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Бюджет на 2023 рік містить план створення стійкої економіки в 
сьогоденні та в майбутньому 

ТОРОНТО — Сьогодні міністр фінансів Peter Bethlenfalvy оприлюднив Бюджет провінції Онтаріо на 

2023 рік: зміцнення провінції Онтаріо. Цей план спрямований на подолання поточної глобальної 

економічної невизначеності з застосуванням відповідального й цілеспрямованого підходу. Він 

розроблений для того, щоб допомогти людям і підприємствам сьогодні та закласти міцну фінансову 

основу для майбутніх поколінь. 

“Економіка провінції Онтаріо залишається стійкою, але зберігається невизначеність щодо подальшого 
шляху, — сказав міністр Bethlenfalvy. — У нашого уряду є відповідний план вирішення цих проблем. Ми 
докладаємо зусиль для створення сильної економіки Онтаріо в майбутньому й забезпечення 
інфраструктури, необхідної для сприяння зростанню по всій провінції”. 

Уряд планує вжити важливих заходів для стимулювання зростання за рахунок зниження витрат, 
прискорення будівництва ключових інфраструктурних проєктів, створення більшої кількості робочих 
місць і залучення інвестицій для допомоги підприємствам, сім'ям та працівникам. Основні моменти:  

• Введення нової податкової пільги Ontario Made Manufacturing Investment Tax Credit (податкової 

пільги для інвестицій у виробництво в провінції Онтаріо), яка забезпечить десятивідсоткову 

відшкодовану пільгу з податку на Corporate Income Tax (корпоративний прибутковий податок), 

щоб допомогти місцевим виробникам знизити свої витрати, інвестувати в працівників, 

впроваджувати інновації та стати більш конкурентоспроможними. 

• Просування стратегії провінції Онтаріо з критично важливих мінералів (Critical Minerals Strategy), 

яка сприяє зміцненню зв'язків у ланцюжку постачання між галузями, ресурсами та працівниками 

в Північному Онтаріо та виробництвами в Південному Онтаріо, включно з виробництвом 

електромобілів (ЕМ) та акумуляторів. Уряд інвестує додатково три мільйони доларів у 2023– 

2024 роках і три мільйони доларів у 2024–2025 роках у Програму для юніорських 

гірничодобувних компаній провінції Онтаріо (Ontario Junior Exploration Program), націлену на 

збільшення кількості компаній у пошуку потенційних родовищ корисних копалин і залучення 

додаткових інвестицій у цей зростаючий сектор. Уряд також продовжує роботу з будівництва 

доріг до регіону Ring of Fire. 

• Залучення понад 16 мільярдів доларів інвестицій з боку світових автовиробників і 

постачальників акумуляторів для електромобілів та матеріалів для акумуляторів для того, щоб 

провінція Онтаріо стала світовим лідером у ланцюжку постачання електромобілів, ще до того, як 

дочірня компанія Volkswagen AG оголосила про створення заводу з виробництва акумуляторів 

для електромобілів у місті St. Thomas, Онтаріо.  

https://budget.ontario.ca/2023/index.html


• Подальші заходи щодо усунення заторів, створення робочих місць і з'єднання різних регіонів 

шляхом будівництва на ключових інфраструктурних проєктах, включно з мостовим переходом 

через майбутнє шосе Bradford Bypass, наступним етапом будівництва нового шосе Highway 7 

між містами Kitchener і Guelph, продовженням робіт з розширення Highway 401 від Pickering 

через Східний Онтаріо, а також просуванням планів будівництва Highway 413. 

• Надання 224 мільйонів доларів у 2023–2024 роках як нових капітальних вкладень до Фонду 

розвитку навичок (Skills Development Fund) для використання досвіду приватного сектору й 

розширення навчальних центрів, включно з профспілковими навчальними аудиторіями, щоб 

забезпечити працівникам більш доступні, гнучкі можливості навчання.  

• Підтримка Програми номінації іммігрантів провінції Онтаріо (Ontario Immigrant Nominee 

Program) у розмірі додаткових 25 мільйонів доларів протягом трьох років для залучення до 

провінції більшої кількості затребуваних кваліфікованих працівників, зокрема затребуваних 

фахівців у професіях, які потребують високої кваліфікації.  

Працюючи на благо працівників, знижуючи витрати та надаючи більш якісні послуги, місцеві виробники 
отримають можливість долучитися до плану провінції Онтаріо й отримати з нього користь. Основні 
моменти:  

• Підтримка в галузі комплексного безперервного обслуговування співробітників служб 

екстреного реагування, що страждають на посттравматичні стресові розлади й інші супутні 

психічні розлади в First Responders Wellness and Rehabilitation Centre (Центр оздоровлення та 

реабілітації для співробітників служб екстреного реагування) у Runnymede Healthcare Centre 

шляхом просування проєкту будівництва двох об'єктів у муніципалітетах Торонто та Peel з 

додатковими інвестиціями в розмірі 9,6 мільйона доларів для прискорення розробки проєкту та 

його переходу на наступний етап затвердження. 

• Надання фінансової підтримки більшій кількості людей похилого віку шляхом внесення 

пропозиції щодо розширення програми Guaranteed Annual Income System (GAINS — Системи 

гарантованого річного доходу) з липня 2024 року, щоб надати право на участь у програмі 

додатково 100 000 людей похилого віку й щорічно коригувати розмір допомоги з урахуванням 

інфляції. 

• Внесення пропозиції для федерального уряду про відстрочку сплати Harmonized Sales Tax (HST 

— гармонізованого податку з продажу) за всіма новими великомасштабними проєктами 

орендного житла в межах боротьби з поточною житловою кризою. Провінція Онтаріо підтримає 

цей захід, оскільки він допоможе стимулювати збільшення будівництва орендного житла та 

створити робочі місця, а також сприятиме економічному розвитку та зростанню.  

