MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

ORÇAMENTO DE 2017 DO ONTÁRIO

O Caminho Para Equilibrar o Orçamento
Equilibrar o Orçamento de 2017 significa que o Ontário poderá aumentar os seus investimentos em
serviços e ajudar com os custos do dia a dia, tais como medicamentos receitados gratuitos para crianças
e jovens, contas de eletricidade mais baixas e creches a preços mais acessíveis.
O Ontário está a equilibrar o orçamento pela primeira vez desde a recessão global de 2008–09 e
continuará a manter o equilíbrio durante os próximos dois anos. Uma economia robusta, juntamente com
um orçamento equilibrado, cria mais oportunidades para indivíduos e empresas no Ontário, para que
progridam e permaneçam à frente.
O orçamento equilibrado também dá ao governo maior flexibilidade fiscal para que possa ajudar a mais
pessoas. No orçamento de 2017, isso significa, nos próximos três anos, investimentos adicionais de
$11,5 mil milhões em cuidados de saúde ($7 mil milhões mais do que planeado no orçamento de 2016),
e $6,4 mil milhões em educação e treino ($5,5 mil milhões mais do que planeado no orçamento de
2016), bem como um acréscimo de $30 mil milhões de dispêndios no plano plurianual de infraestrutura,
anunciado no Orçamento de 2016.
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O Ontário eliminou seu défice
em 2017, de mais de $19 mil
milhões em 2009 e, ao mesmo
tempo, investiu em programas e
serviços de que as pessoas mais
dependem.

O crescimento do PIB real
ultrapassou o de todos os
países do G7 nos últimos três
anos, apoiado por investimentos
estratégicos por parte do
governo.

O Ontário continua a ser a
província com o menor dispêndio,
per capita, no Canadá, em
programas, administrando
eficientemente as despesas,
transformando, ao mesmo tempo,
a prestação de serviços públicos,
como cuidados de saúde e
educação.
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Como equilibramos o orçamento


Fazer com que o Ontário se torne mais fiscalmente competitivo para novos investimentos
empresariais através da redução contínua da taxa marginal de impostos, de 33% em 2009 a
16,9% em 2016.



Estimular o crescimento económico através de investimentos históricos em infraestrutura,
previstos em mais de $190 mil milhões durante um período de 13 anos, a partir de 2014–15. Os
investimentos planeados deverão proporcionar 125.000 empregos, em média, por ano.



Combater a economia paralela, fortalecer a integridade do sistema fiscal e certificar-se de que
todos paguem o seu devido quinhão de impostos.



Implementar um plano realístico e responsável para fortalecer a economia e equilibrar o
orçamento, resultando em maior receita para a província.

Como controlamos a dívida


A dívida é assumida por dois motivos principais: para financiar défices ou para investir num
acréscimo de ativos de capital. Um orçamento equilibrado significa que o governo não precisa
mais de emprestar para financiar os seus custos operacionais e pode focar os seus empréstimos
de investimentos em ativos de capital - os quais promovem crescimento económico e melhoram
a qualidade de vida das pessoas, hoje, e das gerações futuras.
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As agências de notações e outros observadores independentes identificaram que as províncias
canadianas têm obrigações muito maiores do que as jurisdições subnacionais dos outros países
do G7, mas que também contam com maior flexibilidade para assumir dívidas por terem total
controlo de um amplo leque de bases de receita.



O rácio de dívida/PIB do Ontário é indicativo da sua habilidade de pagar a dívida, em
comparação com o que deve e o que a economia produz. A economia do Ontário tinha um PIB
nominal de quase $800 mil milhões em 2016.



O orçamento equilibrado e o enfoque contínuo em investimentos de capital contribuirão para um
maior crescimento económico, o que fará com que o PIB cresça mais rapidamente que a dívida,
o que, por sua vez, ajudará a baixar o rácio da dívida líquida/PIB, até ao nível pré-recessão de
27 por cento. No orçamento equilibrado de 2017, o governo estabelece um alvo interino para
reduzir o rácio da dívida líquida/PIB para 35 por cento até 2023-24.



O orçamento equilibrado de 2017 dá continuidade ao foco do governo em investimentos de
infraestrutura durante os próximos 10 anos, a incluir:
o
o
o

$20 mil milhões em hospitais novos ou remodelados
$16 mil milhões para construir e restaurar escolas
$84 mil milhões no trânsito e infraestrutura de transportes



Com o orçamento equilibrado, uma parte maior da receita poderá ser dedicada a prioridades, tais
como cuidados de saúde e educação, e menos em pagamento de juros. O governo tem mantido
as taxas de juros num nível historicamente baixo, permitindo-o a gerir efetivamente os custos
associados à dívida e reduzir os riscos de refinanciamento.



O orçamento de 2010 previa que, em 2017-18, a província precisaria de gastar 11,3 cêntimos de
cada dólar de receita em pagamento de juros. A previsão atual está 3,1 cêntimos menor, ou seja,
8,2 cêntimos de cada dólar de receita. Este é o menor rácio que temos visto nos últimos 25 anos,
e a previsão é de que permanecerá ainda menor durante o período de 2019-20.
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