بیانیه مطبوعاتی
وزارت دارایی

بودجه انتاریو

بودجه برای انتاریویی پررونق و منصفانه
دولت جدید انتاریو به ایجاد مشاغل کمک کرده و از مردم حمایت می کند
اخبار
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بودجه  2102انتاریو – انتاریویی پررونق و منصفانه – سرمایه گذاری های هوشمندانه ای که اقتصاد را تقویت خواهد کرد ،به ایجاد
اشتغال برای جوانان کمک و برای حذف کسری بودجه تا سال  2102-01اقدام می کند.
پیشنهاد انتاریویی پررونق و منصفانه در بودجه  2102انتاریو از راه:







برقراری راهبرد مشاغل جوانان با هزینه  292میلیون دالر طی دوره دو ساله به منظور ایجاد فرصتهای شغلی و
مربی گری برای نزدیک به  21،111جوان و ترویج کارآفرینی و نوآوری
ایجاد اشتغال از طریق سرمایه گذاری در زیرساختها برای حمل و نقل عمومی ،راهها ،پل ها ،بیمارستان ها و مدارس
کاهش نرخ بیمه خودرو به میزان  02درصد به طور متوسط برای نه میلیون راننده
کمک به  00،111نفر بیشتر از مردم برای دریافت خانه و مراقبتهای اجتماعی سریع و راحت درخانه خود آنها
ارائه بخشودگی مالیاتی برای کسب و کارهای کوچک به منظور ایجاد شغل های بیشتر از راه افزایش معافیت مالیاتی
درمانی کارفرما ) (Employer Health Taxاز  011،111دالر به  021،111در لیست حقوق
اتخاذ اقداماتی در جهت اصالح و تغییر برنامه کمک هزینه اجتماعی برای کمک به افراد بیشتری که این کمک هزینه را
دریافت می کنند به منظور یافتن شغل و بهبود امنیت مالی آنها.

کسری بودجه سال  2102-02به میزان  9.1میلیارد دالر برآورد شده است -این میزان در مقایسه با پیش بینی بودجه  2102به
میزان  2میلیارد دالر بهبود یافته است .سال مالی که به تازگی به پایان رسید نشانگر چهار سال متوالی با گزارش کسری بودجه کمتر
از میزان پیش بینی شده است -تنها دولتی در کانادا که به این سطح از موفقیت دست یافته است .براساس پیش بینی ،رشد هزینه برنامه
کمتر از یک درصد برای دومین سال متوالی خواهد بود.
عالوه بر موفقیت در کاهش کسری بودجه برای سال  ،2102-02پیش بینی شده کاهش کسری بودجه بیش از  0میلیارد دالر باشد،
این میزان در مقایسه با کسری بودجه  02.1میلیارد دالری پیش بینی شده در بودجه  2102برای سال  2102-00است .هزینه
برنامه در سال  2102-00نسبت به میزان پیش بینی شده بودجه  2102تغییری ندارد .فراتر از سال  ،2102-00دولت برای
برآورده ساختن هداف کاهش ثابت کسری بودجه که در بودجه سال  2102توضیح داده شد و دستیابی به  1.2میلیارد دالر مازاد در
سال  2102-01در مسیر صحیح گام بر می دارد.
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دولت با همکاری با شرکای کلیدی ،در حال پی ریزی یک طرح احیای اقتصادی در شش بخش است که به اقتصاد انتاریو در جهت
کسب فرصتهای تازه برای رشد و ایجاد اشتغال کمک می کند :
.1

فضای تجاری رقابتی – حمایت از یک نظام مالیاتی رقابتی و نظارت مؤثر ،باعث ترویج سرمایه گذاری های تجاری جدید
برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی می شود

.2

زیرساخت های نوین – سرمایه گذاری در حمل و نقل ،راهها ،مدارس و بیمارستانها ،یک بنیان کلیدی برای اقتصاد مولد
است

.3

نیروهای کار بسیار ماهر – سرمایه گذاری روی مهارتها و آموزش ،همچنین ایجاد اشتغال برای جوانان ،تضمین می کند که
مردم این استان می توانند کار کنند و موفق باشند

.4

ترویج کارآفرینی و نوآوری – تقویت توانایی انتاریو برای تبدیل ایده ها به خدمات و کاالهای ابتکاری برای اقتصاد جهانی

.5

جهانی شدن -همسویی با کسب و کارها به منظور گسترش دسترسی بازار به خدمات و کاالها فراتر از مرزهای انتاریو و در
سایر استانها ،آمریکا و اقتصادهای در حال ظهور

.6

جوامع چاالک و نیرومند -کمک به تمام جوامع و اقتصادهای منطقه ای برای بهره مندی از ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی.

