
 

 

 

 

 

Oприлюднення Урядом Канади бюджету на 2022 рік  

7 квітня 2022 року                   Оттава, Онтаріо                    Департамент фінансів Канади  

Сьогодні вельмишановна Христя Фріланд, віце-прем’єр-міністр і міністр фінансів, 
оприлюднила Бюджет на 2022 рік: План розвитку нашої економіки та підвищення рівня 
життя. 

Після глибокої рецесії спричиненої пандемією, зосередженість уряду на робочих місцях 
(на збереженні зайнятості канадців і на утримання роботодавців на плаву) забезпечила 
швидке та впевнене відновлення економіки Канади. Канада демонструє найкращі 
показники відновлення робочих місць серед країн Великої Сімки, відновивши 112 

відсотків втрачених робочих місць при цьому рівень безробіття становить лише 5,5 
відсотка  - це  близько до мінімуму в 5,4 відсотка в 2019 році, який був найкращим в 
Канаді за останні п’ять десятиліть.  

У бюджеті на 2022 рік уряд здійснює цілеспрямовані інвестиції для створення робочих 

місць і процвітання сьогодення, а також для створення міцнішого економічного 
майбутнього для всіх канадців.  

До них належать: 

1. Інвестиції в канадців і підвищення  життєвого рівня: Канадці є основою сильної 

та зростаючої економіки, а заходи, які підтримують доступ до житла та ринку 
праці, є обов’язковими для економічного зростання. Бюджет на 2022 рік передбачає 
наступні заходи в сфері житлового будівнцтва: вихід Канади на шлях подвоєння 
будівництва житла протягом наступного десятиліття; допомога канадцям в 

заощадженні і придбанні першого житла; заборона іноземних інвестицій, які 
роблять житло менш доступним для канадців; припинення несправедливої 
практики, яка робить житло дорожчим для канадців. Бюджет 2022 також інвестує в 
забезпечення канадських робітників навичками, які їм потрібні для отримання 

добре оплачуваної роботи сьогодні і завтра, а також полегшить пошук робочих 
місць кваліфікованим іммігрантам, яких потребеє наша економіка для того,  щоб 
Канада стала їхньою домівкою. Бюджет 2022 передбачає значні подальші 
інвестиції в доступний догляд за дітьми, у скорочення відставання графіку 

планових операцій і медичних процедур у нашій системі охорони здоров’я, а також 
у просування примирення з корінними народами. 

 

2. Інвестування в економічне зростання та інновації, Ключом до довгострокового 

процвітання Канади є економічне зростання. Бюджет 2022 ґрунтується на 
історичних інвестиціях бюджету 2021 у раннє навчання та догляд за дітьми, які 
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можуть збільшити реальний ВВП на 1,2 відсотка протягом наступних двох 
десятиліть, і включає подальші важливі інвестиції, щоб зробити економіку Канади 

сильнішою та інноваційною. Ці інвестиції включають новий Канадський фонд 
зростання, який залучить десятки мільярдів доларів приватних інвестицій у 
канадські галузі та канадські робочі місця, а також нове агентство з інновацій та 
інвестицій, яке допоможе підвищити продуктивність і зростання в нашій економіці. 

Бюджет на 2022 рік також передбачає до 3,8 мільярдів доларів на реалізацію 
першої Канадської стратегії критичних корисних копалин – стратегії, яка створить 
тисячі хороших робочих місць і задовільнить зростаючу потребу в мінералах, які 
використовуються у всьому, від телефонів до електромобілів. Заходи також 

включають кроки для побудови більш стійких ланцюгів поставок, зниження 
податків для зростаючого малого бізнесу Канади, а також стимулювання створення 
та забезпечення захисту канадської інтелектуальної власності. 

 

3. Інвестування в екологічно чисту економіку. Захист нашого довкілля та боротьба 
зі зміною клімату – це правильна річ для планети, а також правильна річ для нашої 
економіки. В рамках бюджету на 2022 рік уряд допоможе канадцям і канадським 
підприємствам отримати вигоду від глобального переходу до екологічно чистої 

економіки, в тому числі за допомогою нових стимулів для розвитку екологічно 

чистих технологій та уловлювання, використання та зберігання вуглецю. На 
додаток до подальших інвестицій для захисту нашої землі, озер і океанів, уряд 
також зробить для канадців доступнішими придбання транспортних засобів з 

нульовими викидами, будівництво та розширення національної мережі зарядних 
станцій з нульовими викидами та нові інвестиції в екологічно чисту енергію. 

Канада вступила в пандемію з найнижчим співвідношенням чистого боргу до ВВП з усіх 
країн Великої Сімки, і ця перевага з тих пір збільшилася порівняно з іншими країнами. За 

допомогою  бюджета на 2022 рік, Канада збереже цю лідируючу позицію, а також 
побачить друге найшвидше відновлення до кінця цього року серед країн Великої Сімки. 
Оскільки федеральний уряд інвестував вісім з кожних десяти доларів на підтримку 
канадців та канадської економіки під час пандемії, бюджет на 2022 рік представляє собою 

фінансово відповідальний підхід до економічного зростання та створює економіку, яка 
працює для всіх. Найважливішим є те, що він підтримує фіскальний якір уряду - зниження 
відношення боргу до ВВП та зменшення дефіциту, пов’язаного з COVID-19, що 
забезпечить збереження фінансів Канади в довгостроковій перспективі.  

