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Nova Zelândia

A Nova Zelândia emergiu da II Guerra Mundial como uma bem-sucedida

economia baseada na agricultura. Durante os anos 1950 e 1960, um período

sustentado de pleno emprego, o PIB cresceu a uma média anual de 4%. Os

preços agrícolas mantiveram-se altos, em parte devido a um boom na indústria

da lã durante a Guerra da Coréia. O ponto fraco desse período foi o baixo

crescimento da produtividade. No final dos anos 1960, diante de crescentes

problemas de balanço de pagamentos, sucessivos governos tentaram manter o

elevado padrão de vida com níveis crescentes de empréstimos externos e poli-

ticas protecionistas.

Os problemas econômicos se acumularam na década de 1970. O acesso a

mercados internacionais de commodities agrícolas tornou-se mais difícil e o

choque do petróleo de 1973 coincidiu com quedas nos preços das exportações

neozelandesas. Como em muitos outros países, as políticas governamentais

eram voltadas para a busca de altos níveis de atividade econômica e emprego

no curto prazo. Elevados níveis de proteção da indústria minaram fortemente

a competitividade e a habilidade da economia para se adaptar ao ambiente

internacional em transformação. A combinação de políticas macroeconômi-

cas expansionistas com proteção industrial levou a desequilíbrios macroeco-

nômicos, especialmente a um rápido crescimento da dívida pública. Depois

do segundo choque do petróleo, em 1979, a situação da Nova Zelândia agra-

vou-se ainda mais.

Durante a década de 1970 e o início da de 1980, prevaleciam políticas

fiscais com vistas ao manejo da demanda agregada. O Fiscal Responsability Act

de 1994 é um marco importante na mudança de abordagem fiscal, mas deve ser

entendido no contexto de uma série de reformas iniciada em 1984, que muda-

ram a forma de administração do setor público. Desse ano em diante, o foco

mudou da intervenção para a eliminação de várias formas de assistência gover-

namental. A política macroeconômica passou a ser direcionada para a obtenção
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de inflação baixa e posição fiscal sólida, enquanto no lado microeconômico as

reformas miravam a abertura da economia às pressões competitivas e aos preços

internacionais.

As reformas incluíram a flutuação da taxa de câmbio, a extinção de controles

de capitais, o fim da assistência à indústria, a remoção de controles de preços, a

desregulamentação de vários setores, 
"corporatização" 

(corporatisation) e privatização

de ativos estatais. A nova legislação trabalhista objetivou facilitar a adoção de

padrões mais flexíveis de negociação salarial.

O desempenho da economia melhorou significativamente ao longo dos anos

1990. A partir de meados de 1991, a economia cresceu fortemente, particular-

mente entre 1993-96.

Os problemas na economia de importantes parceiros asiáticos em 1997 e

1998, época da crise financeira na região, atingiram também o crescimento neo-

zelandês. Junto com uma seca que afetou vastas regiões do país nos verões de

1997/98 e 1998/99, a crise asiática fez com que a economia se contraísse por três

trimestres, terminados no primeiro de 1998.

A partir de 1999, a economia voltou a crescer. Após uma desaceleração em

2001, uma combinação de fatores favoráveis permitiu a retomada: boas safras,

preços de commodities de exportação relativamente elevados, câmbio desvaloriza-

do e um mercado de trabalho robusto contribuindo com fortes fluxos de renda

em toda a economia. Nos 10 anos terminados em 2002, o PIB cresceu a média

anual de 3,6%.

Desde meados da década de 1970, a Nova Zelândia consistentemente ge-

rou déficits em suas contas externas. De 1991 a 1994, o déficit em conta corren-

te anual foi moderado, ficando entre 3% e 4% do PIB. A partir de meados de

1990 cresceu, atingindo aproximadamente 7% do PIB em 1997 e em 2000. O

episódio de 1997 foi causado pelo aumento do déficit na conta de rendas inter-

nacionais e o de 2000 por uma virada na balança comercial, que passou de

superavitária para deficitária. O déficit na conta de rendas internacionais reflete

o serviço do elevado passivo externo líquido, que em março de 2003 situava-se

em torno de 77% do PIB.

O sistema bancário sólido, a posição fiscal forte, o regime de câmbio flutu-

ante e o papel do investimento direto estrangeiro na formação das obrigações

externas põem o déficit em conta corrente em perspectiva, sem, é claro, deixar-se

de considerar que um elevado déficit em conta corrente deixa qualquer economia

mais vulnerável a mudanças nos mercados.
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O ajuste fiscal e as conseqüências macroeconômicas

O ajuste fiscal: visão geral

De acordo com The Treasury (2005), a administração do setor público da Nova

Zelândia vem, desde o final da década de 1980, focando a promoção do melhor

desempenho do setor público. Essa abordagem da administração voltada para a

performance dá ênfase, entre outras coisas, a objetivos e responsabilidades claros,

maior liberdade de gerência e uma correspondente maior expectativa de compro-

missos com resultados. Um sistema assim requer boas medidas de desempenho,

em que as partes interessadas (stakeholders) externas ao governo possam confiar.

Os elementos-chave de uma boa administração, inclusive no setor público, são:

clareza de objetivos; liberdade gerencial; responsabilidade (accountability)-, avalia-

ção efetiva do desempenho; fluxo de informações adequado.

As reformas se basearam na idéia teórica da administração de que o adminis-

trador, para ser responsável pelos resultados, precisa de liberdade para alocar re-

cursos dentro de um dado orçamento e administrar suas organizações sem contro-

les externos ex ante, mas sujeito a entregar as requeridas quantidade e qualidade de

bens e serviços.

A outra idéia básica deriva da teoria econômica de agente-principal; para fazer

frente à possibilidade de o interesse do agente ser diferente do interesse do 
"proprie-

tário" (principal), são especificados critérios de performance (Janssen, 2001).

