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Підвищуємо рівень життя і будуємо економіку, яка працює для всіх 
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Сьогодні вельмишановна Христя Фріланд, заступниця федерального уряду та міністерка 
фінансів, оприлюднила Економічний Звіт за осінь 2022 року. 

На тлі глобальної економічної невизначеності, заява підкреслює план уряду продовжувати 
управління економікою, направлене на покращення добробуту канадців. Надання урядом 
цільової допомоги людям, які її найбільше потребують – є вагомим чинником, 
допомагаючим впоратися зі зростаючими витратами, повязаними з  підвищенням цін на 
продукти харчування та товари першої необхідності. Уряд також дотримується 
комплексного плану спрямованого на допомогу в стабілізації  ринку нерухомості, та 
допомогу людям в збереженні заощадженнь на придбання житла та запобігання 
спекулятивного продажу нерухомості. У ньому викладено амбітний план зміцнення 
промисловості та побудови процвітаючої економіки з нульовим балансом викидів 
вуглецю, з можливостями та новими робочими місцями у всіх галузях економіки по всій 
країні. 

Канадська економіка протистоїть глобальним труднощам з позиції фундаментальної сили, 
такої як, близьким до рекордного мінімуму рівнем безробіття (на сьогодні працює на 
400 000 канадців більше, ніж до пандемії),  найвищим цьогорічним економічним рівнем 
зростання серед країн Великої сімки, найвищим кредитним рейтингом та найнижчим 
рівнем співвідношення боргу та дефіциту до ВВП у країнах Великої сімки. Канадці мають 
бути впевненими в подальшому процвітанні, та можливості подолання будь-яких 
труднощів та перешкод. 

Подолання дефіциту, пов’язаного з COVID-19, і скорочення співвідношення федерального 
боргу до ВВП у середньостроковій перспективі є фінансовою опорою федерального уряду. 
Прогнозується, що відношення федерального боргу до ВВП буде постійно знижуватися, і 
на сьогодні швидкість зниження превищує передбачену в бюджеті на 2022 рік. 

Цитата 
«Сьогоднішній Економічний Звіт зосереджений на розбудові економіки, яка працює для 
всіх; економіки, яка створює привабливі робочі місця, та направлена на підвищення рівня 
життя канадців. Незважаючи на те, що ми стикаємося зі світовими труднощами, 
інвестиції, які ми робимо сьогодні, зроблять Канаду більш стійкою та процвітаючою для 
майбутніх поколінь». 

Вельмишановна Христя Фріланд, заступниця федерального уряду та міністерка фінансів 



 

Короткі факти 
• Нові заходи, запропоновані в Економічному Звіті за осінь 2022 року, включають: 

 
1. Підвищення рівня життя: 
• Скасування відсотків на федеральні студентські та учнівські позики; 
• Створення нової щоквартальної допомоги низькооплачуваним працівникам 

(Canada Workers Benefit) з автоматичними авансовими виплатами; 
• Виконання ключових положень урядового плану зробити житло доступнішим, 

включаючи створення нового безподаткового ощадного рахунку для 
придбання першого житла (Tax-Free First Home Savings Account), подвоєння 
податкової пільги для тих, хто купує житло вперше (First-Time Home Buyers’ 
Tax Credit), і забезпечення того, щоб ті хто заробляє на спекулятивному 
продажі нерухомості, сплачували рівнозначні податки. 

• Зниження комісії за розрахунки кредитною карткою для малого бізнесу. 
 

2. Інвестиції в створення робочих місць, зростання та економіку, яка працює 
для всіх: 
• Запуск нового Фонду розвитку Канади (Canada Growth Fund), який допоможе 
залучити до Канади мільярди доларів нових приватних інвестицій, необхідних 
для зменшення викидів в навколишнє середовище, розвитку нашої економіки 
та створення якісних робочих місць; 
 • Запровадження значних інвестиційних податкових пільг для чистих 
технологій і чистого водню, які допоможуть створити якісні робочі місця, та 
зроблять Канаду лідером у переході до нульового чистого прибутку; 
• Запровадження нового податку на викуп акцій корпораціями в Канаді;  
• Створення Навчального центру довгострокових робочих місць (Sustainable 
Jobs Training Centre) та інвестування в нові перспективні робочі місця 
Професійними Спілками (Union Training and Innovation Program), для надання  
працівникам допомоги в здобутті необхідних навичок для якісної роботи 
сьогодні та в майбутньому. 

Супутні матеріали 

• Економічний звіт за осінь 2022 року 
• Виступ віце-прем’єр-міністра 
• Підвищення рівня життя 
• Доступне житло 
• Робочі місця, зростання та економіка, яка працює для всіх 
• Канадський фонд розвитку 

 

Асоційовані посилання 
• Annual Financial Report 2021-2022 

https://www.canada.ca/en/department-finance/services/publications/annual-financial-report/2022.html


• Affordability Plan 
• Legislation to double the GST Credit for six months receives Royal Assent 
• Government of Canada introduces legislation to make life more affordable for Canadians 
• Legislation to grow Canadian economy and make life more affordable receives Royal 

Assent 
• Deputy Prime Minister outlines government’s Affordability Plan for Canadians 
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Загальні запити 
 
Телефон: 1-833-712-2292 
Телетайп: 613-369-3230 
Електронна пошта: financepublic-financepublique@fin.gc.ca 
 

 

https://www.canada.ca/en/department-finance/services/affordability-plan.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/10/legislation-to-double-the-gst-credit-for-six-months-receives-royal-assent.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/09/government-of-canada-introduces-legislation-to-make-life-more-affordable-for-canadians.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/06/legislation-to-grow-canadian-economy-and-make-life-more-affordable-receives-royal-assent.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/06/legislation-to-grow-canadian-economy-and-make-life-more-affordable-receives-royal-assent.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/06/deputy-prime-minister-outlines-governments-affordability-plan-for-canadians.html

