Silny impuls dla Ontario
Plan zrównoważenia budżetu, tworzenia miejsc pracy, ochrony edukacji i opieki
zdrowotnej
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Budżet Ontario na rok 2012 obejmuje plan wyeliminowania deficytu, który to plan
zakłada redukcję wzrostu wydatków programowych i ogranicza koszty o 17,7 mld $
w ciągu najbliższych trzech lat, równocześnie zwiększając przychody o 4,4 mld $ bez
podnoszenia podatków.
Jest to poważne działanie na poważne czasy, które stwarza realną szansę dla Ontario,
aby wyeliminować deficyt do roku 2017–18.
Ponad 50 centów z każdego dolara wydanego przez rząd Ontario jest przeznaczone na
wynagrodzenia dla nauczycieli, lekarzy i innych osób zatrudnionych w szeroko pojętym
sektorze publicznym. Ze względu na poważne wyzwania finansowe, przed jakimi stoi
Ontario, konieczna jest kontrola kosztów wynagrodzeń, aby rząd mógł osiągnąć
postawione sobie cele finansowe i ochronić zdobycze uzyskane w ciągu ostatnich ośmiu
lat w zakresie edukacji i ochrony zdrowia.
Proces negocjacji zbiorowych będzie respektowany. W przypadkach, gdy nie będzie
możliwe wynegocjowanie porozumień zgodnych z planem zrównoważenia budżetu
i ochrony priorytetowych świadczeń, rząd jest gotów zaproponować niezbędne środki
administracyjne i prawodawcze.
Rząd zamierza wprowadzić szereg środków, aby renty i emerytury w sektorze
publicznym stały się bardziej dostępne dla podatników i zapewniały utrzymanie osobom
objętym świadczeniami, po odbyciu konsultacji z zainteresowanymi stronami. Na
przykład w przypadkach deficytu w funduszu emerytalnym, wielu pracowników sektora
publicznego zostanie poproszonych o zredukowanie przyszłych świadczeń przed
rozpoczęciem starań o dodatkowe dopłaty emerytalne ze strony pracodawców lub
rządu. Nie będzie to dotyczyć aktualnych emerytów.
Budżet 2012 zakłada zdecydowane działania w celu zrównoważenia budżetu do roku
2017–18, do których należą:


Wprowadzenie oszczędności w kwocie 4,9 mld $ rozłożonych na trzy lata
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Zamrożenie obniżek stawek podatkowych ogólnego podatku dochodowego od osób
prawnych oraz stawki podatkowej dla edukacji biznesowej do chwili zbilansowania
budżetu
Limit Zasiłku Czystej Energii Ontario (Clean Energy Benefit) w wysokości 3000 kWh
miesięcznie
Zmiana programu refundacji leków Ontario (Ontario Drug Benefit program) tak, aby
około pięć procent seniorów — ci o najwyższych dochodach — dopłacało
w większym zakresie do leków przepisywanych na receptę
Zapewnienie pokrycia większej części kosztów realizacji programów i świadczeń
Ontario z opłat użytkowników
Przedłużenie zamrożenia płac posłów do parlamentu Prowincji na dalsze dwa lata –
na łączny okres pięciu lat
Przedłużenie na dalsze dwa lata zamrożenia płac urzędników wyższego szczebla
szpitali, uniwersytetów, kolegiów oraz agencji i rad szkolnych.

Przewidywany deficyt na rok 2011–12 wynosi 15,3 mld $ — a zatem jest o 1 mld $
niższy niż prognozowany rok temu i oznacza poprawę o ponad 38 mld w stosunku do
deficytu na rok 2009–10 prognozowanego jesienią roku 2009. Gdyby nie środki
zaradcze przewidziane w budżecie na rok 2012, deficyt Ontario w roku 2014–15 byłby
bliski 25 mld $. Zamiast tego wysokość deficytu przewidywanego na ten rok finansowy
wynosi 10,7 mld.
Rząd będzie nadal koncentrować się na swoich priorytetach, w celu dalszego
umacniania gospodarki i pobudzania tworzenia miejsc pracy.
Miejsca pracy i sukces gospodarczy
Aby pomóc budować silne i zróżnicowanie Ontario, które umożliwia przedsiębiorstwom
inwestowanie w innowację, poprawę produktywności i większą globalną
konkurencyjność, rząd podejmie następujące działania:






Konsolidacja licznych programów wsparcia biznesu w Funduszu Miejsc Pracy
i Sukcesu Gospodarczego (Jobs and Prosperity Fund), który skupi się na wzroście
produktywności i tworzeniu miejsc pracy, generując równocześnie łączne
oszczędności w kwocie 250 mln $ w roku 2014–15
Powołanie Rady ds. Miejsc Pracy i Sukcesu Gospodarczego (Jobs and Prosperity
Council) z udziałem wielu zainteresowanych stron, która będzie doradzać rządowi
w sprawach planu pobudzenia produktywności Ontario oraz kierować programem
badawczym dotyczącym produktywności i innowacyjności w Ontario
Zróżnicowanie eksportu Ontario na rynki wschodzące, poprzez usprawnianie
i koordynację działań odpowiednich ministerstw w zakresie promocji handlu.