Em 1994, foi promulgado o Fiscal Responsibility Act (Lei de Responsabili-

dade Fiscal), que objetivou a administração fiscal consistente e de boa qualidade

ao longo do tempo. A gestão fiscal de boa qualidade deveria habilitar o governo a

dar uma contribuição significativa à saúde econômica do país e a se posicionar

melhor para prover serviços à população em base sustentada.

A Lei de Responsabilidade Fiscal de 1994 almejava a transparência nos rela-

tórios de finanças públicas no tocante às intenções do governo na área fiscal e

também encorajar os governos a levar em conta as conseqüências de longo prazo

das decisões de política. Mas os princípios estabelecidos em 1994 podem ser tam-

bém vistos como resposta à situação fiscal de então, exemplificada no elevado e

crescente nível de endividamento do setor público que, de menos de 10% do PIB

na década de 1970, no caso da dívida líquida, cresceu fortemente ao longo dos

anos 1980, para situar-se na vizinhança dos 50% do PIB na primeira metade dos

anos 1990. A partir daí, a dívida como proporção do PIB iniciou uma fase de

expressiva queda (gráfico 4.1).
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Gráfico 4.1

Nova Zelândia — dívida do governo geral (% do PIB)
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Fonte: OCDE.

A dívida líquida caiu de 44% do PIB em 1993/94 para 11% em 2002/03.

Os pagamentos da dívida foram financiados com os superávits operacionais e, até

2000, com vendas de ativos.

Os gráficos 4.2 e 4.3 permitem identificar algumas fases do ajuste fiscal,

observando-se o resultado primário no gráfico 4.2 e as receitas e despesas primári-

as no gráfico 4.3, em ambos os casos em percentual do PIB. Primeiramente, há

uma significativa melhora no superávit primário entre 1990-93, obtido com ele-

vação da carga tributária, concomitantemente com alguma redução das despesas.

De 1994 a 1998, há forte redução do superávit primário de 5% do PIB para

zero, mas o comportamento das receitas e despesas nesse período é importante: a

redução de 5 pontos percentuais do PIB no superávit primário foi composta de

uma redução de 8 pontos nas receitas e 3 pontos nas despesas, aproximadamente.

Assim, em que pese à piora no resultado primário, houve uma significativa redu-

ção da carga tributária e das despesas.

De 1998 a 2003, uma nova rodada de elevação do superávit primário, que

chegou a 6% do PIB. Dessa vez o ajuste foi obtido com redução de 3 pontos

percentuais do PIB nas despesas e aumento da mesma magnitude nas receitas. Em

2004 e 2005, observou-se alguma piora no superávit primário, apesar da conti-

nuidade do aumento da carga tributária: as despesas cresceram ainda mais.
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Gráfico 4.2

Nova Zelândia — superávit primário (1989-2006 
— % do PIB)
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Fonte: OCDE.

Gráfico 4.3

Nova Zelândia — receitas totais e despesas primárias (1989-2006 
— % do PIB)
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É de se notar que houve um processo de redução das despesas primárias ao

longo de mais de uma década, ao todo da ordem de 10% do PIB, tendência que se

reverteu somente em 2005.

Um aspecto interessante, notado no gráfico 4.4, é que as despesas com juros

caíram continuamente ao longo desse processo, fazendo com que, enquanto o

ajuste primário tenha sido da ordem de 6 pontos percentuais do PIB, o ajuste no

resultado nominal tenha sido de cerca de 10 pontos.

Gráfico 4.4

Nova Zelândia — despesas líquidas com juros e superávit nominal

(1988-2005 
- % do PIB)
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Fonte: OCDE.

O processo contínuo de queda das despesas primárias como proporção do

PIB leva à pergunta de como se comportaram as despesas e receitas em termos

reais, isto é, descontando-se apenas o efeito da inflação e não o do crescimento do

PIB. Os gráficos 4.5 e 4.6 mostram essa evolução.

Observaram-se reduções reais nas receitas em 1995-97, neste último caso

mais significativa, provavelmente associada ao menor ritmo de crescimento eco-

nômico causado pela crise asiática. Reduções reais na despesa só ocorreram em

1991 e 1997.
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Gráfico 4.5

Nova Zelândia — receitas totais e despesas primárias reais

(1989-2006 
— em milhões da moeda local, preços constantes de 2005)
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Fonte: OCDE.

Gráfico 4.6

Nova Zelândia — receitas totais e despesas primárias

(1990-2006 
— variação real, %)
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Fonte: OCDE.
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Após um longo período de déficits fiscais, a Nova Zelândia atingiu um supe-

rávit operacional em 1993/94 e manteve o resultado superavitário desde então. A

melhoria inicial refletiu o crescimento da economia, receitas tributárias crescentes

e um firme controle de despesas. Num período seguinte, o resultado piorou devi-

do a duas rodadas de reduções de impostos, menor crescimento em 1997/98 e

mudanças contábeis. O resultado operacional voltou a melhorar a partir de 2000,

refletindo a intenção de se criarem superávits estruturais para incluírem despesas

com criação prévia de fundos para fazer frente a futuras pressões demográficas

sobre a previdência. As despesas operacionais da Coroa foram reduzidas, como

percentual do PIB, de mais de 40% em 1992/93 para 32,4% em 2002/03.

Conseqüências macroeconômicas do ajuste fiscal

Os retornos macroeconômicos das reformas foram significativos. Crescimento

maior e mais sustentável, expectativas inflacionárias muito menores e queda forte

da taxa de desemprego na última década, ficando entre as mais baixas do mundo

atualmente. Na área fiscal, persistentes déficits foram substituídos por persisten-

tes superávits. De um déficit de 5,1% do PIB em 1992, passou-se a um superávit

de 5,9% do PIB em 2005. Também houve uma grande melhoria no endivida-

mento público, com a posição líquida recentemente tendo se tornado positiva

(isto é, credora). A clareza de objetivos de desempenho foi uma parte importante

no alcance desses resultados.