دولت جدید همچنان گامهایی را در جهت فراهم کردن حمایت بیشتر از خانواده های انتاریویی بر خواهد داشت .دولت فرصتهای
بهتری را برای مردم بومی انتاریو فراهم خواهد آورد ،از افراد آسیب پذیر حفاظت خواهد کرد و جوامع امن تر و نیرومندتری را
خواهد ساخت.
بودجه  2102انتاریو ،انتاریویی پررونق و منصفانه به نفع همه خواهد ساخت.
نقل قول ها
" دولت انتاریو به کمک به تمام مردم انتاریو و حذف کسری بودجه تا سال  2102-01پایبند است .با دسترسی به اهداف مالی خود،
ما می توانیم به سرمایه گذاری در اموری که بیشترین اهمیت را در زندگی روزمره مردم دارد ادامه دهیم .ما از مراقبت بهداشتی و
آموزش حفاظت می کنیم .ما برای جوانان اشتغال ایجاد می کنیم .رهیافت متوازن ما نسبت به تقویت اقتصاد به ایجاد اشتغال و ساخت
انتاریویی پررونق و منصفانه برای همه کمک خواهد کرد".
 ،Charles Sousa -وزیر دارایی )(Minister of Finance

حقایق کوتاه


براساس پیش بینی دولت رشد تولید ناخالص داخلی واقعی  0،2درصد در سال  2،2 ،2102درصد در سال  ،2100و 2،0
درصد در سالهای  2102و  2100خواهد بود.



پیش از تدوین بودجه  ،دولت با بیش از  0111سازمان مشاوره به عمل آورده و به سخنان بیش از  011،111خانوار در
جوامع سراسر انتاریو طی گفت وگوهای تلفنی گوش داده است.



انتاریو اکنون یک دولت از تنها دو دولتی است که در کانادا در مسیر صحیح برای دستیابی به اهداف مالی سال  2102-02گام
برمی دارد .این نتایج به دلیل تمرکز دولت بر حذف کسری بودجه تا سال  2102-01به دست آمده اند -این تعهدی است که با
رویکرد با هدف کاهش بدهی خالص نسبت به تولید ناخالص داخلی و برگرداندن آن به سطحی که پیش از رکود بود یعنی 22
درصد ،با متوازن شدن بودجه ،تقویت می شود.



از سال  2119تاکنون نزدیک به  011،111شغل در انتاریو ایجاد شده است ،و تمام مشاغلی که در دوران رکود از بین رفته
بودند ،دوباره به دست آمده اند .سطح کنونی اشتغال بیش از  021،111شغل ،باالتر از مکان باالی پیش از رکود می باشد.

../3



سرمایه گذاری های برنامه ریزی شده در انتاریو بر روی زیرساختها به مبلغ بیش از  22میلیارد دالر طی سه سال آینده ،از
بیش از  011،111شغل به طور متوسط در هر سال حمایت خواهد کرد.



دولت  01درصد از  202توصی ًه کمیسیون اصالح خدمات عمومی انتاریو (Commission on the Reform of
) Ontario’s Public Servicesرا عملی کرده و اجرای مابقی آنرا در دست بررسی دارد.

برای کسب اطالعات بیشتر
بودجه را مطالعه کنید
مناظره بودجه را ببینید
عکسهای بودجه را ببینید
اطالعات زمینه ای در مورد بودجه را مطالعه کنید:
 طرح مالی وچشم اندازاقتصادی انتاریو کمک به رانندگان انتاریو برای صرفه جویی درپول یک جامعه منصفانه مزایای سه گانه انتاریو):(Ontario Trillium Benefitگزینه های بیشتر برای مردم ایجاد مشاغل برای جواناننکات برجسته بودجه رامطالعه کنید.

ontario.ca/finance-news

به منظور طرح پرسشهای رسانه ای:
 ،Susie Heathدفتر وزیر)000-222-2002 ،(Minister’s Office
 ،Scott Blodgettوزارت دارایی )000-222-1220 ،(Ministry of Finance
به منظور طرح پرسشهای عمومی با تلفن زیر تماس بگیرید:
0-111-222-2222
ناشنوایان0-111-202-2220 :

