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Провінція Онтаріо подає звіт про виконану роботу та 
продовжує втілювати в життя свій План розвитку 

14 листопада 2022 р. 

В Осінньому економічному звіті провінції Онтаріо за 2022 рік подано заходи, 
що вживаються під час економічної невизначеності та глобальної інфляції 

ТОРОНТО — Сьогодні міністр фінансів Пітер Бетленфалві (Peter Bethlenfalvy) представив 
Перспективи розвитку економіки Онтаріо та фінансовий огляд на 2022 рік — План розвитку 
провінції Онтаріо (Ontario's Plan to Build): інформація про виконання плану. Документ включає 
перший звіт уряду про хід виконання плану розвитку провінції Онтаріо, а також нові цільові заходи, 
призначені для просування плану розвитку економіки, розв'язання проблеми нестачі робочої сили в 
провінції та допомоги сім'ям і підприємствам у зниженні витрат. 

Уряд також надає оновлену інформацію про економічні та фінансові перспективи провінції Онтаріо, 
говорячи про те, як цей гнучкий і надійний план дозволяє провінції здійснювати управління в умовах 
невизначеності та враховувати ризики на тлі високої інфляції та нових економічних проблем у світі. 

«Разом ми пройшли великий шлях, — сказав міністр Бетленфалві. — Ми досягли значних успіхів у 
залученні інвестицій та створенні привабливих робочих місць, навчанні тисяч кваліфікованих 
працівників та допомозі сім'ям у зниженні витрат. За часів економічної невизначеності наш уряд 
удосконалює свій план, вживаючи нових цільових заходів, спрямованих на підтримку сімей, літніх 
людей і малого бізнесу». 

Основні цільові заходи, що сприяють виконанню плану уряду, включають: 

• Створення реєстру добровільних кредитних сертифікатів за виробництво екологічно чистої енергії 
для підвищення конкурентоспроможності, залучення працівників та надання підприємствам 
більшого вибору при виконанні їхніх екологічних цілей та цілей сталого розвитку, передбачених 
запропонованим законодавством. 

• Надання малим підприємствам провінції Онтаріо пільги щодо сплати податку на прибуток на суму 
185 мільйонів доларів протягом наступних трьох років, що принесе користь приблизно 5500 малим 
підприємствам шляхом пропонованого продовження поетапного скорочення податкової ставки для 
малого бізнесу.  

• Автоматично узгоджене зниження податку на майно малого бізнесу в усіх муніципалітетах, де є 
підкатегорія майна малого бізнесу. 

• Внесення змін, які б дозволили особам з обмеженими можливостями, які отримують допомогу за 
Програмою підтримки людей з інвалідністю в провінції Онтаріо (ODSP), залишати собі більше 
зароблених грошей шляхом збільшення ліміту допустимого щомісячного доходу з 200 до 1000 
доларів на місяць. Це дозволить приблизно 25 000 особам, які працюють зараз, зберегти більше 
зароблених коштів, і може спонукати ще 25 000 людей вийти на роботу. 
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• Планується щорічно коригувати максимальну місячну суму за Програмою допомоги дітям з 
важкими формами інвалідності (Assistance for Children with Severe Disabilities program) з 
урахуванням інфляції, починаючи з липня 2023 року. 

• Допомога у зв'язку з дедалі більшими витратами для людей з обмеженими можливостями з низьким 
доходом шляхом планування щорічного коригування сум основної допомоги за Програмою 
підтримки людей з інвалідністю в провінції Онтаріо (Ontario Disability Support Program — ODSP) з 
урахуванням інфляції, починаючи з липня 2023 року.  

• Інвестування 40 мільйонів доларів додатково у 2022–2023 роках та 145 мільйонів доларів загалом на 
останній етап фінансування Фонду розвитку навичок (Skills Development Fund), який уже допоміг 
понад 393 000 людей зробити наступний крок у своїй кар'єрі в галузях, що користуються попитом. 

• Інвестування 4,8 мільйона доларів додатково протягом двох років, починаючи з 2023–2024 років, у 
розширення Програми обов'язкових предметів з подвійним призначенням (Dual Credit program), яка 
дозволить більшій кількості учнів середніх шкіл працювати за професіями, які потребують 
кваліфікації, або в галузі дошкільної освіти. 

• Пропонується продовжити зниження ставок податку на бензин та пальне таким чином, щоб ставка 
податку на бензин та пальне (дизельне пальне) залишалася на рівні 9 центів за літр до 31 грудня 
2023 року.  

• Допомога в управлінні витратами приблизно для 200 000 людей похилого віку з найнижчим 
доходом у провінції Онтаріо шляхом внесення пропозиції подвоїти виплати за Guaranteed Annual 
Income System (системою гарантованого річного доходу) для всіх одержувачів протягом 12 місяців, 
починаючи з січня 2023 року, з максимальним збільшенням майже на 1000 доларів на особу у 2023 
році. 