A tabela 4.1 mostra alguns dados recentes da economia neozelandesa. Em

2005 o crescimento do PIB foi de 2,3%, mas nos anos anteriores vinha em torno

de 4%. A taxa de investimento supera os 20%, mas não chega a 25%. A taxa de

desemprego vem caindo e está abaixo de 4%. O saldo comercial transitou, recen-

temente, de superávit para déficit, de 1,6% do PIB em 2004. A economia é bem

aberta, se considerado o fluxo de comércio (soma de exportações e importações),

que é de cerca de 60% do PIB. A inflação dos preços ao consumidor tem estado

entre 2% e 3% ao ano. Os gráficos seguintes permitem ver algumas dessas variá-

veis em perspectivas mais longas.

No gráfico 4.7, observa-se que a Nova Zelândia passou por um período de

baixo crescimento, 1985-91, acumulando nesses sete anos crescimento de apenas

2,4%, equivalente à taxa média de 0,3% ao ano. De 1992 a 1996, o PIB cresceu

20,8% (4,8% ao ano). Depois de voltar a crescer pouco em 1997 e 1998, nos

últimos sete anos (1999 a 2005), cresceu 28,8% ou 3,7% ao ano. O gráfico com-

para essa trajetória com a do Brasil, no mesmo período.
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Tabela 4.1

Nova Zelândia — indicadores macroeconômicos (2001-05)

Indicador 2001 2002 2003 2004 2005

Taxa real de crescimento do PIB 3,5 4,6 3,6 4,4 2,3

Taxa de investimento (% PIB) 21,2 22,5 23,0 24,6 24,7

Taxa real de crescimento da FBCF 6,3 7,4 15,1 7,8 nd

Taxa de desemprego 5,3 5,2 4,6 3,9 3,7

Saldo comercial (% PIB) 1,9 0,5 -0,8 -1,6 nd

Fluxo total de bens e services (% PIB) 67,7 63,0 57,9 58,9 58,2

Variac;ao da taxa de cambio efetiva real —1,1 9,4 13,7 6,9 nd

Taxa de inflagao (pre^os ao consumidor) 2,6 2,7 1,8 2,3 3,0

Fontes: OCDE e FMI (taxa de investimento).

Gráfico 4.7

Nova Zelândia — taxa de crescimento do PIB — Nova Zelândia Brasil

(1971-2006 
- %)
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Fontes: IBGE e OCDE.

O período de pouco crescimento identificado (1985-91) foi caracterizado

pela elevação da taxa de desemprego de cerca de 4% para mais de 10% e pela

queda da taxa de investimento, de 27% para 17%, aproximadamente. A partir do

início da década de 1990, as tendências se invertem e a taxa de desemprego volta,

nos últimos anos, para níveis próximos a 4%, enquanto a taxa de investimento se

situa entre 20% e 25% (gráfico 4.8).
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Gráfico 4.8

Nova Zelândia — taxa de investimento e taxa de desemprego (1980-2006)
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Fontes: OCDE (1980-2000); FMI (2001-2005).

No setor externo, observa-se que a economia neozelandesa tem um razoá-

vel grau de abertura já desde a década de 1980, estando o fluxo de comércio de

bens e serviços (soma de exportações e importações), em geral, acima de 50%

do PIB. Observou-se mudança no saldo comercial: na primeira metade da déca-

da de 1980, a balança oscilava em torno do equilíbrio; da segunda metade da-

quela década em diante, a regra passou a ser um saldo positivo. Na presente

década, saldos negativos voltaram a ser observados, especialmente em anos re-

centes (gráfico 4.9).

Em termos de inflação (gráfico 4.10), é fácil identificar dois períodos: 1980-

90, as taxas anuais estiveram sempre acima de 6%, sendo que, em vários anos,

acima de 13%; de 1991 até hoje, a inflação anual tem oscilado em torno de 2%,

não ultrapassando 4% em nenhum ano.
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Gráfico 4.9

Nova Zelândia — contas externas: balança comercial e saldo

em conta corrente (1980-2006 
—% do PIB)
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Fontes: FMI e OCDE.

Gráfico 4.10

Nova Zelândia — inflação: preços ao consumidor —

Nova Zelândia * Brasil (1980-2006 
- %)
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Política fiscal neozelandesa

Depois de um período de grandes e persistentes déficits fiscais, a situação fiscal

melhorou ao longo da primeira parte dos anos 1990, fato possibilitado pela con-

solidação fiscal e pela recuperação econômica. Em 1990/91, o país tinha déficit

fiscal equivalente a 3% do PIB. Em 2002/03, completaram-se 10 anos de superá-

vit fiscal.

Legislação referente à reforma do setor público e ajuste fiscal18

Como observado, o processo concernente ao ajuste fiscal e à reforma do setor

público na Nova Zelândia tem durado anos e foi formado por uma série de novas

leis, as principais citadas e comentadas a seguir.

1986: State-Owned Enterprises Act (Lei das Estatais) — onde cabível, de-

viam assumir formas similares às de empresas privadas; princípios de autonomia

de gestão, clareza de objetivos e transparência dos processos. As empresas estatais

receberam objetivos comerciais claros. Algumas foram vendidas mais tarde.

1988: State Sector Act (Lei do Setor Estatal) — regulamentou a relação

entre chefes de departamento (o equivalente aos secretários no Brasil) e ministros.

