
 

را ــ  دراز مدت موفقيت، رشد و اشتغالبرای ــ برنامه ای  ۲۰۱۲سال  اقتصادی دولت کانادا برنامه عمل
 عرضه ميکند

تقويت توان  مبتنی بردستور کاری  را بعنوان  ۲۰۱۲جناب جيم فالرتی، وزير محترم دارايی، امروز برنامه عمل اقتصادی 
نمود.عرضه ، در کشور رشد اشتغال پيشبرداقتصادی دراز مدت کانادا و   

نه تنها به چند سال آتی نظر داشته بلکه نسل آينده را نيز مورد  دولت ما ،اظهار داشت: "در اين بودجهچنين جناب وزير فالرتی 
برخوردار است. اين  والنه و ضروریاساسی، مسئ از جوانبتوجه قرار داده است. اصالحاتی که ما امروز مطرح می کنيم 

دراز مدت اقتصادی معطوف به احقاق و تداوم رشد دولت سطوح ما در کليه  تمرکزکه  خواهد بود دهنده آن اطمينانالحات اص
"باشد.کانادا   

همی در جهت مقابله با چالش ها و زمينه سازی برای استفاده از فرصت ها گام های مضمن برداشتن  ۲۰۱۲برنامه عمل اقتصادی 
 هزينه های عمومی صرفمعقوليت در اجتماعی پايدار و رنامه های بای اجرتضمينی بر عين حال در ، و امکانات اقتصاد جهانی

است.برای نسل های آينده   

 

اشتغال و فرصت هاحمايت از   

 ــ مهارت هاايجاد ابداع ، سرمايه گذاری، آموزش و شامل ــ ينی بر تقويت رشد اقتصادی و اشتغال آفرمعطوف تمرکز دولت  
از اشتغال و رشد بطرق زير خواهد بود: ۲۰۱۲برنامه عمل اقتصادی  حمايت .است  

در جهت حمايت از علوم و تکنولوژی افزون به يک ميليارد دالر و های عمده  سرمايه گذاری     

             مبتکر تازه تأسيس شرکت های رشد  يدن بهميليون دالر بمنظور تحرک بخش ۵۰۰ تخصيص  

         کامالزمانی چارچوب يک در  سياست "يک پروژه، يک بررسی" نمودن  اتخاذ توسعه منابع  بطور مسئوالنه  باتضمين  
              از محيط زيست.ممتد  حمايتبا  توأمی عمده اقتصادی تکميل پروژه ها با هدف شده تعريف      

    .يانبه جهان يیکانادای هاترش تجارت بين المللی با هدف عرضه کاالگشايش بازارهای جديد و گس 

     کارکنان به رشد و استخدامآنان يکسال با هدف تشويق  مدتب کسبه ردهخُ  استخدامی برای اریمزايای اعتباستفاده از تمديد   
             بيشتر.     

.دو سال ظرف  کاميونتیبه صندوق بهبود زيربنای  ميليون دالر ۱۵۰تخصيص     

    سال.  ۱۱نوسازی گارد ساحلی کانادا ظرف جهت  ميليارد دالر ۲/۵تخصيص  

            از طريق يیو دفع موانع کاريابی و حمايت از بيکاران کانادا تشويق کار آفرينیر بمنظو اشتغالبيمه هبود وضعيت ب  
                                              کارهای موجود. ارچه سريعتر آنها به مرتبط ساختن      

 

 



 

 

   زندگی آنها. اماکن ساخت و نوسازی مدارس و درامر آموزش مردمان اوليه کانادا  دالر به حمايت از نوميلي ۲۷۵تخصيص  

.نماکشور اقتصاد هاینياز ماهر و مجرب متناسب بابا هدف جلب مهاجرين  پويا و انعطاف پذيرنظام مهاجرتی ايجاد يک     

 

 برنامه های اجتماعی پايدار

از  ، مانياز خواهند داشت به آن برنامه هانسل های آتی  ی کهنزمادر برنامه های اجتماعی کانادا  موجوديتجهت اطمينان يابی از 
در اين  دست به اقدامات مسئوالنه زده ايم. کشور، ینفوسآمار ناشی از  درازمدت بر فشارهایبرا در برای آمادگی هم اکنون

منتج به موارد زير خواهد شد: ۲۰۱۲راستا، برنامه عمل اقتصادی   

        اينکام ("گارانتيد ينیتضمدرآمد  کمک) و "لد ايج سکيورتیاُ "تأمين سالمندی ( بهره مندی از مزايایافزايش تدريجی سن  
         به اجرا بطور کامل  ۲۰۲۹ آغاز و در سال ۲۰۲۳ سال يلآوراز  طرحسال، که اين  ۶۷سال به  ۶۵از  )"ساپليمنت      
               درخواهد آمد.     

  تا در آينده از  خود را به تعويق بيندازند کمک درآمد تضمينی مستمریدريافت که کانادايی ها  برایامکان فراهم سازی اين   
          مستمری بيشتری برخوردار شوند.       

           که فشار کمتری برای دريافت مزايای تآمين سالنمدی و کمک درآمد تضمينیدورانديشانه  نويسی نام ايجاد يک روش 
 چنين نام نويسی دورانديشانه ای  هزينه های اداری دولت نيز بکاهد.ز وارد کند و ا تکميل فرم ها زمينه  سالمند در به افراد      
                                    بشکل مرحله ای بمورد اجرا گذارده خواهد شد. ۲۰۱۵تا  ۲۰۱۳طی سالهای       

 

 مديريت مسئوالنه هزينه ها

برنامه ای است که ما برای اشتغال، رشد و موفقيت درازمدت اتخاذ کرده ايم. يکی از بخش های  ۲۰۱۲برنامه عمل اقتصادی 
بی مجدد به يک بودجه بدون کسری طی يک بازگشت و دستيامهم برنامه ما که توآم با کاهش ماليات ها و کاهش استقراض است، 

 بود توانستيم از ميزان توازنو توأم با عدالت و اعتدال که نه اقداماتی صرفه جويابا در سال گذشته ما   ميان مدت می باشد. دوره
گرديد، که اين مبلغ معادل  ميليارد دالر خواهد ۲/۵و پس انداز مبلغ کسری بودجه بکاهيم. اين اقدامات منجر به صرفه جويی 

درصد  ۷۰می باشد. بيش از  ۲۰۱۷تا  ۲۰۱۶در سالهای  دولت فدرال پيش بينی شده برنامه های هزينه ایدرصد از  ۲کمتر از 
غ صرفه جويی شده ناشی از بهبود بهره وری و راندمان اجرايی امور بوده است. مبل  

در ، برای کانادايی ها رشد اقتصادی درازمدتکيفيت باال و  آفرينیاشتغال  بای در اين زمينه اظهار داشت: " ما جناب وزير فالرت
در ، عملگرا و مسئوالنه خود را هيم داد. ما رويکرد ثابت قدمما ماليات ها را افزايش نخوا .پيش خواهيم رفتمان  مسير حرکت

  برخواهيم داشت." عدی را برای ايجاد اعتماد به آينده خويشبحفظ خواهيم نمود و گام های ضروری  اقتصادقبال 


