Σχέδιο δράσης για
μέριμνα και
ευκαιρίες
Η οικονομική και δημοσιονομική εστίαση του Οντάριο
Η οικονομία του Οντάριο αυξήθηκε το 2017 παρά το αβέβαιο και δύσκολο παγκόσμιο
περιβάλλον, χάρη στη συμβολή των ανθρώπων και των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την επαρχία.
Η οικονομική ανάπτυξη και η υγιής δημοσιονομική διαχείριση είχαν ως αποτέλεσμα το Οντάριο
να τηρήσει τη δέσμευσή του για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό το 2017-2018, με προβλεπόμενο
πλεόνασμα άνω των 600 εκατομμυρίων δολαρίων. Με αφετηρία το 2018-2019, η επαρχία
καταγράφει μικρά ελλείμματα κάτω του 1% του ΑΕΠ και δεσμεύεται να εφαρμόσει ένα σχέδιο για
τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού που σταθμίζει τις σημαντικές επενδύσεις στις δημόσιες
υπηρεσίες με δημοσιονομική ευθύνη. Ο ισοσκελισμός του προϋπολογισμού προβλέπεται για το
2024-2025.

Σταθερή πορεία της
οικονομίας
Από το 2014, το πραγματικό
ΑΕΠ αυξάνεται ταχύτερα από
ό,τι του Καναδά και όλων των
άλλων χωρών G7.

Ισοσκελισμένος
προϋπολογισμός

Οφέλη για την
απασχόληση

Πρόβλεψη πλεονάσματος άνω
των 600 εκατομμυρίων
δολαρίων για το 2017-2018,
πετυχαίνοντας τον
δημοσιονομικό στόχο του
Οντάριο για 9η συνεχή χρονιά.

Πάνω από 800.000 καθαρές
νέες θέσεις εργασίας από την
έναρξη της ύφεσης και το
χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας
σε 17 χρόνια. Πέρυσι
δημιουργήθηκαν κατά μέσο
όρο 500 νέες θέσεις εργασίας
την μέρα.

Η δημοσιονομική εικόνα του Οντάριο
Για τους δημότες της επαρχίας του Οντάριο:
• Νέες επενδύσεις ύψους 20,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε βάθος τριετίας στην
υγειονομική περίθαλψη, την κατ' οίκον φροντίδα, την ψυχική υγεία, την παιδική μέριμνα
και πολλά άλλα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαραίτητη παροχή φροντίδας και
υπηρεσιών.
•

Επενδύσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν σε προβλεπόμενα ελλείμματα ύψους 6,7
δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2018-2019, 6,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2019-2020
και 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2020-2021 και προγραμματισμένη επιστροφή σε
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ισοσκελισμένο προϋπολογισμό το 2024-2025, με γνώμονα το ιστορικό υπεύθυνης
δημοσιονομικής διαχείρισης που έχει να επιδείξει η επαρχία.
•

Αναμένεται να παραμείνει η επαρχία με τις χαμηλότερες κατά κεφαλήν προγραμματικές
δαπάνες για το 2017-2018.

•

Πρόβλεψη για αύξηση των συνολικών εσόδων από 152,5 δισεκατομμύρια δολάρια το
2018-2019 σε 163,8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020-2021, που στηρίζεται σε ένα
σενάριο συνεχιζόμενης οικονομικής ανάπτυξης.

•

Πρόβλεψη αύξησης των προγραμματικών δαπανών της επαρχίας από 145,9
δισεκατομμύρια δολάρια σε 155,8 δισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ 2018-2019 και 20202021, με την υποστήριξη ισχυρών και ζωτικών δημόσιων υπηρεσιών.

•

Εναρμόνιση της εκτέλεσης των προγραμμάτων και ανακατανομή των υφιστάμενων
πόρων για μείωση των αλληλεπικαλύψεων μεταξύ των υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας
παράλληλα καινοτόμες προσεγγίσεις για την παροχή υπηρεσιών που θα κάνουν τα
προγράμματα πιο ανθρωποκεντρικά.

•

Πρόβλεψη για μέση αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 1,9% έως το 2021.

•

Αναμένεται οι εξαγωγές και οι επιχειρηματικές επενδύσεις να συμβάλλουν σημαντικά
στην οικονομική ανάπτυξη του Οντάριο.

Η προσέγγιση του Οντάριο στη διαχείριση του χρέους
Οι τόκοι για το χρέος είναι τώρα 8 σεντ για κάθε δολάριο εσόδων, σε σύγκριση με 15 σεντ το
2000.
Για την υπεύθυνη διαχείριση του χρέους, το Οντάριο:
•

Επιτυγχάνει τη χαμηλότερη αναλογία τόκου χρέους προς έσοδα σε 25 χρόνια,
επιτρέποντας στην επαρχία να δαπανήσει περισσότερα έσοδα σε προγράμματα που
ωφελούν άμεσα τους κατοίκους του Οντάριο.

•

Βοηθά την επαρχία να ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις της, τώρα και στο
μέλλον, διατηρώντας ένα μέσο επίπεδο αποθεμάτων σε μετρητά άνω των 30
δισεκατομμυρίων δολαρίων.

•

Αξιοποιεί τα χαμηλά επιτόκια και τη μεγάλη ζήτηση για ομόλογα του Οντάριο προκειμένου
να διατηρήσει τη μακροπρόθεσμη αποπληρωμή του δανειακού χαρτοφυλακίου της
επαρχίας.

•

Δεσμεύεται για την εφαρμογή του προγράμματος Green Bond, μέρος του προγράμματος
δανεισμού του Οντάριο, το οποίο αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση
μεταφορικών και άλλων φιλικών προς το περιβάλλον έργων σε ολόκληρη την επαρχία.
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