Os ministros definem requisitos de performance para os secretários e há incenti-

vos para o desempenho. Os cargos de chefe de departamento são baseados em

contratos renováveis, 
que prevêem acordos anuais de desempenho, e os secretários

são responsáveis 
pela contratação dos auxiliares e pela determinação da sua remu-

neração. Os secretários são indicados 
pelo comissário de serviços estatais, uma

espécie de ministro da administração, sendo que o gabinete tem poder de veto. Os

executivos principais do governo passaram a atuar com muito mais liberdade

gerencial e, em contrapartida, a serem mais cobrados para entregarem os serviços

e produtos esperados.

1989: Public Finance Act (Lei de Finanças Públicas) — determinou a ma-

neira pela qual o Parlamento aloca recursos e dá às autoridades do Executivo

poderes e responsabilidades de gestão financeira.

1994: Fiscal Responsabiliy Act (Lei de Responsabilidade Fiscal) —

implementada em l2 de julho de 1994. A forma final foi dada por um comitê

São apresentadas as principais leis referentes. O conjunto completo das leis que regem a

reforma do setor público e o ajuste fiscal neozelandês é, naturalmente, mais extenso.
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composto de membros do governo e da oposição no Parlamento. O objetivo foi

especificar princípios de responsabilidade fiscal, como a adoção dos padrões

contábeis Gaap [generally accepted accouting practice 
— 

práticas contábeis geral-

mente aceitas) da Nova Zelândia: onde cabível, a apresentação das contas públicas

deve assemelhar-se à forma como outras entidades, inclusive empresas, apresen-

tam seus resultados, facilitando seu entendimento e acompanhamento por analis-

tas do setor privado; e, também, com a publicação regular de projeções fiscais de

curto prazo. O comitê via a lei como neutra do ponto de vista da postura fiscal,

mas o governo deveria fazer um relatório de estratégia fiscal definindo os objetivos

fiscais gerais e projeções de no mínimo 10 anos.

Os principais indicadores fiscais são o resultado operacional, a dívida e o

patrimônio líquido.

O resultado operacional (operating balance) inclui o resultado nominal e

variações patrimoniais. Entre as receitas, estão: tributárias; cobranças, taxas, mui-

tas e penalidades; vendas de bens e serviços; renda de investimentos; outras. As

despesas incluem: subsídios e transferências; despesas operacionais; custos finan-

ceiros; perdas e ganhos cambiais; variações no passivo do Government

Superannuation Fund (GSF 
— sistemas de previdência de funcionários públicos

já fechados); variações no passivo da Accident Compensation Corporation (ACC);

depreciação (por exemplo, de edifícios, rede elétrica, ativos de geração de energia,

equipamento militar, rodovias, aeronaves, outras plantas e equipamentos, outros

ativos); outras (exemplos: aluguel e leasing, variações na provisão para devedores

duvidosos, cancelamento de dívidas, taxas de auditoria, prêmios de loteria, perdas

e ganhos na venda de ativos, perdas líquidas de reavaliação, redução de emprésti-

mos estudantis ao valor justo).

Os princípios de gestão fiscal responsável que devem ser seguidos pelo go-

verno incluem:

>- redução da dívida a níveis prudentes para fornecer proteção contra eventos

adversos. O governo atual concluiu que 20% do PIB para a dívida bruta —

nível atual aproximado — é um nível prudente para a próxima década (a

dívida líquida atual é ligeiramente negativa);

? manutenção, na média, de equilíbrio operacional, após o alcance dos níveis

prudentes de endividamento, isto é, ao longo do tempo o governo deve viver

de acordo com suas disponibilidades, com alguma margem de flexibilidade ao

longo do ciclo econômico.
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No orçamento de 2006, as 
"intenções 

fiscais de curto prazo" prevêem:

superávit de 2% do PIB nos próximos três anos. Grosso modo., o conceito de

superávit em questão corresponde ao nominal, mas trata-se do Operating

Balance Excluding Revaluations and Accounting Policy Changes (Oberac),

que exclui do resultado operacional já explicado reavaliações e mudanças nas

diretrizes contábeis e é, por isso, menos volátil; nesse caso particular das

intenções para os próximos anos, também são excluídos os retornos líquidos

dos ativos do New Zealand Superannuation Fund;

dívida total bruta em 21,4% do PIB no ano fiscal 2009/10;

despesas totais de 41,3% do PIB em 2009/10;

receitas totais de 44,1% do PIB em 2009/10;

alcance e manutenção de níveis de patrimônio líquido suficientes para fazer

face a eventos adversos;

administração prudente de riscos fiscais;

adoção de políticas consistentes com um grau razoável de previsibilidade do

nível e da estabilidade das alíquotas futuras de impostos.

2001: Public Audit Act (Lei de Auditoria Pública) — estabelece a legisla-

ção que rege a auditoria das contas públicas e determina que o controller e auditor-

geral é um membro do Parlamento.

2004: Crown Entities Act (Lei das Entidades da Coroa) — reformou a lei

anterior a esse respeito, fornecendo uma infra-estrutura consistente para o estabe-

lecimento, a governança e a operação das entidades da Coroa, os membros de seus

conselhos, os ministros responsáveis e a House of Representatives. As entidades

da Coroa não são departamentos do governo, mas também não são empresas

estatais. Não obstante, respondem por mais de 50% das despesas operacionais

totais do governo. Administram ativos de aproximadamente NZD 38 bilhões

(sendo o PIB de NZD 150 bilhões). Essas entidades têm administrado um volu-

me crescente de ativos financeiros. Por exemplo, o Fundo de Pensão da Nova

Zelândia, que é administrado por uma entidade da Coroa, tem projeção de chegar

a NZD 100 bilhões em 2025.

