Ισχυρές δράσεις για το Οντάριο
Ένα πλάνο για τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού, τη δημιουργία θέσεων
απασχόλησης, την προστασία της παιδείας και της υγειονομικής περίθαλψης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Ο Προϋπολογισμός του 2012 του Οντάριο περιλαμβάνει ένα πλάνο εξάλειψης του
ελλείμματος, το οποίο περιορίζει την αύξηση των δαπανών για προγράμματα και
συγκρατεί τις δαπάνες στα 17,7 δισ. $ για τα επόμενα τρία χρόνια, αυξάνοντας
παράλληλα τα έσοδα κατά 4,4 δισ. $, χωρίς αύξηση των φόρων.
Πρόκειται για μια σημαντική δράση για αρκετό χρονικό διάστημα και θέτει το Οντάριο στη
σωστή πορεία για την εξάλειψη του ελλείμματος το 2017–18.
Περισσότερα από 50 σεντς από κάθε δολάριο που δαπανά η κυβέρνηση του Οντάριο
αντιστοιχούν στην αποζημίωση εκπαιδευτικών, ιατρών και άλλων εργαζόμενων στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα. Δεδομένης της σοβαρής δημοσιονομικής πρόκλησης που
αντιμετωπίζει η Επαρχία, πρέπει να πραγματοποιηθεί συνετή διαχείριση των δαπανών
για αποζημιώσεις, εάν η κυβέρνηση θέλει να ικανοποιήσει τους δημοσιονομικούς της
στόχους και να προστατεύσει όσα έχουμε κερδίσει τα περασμένα οκτώ χρόνια από τους
τομείς της παιδείας και της υγειονομικής περίθαλψης.
Η διαδικασία συλλογικών διαπραγματεύσεων θα γίνει σεβαστή. Όπου δεν καταστεί
δυνατό, μέσω των διαπραγματεύσεων, να επιτευχθεί συμφωνία συνεπής με το πλάνο
για ισοσκελισμό του προϋπολογισμού και προστασία των υπηρεσιών που έχουν
προτεραιότητα, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προτείνει τα απαραίτητα διοικητικά και
νομοθετικά μέτρα.
Η κυβέρνηση προτίθεται να παρουσιάσει μια σειρά μέτρων για να καταστεί το κόστος
των συντάξεων για το δημόσιο τομέα πιο προσιτό για τους φορολογούμενους και
βιώσιμο για όσους συμμετέχουν σε συνταξιοδοτικά προγράμματα, μετά από συνεννόηση
με τους ενδιαφερόμενους που επηρεάζονται. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις όπου οι
συντάξεις παρουσιάζουν έλλειμμα, θα ζητηθεί από πολλούς εργαζόμενους στο δημόσιο
τομέα να μειώσουν τα μελλοντικά επιδόματά τους προτού αναζητηθούν πρόσθετες
συνταξιοδοτικές εισφορές από τους εργαζόμενους ή από την κυβέρνηση. Όσοι είναι ήδη
συνταξιούχοι δε θα επηρεαστούν.
Ο Προϋπολογισμός του 2012 προτείνει ισχυρές δράσεις για τον ισοσκελισμό του
προϋπολογισμού το 2017–18, όπως:
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Εξοικονόμηση 4,9 δισ. $ σε περίοδο τριών ετών



Πάγωμα του γενικού φορολογικού συντελεστή του Εταιρικού Φόρου εισοδήματος
και μειώσεις στο φορολογικό συντελεστή του Φόρου Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης
μέχρι τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού



Ορισμός πλαφόν στο Επίδομα Καθαρής Ενέργειας του Οντάριο στις 3.000 kWh
το μήνα



Αλλαγή του προγράμματος Φαρμακευτικής Επιδότησης του Οντάριο έτσι ώστε το
πέντε τοις εκατό περίπου των ηλικιωμένων, αυτοί με τα υψηλότερα εισοδήματα, να
πληρώνουν μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών τους για συνταγογραφούμενα
φάρμακα



Διασφάλιση ότι οι χρεώσεις χρηστών του Οντάριο υπερσκελίζουν το κόστος της
παροχής προγραμμάτων και υπηρεσιών



Επέκταση του παγώματος των μισθών των μελών του επαρχιακού κοινοβουλίου
για άλλα δύο χρόνια, πέντε χρόνια συνολικά



Επέκταση του παγώματος των μισθών των ανώτερων στελεχών σε νοσοκομεία,
πανεπιστήμια, κολέγια, σχολικά συμβούλια και φορείς για άλλα δύο χρόνια.

