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 ிரச்ெிகை 

உைகளாவிய, 2008–09 ச ாருளாதாரப்  ின்ைகடவு, கதைடியப் ச ாருளாதாரம் மற்றும் தவகைவாய்ப் ில் அதன்  ாதிப்க  

ஏற் டுத்தியிருக்கின்றது. சதாழில்புாிதவாாின் விகிதாொரம்  குகறந்து சகாண்டிருகின்றது. தவகைகளின் தரம் ெீர்குகைந்து 

சகாண்டிருக்கிறது. அதிகளவிைாை மக்கள் நிரந்தரமற்ற தவகையில் இருக்கின்றைர். மத்திய அரொங்கம், ச ாருளாதார மற்றும் 

தவகைவாய்ப்பு அதிகாிப் ில் முதலிடாமல், திட்டம் மற்றும் தெகவக் குகறப்புக்கள் மூைம் கடன் குகறப் ில் சதாடர்ந்தும் 

கவைம் செலுத்துகின்றது.  

நிகைகம 

தவகைவாய்ப்பு வீதம், தவகைசெய் வர்களின் விகிதத்கத அளக்கின்றது, 2008, ச ப்ரவாியில் 63.7% ஆக இருந்த இது, 2015 ச ப்ரவாியில் 61.3% ஆகக் 

குகறந்துள்ளது. கடந்த ஒன்றகர ஆண்டுகளுக்கு தமைாக, தவகைவாய்ப் ில் எந்தவித அதிகாிப்பும் இல்ைாமல் இருக்கின்றது. தவகையற்ற  ைர் தவகை 

ததடுவகதக் ககவிட்டுள்ளைர் அல்ைது நிரந்தரமற்ற தவகைக்குச் செல்வதற்கு வற்புறுத்தப் ட்டுள்ளைர். 

இரண்டு  ிரதாைமாை கைடா வங்கிகளின் அறிக்கககளின் டி, 2008 ச ாருளாதாரப்  ின்ைகடவின்  ின்ைர், நிரந்தரமற்ற தவகையின் அளவு, 

குறிப் ிடத்தக்களவில் அதிகாித்துள்ளது. குகறவாை தவதைம், நன்கு எதிர்வுகூற முடியாத வருமாைம் மற்றும் தவகை அட்டவகை என் வற்றுடன் தரம் 

குகறந்த சதாழில்கள் ச ாதுவாகத் சதாடர்புகடயைவாக இருக்கின்றை. நிரந்தமற்ற தவகையின் நிச்ெயமின்கமயும் நிகையற்ற தன்கமயும் 

தைிந ர்களிைதும் குடும் த்தவாிைதும் மை அழுத்தத்கத அதிகாிக்கின்றை. நிரந்தரமற்ற தவகை தைிந ர்ககளயும் குடும் த்தவர்ககளயும் வறுகமயில் 

கவத்திருக்கின்றது. 

மந்தமாை ச ாருளாதாரம் மற்றும்  ைவீைமாை சதாழில் ெந்கதகயச் ெமாளிப் தற்காக,  ல்தவறு துகறகளிலிருந்தும் வந்த அகழப்புககள மத்திய அரொங்கம் 

புறக்கைித்துள்ளது. மாறாக, 28,000க்கும் தமற் ட்ட ச ாதுச் தெகவத் சதாழில்ககள இல்ைாமல் செய்ததுடன் ஆதராக்கியப்  ாதுகாப்பு, சுற்றுச்சூழல் 

 ாதுகாப்பு, உைவுப்  ாதுகாப்பு மற்றும்  ாிதொதிப்பு, மைித உாிகமகள், ஓய்வு ச ற்ற  கடவீரர்களுக்காை விவகாரங்கள், விஞ்ஞாைம் மற்றும் ஆராய்ச்ெி 

த ான்ற  குதிகளில் தெகவககளயும் குகறத்திருக்கும், ெிக்கைமாை வரவு செைவுத் திட்டங்ககள அது சதாடர்ச்ெியாகத் தயாாித்துள்ளது. 

அதத தநரத்தில், நிறுவைங்கள் மற்றும் செல்வந்தர்களுக்காை வாிக் குகறப் ிைால், அது  ை  ில்லியன் சடாைர் வருவாகய இழந்துள்ளது. 2013ம் ஆண்டில், 

ச ாருளாதாரம் மற்றும் சதாழில் உருவாக்கத்தில் முதலீடு செய்யப் ட்டிருக்கக்கூடிய,  யன் டுத்தப் டாத $ 626  ில்லியன்  ைத்கத Corporate Canada 

கவத்திருந்தது. 

வாக்களித்தல் என் து, கைடாவின் ச ாருளாதாரம் மற்றும் சதாழில் தரம்  ற்றி, தைிந ர்கள் தங்களுகடய அ ிப் ிராயத்கதத் சதாியப் டுத்தும் ஒரு 

ெந்தர்ப் ம் ஆகும். ச ாருளாதார வளர்ச்ெி மற்றும் தரமாை தவகைகளுக்கு மிகுந்த முன்னுாிகம சகாடுக்கும் அரொங்கத்கத அவர்கள் ததர்ந்சதடுக்க முடியும். 

நியாயமாை, அகைவகரயும் கருத்தில் சகாள்ளும் வாி முகறகம ஒன்கற உருவாக்கும் ஒரு அரொங்கத்கத அவர்கள் சதாிவுசெய்ய முடியும். 

தகள்விகள்  

1. தவகைவாய்ப்க  அதிகாிக்கவும் சதாழில் தரத்கத தமம் டுத்தவும் உங்களுகடய கட்ெி என்ை செய்யும்? 

2. ச ாருளாதார மற்றும் தவகைவாய்ப்பு வளர்ச்ெிகயயா அல்ைது வரவு செைவுத் திட்டத்தச் ெமப் டுத்தகையா உங்களுகடய கட்ெி ஆதாிக்கின்றது? 

3. தைிந ர்கள், வர்த்தகங்கள் ஆகிய இரு  குதியிைருக்குமாை, மிகவும் நியாயமாை, முற்த ாக்காை வாி முகறகம ஒன்கற உங்களுகடய கட்ெி ஆதாிக்கின்றதா? 

ஆதாரவளங்கள்: 

இந்தத் சதாடர்  ற்றிய தமைதிக தகவல்கள் மற்றும் கூடுதைாை தரவுத்திரட்டுத் தாள்களுக்கு: http://spno.ca/canada-votes-2015  
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