2004: Public Finance Bill (Lei de Finanças Públicas — LFP2004) — 
pri-

meira mudança de vulto no sistema de gestão pública em uma década, trouxe

mudanças significativas em relação ao Public Finance Act de 1989, incorporan-

do-o. Alguns de seus pontos centrais são o princípio do controle das finanças

públicas pelo Parlamento, o uso do conceito de competência em vez do de caixa,

a prescrição de auditorias independentes e o requerimento de relatório com pia-

nejamento fiscal de longo prazo.
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O ministro da Fazenda deve apresentar os objetivos fiscais do governo até 31

de março, três meses antes do início do ano fiscal — esses objetivos são discutidos

no Parlamento antes da discussão do orçamento. É mantida uma projeção de

quatro anos da manutenção das políticas fiscais vigentes e as projeções econômi-

cas e fiscais são publicadas semestral e imediatamente antes de uma eleição geral.

Os documentos do orçamento incluem:

apresentação de motivos e estratégia fiscal para o médio prazo (10 anos);

cenário econômico e fiscal;

estimativas das dotações orçamentárias que os ministros solicitam ao Parlamento

(as dotações aprovadas pelo Parlamento são autorizativas: definem um limite

de gasto, não havendo obrigação do governo de incorrer na despesa pelo fato

de estar prevista);

projeções 
para secretarias {government department).

Uma dificuldade comum em sistemas de administração pública é a

superestimação orçamentária e a acumulação de ativos de pouca utilidade: para

minimizar esse problema, o governo cobra dos departamentos pelos ativos que

utilizam. A alocação de custos, incluindo a cobrança pelo uso de ativos, é feita por

produtos, de modo que possam ser comparados com custos de produtos similares

no setor público e no setor privado. Com vistas à administração do caixa, antes do

início do ano cada secretaria opera junto ao Tesouro para fazer um acordo sobre o

perfil do influxo de caixa durante o ano. O Tesouro faz um gerenciamento centra-

lizado do caixa e seu sistema, todas as noites, 
"limpa" 

as contas bancárias de todos

os órgãos de governo e aplica esses recursos no overnight.

No regime contábil de competência, cada unidade que faz relatórios contábeis

deve fazê-los, sejam de dados passados ou de previsões, em regime de competên-

cia, não de caixa. Esse regime foi adotado porque fornece um conjunto de infor-

mações mais abrangente do que o de caixa. Dá suporte ao compromisso do gover-

no de fornecer relatórios abrangentes e transparentes. A contabilidade por compe-

tência dá informação sobre:

ativos e mudanças nos valores dos ativos devidas a condições de mercado;

obrigações, incluindo dívidas com fornecedores, e obrigações de longo prazo,

como provisões para pagamentos de direitos relacionados ao desligamento de

empregados ou obrigações previdenciárias sem cobertura;

a 
posição financeira global da entidade que relata ou do governo como um

todo;
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o impacto de variações na taxa de câmbio e na taxa de juros sobre ativos e

passivos financeiros;

>¦ o custo total de bens e serviços usados ou consumidos num determinado período,

independentemente de quando foram encomendados, recebidos ou pagos.

Os fluxos de caixa são relatados em documento separado.

O relatório fiscal de longo prazo deve ser publicado pelo menos a cada qua-

tro anos e abordar o cenário para pelo menos os próximos 40 anos. O primeiro

relatório foi publicado em junho de 2006 e pode ser acessado em

<www.treasury.govt.nz/longtermfiscalposition/2006>. Nesse primeiro relatório,

a variável fiscal principal é o nível da dívida. Uma questão de destaque é a evolu-

ção da estrutura etária da população, por causa de suas conseqüências sobre a

previdência e o setor de saúde. Mesmo a dívida líquida já tendo sido eliminada, o

governo planeja continuar gerando superávits nominais (operacionais, no concei-

to neozelandês) de forma a atingir dívida líquida negativa de 12% do PIB em

2016, resultante da acumulação de recursos no New Zealand Superannuation

Fund para fazer frente às despesas previdenciárias futuras.

Desempenho do setor público na Nova Zelândia após as reformas

Não é suficiente estabelecer objetivos de desempenho para o setor público. O

melhor desempenho também requer:

?- forte apoio político e da população para traduzir os objetivos em resultados;

compromisso das instâncias superiores da administração pública;

arranjos institucionais e de governança sólidos;

incentivos corretos para sustentar o alcance do sucesso;

informação de boa qualidade para permitir análises e avaliações robustas.

A Nova Zelândia se beneficia de uma longa tradição de arranjos governa-

mentais e institucionais robustos, incluindo fortes tradições de respeito ao impe-

rio da lei e baixos níveis de corrupção na burocracia. As reformas das duas últimas

décadas procuraram levar essas tradições em conta, construindo sobre elas.

Dos problemas enfrentados pela economia neozelandesa em meados da

década de 1980, a ineficiência do setor público era parte importante. Na segun-

da metade dos anos 1980, o governo reagiu com mudanças estruturais

abrangentes, afetando tanto o setor público quanto o privado. A maior parte das

reformas principais daquela época continua em vigor atualmente. Os objetivos
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principais das reformas eram aumentar a eficiência e a accountability da econo-

mia e do setor público. Controles e distorções na economia foram reduzidos de

forma significativa.

A clareza de objetivos é importante, mas é apenas parcialmente responsável

pelos resultados alcançados (ver seção Conseqüências macroeconômicas). Con-

tou-se também com forte esforço de direção por parte dos ministros, ênfase na

produção de relatórios transparentes, verificação independente do auditor-geral, e

mudanças no sistema orçamentário.

Como já mencionado, a Lei de Responsabilidade Fiscal de 1994 (Fiscal

Responsability Act), mais tarde incorporada na Lei de Finanças Públicas de 2004

(Public Finance Bill), requer que os governos persigam políticas de acordo com

princípios de responsabilidade fiscal, entre os quais:

alcançar níveis prudentes de dívida;

manter níveis prudentes de dívida, garantindo que, em média e ao longo do tempo,

as despesas operacionais totais não excedam as receitas operacionais totais; e

um 
grau razoável de previsibilidade do nível e da estabilidade das alíquotas de

impostos.

