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FINANCIEEL EN ECONOMISCH 
PROFIEL VAN QUÉBEC 

• $ 3,7 miljard tegen 2023-2024 

om de arbeidsparticipatie te 

verhogen, investeringen en export 

aan te moedigen en innovatie en 

ondernemerschap in belangrijke 

sectoren te stimuleren.

• $ 20,2 miljard aan investeringen in 

het infrastructuurplan van Québec.

Begroting van 
QUÉBEC 2019-2020
115,6 miljard dollar 

@QuebecEuropeBe

ELEKTRIFICATIE VAN HET TRANSPORT
• $ 434 miljoen over de komende twee jaar. 

DIVERSIFICATIE VAN DE MARKT
• Oprichting van een dienstenplatform voor 

jonge hightechbedrijven.

• $ 5,8 miljoen over vijf jaar om de 
aanwezigheid van Quebecse ondernemingen 
in het buitenland te vergroten.

VERHOGING VAN HET POTENTIEEL 
VAN DE ECONOMIE

• $ 1,7 miljard om de arbeidsparticipatie 
te verhogen.

• $ 250 miljoen om de investeringen in 
de landbouw- en voedingsmiddelensector 
te verhogen.

• $ 75 miljoen om ondernemerschap aan te 
moedigen en de arbeidsparticipatie van 
jongeren in de economie te stimuleren.

Québec.ca/bruxelles

 Het nominale bbp zal in 2019 naar verwacht CA$ 
450,6 miljard bedragen.

 Het werkloosheidscijfer bedraagt 5,4% in 2019.

 Vermindering van de brutoschuld tot 45% van het 
bbp tegen 2020-2021.

 Begroting in evenwicht voor de komende vijf jaar.

EEN AMBITIEUS ECONOMISCH PROJECT
• Meer welvaart creëren betekent dat we de weg vrijmaken 

voor ontwikkeling en groei, wat uiteindelijk zal leiden tot 
meer fi nanciële autonomie.

STIMULEREN VAN PARTICULIERE INVESTERINGEN
• $ 1,6 miljard belastingvermindering voor de ondernemingen 

over de komende vijf jaar.

• $ 1 miljard voor de groei van de ondernemingen en de 
verankering van hun hoofdkantoren.

STEUN VOOR INNOVATIEVE PROJECTEN
• $ 320 miljoen ter bevordering van onderzoek, innovatie 

en ondernemingsinitiatieven. 

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE 
• Meer dan $ 329 miljoen over zes jaar om de ontwikkeling 

en toepassing van kunstmatige intelligentie te versnellen.

BEVORDERING VAN ONDERZOEK EN 
KNOWHOW OP HET GEBIED VAN INNOVATIE 
IN HET BUITENLAND

• $ 6,6 miljoen over een periode van vijf jaar voor de 
implementatie van onderzoek en de ondersteuning 
van innovatie voor Quebeccers die hun activiteiten 
internationaal willen uitbreiden.

STRIJD TEGEN DE KLIMAATVERANDERING
• Bijna $ 1 miljard in de komende twee jaar.

STEUN AAN DE GEMEENSCHAPPEN
• $ 585 miljoen om de gemeenschappen en bedrijven 

te ondersteunen in het energietransitieproces.

• Vergroten van de exportmogelijkheden in 
de waterkrachtsector. Quebec-Bruxelles


