Κυβέρνηση προωθεί την έρευνα σε τεχνολογίες αιχμής και παρέχει στους Καναδούς την ευκαιρία και τα κίνητρα 
για να αποκτήσουν τις απαιτούμενες επιδεξιότητες  για θέσεις εργασίας στη σημερινή αγορά εργασίας. Η Επόμενη 
Φάση του Οικονομικού Σχεδίου Δράσης του Καναδά, κάνει σημαντική πρόοδο στις προτεραιότητες αυτές: 
 
• Παρέχοντας, μέσω του Προγράμματος Βοήθειας για Βιομηχανική Έρευνα, $ 80 εκατομμύρια σε νέες 

επιχορηγήσεις, σε διάστημα τριών ετών, για να βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην επιτάχυνση 
της υιοθέτησης βασικών τεχνολογιών στον τομέα πληροφοριακής και επικοινωνίας, μέσω προγραμμάτων 
συνεργασίας με κολλέγια. 

• Εγκαθιδρώντας 10 νέες Ερευνητικές Έδρες Καναδικής Υπεροχής, μερικές από τις οποίες θα  δρούν σε τομείς 
σχετικούς με τη Στρατηγική Ψηφιακής Οικονομίας του Καναδά. 

• Αυξάνοντας τους προϋπολογισμούς των τριών ομοσπονδιακών συμβουλίων επιχορήγησης  κατά $ 47 
εκατομμύρια ετησίως, συμπεριλαμβανομένης και της υποστήριξης εμμέσων εξόδων. 

• Βελτιώνοντας την εμπορευματοποίηση και υποστηρίζοντας την επίδειξη νέων τεχνολογιών στην αγορά, μέσω 
της υποστήριξης των ερευνητικών διασυνδέσεων μεταξύ κολλεγίων, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. 

• Ενισχύοντας και επεκτείνοντας τα Καναδικά Φοιτητικά Δάνεια και Χορηγήσεις για φοιτητές του τρίτου 
βαθμού εκπαίδευσης, μερικής και πλήρους φοιτητικής απασχόλησης. 

• Ενθαρρύνοντας την πιστοποίηση δεξιοτήτων, καταστώντας αποδεκτά για ελάφρυνση φόρων όλα τα έξοδα για 
εξετάσεις σχετικές με απασχόληση, τεχνική κατάρτιση και επάγγελμα. 

 
 
Διατήρηση του Οικονομικού Πλεονεκτήματος του Καναδά 
 
Το τρίπτυχο σχέδιο της Κυβέρνησης που κατετέθη στον προϋπολογισμό του 2010 για επιστροφή σε ισολογισμό του 
προϋπολογισμού, βρίσκεται σε σωστή πορεία για να αποδώσει αποταμίευση $17,6 δισεκατομμυρίων δολλαρίων σε 
διάστημα πέντε ετών. Η Επόμενη Φάση του Οικονομικού Σχεδίου Δράσης του Καναδά, στηρίζεται πάνω στις 
ενέργειες αυτές με μέτρα που αποβλέπουν στην επίτευξη πρόσθετων αποταμιεύσεων σε διάστημα πέντε ετών: 
 
• Παραδίδοντας πάνω από $ 500 εκατομμύρια σε νέες τρέχουσες αποταμιεύσεις από τον κύκλο στρατηγικών 

αναθεωρήσεων του 2010. 
• Προστατεύοντας την ακεραιότητα και τη δικαιοσύνη του καναδικού φορολογικού συστήματος, με το κλείσιμο 

φορολογικών τρόπων υπεκφυγής. 
• Βάζοντας σε εφαρμογή μία αναλυτική μονοετή Στρατηγική και Διαχειριστική Αναθεώρηση των εξόδων όλων 

των τμημάτων, για όλη την κυβέρνηση, το 2011-12. 
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Το έλειμμα του 2010-11 προβλέπεται ότι θα είναι χαμηλότερο κατά περισσότερο από 25 τοις εκατό, από όσο ήταν 
στην περίοδο 2009-10, και προβλέπεται ότι θα συρρικνωθεί κατά ένα επιπρόσθετο 25 τοις εκατό, ξανά, το 2011-12. 
Χωρίς τον συνυπολογισμό των στοχοθετημένων αποταμιεύσεων από τη Στρατηγική και Διαχειριστική 
Αναθεώρηση, αναμένεται ότι η Κυβέρνηση θα καταγράψει ένα πλεόνασμα $ 4,2 δισεκατομμυρίων μέχρι το 2015-
16. 
 
« Προχωρώντας μπροστά, η Κυβέρνηση Harper θα διατηρήσει την επικέντρωσή της στις προτεραιότητες που έχουν 
αναπτυχθεί στην Επόμενη Φάση του Οικονομικού Σχεδίου Δράσης του Καναδά, ο ακρογωνιαίος λίθος του οποίου 
είναι η επιστροφή σε ισολογισμένο προϋπολογισμό », δήλωσε ο υπουργός  Flaherty. « Εστιάζοντας τις προσπάθειες 
σε επενδύσεις που προάγουν βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, η Κυβέρνησή μας θα επιζητήσει τη βελτίωση της 
ποιότητας της ζωής όλων των Καναδών, ενώ ταυτόχρονα, θα διατηρήσει τις δημόσιες υπηρεσίες και την πολιτιστική 
καλλιέργεια που μας χαρακτηρίζει σαν έθνος.» 
 
______________________________________________ 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης  μπορούν να επικοινωνήσουν με τους: 
 
Annette Robertson 
Press Secretary 
Office of the Minister of Finance 
613-996-7861 

Jack Aubry 
Media Relations 
Department of Finance 
613-996-8080 

 

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