O governo também deve produzir relatórios financeiros auditados indepen-

dentemente e de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas, produzir

um relatório anual de estratégia fiscal e atualizar regularmente suas projeções eco-

nômicas e fiscais.

A reforma das empresas estatais trouxe retorno imediato e dramático, pois

essas empresas passaram de consumidoras do dinheiro dos contribuintes para pa-

gadoras de impostos e lucros aos cofres públicos, ao lado de enormes ganhos de

produtividade. Os cidadãos também se beneficiaram de grandes melhorias na

prestação de serviços.

A Receita Federal (The Inland Revenue Department), como todas as agên-

cias governamentais, atualmente reconhece totalmente a importância de acompa-

nhar e medir a eficiência de suas operações. O custo de arrecadação, que é uma

medida largamente utilizada nesse setor, caiu de NZD 0,89/NZD 100 em 2002

para NZD 0,77/NZD 100 em 2005, uma queda de 13%.

Outro exemplo é o Companies Office (Escritório de Empresas), divisão do

Ministério de Desenvolvimento Econômico, que é responsável pelo registro das

companhias. Por meio de mais liberdade gerencial para aplicar novas tecnologias

e expectativas de performance claras, o Companies Office conseguiu reduzir o

custo de registrar uma empresa de NZD 200 em 1995 para NZD 70 em 1999. O
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tempo médio de registro de uma empresa caiu de duas semanas para apenas 30

minutos. Recentemente, a Nova Zelândia foi identificada como um dos países do

mundo em que é mais fácil começar um novo negócio do ponto de vista do cum-

primento de normas.

A experiência da Nova Zelândia sugere que os objetivos traçados devem ser sufi-

cientemente gerais para permitir que os gerentes administrem, mas, ao mesmo tempo,

devem prover orientação suficiente sobre o que é importante ser alcançado. Um exces-

so de especificações de objetivos de desempenho pode comprometer a habilidade de

um executivo chefe de fazer um bom trabalho. Os objetivos de desempenho mostra-

ram-se parte essencial do processo de transferência de atribuições para as instâncias

inferiores de governo, a partir de uma burocracia anteriormente centralizada.

Para abordar questões de longo prazo, por exemplo, as conseqüências fiscais

do envelhecimento da população, o Tesouro deve publicar, a cada quatro anos,

um Relatório Fiscal de Longo Prazo — como mencionado, o primeiro foi publi-

cado em junho de 2006.

Atualmente há preocupação em algumas áreas com a possibilidade de o apa-

rato contábil ter ido longe demais, fazendo com que algumas exigências de con-

fecção de relatórios tenham apenas adicionado custo, sem adicionar valor. Uma

forma de não se perder a visão geral é o estabelecimento de grandes temas que

ajudem todo o setor público a ordenar suas prioridades. Atualmente, há três gran-

des temas definidos: transformação econômica; famílias, jovens e idosos; e identi-

dade nacional. Três agências receberam a responsabilidade de coordenar esses te-

mas por meio do governo. Esses temas também têm ajudado os ministros no

processo orçamentário.

Alguns pontos de destaque no que foi exposto merecem ser reiterados, como

conclusão desta seção:

estabelecer objetivos de desempenho e trabalhar na direção de obter melhores

resultados para o público leva tempo;

as agências governamentais precisam aprender ao longo do processo e aprender

com os erros;

o sistema de administração pública precisa saber lidar com mudanças nas

preferências políticas, nas expectativas das partes interessadas (stakeholders) e

nas circunstâncias econômicas e sociais;

estabelecer objetivos de performance no setor público é necessário, mas não

suficiente. É preciso o reforço de outros fatores, como: forte apoio governamental

e político; compromisso da administração superior; arranjos institucionais e de
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governança sólidos; os incentivos corretos; e informação e análise de boa

qualidade, incluindo a habilidade de se ter uma visão de prazo mais longo.

O processo orçamentário

A Nova Zelândia reforçou, a partir dos anos 1980, a sua estrutura legal para o

processo orçamentário. O país se insere na tradição britânica do direito consuetu-

dinário, com Constituição não-escrita, e não tem uma lei orçamentária maior,

mas várias leis e ordens do Parlamento. O ciclo orçamentário é formado de cinco

fases: preparação e apresentação pelo Executivo, processo orçamentário no Parla-

mento, execução, contabilidade e relatórios de auditoria externa. Estão compro-

metidos com despesas obrigatórias de 20% a 40% do orçamento.

O governo da Nova Zelândia é centralizado, com as autoridades locais tendo

poderes limitados. O executivo é composto pelo governador-geral, que é o repre-

sentante da rainha, o primeiro-ministro, o Gabinete de Ministros, ministros, enti-

dades da Coroa e empresas estatais. O Legislativo é unicameral, formado pela

Câmara dos Deputados (House of Representatives). Os deputados têm mandatos

de três anos. O partido que tem o maior número de deputados eleitos é convidado

pelo governador-geral a formar o governo. O líder do governo é o primeiro-mi-

nistro, que nomeia os ministros, que formam o gabinete.

Ciclo orçamentário na Nova Zelândia

Preparação e apresentação pelo Executivo

Inclui projeções para todos os departamentos e agências do governo.