• Пропозиція розширити допустимі витрати на Ontario Production Services Tax Credit (податкову 
пільгу на виробничі послуги в провінції Онтаріо), включивши до цієї пільги плату за використання 
натурних знімальних майданчиків, що сприятиме залученню вітчизняного та іноземного кіно- та 
телевиробництва до провінції та стимулюватиме зростання натурного фільмування по всій провінції 
Онтаріо.  

«Ми живемо в період високої інфляції, яка лягає важким тягарем на сімейні бюджети та призводить до 
зростання цін на товари та послуги повсякденного попиту, — сказав міністр Бетленфалві. — Але я 
впевнений у стійкості економіки провінції Онтаріо, її працівників і населення. І я, як і раніше, 
впевнений у планах нашого уряду щодо збереження гнучкості нашої податково-бюджетної системи, 
яка дозволить нам надавати адресну підтримку людям та підприємствам сьогодні та будувати наше 
майбутнє».  

Основні факти першого урядового звіту про розвиток провінції Онтаріо (Building Ontario Progress 
Report): 

• За останні два роки в автомобільну галузь провінції Онтаріо з боку світових виробників автомобілів 
і постачальників акумуляторів для електромобілів та матеріалів для акумуляторів залучено 
інвестицій на суму 16 мільярдів доларів. 

• За останній рік залучено інвестицій на суму 2,5 мільярда доларів, які сприятимуть перетворенням у 
сталеливарному секторі та допоможуть провінції стати провідним світовим виробником 
низьковуглецевої сталі. 



• Підтримка в галузі економії коштів та сприяння підприємствам провінції Онтаріо у 2022 році на 
суму приблизно 8,7 мільярда доларів, з яких 4 мільярда доларів будуть спрямовані малим 
підприємствам шляхом таких заходів, як зниження витрат на заробітну плату та зниження цін на 
електроенергію. 

• Розкриття економічного потенціалу критичних корисних копалин, у тому числі в проєкті видобутку 
хроміту Ring of Fire, за допомогою першої в провінції Онтаріо стратегії критичних корисних 
копалин (Critical Minerals Strategy) та зобов'язання в розмірі близько 1 мільярда доларів на 
підтримку критично важливої чинної інфраструктури, такої як всесезонні дороги до зони Ring of 
Fire. 

• Постійна підтримка кваліфікованих професій, в рамках якої в період з 2018 по 2020 роки в провінції 
Онтаріо налічувалося понад 71 700 нових реєстрацій на програми професійного навчання, видано 
понад 25 000 свідоцтв про закінчення програм навчання (Certificates of Apprenticeship) та 5 600 
посвідчень про кваліфікацію (Certificates of Qualification). 

• З 2020 року додано понад 11 700 медичних працівників, включаючи медсестер та персональних 
помічників, а також понад 800 медсестер з міжнародною освітою, які отримали ліцензію медсестри 
в провінції Онтаріо завдяки програмам державного фінансування. 

• Приблизно 25,1 мільярда доларів на розширення та відновлення шосе протягом наступних 10 років 
для з'єднання районів, усунення пробок і перевезення товарів та людей по провінції, включаючи 
будівництво Highway 413 та Bradford Bypass, а також розширення Highway 401. 

КІЛЬКА ФАКТІВ 

• Оскільки через безліч непідконтрольних уряду факторів глобальні економічні умови залишаються 
невизначеними, уряд розробив сценарії швидшого і повільнішого зростання, які можуть 
реалізуватися в економіці протягом наступних кількох років, щоб пояснити можливий вплив 
альтернативних економічних сценаріїв на фінансовий стан провінції Онтаріо. 

• Уряд прагне ліквідувати структурний дефіцит провінції в умовах економічної невизначеності та 
фінансових проблем та подвоює свої зусилля щодо відновлення економіки провінції Онтаріо. 

• Наразі уряд прогнозує дефіцит у розмірі 12,9 мільярда доларів у 2022–2023 роках, що майже на 7 
мільярдів доларів нижче за прогноз, опублікований у бюджеті на 2022 рік. 

• У середньостроковій перспективі уряд прогнозує неухильне скорочення дефіциту до 8,1 мільярда 
доларів у 2023–2024 роках та до 0,7 мільярда доларів у 2024–2025 роках. Разом з 2022–2023 роками 
це означає сукупне покращення прогнозу дефіциту бюджету на 18,1 мільярда доларів та сукупне 
скорочення потреб у кредитах на 26,1 мільярда доларів порівняно з бюджетом на 2022 рік. 



ДОДАТКОВІ РЕСУРСИ 

Перспективи розвитку економіки Онтаріо та фінансовий огляд на 2022 рік — План розвитку 
провінції Онтаріо: інформація про виконання плану  

Читайте Вступну інформацію: економічний та фінансовий огляд  

Читайте основні факти Плану розвитку провінції Онтаріо: інформація про виконання плану  

Дізнайтеся більше про план уряду щодо зниження витрат і про те, коли уряд надає допомогу 

Читайте Бюджет на 2022 рік: План розвитку провінції Онтаріо  
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