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Budżet na rok 2015 przewiduje największe inwestycje
infrastrukturalne w historii Ontario
Rząd rozbudowuje Ontario, dbając o gospodarkę i tworząc miejsca pracy
23 kwietnia 2015 r.
Minister finansów, Charles Sousa, opublikował dziś Budżet na 2015 rok, który umożliwia
możliwe bezprecedensowe inwestycje w infrastrukturę, mające na celu wspieranie wzrostu
gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy.
Budżet ten jest wynikiem zobowiązania rządu do znalezienia bardziej innowacyjnych sposobów
rozwoju gospodarki, przy zachowaniu podstawowych usług publicznych, na które liczą rodziny i
społeczeństwo. W ramach tego zobowiązania środki zostały tak podzielone, aby stanowiły
wsparcie dla największych w historii Ontario inwestycji infrastrukturalnych.
Prowincja wprowadza także sprzedaż piwa w sklepach spożywczych w celu zwiększenia
wygody klienta i zapewnienia większego wyboru przy zachowaniu silnego zaangażowania
Ontario w realizowanie zasad odpowiedzialności społecznej.
Ontario prognozuje, że w latach 2015-2016 deficyt wyniesie 8,5 miliarda dolarów, mniej niż
przewidywano w budżecie na rok 2014, zatem będzie stanowić najniższy poziom od początku
globalnej recesji. Prowincja będzie nadal podejmować rozsądne i celowe podejście do
zachowania równowagi, przewidując deficyt w wysokości 4,8 miliarda dolarów prognozą na lata
2016-2017 i zrównoważenie budżetu na lata 2017-2018. Czteroczęściowy plan, opracowany
przez rząd, obejmuje rozbudowę Ontario poprzez inwestowanie w talenty i umiejętności ludzi,
budowanie obiektów infrastruktury publicznej, takich jak drogi i komunikacja publiczna,
tworzenie innowacyjnego środowiska, w którym rozwija się działalność gospodarcza oraz
tworzenie bezpiecznego planu oszczędności emerytalnych.
Rozbudowa infrastruktury Ontario
Odnawianie i rozbudowa infrastruktury publicznej wspiera przemysł Ontario, tworzy miejsca
pracy i przygotowuje Ontario do zajęcia lepszej pozycji w celu konkurowania w światowej
gospodarce, przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej,
sieci dróg i komunikacji publicznej w przyszłości. Inwestowanie przez Ontario oznacza
budowanie - a budowanie oznacza rozwój prowincji Budżet na 2015 rok (2015 Budget) stanowi
kontynuację i wzbogacenie planu Ontario o bezprecedensowe inwestycje na sumę ponad 130
miliardów dolarów, które zostaną przeznaczone na infrastrukturę publiczną w ciągu 10 lat.
Obejmuje to:
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•

Zwiększenie specjalnych funduszy Ontario ku Przyszłości (Moving Ontario Forward) o kwotę
2,6 miliarda dolarów, co w sumie zapewni 31,5 miliarda dolarów w ciągu 10 lat: około 16
miliardów dolarów na projekty komunikacyjne w Greater Toronto i Hamilton Area (GTHA) i
około 150 miliardów dolarów na transport i inne priorytetowe projekty infrastrukturalne poza
GTHA. Wzrost ten jest spowodowany wyższym celem, wynikającym z optymalizacji środków
prowincji; oraz

•

Zaplanowanie zainwestowania 11,9 miliarda dolarów w latach 2015-2016 w infrastrukturę,
taką jak drogi, mosty, transport publiczny, systemy wodne, szpitale i szkoły.

Rząd uruchamia plan odblokowania wartości posiadanych środków Prowincji i ponownego
zainwestowania przychodów netto za pośrednictwem Powiernictwa Trillium (Trillium Trust) w
transport publiczny, transport i inne priorytetowe projekty infrastrukturalne w celu wzmocnienia
gospodarki Ontario i zachęcania do tworzenia miejsc pracy. Zwiększenie specjalnych funduszy
na program Ontario ku Przyszłości przyspieszy realizację priorytetowych projektów i umożliwi
wprowadzenie do realizacji nowych projektów. Plan optymalizacji środków obejmuje:
•

poszerzenie własności Hydro One w celu utworzenia trwałych korzyści dla społeczności
i bieżącą ochronę podmiotów publicznych oraz płatników podatku od nieruchomości;

•

przegląd nieruchomości ulokowanych w najlepszych miejscach, w celu przeznaczenia
ich na sprzedaż.