Цитата  

«Бюджет на 2022 рік – це розвиток нашої економіки, створення хороших робочих місць та 
будування Канади, де ніхто не залишиться позаду. Наш план відповідальний і 
продуманий, і він означатиме більше будинків і добре оплачуваних робочих місць для 

канадців; чистіше повітря та чистіша вода для наших дітей; сильніша та стійкіша 
економіка на роки вперед». 

Вельмишановна Христя Фріланд, віце-прем'єр-міністр і міністр фінансів 
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Короткі факти 

 Заходи в бюджеті на 2022 рік, направлені на підвищення доступності житла 

включають: 

o Постанова Канади на шлях подвоєння будівництва нових будинків у 

наступне десятиліття; 

o Допомога канадцям в купівлі свого першого будинку, у тому числі шляхом 

запровадження першого ощадного рахунку без оподаткування та подвоєння 

податкового кредиту для покупців першого житла;  

o Запуск нового Фонду прискорення житлового будівництва, націленого на 

створення 100 000 нових житлових одиниць протягом наступних п'яти років. 

 Заходи в бюджеті на 2022 рік для боротьби зі зміною клімату включають:  

o Більше 3 мільярдів доларів на фінансування, збільшення доступності 

транспортних засобів з нульовими викидами та будування національної 

мережі зарядних станцій; 

o Значні нові інвестиції на захист нашої землі, озер та океанів;  

o Створення Канадського фонду зростання, щоб допомогти залучити десятки 

мільярдів доларів приватного капіталу для побудови економіки з нульовим 

балансом викидів вуглецю до 2050 року. 

 Подальші важливі заходи в бюджеті на 2022 рік включають: 

o 5,3 мільярда доларів протягом п'яти років для надання стоматологічної 

допомоги канадцям із сімейним доходом менше ніж 90 000 доларів на рік, 

починаючи з дітей до 12 років у 2022 році, з 2023 року для підлітків до 18 

років, літніх людей та осіб, які живуть з інвалідністю, і з повним 

впровадженням програми  до 2025 року. Програма буде обмежена сімейним 

доходом менше 90 000 доларів на рік; для тих хто має індивідуальний дохід 

- менше 70 000 доларів на рік; 

o До 3,8 мільярдів доларів на реалізацію першої Канадської стратегії 

критичних корисних копалин; 

o 11 мільярдів доларів додаткового фінансування, щоб продовжувати 

підтримувати дітей корінних народів та їх сім’ї, а також допомагати 

корінним громадам продовжувати розвиватися та формувати своє майбутнє; 

o Понад 8 мільярдів доларів у новому фінансуванні для кращого оснащення 

канадських збройних сил, посилення внеску Канади в наші основні альянси, 

як-то НАТО і Командування Аерокосмічної Оборони Північної Америки 

(NORAD), і посилення кібербезпеки Канади; 

o Подальша підтримка України та її народу в умовах незаконного вторгнення 

Росії, включаючи до 1 мільярда доларів нових позикових ресурсів 

українському уряду через новий Адміністрований рахунок для України в 

Міжнародному валютному фонді (МВФ), а також додаткові 500 мільйонів 

доларів у військовій допомозі; 

o Тимчасовий Дивіденд на відновлення Канади, що представляє собою 

одноразовий 15-відсотковий податок на оподатковуваний прибуток у 2021 
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році понад 1 мільярд доларів, для найбільших канадських банківських і 

страхових груп, щоб допомогти підтримати ширше відновлення Канади; і 

o Постійне підвищення 1,5 відсоткового пункту ставки податку на прибуток 

підприємств банківських груп та груп зі страхування життя на 

оподатковуваний прибуток понад 100 мільйонів доларів. 

 

Додаткова інформація 

 Зробити житло більш доступним 

 Сильна, зростаюча та стійка економіка 

 Чисте повітря та потужна економіка 

 Створення робочих місць для середнього класу 

 Лідерство Канади у світі 

 Потужна охорона здоров'я 

 Рух уперед до примирення 

 Безпечні та інклюзивні спільноти 

 Інвестування, щоб зробити життя доступнішим 

 Підтримка віддалених громад Канади 

 Підтримка раннього навчання та догляду за дітьми 

 Податкова справедливість 

 

Пов'язане посилання 

 Економічне та фіскальне оновлення 2021 року 

Контакти 

ЗМІ можуть звертатися: 

Adrienne Vaupshas 
Прес-секретар 

Офіс віце-прем'єр-міністра та міністра фінансів 
Adrienne.Vaupshas@fin.gc.ca 
 

Зв'язки зі ЗМІ 

Міністерство фінансів Канади 
mediare@fin.gc.ca 
613-369-4000 
 

Загальні запити 
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Телефон: 1-833-712-2292 
TTY: 613-369-3230 

Електронна пошта: financepublic-financepublique@fin.gc.ca 
 

 

 

 