Wiedza i umiejętności
Rząd będzie kontynuować realizację planu posiadania najlepiej wykształconej kadry
pracowników na świecie, aby zapewnić w przyszłości sukces gospodarki opartej na
wiedzy, poprzez następujące działania:



Pełne wprowadzenie całodniowego programu przedszkolnego do września 2014
Limit liczby uczniów w niższych klasach szkolnych
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Dalsze utrzymanie Stypendium Ontaryjskiego, które pokryje do 30% czesnego
studentom uniwersytetów i kolegiów przed dyplomem, studiującym w pełnym
wymiarze godzin i spełniającym odpowiednie wymagania
Dalsza integracja programów szkolenia w obrębie całego rządu, aby lepiej
odzwierciedlały potrzeby dzisiejszego rynku pracy.

Przekształcanie opieki zdrowotnej
Rząd będzie nadal realizować Plan Działania Ontario w zakresie Opieki Zdrowotnej
(Ontario’s Action Plan for Health Care), aby stworzyć zrównoważony system opieki
zdrowotnej wysokiej jakości, poprzez następujące działania:




Przekształcanie służby zdrowia, w celu redukcji tempa wzrostu wydatków do średniej
wartości 2,1 procent rocznie w ciągu najbliższych trzech lat
Ulepszanie opieki środowiskowej, w celu leczenia pacjentów w innych placówkach,
takich jak przychodnie „non-profit” oraz w domu, zamiast w szpitalu, jeśli stan
pacjenta na to pozwala
Przechodzenie do modeli finansowania skoncentrowanych na pacjencie, w celu
poprawy wartości i jakości opieki.

CYTATY
„Dokonujemy właściwych wyborów, aby zapewnić ontaryjskim rodzinom najlepsze
możliwe świadczenia i najlepsze wykorzystanie funduszu podatków. Wszyscy mamy do
odegrania swoją rolę w zrównoważeniu budżetu”.
- Dwight Duncan, Minister Finansów
„Budowanie silniejszego Ontario wymaga zdecydowanych działań. Podejmiemy słuszne
decyzje, aby chronić istotne zdobycze, które wspólnie uzyskaliśmy. Podejmując te
decyzje będziemy zawsze wybierać ochronę edukacji i opieki zdrowotnej – w każdym
przypadku”.
- Dwight Duncan, Minister Finansów
FAKTY W SKRÓCIE




W wyniku działań przewidzianych w Budżecie 2012, skumulowany deficyt Ontario
będzie o 22,1 mld $ niższy w roku 2014–15 niż w przypadku, gdyby żadnych działań
nie podjęto.
Na każdego jednego dolara nowych przychodów przewidzianych w Budżecie 2012
przypadają cztery dolary oszczędności i działań zmierzających do ograniczenia
kosztów.
Działania zmierzające do ograniczenia wydatków na programy o skumulowaną
kwotę 17,7 mld $ w ciągu najbliższych trzech lat, w porównaniu z sytuacją odwrotną,
obejmują:


4,9 mld $ planowanych oszczędności wynikających z eliminacji nakładania się na
siebie i powielania, wprowadzania skuteczniejszych modeli realizacji świadczeń
i skupienia się na kwestiach zasadniczych
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6 mld $ w wyniku działań rządu zmierzających do ograniczenia wynagrodzeń rad
szkolnych, lekarzy i służby publicznej
6,8 mld $ w celu ograniczenia kosztów w całym szerzej pojętym sektorze
publicznym.

Przewidywany wzrost gospodarki Ontario wynosi 1,7 procent w roku 2012,
2,2 procent w roku 2013 i 2,4 procent w roku 2014.
W roku 2011 powstało w Ontario ponad 121 000 miejsc pracy – przy czym
zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin wzrosło o 123 400.
Koszt obsługi długu Ontario wynosi około 10 mld $, co stanowi trzecią co do
wielkości pozycję w wydatkach rocznych, po opiece zdrowotnej i edukacji. O skali
wydatku może świadczyć fakt, że Ontario co roku wydaje więcej na odsetki niż na
kolegia i uniwersytety.
Przy każdym wzroście stopy odsetek o jeden procent, koszt obsługi długu wzrasta
o 467 mln $ w pierwszym roku wzrostu. Jeśli nie zostaną podjęte żadne kroki w celu
zrównoważenia budżetu, w roku 2017–18 Ontario będzie płacić prawie tyle samo za
obsługę długu, ile obecnie wydaje na edukację.
W lutym 2012 r. Rada Konferencji Kanady (Conference Board of Canada)
zasugerowała, że jeśli nie zostaną podjęte żadne działania zmierzające do
ograniczenia wzrostu wydatków, deficyt Ontario może osiągnąć kwotę 16 mld $ do
roku 2017–18. Na podstawie podobnych przesłanek Komisja ds. Reformy
świadczeń Publicznych Ontario oceniła, że deficyt może sięgnąć 30 mld $.
Wydatki Ontario na programy przewidywane w roku 2011–12 wynoszą 8560 $ na
jednego mieszkańca. Jest to najniższa kwota spośród wszystkich prowincji
i o 11 procent poniżej średniej wydatków pozostałych dziewięciu rządów prowincji.
Ontario zapewnia świadczenia rządowe dysponując najniższą liczbą pracowników
prowincjonalnych służb publicznych na jednego mieszkańca.
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DODATKOWE INFORMACJE
Przeczytaj Budżet Ontario 2012.
Dowiedz się więcej o działaniach, jakie podejmuje Ontario w celu ograniczenia
wydatków.
Przeczytaj informacje uzupełniające o Budżecie Ontario 2012:
 Perspektywy Ekonomiczne oraz Plan Fiskalny dla Ontario
 Wynagrodzenia w Sektorze Publicznym
 Zrównoważenie Budżetu
 Sprawiedliwy i Sprawny System Refundacji Leków
Przeczytaj najważniejsze informacje o Budżecie Ontario 2012.
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