Um Plano de
Cuidados e
Oportunidades
Ênfase Económica e Fiscal do Ontário
A economia do Ontário cresceu em 2017 apesar de um ambiente incerto e difícil no âmbito
global, graças às contribuições de indivíduos e empresas, em toda a província. O crescimento
económico e a sólida gestão fiscal impelem o Ontário no cumprimento de seu compromisso de
equilibrar o orçamento em 2017-18, com um superávit projetado em mais de $600 milhões. A
partir de 2018-19, a província está a projetar um modesto défiat, de menos de um por cento do
PIB, e compromete-se a retornar a um orçamento equilibrado em que pesam importantes
investimentos em serviços públicos e a responsabilidade fiscal -- com um orçamento equilibrado
projetado para 2024-25.

Sólido Desempenho
Económico

Orçamento Equilibrado

Ganhos em Taxa de
Emprego

O PIB real está a crescer mais
rápido do que o do Canadá e
demais países do G7, desde
2014.

Previsão de um superávit de
mais de $600 milhões em
2017-18, maior do que o
objetivo fiscal do Ontário, nove
anos seguidos.

Mais de 800.000 empregos
líquidos, desde a recessão, e a
menor taxa de desemprego em
17 anos. No ano passado, 500
empregos novos foram
criados, em média, todos os
dias.

Quadro fiscal do Ontário
O Ontário está a:
 Fazer novos investimentos de $20,3 bilhões, durante três anos, em cuidados de saúde,
cuidados domiciliares, saúde mental, cuidados infantis e muito mais, para prover os
cuidados e serviços com que contam as pessoas.


Estes investimentos, que resultarão em défices projetados de $6,7 bilhões em 2018-19,
$6,6 bilhões em 2019-20 e $6,5 bilhões em 2020-21, e um retorno a um orçamento
equilibrado planeado em 2024-25, continuam a construir em cima de um historial de
responsabilidade na gestão fiscal.



Estabelecer que continuará a ser a província com o menor programa de gastos per
cápita em 2017-18.

2018 Ontario Budget



Projetar o crescimento da receita, de $152.5 bilhões, em 2018-19, para $163,8 bilhões
em 2020-21, impelido pela previsão de crescimento económico continuado.



Prever que o programa de despesas da província subirá, de $145,9 bilhões a $155,8
bilhões em 2020-21, para suster serviços públicos fortes e vitais.



Harmonizar a prestação de serviços e realocação de recursos existentes de forma a
reduzir a duplicação de serviços, enquanto emprega abordagens inovativas na entrega
de serviços, mais focados em pessoas.



Projetar um crescimento médio real do PIB de 1,9%, até 2021.



Esperar que exportações e o investimento empresarial representem contribuições
importantes para o crescimento económico do Ontário.

Abordagem da gestão da dívida do Ontário
A taxa de juros das despesas da dívida é, atualmente, de 8 cêntimos por cada dólar de receita,
comparada com 15 cêntimos no ano 2000.
Para manter uma gestão responsável da dívida, o Ontário vai:


Alcançar o mais baixo rácio de volume de dívidas sobre as receitas em 25 anos,
possibilitando que a província gaste mais dólares da receita em programas que
beneficiam diretamente o povo do Ontário.



Ajudar a província a cumprir suas obrigações financeiras, agora e no futuro, com a
manutenção dum nível médio de reservas de liquidez de mais de $30 bilhões.



Aproveitar as baixas taxas de juros e a forte demanda de Obrigações do Ontário para
manter, em média, uma duração longa na carteira de dívidas da província.



Comprometer-se com o programa de obrigações Green Bond, parte do programa de
empréstimos da província, que é uma ferramenta importante para o financiamento do
transporte público e outros projetos ecologicamente positivos, em toda a província.

Ministry of Finance

