طرحی برای
خدمات و
فرصت ها
طرحی برای خدمات و فرصتها
تمرکز اقتصادی و مالی انتاریو
اقتصاد انتاریو در سال  2017با وجود بی ثباتی و چالش ها ی موجود درمحیط جهانی ،به سبب کمک های مردم و کسب و کارها در سراسر
استان ،به رشد خود دامه داد .رشد اقتصادی قوی و مدیریت مالی سالم موجب شد انتاریو موفق شود تعهد خود در به موازن رساندن بودجه در
 ، 2017–18با پیش بینی بیش از  600میلیون دالر مازاد ،به جا آورد .از  2018–19استان کسری بودجۀ مختصری برابر با کمتر از یک
درصد تولید ناخلص ملی را پیش بینی می کند و متعهد به طرحی برای بازگشت به موازنۀ بودجه است که میان سرمایه گذاری های مهم در خدمات
اجتماعی با مسئولیت پذیری مالی تعادل ایجاد کند ،با پیش بینی موازنه در . 2024–25

دستاوردهای شغلی
اقتصاد انتاریو بیش از  800,000شغل
جدید خالص ،از زمان رکود اقتصادی،
جلب کرده است وبه پایین ترین میزان نرخ
بیکاری در  17سال گذشته رسیده است .در
سال گذشته ،به طور متوسط ،در هر روز
 500شغل جدید ایجاد شده است.

بازگشت به موازنۀ بودجه
پیش بینی بیش از  600میلیون دالر مازاد
در
 ، 2017–18که از هدف مالی انتاریو
برای  9سال پیاپی پیشی می گیرد.

عملکرد اقتصادی مستحکم
رشد تولید ناخالص ملی حقیقی سریعتر از
و G7همه کشورهای دیگر از ۲۰۱۴
کانادا

تصویری از وضعیت مالی انتاریو
انتاریو:

•

قصد دارد بالغ بر  20.3میلیارد دالر ،طی سه سال ،در خدمات بهداشتی درمانی ،مراقبت های خانگی ،سالمت روان ،مراقبت از
کودکان و خدمات دیگری که مردم به آنها تکیه دارند ،سرمایه گذاری کند.

•

قصد بر اجرای این سرمایه گذاری ها دارد که پیش بینی کسری بودجه ای معادل  6.7میلیارد دالر در، 2018–19
 6.6میلیارد دالر در  2019–20و 6.5میلیارد دالر در  ، 2020–21و بازگشت برنامه ریزی شده به موازنۀ بودجه در
 2024–25را ،با تکیه بر سوابق دستاورد های استان در میریت مالی مسئوالنه ،به دنبال خواهد داشت.

•

انتظارمی رود استان با پایین ترین میزان هزینۀ سرانه برنامه های دولتی باقی بماند.
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•

رشد سرمایه از  152.5میلیارد دالر در  2018−19به  163.8میلیارد دالر در  2020−21را ،بر اساس رشد اقتصادی مداوم،
در پیش دارد.

•

افزایش هزینۀ برنامه های دولتی از  145.9میلیارد دالر به  155.8میلیارد دالر بین  2018−19و ، 2020−21برای حمایت از
خدمات عمومی حیاتی و قوی پیش بینی می کند.

•

با هماهنگ سازی ارائۀ برنامه ها و باز تخصیص منابع موجود  ،ضمن استفاده از برخوردهای مبتکرانه در ارائۀ خدمات متمرکز بر
مردم ،هزینه های تکراری در میان خدمات را کاهش می دهد.

•

به طور متوسط  1.9درصد رشد حقیقی در تولید ناخالص ملی تا سال  2021نشان می دهد.

•

انتظار دارد صادرات و سرمایه گذاری تجاری از عوامل مهم رشد اقتصادی انتاریو باشند.

رهیافت انتاریو در مدیریت بدهی
بهرۀ بدهی در حال حاضر  8سنت به ازای هر دالر می باشد ،در مقایسه با  15سنت در سال .2000
به منظور حفظ مدیریت مسئوالنۀ بدهی ها ،انتاریو:

•

به پایین ترین میزان نسبت بدهی به سرمایه در  25سال گذشته دست یافته است که استان را قادر می سازد سرمایۀ بیشتری صرف
برنامه هایی کند که مردم انتاریو مستقیما ً از آنها سود می برند.

•

با حفظ ذخیرۀ سرمایۀ نقد بیش از  30میلیارد دالر به استان کمک می کند تعهدات مالی خود را ،در حال و آینده ،به جا میاورد

•

از نرخ پایین بهره و تقاضای باال برای اوراق قرضۀ انتاریو در حفظ دوره های دراز مدت در اوراق بهادار استان بهره مند میگردد

•

به برنامۀ وام سبز (  ،) Green Bond programبخشی از برنامۀ وام انتاریو ،بعنوان ابزاری مهم در کمک به تبادالت مالی انتاریو
و سایر پروژه های سازگار با محیط زیست در سراسر استان مقید می ماند.
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