જતન અને તક
લક્ષી આયોજન
ઑન્ટેરિઓનું કિકસિલક્ષી રાજકોષીય ધ્યાન
અનિનિત અિે પડકારરૂપ વૈનિક પરરસ્થિનત હોવા છતાાં સમગ્ર પ્ાતિા
ાં
લોકો અિે વ્યવસાયોિા યોગદાિિે
કારણે 2017 માાં ઑન્ટે રરઓિા અિથતત્રિો
ાં
નવકાસ િયો હતો. આનિક
િ નવકાસ અિે સુદ્રઢ રાજકોષીય

ુ
વ્યવથિાપિ, 600 નમલલયિ ડોલરિી વધુ અંદાજજત પુરાત
ાં આપીિે 2017-18માાં અંદાજપત્રિે સાંતલલત

ુ
કરવાિી પોતાિી વચિબદ્ધતા પરરપણ
ૂ થ કરવા તરફ ઑન્ટે રરઓિે દોરી રહ્ુાં છે . 2024-25 માટે અનમાનિત

સમતોલ અંદાજપત્ર સાિે - 2018-19 િી શરૂ કરીિે, રાજ્ય થિાનિક ઉત્પાદિોિી કુ લ રકિંમત (ગ્રોસ ડોમેથટીક
ુ
ુ
પ્ોડક્ટ્સ-જીડીપી) િા એક ટકા કરતાાં પણ ઓછી િજીવી ખાધનુાં અનમાિ
કરી રહ્ાંુ છે અિે તે સાંતલલત

અંદાજપત્ર યોજિા માટે પ્નતબદ્ધ છે જે રાજકોષીય જવાબદારી સાિે જાહેર સેવાઓમાાં મહત્વપણથ
ૂ મડીરોકાણો
ૂ
ુ ે છે .
કરવા પર ભાર મક

નક્કિ આર્થિક કામગીિી

સુંતલલત અંદાજપત્ર

િોજગાિ વ ૃદ્ધિ

2014 િી વાથતનવક જીડીપી કેિેડા

સળાંગ િવમા વષે પણ

માંદી પછી 800,000 િી વધ ુ િવા

અિે બીજા બધા G7 દે શો કરતા

ઑન્ટેરરઓિા િાણાકીય લક્ષયાકિે
ાં

રોજગારોિી ચોક્ટખી વદ્ધૃ દ્ધ અિે 17

ઝડપિી વધી રહી છે .

વટાવી 2017-18માાં 600 નમલલયિ

વષોમાાં િીચામાાં િીચો

ડોલરિી વધુ પુરાત
ાં અંદાજી રહ્ ુાં

બેરોજગારીિો દર. ગત વષે,

છે .

દરરોજ, સરે રાશ, 500 િવી
િોકરીઓ સર્જવામાાં આવી હતી.
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ઑન્ટે રિઓનું િાજકોષીય લિત્ર
ઑન્ટેરિઓ પ્ાુંત:
•

થવાથ્ય સેવાઓ, ગહૃ સભાળ,
ાં
માિનસક થવાથ્યસેવાઓ, બાળસેવાઓ અિે બીજી અિેક સભાળ
ાં
અિે
સેવાઓ જેિા પર લોકો આધાર રાખે છે તે પરી
ૂ પાડવા આગામી ત્રણ વષોમાાં 20.3 લબલલયિ ડોલરિા
િવા મ ૂડીરોકાણો કરી રહ્યો છે .

•

ુ થ ુ
પ્ાતિા
ાં
જવાબદારીપવથ
ૂ કિા રાજકોષીય વ્યવથિાપિિો પવાનભવ
ઉપયોગમા ાં લઇ આ રોકાણો િઇ
રહ્યા છે , જે 2018-19 માાં 6.7 લબલલયિ ડોલર, 2019-20 માાં 6.6 લબલલયિ ડોલર, અિે 2020-21માાં 6.5
ુ
લબલલયિ ડોલરિી અંદાજજત ખાધમાાં પરરણમશે અિે 2024-25 માાં સત
ાં લલત
બજેટમા ાં આયોજજત
પુિગમિ
થ
કરશે.

•

વષથ 2017-18 દરમ્યાિ સૌિી ઓછો માિાદીઠ પ્ોગ્રામ ખચથ ધરાવતો પ્ાત
ાં રહ ે તેવી અપેક્ષા છે .

