
   

 

 
 

  
 

             
             

          
          

          
           

          
        

 

  

 

  
 

 

 

  

 

 

 

   
    

   
    

    
    

   
  

  

    
      

    
     

   
   

 

   

 

              

            

   

            

              

          

     

Plan Opieki i 
Stwarzania 
Szans 

Ontario Koncentruje Uwagę na Gospodarce i 
Finansach 
Gospodarka Ontario odnotowała wzrost w 2017 r., pomimo niepewnej i pełnej wyzwań sytuacji 
na świecie, dzięki wkładowi mieszkańców i biznesów w całej prowincji. Wzrost ekonomiczny i 
zdrowe zarządzanie finansami sprawiają, że Ontario osiąga pozytywne rezultaty swojego 
zaangażowania w zrównoważenie budżetu w 2017-18, z spodziewaną nadwyżką wynoszącą 
ponad 600 milionów dolarów. Poczynając od 2018-19, prowincja przewiduje skromne deficyty 
wynoszące mniej niż jeden procent PKB i jest zaangażowana w osiągnięcie planu 
zrównoważonego budżetu, który stara się pogodzić ważne inwestycje w usługi publiczne z 
odpowiedzialnym prowadzeniem finansów — z zrównoważonym budżetem spodziewanym w 
2024–25. 

Solidne Wyniki 
Gospodarcze 

Rzeczywisty PKB rośnie 
szybciej niż PKB Kanady i 
wszystkich pozostałych krajów 
G7 od 2014 r. 

Zrównoważony Budżet 

Przewiduje się nadwyżkę w 
wysokości ponad 600 milionów 
dolarów w 2017–18, 
przekraczając cel finansowy 
Ontario dziewiąty rok z rzędu. 

Przyrost Zatrudnienia 

Ponad 800 000 nowych miejsc 
pracy netto od czasu recesji i 
najniższa stopa bezrobocia od 
17 lat. W zeszłym roku 
stworzono przeciętnie 500 
nowych miejsc pracy każdego 
dnia. 

Obraz finansów Ontario 

Ontario: 

• Inwestuje 20,3 miliarda dolarów w ciągu trzech lat w służbę zdrowia, opiekę domową, 
zdrowie psychiczne, opiekę nad dziećmi i więcej, aby zapewnić opiekę i usługi, na 
których mieszkańcy polegają. 

• Realizuje te inwestycje, których rezultatem będą przewidywane deficyty w wysokości 6,7 
miliarda dolarów w 2018-19, 6,6 miliarda dolarów w 2019-20 i 6,5 miliarda dolarów w 

2020-21, oraz planuje powrót do zrównoważonego budżetu w 2024-25, budując na 
tradycji odpowiedzialnego zarządzania finansami prowincji. 



 
   

 
  

           

   

             

         

 

             

           

        

         

        

          

           

     

   

             
      

     

            

         

      

         

         

             

      

           

           

       

Budżet Ontario 2018 

• Przewiduje, że pozostanie prowincją z najniższymi wydatkami na programy na głowę 
mieszkańca w 2017–18. 

• Przewiduje, że całkowite przychody wzrosną z 152,5 miliarda dolarów w 2018−19 do 

163,8 miliarda dolarów w 2020−21, napędzane przez prognozę stałego wzrostu 
ekonomicznego. 

• Prognozuje, że wydatki na programy prowincji wzrosną z 145,9 miliarda dolarów do 155,8 

miliarda dolarów między 2018-19 a 2020-21, wspierając silne i kluczowe usługi publiczne. 

• Harmonizuje dostarczanie programów i realokuje istniejące zasoby, aby zmniejszyć 

duplikację we wszystkich usługach, przy jednoczesnym użyciu innowacyjnych podejść do 
zapewniania usług, aby programy były bardziej skoncentrowane na ludziach. 

• Przewiduje 1,9 procentowy przeciętny przyrost PKB do 2021 r. 

• Spodziewa się, że eksport i inwestycje biznesowe będą ważnymi czynnikami 
przyczyniającymi się do wzrostu ekonomicznego. 

Podejście Ontario do zarządzania długami 

Wydatki na odsetki od długu wynoszą teraz 8 centów na każdego dolara przychodów w 
porównaniu z 15 centami w 2000 r. 

Aby utrzymać odpowiedzialne zarządzanie długami, Ontario: 

• Osiąga najniższy wskaźnik stosunku odsetek od długu do przychodów od 25 lat, co 

umożliwia prowincji przeznaczanie większej ilości dolarów z przychodów na programy, z 

których mieszkańcy Ontario czerpią bezpośrednie korzyści. 

• Pomaga prowincji spełnić swoje zobowiązania finansowe, teraz i w przyszłości, przez 

utrzymywanie przeciętnego poziomu rezerw gotówkowych powyżej 30 miliardów dolarów. 

• Korzysta z niskich odsetek i dużego popytu na obligacje Ontario, aby utrzymać długi 
przeciętny termin portfelu długów prowincji. 

• Angażuje się w program Zielonych Obligacji (Green Bond), część programu 
pożyczkowego Ontario, jako ważne narzędzie pomocne w tranzycie finansowym Ontario i 
innych przyjaznych środowisku projektach w całej prowincji. 

Ministerstwo Finansów 
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