Fundos extra-orçamentários e vinculação de receitas: o escopo do orçamen-

to anual é limitado à Coroa. Há vários fundos e entidades cujos orçamentos são

aprovados por outras instâncias que não o Parlamento. Algumas dessas entidades

são o New Zealand Superannuation Fund19 (Fundo de Aposentadoria da Nova

19 
Esse fundo foi criado pelo New Zealand Superannuation and Retirement Income Act 2001

para fazer frente às necessidades futuras do New Zealand Superannuation, devidas à esperada

mudança na estrutura etária da população 
— espera-se que o número de aposentados dobre até

2050. O New Zealand Superannuation paga uma assistência financeira a quem tem 65 anos ou

mais. Disponível em: <www.nzsuperfiind.co.nz/>; <www.govt.nz/record?recordid=660>. <
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Zelândia), a Earthquake Commission (Comissão de Terremotos), e a Accident

Compensation Corporation (Empresa de Compensação de Acidentes). As com-

pras de serviços feitas pela Coroa dessas entidades e as injeções de capital nelas são

previstas no orçamento, mas as receitas próprias e as despesas dessas entidades

não. Mas todas as entidades e empresas estatais são incluídas nas projeções gover-

namentais de receitas e despesas operacionais, mostradas nos documentos de es-

tratégia fiscal e orçamentária. Algumas receitas, como as do IR, não são vincula-

das a usos específicos, mas a retenção de receitas próprias por departamentos e

entidades é permitida.

Cronograma de preparação e apresentação do orçamento ao Parlamento (o

ano fiscal começa em Ia de julho).

Agosto a novembro: fase estratégica. Os ministros determinam os objetivos da

estratégia orçamentária para os próximos três anos. O gabinete avalia a impor-

tância relativa dos resultados desejados pelo governo para o próximo orça-

mento. Os ministros identificam prioridades para os chefes de departamentos

pra guiar a preparação do orçamento.

Dezembro a fevereiro: ministros e chefes de departamento preparam primeiras

versões dos orçamentos e 
"acordos 

de compra" para o próximo ano e planos

orçamentários para os próximos dois anos.

Fevereiro a abril: revisão das linhas básicas do orçamento. Os departamentos

refinam as propostas orçamentárias. A composição de insumos pode ser mudada

para se adequar às linhas básicas adotadas. O gabinete considera os pedidos

dos ministros e os documentos orçamentários propostos. Supõe-se que os

ministros manterão os totais de despesas dentro dos níveis aprovados. Os

ministros podem pedir ao gabinete mudanças nas projeções básicas.

"Dia do Orçamento": nunca depois de 31 de julho 
— apresentação dos

documentos do orçamento ao Parlamento. Na prática, o orçamento é

apresentado em maio ou junho.

Julho a setembro: o Parlamento discute o relatório da Comissão de Finanças e

Gastos. O Parlamento deve aprovar o orçamento dentro de três meses a partir

da entrega do orçamento pelo governo.

Documentos 
que acompanham a lei orçamentária:

informações detalhadas, por exemplo, para cada dotação e cada departamento;

relatório de estratégia fiscal;

relatório de atualização sobre a situação fiscal e econômica;
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as intenções de operações futuras de cada departamento, com mais detalhes

para o primeiro ano;

orçamento do Parlamento e outras entidades constitucionais.

Processo orçamentário no Parlamento

Cronograma. Há um calendário detalhado para o processo, que é centrado na

Comissão de Finanças e Economia. O Executivo tem a prerrogativa 
— dada pelo

Parlamento — de determinar quais assuntos serão debatidos em que dias e quanto

tempo deve durar o debate naquele dia. Em países com separação maior entre

Executivo e Legislativo, seria inconcebível o Executivo ter tanto poder na defini-

ção da agenda de debates.

Orçamentos provisórios. Geralmente é feito um orçamento provisório 
—

uma autorização de gastos 
— 

para os primeiros dois meses do ano fiscal, já que o

orçamento geralmente ainda não se tornou lei no início do ano fiscal. O orçamen-

to provisório pode ser estendido se o orçamento atrasar ou se a convocação de

eleições parecer provável.

Poderes para emendas. As comissões podem propor emendas que alterem o

tamanho e a composição dos votos — 
que são grupos de estimativas preliminares

de despesas20 —, mas o governo pode vetar as emendas. A Câmara não pode

aprovar uma emenda que o governo considere que teria impacto significativo: nos

agregados fiscais e na composição do voto (isto é, na composição de um grupo de

despesas). Essa é uma restrição forte, já que o Parlamento não pode alterar signi-

ficativamente os totais e a composição das despesas, receitas e dívida pública. O

veto do Executivo não pode ser derrubado. Porém, as razões para exercer o poder

de veto podem ser debatidas.

Aprovação de recursos. A Câmara não pode fazer alterações de despesas ou

de tributos que não tenham sido propostos pelo Executivo que, por sua vez, não

pode incorrer em despesas, endividamento ou alterar tributos sem aprovação do

Parlamento.

Natureza, estrutura e duração das dotações. São feitas dotações separadas

para cada categoria de despesa, classificadas em: despesas correntes, benefícios e

outras despesas não-recuperáveis (aposentadorias e auxílio-desemprego, por exem-

pio), despesas financeiras (como juros) e despesas de capital.

20 Em geral, há um voto por departamento — equivalentes às secretarias ministeriais no Brasil

— mas um departamento poderá ter mais de um voto se atender a mais de um ministério.
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Dotações plurianuais. O mais comum é que as autorizações de despesa se

esgotem no primeiro ano fiscal, mas as dotações podem, para despesas correntes

ou de capital, incluir mais de um ano, até o máximo de cinco anos.

Aprovação de dívida pública. Nenhum endividamento é permitido sem ter

sido aprovado por lei.

Promulgação, veto e publicação do orçamento. O orçamento deve se tor-

nar lei quando o soberano ou o governador-geral o aprova e assina. Como todas as

outras leis, é publicada na página na internet do Parlamento.

Orçamentos suplementares (leis retificadoras). São usados para alterar a

composição dos produtos a serem entregues pelos departamentos, injetar mais

capital nos departamentos etc. Devido às regras de responsabilidade fiscal, os or-

çamentos suplementares geralmente não alteram o nível global de despesas, só sua

composição. Não há limitação ao número de orçamentos suplementares, mas ti-

picamente são feitos dois por ano.