• Інвестування в субсидоване житло, включно з додатковими 202 мільйонами доларів щорічно в 

межах Програми запобігання бездомності (Homelessness Prevention Program) та Програми 

субсидованого житла для корінних народів (Indigenous Supportive Housing Program), щоб 

допомогти тим, хто виявився бездомним або ризикує стати бездомним, має проблеми з 

психічним здоров'ям і вживанням психоактивних речовин, рятується від насильства з боку 

інтимного партнера, а також підтримка громадських організацій, що надають субсидоване 

житло.  



• Сприяння більшій кількості студентів провінції Онтаріо в отриманні медичної освіти шляхом 

додаткових інвестицій у розмірі 33 мільйонів доларів протягом трьох років, щоб додати 100 

місць у програмах бакалавріату з 2023 року, а також 154 місця у програмах післядипломної 

медичної освіти, де пріоритет надаватиметься мешканцям провінції Онтаріо, які здобули освіту 

вдома і за кордоном, починаючи з 2024 року і далі. Жителі Онтаріо також будуть мати пріоритет 

при вступі на програми бакалавріату в медичних навчальних закладах провінції. 

• З осені 2023 року програма буде розширена, щоб дозволити фармацевтам призначати 

безрецептурні препарати для більш поширених захворювань, включно з акне легкого та 

середнього ступеня тяжкості, афтозним стоматитом, пелюшковим дерматитом, дріжджовою 

інфекцією, гостриками й кишковими вугрицями, а також нудотою та блюванням під час 

вагітності.  

• Надання додаткових 425 мільйонів доларів протягом трьох років для розширення доступу до 

психіатричних служб і служб з надання допомоги особам з алкогольною та наркотичною 

залежністю, включно з п'ятивідсотковим збільшенням базового фінансування місцевих 

психіатричних служб і служб з надання допомоги особам з алкогольною та наркотичною 

залежністю, фінансованих Міністерством охорони здоров'я.  

• Виконання зобов'язання, взятого в Бюджеті на 2022 рік, щодо інвестування 1 мільярда доларів 

протягом трьох років для забезпечення доступу до послуг з догляду вдома й у своєму районі для 

більшої кількості людей. Наразі уряд прискорює інвестиції, щоб довести фінансування у 2023– 

2024 роках до 569 мільйонів доларів, включно з майже 300 мільйонами доларів на підтримку 

збільшення договірних ставок для стабілізації ситуації з працівниками, які надають послуги з 

догляду вдома та в районі. Це фінансування також дозволить розширити послуги з догляду 

вдома й покращити якість догляду, спростивши та прискоривши доступ людей до послуг.  

• Поліпшення довгострокових результатів для молоді, яка більше не може користуватися 

системою соціального забезпечення дітей, шляхом інвестування 170 мільйонів доларів 

протягом трьох років на підтримку програми “На старт, увага, руш” (Ready, Set, Go), щоб 

допомогти молоді досягти фінансової незалежності за рахунок розвитку життєвих навичок, 

підтримки в здобутті післяшкільної освіти, навчанні та працевлаштуванні. 

“Завдяки нашому продуманому й прозорому підходу ми розробили план збалансованого бюджету й 

надання підтримки сім'ям, працівникам та підприємствам у всій провінції Онтаріо, — сказав міністр 

Bethlenfalvy. — Ми будемо й надалі дотримуватися цього підходу, який дозволить зробити провінцію 

Онтаріо сильною та гідною гордості її мешканців не лише сьогодні, а й у майбутньому”.  

Уряд також надає оновлену інформацію про економічні й фінансові перспективи провінції Онтаріо та 

план, який дозволить збалансувати бюджет у 2024–2025 роках, що на три роки раніше за прогноз в 

останньому бюджеті. 

КІЛЬКА ФАКТІВ 

• Прогнозується, що дефіцит провінції Онтаріо в 2022–2023 роках складе 2,2 мільярда доларів, що 

на 17,7 мільярда доларів менше за прогноз, опублікований у Бюджеті на 2022 рік, і на 4,4 

мільярда доларів менше за прогноз, опублікований у Фінансовому звіті за третій квартал 

2022-2023 років. 



• Уряд прогнозує дефіцит у розмірі 1,3 мільярда доларів у 2023–2024 роках та вживає заходів для 

досягнення профіциту в розмірі 0,2 мільярда доларів у 2024–2025 роках, що на три роки раніше, 

ніж прогнозувалося в Бюджеті на 2022 рік. Уряд також прогнозує профіцит у розмірі 4,4 

мільярда доларів у 2025–2026 роках. Незважаючи на позитивні тенденції, зберігається значна 

економічна й геополітична невизначеність. 

• Реальний ВВП провінції Онтаріо зріс приблизно на 3,7 % у 2022 році і, за прогнозами, 

збільшиться на 0,2 % у 2023 році, 1,3 % у 2024 році, 2,5 % у 2025 році та 2,4 % у 2026 році. З 

метою обережного фінансового планування ці прогнози трохи нижчі від середніх прогнозів 

приватного сектора. 

• Прогнозується, що співвідношення чистого боргу до ВВП становитиме 37,8 % у 2022–2023 роках, 

і це найнижчий показник з 2011–2012 років. У середньостроковій перспективі відношення 

чистого боргу провінції Онтаріо до ВВП прогнозується на рівні 37,8 % у 2023-24 роках, 37,7 % у 

2024–25 роках і знижуватиметься до 36,9 % у 2025–26 роках. 

ДОДАТКОВІ РЕСУРСИ 
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