Współpraca z biznesem w celu tworzenia miejsc pracy
Ontario nadal tworzy satysfakcjonujące, wysoko płatne miejsca pracy. Znacząco zwiększyło się
zatrudnienie po okresie recesji, trwającym od czerwca 2009 roku. Powstało ponad pół miliona
nowych miejsc pracy netto, z których trzy czwarte w branżach zapewniających wynagrodzenie
wyższe niż średnie. Od czasu światowej recesji gospodarczej, prowincja odzyskała wszystkie
utracone miejsca pracy. Te wysokiej jakości miejsca pracy zapewniają możliwości rozwoju
osobistego, a jednocześnie tworzą stabilność finansową i zapewniają dobrobyt wszystkim
mieszkańcom Ontario.
Budżet na 2015 rok w dalszym ciągu przyczynia się do rozwoju gospodarki prowincji Ontario
przez:
•

Zwiększenie finansowania przez 10 lat Funduszu Miejsc Pracy i Dobrobytu (Jobs and
Prosperity Fund) w celu nawiązania współpracy z większą liczbą przedsiębiorstw, poprawy
produktywności, zwiększenia innowacyjności, rozwoju eksportu i tworzenia miejsc pracy.
Budżet na 2015 rok informuje, że Fundusz będzie zwiększany w sumie o 200 milionów
dolarów, począwszy od 2015–2016, osiągając 2,7 miliarda dolarów w ciągu 10 lat i w swoje
działania włączy sektor leśnictwa.

•

Kontynuowanie, po marcu 2016 r., pomocy w zakresie cen energii elektrycznej,
przyznawanej kwalifikującym się dużym, północnym zakładom przemysłowym, które
zachowują miejsca pracy i pozostają konkurencyjne w skali światowej.

•

Przeciwdziałanie zmianom klimatu teraz, aby zapewnić pomyślną przyszłość gospodarczą i
rozwijające się społeczeństwo. Ontario wprowadzi system ograniczeń i wymiany jako
mechanizm ustalania cen węgla. Wpływy z programu ograniczenia i wymiany będą
kierowane na kluczowe priorytety, co pomoże obniżyć emisję gazów cieplarnianych.
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Rozwój wysoko wykwalifikowanej siły roboczej
Największą siłą Ontario są ludzie. Poprzez inwestowanie w ludzi dzisiaj i dając mieszkańcom
prowincji Ontario wsparcie, niezbędne im do uzyskania odpowiednich umiejętności i właściwego
zatrudniania, rząd buduje silną gospodarkę jutra. Środki budżetowe obejmują:
•

Kontynuację poprawy kształcenia i szkolenia w zakresie umiejętności, od zerówki i
całodniowego przedszkola poprzez program kształcenia w szkołach średnich i praktyk
zawodowych, do innowacji, takich jak pilotażowe programy edukacji eksperymentalnej.

•

Zainwestowanie dodatkowych 250 milionów dolarów w ciągu dwóch lat w Strategię
Miejsc Pracy dla Młodych (Youth Jobs Strategy), co daje całkowity koszt inwestycji w
programowanie zatrudnienia młodzieży wynoszący ponad 565 milionów dolarów.

•

Modernizacja Programu Pomocy Studentom (Student Assistance Program) w celu
zwiększenia pomocy finansowej dla studentów.

Odpowiedzialne zarządzanie
Rząd ma udokumentowaną historię silnego zarządzania finansami. Od lat 2010-2011 Prowincja
utrzymywała średni roczny wzrost wydatków na programy na poziomie 1,5 procenta poniżej
stopy inflacji, bez cięć podstawowych usług.
Budżet na 2015 rok to dalszy postęp w kierunku równowagi finansowej poprzez:
•

Kontynuację Przegląd, Odnawianie i Transformacja Programu (Program Review, Renewal
and Transformation, PRRT), całkowicie nowe podejście do wieloletniego planowania i
tworzenia budżetu. Identyfikację krótko- i długoterminowych możliwości w celu
przekształcania programów i usług, i dokonywanie trudnych wyborów, aby zakończyć
programy, które nie sprawdzają się, nie łączą się z kluczowymi priorytetami lub już nie służą
wyraźnym interesom publicznym. Przegląd programu na lata 2014-2015, o wartości 250
milionów dolarów ukazał, że cel programu oszczędności został zrealizowany poprzez szereg
inicjatyw, które wskazały efektywność, niższe koszty lub zmniejszenie wydatków
administracyjnych bez wpływu na najważniejsze usługi. Cele przeglądu programu
oszczędności to 500 milionów dolarów w każdym okresie: 2015-2016, 2016-2017 i 20172018.

•

Zarządzanie wzrostem wydatków na programy w średnim okresie, co do którego przewiduje
się w wysokości średnio 0,9 procent pomiędzy latami 2013-2014 i 2017-2018.

•

o

Przewiduje się, że wydatki na sektor zdrowia ogółem wzrosną średnio o 1,9 procenta
rocznie, wydatki na sektor edukacji o 2,0 procent rocznie, na sektor usług dla dzieci i
usług społecznych o 2,9 procenta rocznie i na wydatki sektora sprawiedliwości o 1,5
procenta rocznie.

o

Wydatki na programy kształcenia policealnego i szkoleń pozostaną w dużej mierze
niezmienione i przewiduje się, że wydatki na inne programy zmniejszą się średnio o
5,5 procenta rocznie.

