План
піклування і
можливостей
Головні питання економічного і фінансового
розвитку Онтаріо
У 2017 році економіка Онтаріо зростала, незважаючи на непевні й несприятливі умови у світі,
завдяки зусиллям людей і компаній усієї провінції. Економічне зростання і добре фіскальне
управління дозволяють Онтаріо виконати свою обіцянку щодо збалансування бюджету у
2017-2018 роках і досягнення прогнозованого профіциту у сумі понад 600 $ млн. Починаючи
з 2018-2019 років, провінція передбачає поміркований дефіцит на рівні менше 1% ВВП і
зобов’язується прийняти збалансований бюджетний план, який враховує необхідність
важливих інвестицій у державні послуги з одночасним дотриманням вимог фіскальної
відповідальності, завдяки чому досягнення збалансованого бюджету прогнозується на 20242025 роки.

Високі економічні
показники
Починаючи з 2014 року,
реальний ВВП зростає
швидшими темпами, ніж в
Канаді та інших країнах
Великої сімки.

Збалансований бюджет

Збільшення зайнятості

На 2017-2018 роки
прогнозується профіцит на
рівні понад 600 $ млн і
перевиконання планового
фіскального показника
провінції Онтаріо дев’ятий рік
поспіль.

Після періоду економічного
спаду створено понад
800 000 цілком нових
робочих місць і досягнуто
найнижчого рівня безробіття
за 17 років. Минулого року
кожного дня у середньому
створювалося 500 нових
робочих місць.

Фіскальний портрет Онтаріо
Провінція Онтаріо:
• Здійснює нові інвестицій у сумі 20,3 $ млрд протягом трьох років у такі галузі, як
охорона здоров’я, патронажний догляд, охорона психічного здоров’я, догляду за
дітьми та інші, з метою надання життєво необхідного для людей піклування та послуг.

Бюджет Онтаріо на 2018 р.

•

Здійснює ці інвестиції, які призведуть до прогнозованих показників бюджетного
дефіциту у 6,7 $ млрд у 2018-2019 рр., 6,6 $ млрд у 2019-2020 рр. і 6,5 $ млрд у 20202021 рр., і планового повернення до збалансованого бюджету в 2024-2025 роках,
завдяки великому досвіду провінції у сфері відповідального фіскального управління.

•

Планує залишатися провінцією з найнижчими програмними витратами на душу
населення у 2017-2018 рр.

•

Прогнозує збільшення суми доходів з 152,5 $ млрд у 2018-2019 рр. і до 163,8 $ млрд у
2020-2021 рр. завдяки подальшому прогнозованому економічному зростанню.

•

Прогнозує зростання за період з 2018-2019 рр. до 2020-2021 рр. програмних витрат
провінції з 145,9 $ млрд до 155,8 $ млрд, що сприятиме наданню ефективних й
життєво необхідних державних послуг.

•

Гармонізує реалізацію програм і перерозподіл наявних ресурсів з метою зменшення
дублювання послуг з одночасним застосуванням інноваційних підходів до надання
послуг для більшої орієнтації програм на людей.

•

Передбачає середнє зростання реального ВВП на рівні 1,9% до 2021 року.

•

Очікує, що експорт та бізнесові інвестиції будуть важливими чинниками економічного
зростання Онтаріо.

Підхід Онтаріо до управління боргом
На сьогодні відсоток на витрати з обслуговування боргу складає 8 центів на кожний долар
доходів порівняно з 15 центами у 2000 році.
Для підтримання відповідального управління боргом провінція Онтаріо:
•

Досягає найнижчого співвідношення витрат на обслуговування боргу у відсотках до
доходів за 25 років, що дає провінції змогу витрачати більше доходів на програми, які
приносять користь безпосередньо мешканцям Онтаріо.

•

Сприяє виконанню своїх фінансових зобов’язань сьогодні та у майбутньому шляхом
підтримання грошових резервів у середньому на рівні понад 30 $ млрд.

•

Користується низькими відсотковими ставками і великим попитом на облігації
провінції Онтаріо для підтримання довгострокового середнього строку погашення
портфелю боргових зобов’язань провінції.

•

Виконує програму «Зелена облігація» (Green Bond) в рамках програми запозичень
Онтаріо, яка є важливим інструментом, що допомагає Онтаріо фінансувати проекти з
розвитку громадського транспорту та інших екологічно безпечні проекти по всій
провінції.

Міністерство фінансів