Το έλλειμμα για την περίοδο 2011–12 προβλέπεται ότι θα είναι 15,3 δισ. $, δηλαδή 1
δισ. $ χαμηλότερο από την πρόβλεψη που έγινε πριν από ένα χρόνο και βελτιωμένο
κατά περισσότερο από 38 τοις εκατό σε σχέση με την πρόβλεψη για το έλλειμμα του
2009–10 το φθινόπωρο του 2009. Χωρίς τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στον
Προϋπολογισμό του 2012, το έλλειμμα του Οντάριο θα προσέγγιζε τα 25 δισ. $ το 2014–
15. Αντίθετα, προβλέπεται να είναι 10,7 δισ. $ αυτό το οικονομικό έτος.
Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εστιάζει στην προτεραιότητα να ενισχύσει περαιτέρω την
οικονομία και να ευνοήσει προωθήσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
Θέσεις εργασίας και ευημερία
Για να συμβάλει στη δημιουργία ενός ισχυρού και διαφοροποιημένου Οντάριο που
επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επενδύουν στην καινοτομία, να βελτιώνουν την
παραγωγικότητα και να γίνονται πιο ανταγωνιστικές παγκοσμίως, η κυβέρνηση θα
προχωρήσει στα εξής:


Ενοποίηση πολλών προγραμμάτων υποστήριξης επιχειρήσεων στο Ταμείο
Θέσεων Εργασίας και Ευημερίας που θα εστιάσει στην ανάπτυξη της
παραγωγικότητας και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, εξοικονομώντας
παράλληλα συνολικά 250 εκ. $ το 2014–15



Καθιέρωση ενός Συμβουλίου Θέσεων Εργασίας και Ευημερίας με την εμπλοκή
πολλών ενδιαφερόμενων, το οποίο θα παρέχει συμβουλές προς την κυβέρνηση
σχετικά με ένα σχέδιο για την προώθηση της παραγωγικότητας του Οντάριο και θα
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καθορίσει μια σειρά ερευνητικών εργασιών σχετικά με την παραγωγικότητα και την
καινοτομία του Οντάριο


Διαφοροποίηση των εξαγωγών του Οντάριο προς τις αναδυόμενες οικονομίες με
εκσυγχρονισμό και συντονισμό των δραστηριοτήτων προώθησης εμπορικών
συναλλαγών των σχετικών υπουργείων.

Γνώσεις και ικανότητες
Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να επεκτείνει το σχέδιό της να διαθέτει το καλύτερα
εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό στον κόσμο, προκειμένου να διασφαλιστεί η μελλοντική
ευημερία στο πεδίο της οικονομίας που βασίζεται στη γνώση, μέσα από τις ακόλουθες
ενέργειες:


Πλήρης εφαρμογή του ολοήμερου νηπιαγωγείου το Σεπτέμβριο του 2014



Διατήρηση μικρού αριθμού μαθητών σε κάθε τάξη για τις μικρές τάξεις



Συνέχιση της δέσμευσης στην έκπτωση 30% στο Επίδομα Διδάκτρων του
Οντάριο για τους δικαιούχους φοιτητές σε πτυχιακά πανεπιστημιακά και κολεγιακά
προγράμματα πλήρους ωραρίου



Περαιτέρω ενσωμάτωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους
κυβερνητικούς φορείς ώστε να ανταποκρίνονται περισσότερο στη σύγχρονη αγορά
εργασίας.

Μεταρρύθμιση της υγειονομικής περίθαλψης
Η κυβέρνηση θα επεκτείνει το Πρόγραμμα Δράσης για την Υγειονομική Περίθαλψη του
Οντάριο, προκειμένου να δημιουργήσει ένα βιώσιμο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης
υψηλής ποιότητας, με τις ακόλουθες ενέργειες:


Μεταρρύθμιση της υγειονομικής περίθαλψης ώστε να μειωθεί ο ρυθμός
ανάπτυξης των δαπανών σε 2,1 τοις εκατό κατά μέσο όρο ετησίως τα επόμενα τρία
χρόνια



Ενίσχυση της περίθαλψης σε επίπεδο κοινότητας για τη φροντίδα ασθενών σε
εναλλακτικές τοποθεσίες, όπως σε κλινικές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στο
σπίτι αντί των νοσοκομείων, όπου είναι εφικτό



Μετακίνηση προς μοντέλα χρηματοδότησης με επίκεντρο τον ασθενή για τη
βελτίωση της αξίας και της ποιότητας της περίθαλψης.

ΤΙ ΕΙΠΑΝ:
«Κάνουμε τις σωστές επιλογές για να διασφαλίσουμε ότι οι οικογένειες του Οντάριο
λαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και τις καλύτερες δυνατές παροχές σε
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σχέση με τους φόρους που πληρώνουν. Όλοι μας έχουμε κάποιο ρόλο να
διαδραματίσουμε στον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού.»
- Dwight Duncan, Υπουργός Οικονομικών
«Για να οικοδομήσουμε ένα πιο ισχυρό Οντάριο χρειάζονται ισχυρές δράσεις. Θα
κάνουμε τις σωστές επιλογές για να προστατεύσουμε όσα σημαντικά έχουμε κερδίσει με
τις κοινές μας προσπάθειες. Κάνοντας αυτές τις επιλογές, θα δίνουμε προτεραιότητα
στην προστασία της παιδείας και της υγειονομικής περίθαλψης, σε κάθε περίσταση.»
- Dwight Duncan, Υπουργός Οικονομικών
ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


Ως αποτέλεσμα των μέτρων που προτάθηκαν στον Προϋπολογισμό του 2012, το
συγκεντρωτικό έλλειμμα του Οντάριο θα είναι κατά 22,1 δισ. $ χαμηλότερο το 2014–
15 απ' ό,τι εάν δεν είχε αποφασιστεί καμία δράση.



