وزارت خزانہ

اونٹاریو بجٹ 2017

متوازن بجٹ کی راہ عمل
 2017کا متوازن بجٹ کا یہ مطلب ہے کہ اونٹاریو  ،خدمات میں سرمایہ کاری اور روزمرہ کی قدروں کو بڑھا سکتی ہے جیسے کہ بچوں
اور نوجوانوں کے لئے ڈاکٹری نسخہ جات کی دوائیں مفت ،بجلی میں کمی والے بل اور مزید قابل برداشت بچوں کی نگہداشت۔
اونٹاریو اپنے بجٹ کو  2008-09کی عالمی کساد بازاری سے لے کر پہلی مرتبہ متوازن کر رہا ہے اور آئندہ دو سالوں کے لئے
برقرار رکھ رہا ہے۔ مضبوط معیشت متوازن بجٹ کے ساتھ اونٹاریو میں اشخاص اور کاروباریوں کے لئے مزید مواقع نکالتا ہے تاکہ سبقت
لے اور سبقت میں رہے۔
ایک متوازی بجٹ حکومت کو مالی لچک دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی امداد کے لئے اور بہت کچھ کر سکے۔  2017کے لئے بجٹ کا مطلب
ہے تین سال پر محیط  $11.5بلین ڈالر کی صحت کی نگہداشت میں اور  $6.4بلین ڈالر کی تعلیم میں اضافی سرمایہ کاری یہاں تک کہ
 $30بلین ڈالر کے اخراجات بڑھے ہوئے بنیادی ڈھانچے کے  2016کے بجٹ میں منصوبے شائع ہوئے ہیں۔

متوازن بجٹ

معیشت کی بڑھتی ہوئی سیڑھی

اونٹاریو نے  2017میں  2009کا $19بلین
ڈالر کے سارے خسارے کو ختم کر دیا ہے ,
جبکہ اُن جگہوں پر سرمایہ کاری کر رہا ہے
جہاں لوگوں کو بہت اعتماد ہے

اونٹاریو کی حقیقی جی ڈی پی کی ترقی
گزشتہ تین سالوں میں G7کے تمام ممالک
سے بڑھ گئی ہے جو کہ حکومت کی
سرمایہ کاری کی حکمت عملی کے سہارے
کے باعث ہے

ایک ذمہ دارانہ منصوبہ
اونٹاریو صوبہ کینیڈا بھر میں فی کس کم از
کم خرچ کرنے واال صوبہ ہے ،جو اپنے
اخراجات کاموثر طریق پر انتظام کر رہا ہے
جبکہ عوامی خدمات کو بھی منتقل کرتے
ہوئے بہم پہنچاتا ہے جیسے کہ صحت
اور تعلیم

ہم بجٹ کو کس طرح متوازن کر کرہے ہیں
اونٹاریو اس طرح عمل پیرا ہے :
 اونٹاریو کو نئے کاروباریوں کی سرمایہ کاریوں کے لئے مزید ٹیکس میں مسابقت پیدا کرکے ،ضمنی موثر ٹیکس کو متواتر کم
کر نے سے جو  33فیصد  2009میں تھا سے  16.9فیصد ہوا جو  2016میں کم ہوا۔


معیشت کے اضافے کو متحرک کرنے سے جس کی بنیادی ڈھانچے میں تاریخی سرمایہ کاری کرنے سے جس کی  13سالوں
پر محیط  $190بلین ڈالر سے زائد کی منصوبہ بندی کی گئی تھی جس کا آغاز 2014-15سے ہوا ۔ منصوبہ شدہ سرمایہ
کاریوں سے ہر سال اوسط ًا  125,000مالزمتوں کی ُامید کی جاتی ہے۔



زیر زمین معیشت سے جنگ ،ٹیکس نظام کا اعتماد اور اس بات کو یقینی بنانا کہ ہر ایک اپنے ٹیکس کا منصفانہ حصہ ادا کر رہا
ہے۔



معیشت کو مضبوط کرنے اور بجٹ کو متوازن بنانے کے لئے ایک حقیقت پسندانہ اور ذمہ دارانہ منصوبہ جو صوبائی مالیات کو
بڑھانے پر منتج ہوگا۔