•

ુ આવક 2018-19 માાં 152.5 લબલલયિ ડોલરિી વધીિે 2020-21 માાં 163.8 લબલલયિ
કુ લ મહસ
ે લી
ુ
ડોલર િઈ જવાિો અંદાજ છે , જે સતત ગનતશીલ આનિક
િ વદ્ધૃ દ્ધિા અનમાિિી
પ્રરત
ે
છ.ે

•

ટકાઉ અિે અત્યાવશ્યક જાહર
ે સેવાઓિે સમિથિ આપતા, પ્ાતિા
ાં
કાયથક્રમો પાછળ િિારો ખચથ
2018-19 અિે 2020-21 વચ્ચેિા ગાળામાાં 145.9 લબલલયિ ડોલરિી વધીિે 155.8 લબલલયિ ડોલર
િવાિી આગાહી કરી છે .

•

સેવાઓનુાં નવતરણ વધારે પ્જા-કન્દ્રી
ે
બિાવવા અલભિવ દૃ ષ્ટટકોણ અપિાવી બધી સેવાઓમાાં બેવડી
ુ ફાળવણી કરી
સેવાઓ ઘટાડીિે, કાયથક્રમ નવતરણમાાં એકસુત્રતા લાવી રહ્ાંુ છે અિે હાલિા સ્રોતોિી પિઃ
રહ્યો છે .

•

ુ
2021 સધીમાાં
વાથતનવક જીડીપીમાાં સરરાશ
ે
1.9 ટકા વદ્ધૃ દ્ધિી આગાહી કરી રહ્યો છે .

•

નિકાસો અિે વ્યવસાયલક્ષી રોકાણ ઑન્ટેરરઓિી આનિિક વદ્ધૃ દ્ધમાાં મહત્વિા રહથસેદારો િશે એવી
અપેક્ષા છે .
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ઋણ વ્યવસ્થાપન માટે ઑન્ટે રિઓનો અલિગમ
વષથ 2000 િા 15 સેન્ટિી સરખામણીએ, દે વા ખચથ પરનુાં વ્યાજ હવે દરે ક ડોલરિા રાજ્સથવ પર 8 સેન્ટ છે .
જવાબદાિીપવ
ૂ વકની ઋણવ્યવસ્થા જાળવવા, ઑન્ટેરિઓ પ્ાુંત:
•

ુ રનશયો
ુ
પાછલા 25 વષોમા ાં ડેટ-ટ-ુ રવન્ય
ે
ે
પર સૌિી િીચી વ્યાજચકવણીિી
નસદ્ધદ્ધ મળવી
ે
છ,ે જે
ુ ડૉલર ખચવા
ઑન્ટારીયોિા લોકોિે સીધો લાભ આપે તેવા કાયથક્રમો પાછળ પ્ાાંતિે વધુ મહેસલી
થ
સમિથ બિાવે છે .

•

રોકડ અિામતોિા સરે રાશ થતરિે 30 લબલલયિ ડોલરિી ઉપર જાળવી રાખીિે, હાલમાાં અિે ભનવટયમા,ાં
પોતાિી િાણાકીય જવાબદારીઓ પહોંચી વળવા પ્ાત
ાં મદદ કરી રહ્યો છે .

•

પ્ાતિા
ાં
ઋણ પોટફોલલયો
થ
માટે લાબો
ાં સરે રાશ ગાળો જાળવી રાખવા િીચા વ્યાજ દરો અિે ઑન્ટારીયો
બોન્્સિી જબરદથત માાંગ પર પ્ાત
ાં મદાર રાખી રહ્યો છે .

•

ુ ૂ કામો માટે ઑન્ટરરઓિે
સમગ્ર પ્ાતમાાં
ાં
પરરવહિિા અિે અન્ય પયાથ વરણિે અનકળ
ે
િાણા
ફાળવવામાાં મદદ કરવા એક મહત્વપણથ
ૂ સાધિ તરીક,ે ઑન્ટરરઓિા
ે
ઋણ કાયથક્રમિા એક ભાગરૂપ,
ગ્રીિ બોન્ડ પ્ોગ્રામનુાં વચિ આપી રહ્યો છે .
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