Kontynuowane są negocjacje w sprawie umów zbiorowych z Usługami Publicznymi (Ontario
Public Service) i szerszym sektorem publicznym w ramach istniejącego programu
finansowego w prowincji Ontario, które nie obejmują dodatkowych środków na wzrost
wynagrodzeń. Wszelkie skromne podwyżki płac muszą być zrównoważone przez inne
działania w ramach bieżącego finansowania dostępnego dla pracodawców do tworzenia
umowy zera netto.
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o

•

Od lipca 2012 roku średni roczny wynegocjowany wzrost płac w całej prowincji
Ontario dla sektora publicznego wynosił 0,6 proc. Jest to kwota niższa od
publicznego sektora komunalnego (1,9 procent), publicznego sektora federalnego
(1,7 procent) i sektora prywatnego (2,0 procent) w prowincji Ontario.

Zwalczanie nielegalnej działalności gospodarczej, która szacunkowo wynosi 15 miliarda
dolarów w Ontario, aby pomóc wyrównać szanse dla biznesu. Prowincja osiąga to poprzez
lepsze gromadzenie informacji i ich analizowanie, zwiększenie środków na zwalczanie
przemytu tytoniu oraz zmniejszenie unikania podatku CIF. Prowincja zaproponuje wyjęcie
spod prawa, a także korzystanie, wytwarzanie lub dystrybucję technologii tłumienia
sprzedaży elektronicznej.

CYTAT
„Budżet Ontario na 2015 rok jest czymś więcej niż sprawozdaniem dotyczącym finansów
prowincji. Chodzi o ochronę, zachowanie i poprawę jakości życia osób z całej tej prowincji.
Ontario jest gotowe do przewodzenia Kanadzie w nowoczesnej gospodarce poprzez
inwestowanie w zabytkową infrastrukturę i transport publiczny, co nie tylko będzie dostarczać
towary na rynek szybciej i zapewni bezpieczeństwo ludzi w drodze do domu, ale sprawi
również, że Ontario będzie bardziej konkurencyjną, bardziej wydajną prowincją.
Budżet ten przedstawia nasz plan inwestowania w umiejętności i szkolenie ludzi, wspieranie
dynamicznego i konkurencyjnego klimatu dla przedsiębiorczości, wspierania bezpiecznego
przechodzenia na emeryturę i zarządzania naszym programem wydatków. Ontario jest na
dobrej drodze, aby zrównoważyć budżet do roku 2017-2018 i zrobimy to w sposób, który jest
jednocześnie sprawiedliwy i odpowiedzialny”.
- Charles Sousa, Minister Finansów

FAKTY W SKRÓCIE
Większość osób zajmujących się sektorem prywatnym przewiduje, że gospodarka Ontario
znajdzie się wśród prowincji o największym wzroście w każdym z następnych dwóch lat.
• Rząd przekazał ponad 1,3 miliarda dolarów stypendiów i pożyczek studenckich w latach
2013-2014, pomagając ponad 380 tysiącom studentów.
•

Sieć Zatrudnienia w prowincji Ontario (Employment Ontario) pomogła około milionowi
mieszkańców Ontario w latach 2013-14, w tym ponad 150 tysiącom pracodawców w całej
prowincji.

•

Dnia 1 czerwca 2014 r. godzinowa płaca minimalna wzrosła do 11 dolarów. Wzrośnie ona
do 11,25 dolara w październiku 2015 r.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Przeczytaj Budżet Ontario na rok 2013
Przeczytaj przemówienie dotyczące budżetu
Przeczytaj najważniejsze elementy budżetu Ontario na rok 2015
Przeczytaj najważniejsze informacje o budżecie Ontario na rok 2015:
•

Rozbudowa infrastruktury Ontario

•

Współpraca z biznesem w celu tworzenia miejsc pracy

•

Rozwój wysoko wykwalifikowanej siły roboczej
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•

Inwestowanie w sprawiedliwe społeczeństwo dla wszystkich mieszkańców Ontario

•

Przywództwo Krajowe - Silne Ontario, Silna Kanada

•

Wzmocnienie bezpieczeństwa emerytur wszystkich mieszkańców Ontario

•

Optymalizacja wartości w celu rozbudowy Ontario

Przeczytaj końcowe zalecenia Rady Doradczej Premiera rządu w sprawie środków rządowych

TYLKO ZAPYTANIA MEDIÓW:
Kelsey Ingram, Biuro Ministra (Minister’s Office),
416-326-1409
Scott Blodgett, Ministerstwo Finansów (Ministry of
Finance), 416-325-0324

Ontario.ca/budget
Disponible en français

KONTAKT PUBLICZNY:
1-800-337-7222
TTY: 1-800-263-7776
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