اونٹاریو بجٹ 2017
ہم کس طرح اپنے قرض کا بندوبست کر رہے ہیں


قرضہ ابتدائی طور پر دو اسباب کی بناء پر ہوتا ہے :مالی خسارے کو پورا کرنے کے لئے اور راس المال اثاثوں میں سرمایہ
کاری کرنے سے۔ ایک متوازن بجٹ کا مطلب ہے کہ حکومت کو اپنے اخراجات چالنے کے لئے اب کسی قرضے کی ضرورت
نہیں ہے اور اب وہ اپنی توجہ اول درجہ کی سرمایہ کاریوں پر مرکوز کر سکتی ہے۔ جو معیشت میں اضافہ کرتے ہیں اور آج
کے لوگوں اور آئندہ کے لوگوں کا معیار زندگی بلند کرتےہیں۔



ایسی ایجنسیاں جو اعتماد شمار کرتی ہیں اور دیگر آزاد مبصرین نے شناخت کیا ہے کہ کینیڈین صوبوں کو کم درجہ کے صوبوں
دیگر  G7ملکوں میں زیادہ ذمہ داریاں ہیں لیکن بہت زیادہ لچک رکھتے ہیں کہ قرض لیں اس وجہ سے کہ اُن کا وسیع تر مالی
اثاثوں پر مکمل قبضہ ہے۔



اونٹاریو مجموعی ملکی پیداوار  -کو -قرض کی شرح اس کے قرض کو واپس کرنے کے کی قابلیت ظاہر کرتی ہے اس طرح
مقابلہ کرکے کہ کس نے کس کو کیا ادا کرنا ہے اُسے جو اُس کی معیشت پیدا کرتی ہے۔ اونٹاریو کی مجموعی ملکی پیداوار
 2016تک قریب ًا  $800بلین ڈالر ہے۔



متوازن بجٹ اور حکومت کی مسلسل توجہ اول درجے کی سرمایہ کاری پر مرکوز ہے جو معیشت میں بڑھوتری کرے گی ،ملکی
معیشت کے قرضوں کی نسبت تیزی سے اضافہ کرے گی ،مستقبل میں مزید ملکی پیداوار-تا-خالص قرض کی شرح میں کساد
بازاری سے پہلے درجہ میں  27فیصد کا اضافہ ہوگا ۔  2017کے متوازن بجٹ میں حکومت ایک عارضی منزل مقرر رہی ہے
کہ وہ خالص ملکی پیداور-تا-قرض کی شرح  35فیصد تک  2023-24میں کم کردے۔
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 2017کا متوازن بجٹ حکومت کی توجہ  10سالوں پر محیط ،بنیادی ڈھانچوں میں سرمایہ کاری پر جاری رکھے ہوئے ہے ،اس
میں یہ چیزیں شامل ہیں:
$20 oبلین ڈالر نئے اور تجدید شدہ ہسپتالوں میں
$16 oبلین ڈالر اسکولوں کی مرمت اور تعمیر میں
متوازن بجٹ کی راہ عمل

اونٹاریو بجٹ 2017

o


$84بلین ڈالر ذرائع منتقلی و نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے میں

متوازن بجٹ کے ساتھ فوقیات جیسے کہ صحت اور تعلیم پر زیادہ پیسے خرچ کئے جا سکیں گے اور سود کی ادائیگی پر کم۔
حکومت نے تاریخ ساز شرح سود کو مقفل کر دیا  ،تاکہ قرضوں کو مزید ارزاں بنایا جائے اور مالی خطرات کو کم کیا جائے۔



 2010کے بجٹ میں یہ پیشگوئی کی تھی کہ  2017-18تک ،صوبے کو  11.3سینٹس ہر مالی ڈالر کے لئے جو سود سے
حاصل ہوتا ہے ،خرچ کرنے کی ضرورت ہو گی۔ موجودہ پیشگوئی یہ ہے کہ  3.1سینٹس کم ہو جائے گا 8.2 ،سینٹس ہر
مالی ڈالر پر سود کی قیمت ہو گی۔ یہ شرح جو گذشتہ  25سالوں میں تھی ُاس کی نسبت کم ہے اور اس بات کی پیشگوئی
کی جاتی ہے کہ اس میں مزید کمی ہو گی جیسا کہ  2019-20کے عرصہ کے دوران اس کے امکانات ہیں۔۔
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