Σε κάθε δολάριο νέων εσόδων που περιλαμβάνεται στον Προϋπολογισμό του
2012, αντιστοιχούν τέσσερα δολάρια από εξοικονομήσεις και μέτρα ελέγχου των
δαπανών.



Στα μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών για προγράμματα κατά συνολικά
17,7 δισ. $ μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, σε σύγκριση με τις δαπάνες που θα
σημειώνονταν σε διαφορετική περίπτωση, περιλαμβάνονται τα εξής:


4,9 δισ. $ από προγραμματισμένες εξοικονομήσεις λόγω της κατάργησης των
αλληλεπικαλύψεων και των διπλών εργασιών, με εφαρμογή πιο αποδοτικών
μοντέλων παροχής υπηρεσιών και εστίαση στις βασικές επιχειρηματικές δράσεις



6 δισ. $ από κυβερνητικές δράσεις για τη μη καταβολή των αποζημιώσεων των
σχολικών συμβουλίων, των πληρωμών των ιατρών και των δημόσιων
λειτουργών



6,8 δισ. $ για τον περιορισμό των δαπανών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.



Η οικονομία του Οντάριο προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 1,7 τοις εκατό το
2012, κατά 2,2 τοις εκατό το 2013 και κατά 2,4 τοις εκατό το 2014.



Το 2011, δημιουργήθηκαν περισσότερες από 121.000 θέσεις εργασίας στο
Οντάριο, με τις θέσεις πλήρους απασχόλησης να αυξάνονται κατά 123.400.



Το κόστος της εξυπηρέτησης του χρέους του Οντάριο ανέρχεται περίπου στα 10
δισ. $ και αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη ετήσια δαπάνη μετά την υγειονομική
περίθαλψη και την παιδεία. Με άλλα λόγια, το Οντάριο δαπανά περισσότερα
χρήματα για τόκους κάθε χρόνο απ' όσα δαπανά για τα κολέγια και τα πανεπιστήμια.



Για κάθε ένα τοις εκατό αύξηση στα επιτόκια, το κόστος της εξυπηρέτησης του
χρέους αυξάνεται κατά 467 εκ. $ μέσα στο πρώτο έτος της αύξησης. Εάν δε ληφθεί
κανένα μέτρο για τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού, το Οντάριο θα πληρώνει για
την εξυπηρέτηση του χρέους το 2017–18 όσα δαπανά σήμερα για την παιδεία.
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Το Φεβρουάριο του 2012, το Συνεδριακό Συμβούλιο του Καναδά διαπίστωσε ότι
αν δε ληφθεί κανένα μέτρο για τον έλεγχο της αύξησης των δαπανών, το έλλειμμα
του Οντάριο θα φτάσει τα 16 δισ. $ το 2017–18. Κάνοντας παρόμοιες υποθέσεις, η
Επιτροπή Μεταρρύθμισης των Δημόσιων Υπηρεσιών του Οντάριο εκτίμησε ότι το
έλλειμμα θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και τα 30 δισ. $.



Το 2011–12, οι κατά κεφαλή δαπάνες του Οντάριο για προγράμματα
προβλέπεται να είναι 8.560 $. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσό μεταξύ των
επαρχιών και βρίσκεται 11 τοις εκατό κάτω από το μέσο όρο των δαπανών των
άλλων εννέα επαρχιακών κυβερνήσεων.



Το Οντάριο προσφέρει κυβερνητικές υπηρεσίες με τον χαμηλότερο κατά κεφαλή
αριθμό επαρχιακών δημόσιων λειτουργών.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαβάστε τον Προϋπολογισμό του 2012 του Οντάριο.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης δαπανών που λαμβάνει το
Οντάριο.
Διαβάστε υποστηρικτικές πληροφορίες για τον Προϋπολογισμό του 2012 του Οντάριο:
 Οικονομικές προοπτικές και δημοσιονομικό πλάνο του Οντάριο
 Αποζημιώσεις δημοσίου τομέα
 Ισοσκελισμός του προϋπολογισμού
 Δίκαιο και αποδοτικό σύστημα φαρμάκων
Διαβάστε τα κυριότερα σημεία του Προϋπολογισμού του 2012 του Οντάριο.
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