Implicações orçamentárias de outras leis. Não há nenhuma legislação que

preveja que conseqüências orçamentárias de outras leis sejam avaliadas pela Co-

missão de Finanças e Economia ou outra comissão.

Execução orçamentária

Distribuição da autoridade para fazer despesas. Uma vez que o orçamento é

aprovado, os departamentos acertam com o Tesouro o repasse dos recursos para as

contas bancárias por eles administradas. Os departamentos devem relatar mensal-

mente ao Tesouro o status das despesas referentes a uma dotação. Essa informação

é repassada ao auditor-geral até 10 dias úteis depois do fim do mês. O auditor

pode ordenar a qualquer ministro que dê explicações caso julgue que as despesas

estiveram em desacordo com o orçamento. Se o auditor entender que alguma

despesa a ser realizada está em desacordo com o orçamento, pode ordenar a sus-

pensão do pagamento.

Cancelamento de autoridade orçamentária e outros controles de gastos

intra-anuais. As dotações do orçamento são autorizativas, não impositivas, o que

significa que o governo não precisa de aprovação do Parlamento para cancelar

dotações, embora isso possa também ser feito por meio de atos do Legislativo.

Gastos de emergência, gastos excessivos e íúndos contingenciais. Até cer-

tos limites pequenos 
— NZD 10 mil ou 2% da apropriação — o ministro da

Fazenda pode, nos últimos três meses do ano fiscal, autorizar gastos em excesso
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dos aprovados. Além desse limite, é necessária aprovação do Parlamento. Em casos

de emergências e catástrofes, não há limites, mas os gastos devem ser aprovados pelo

Parlamento, o que geralmente é feito por meio de um orçamento provisório.

Transferência entre dotações dentro do ano. Uma dotação é feita para um

propósito específico e recursos não-utilizados não podem ser redirecionados

para nenhum outro fim. Porém, a lei permite que o governador-geral faça trans-

ferências entre dotações de despesas correntes se: a transferência não aumentar

uma dotação em mais de 5% no ano; nenhuma outra transferência ocorreu para

aquela dotação no ano e se o total orçado para despesas correntes não se alterar.

Essas transferências autorizadas pelo Executivo devem ser aprovadas pelo

Legislativo.

Planejamento do caixa e administração dos ativos e dívida pública. Todo

dinheiro público deve ser mantido em contas bancárias da Coroa ou dos departa-

mentos. Isso permite a gestão centralizada do caixa pelo Tesouro. O Tesouro pode

investir os recursos como lhe parecer mais apropriado.

Auditoria interna. Os executivos chefes dos departamentos são responsá-

veis, perante os seus ministros, pela gestão financeira do seu departamento. Isso

inclui a manutenção de auditorias internas.

Contabilidade governamental e relatórios fiscais

A estrutura contábil. Deve seguir os princípios contábeis geralmente aceitos (Gaap,

na sigla em inglês) da Nova Zelândia, que requerem o uso do regime de compe-

tência, mas também a apresentação de um relatório de fluxo de caixa.

Arranjos bancários. Todos os tributos devem ser pagos numa conta bancária

da Coroa ou dos departamentos. O Tesouro contratou um banco privado para

atender à maior parte de suas atividades. Toda noite os recursos nas contas do

governo são recolhidos para a conta da Coroa no Banco Central.

Relatórios intra-anuais ao Parlamento. A lei requer que o Tesouro prepare

um relatório mensal do resultado financeiro consolidado da Coroa acumulado no

ano até o mês em questão. Os departamentos devem também fazer relatórios

mensais aos ministros e ao Tesouro.

Relatórios e contas anuais. A lei requer que o Tesouro e os departamentos

preparem relatórios anuais consolidados. Quando há eleições gerais para o Parla-

mento, o ministro da Fazenda deve publicar um relatório fiscal e econômico atu-

alizado, não antes de 42 dias e não depois de 28 dias antes das eleições.
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Auditoria externa

A auditoria externa é feita pelo auditor e controlador-geral, que dirige o escritório

do auditor e controlador-geral.

Independência gerencial, financeira e operacional. Para ter garantida sua

independência, o auditor-geral é um funcionário do Parlamento, é indicado pelo

governador-geral por recomendação da Câmara dos Deputados para um manda-

to único de até sete anos, tem um vice que é também um funcionário do Parla-

mento e tem os mesmos poderes e funções, pode se reportar diretamente ao Parla-

mento e a ninguém mais, é remunerado pelo Parlamento e a remuneração é defi-

nida independentemente pela Comissão de Altos Salários, e faz requerimentos de

recursos diretamente à Câmara dos Deputados.

Cobertura institucional das auditorias. As atividades do auditor-geral abran-

gem uma gama ampla de entidades: os relatórios financeiros da Coroa, 41 depar-

tamentos e ministérios, 3 mil entidades da Coroa, incluindo 2.600 mesas direto-

ras de escolas, 15 empresas estatais, incluindo as de transportes, serviços de utili-

dade pública e televisão, todas as autoridades regionais e locais, cerca de 200 dire-

torias estatutárias de órgãos públicos, incluindo autoridades aeroportuárias.

Tipos de auditorias. Financeiras e de desempenho.

Poderes de investigação. O auditor-geral pode requerer relatório, dados e

evidências a todas as autoridades públicas e pode examinar ou auditar a conta de

qualquer pessoa em qualquer banco. Também pode entrar e permanecer em insta-

lações públicas e procurar, examinar e copiar documentos.

Obrigações sobre relatório e publicação. Uma das principais atribuições

anuais do auditor-geral é auditar os relatórios financeiros anuais do governo. O

auditor deve fornecer um relatório sobre eles até 30 dias após recebê-los.

Aplicação dos achados. A lei não prevê a forma como os achados das audito-

rias devem ter sua aplicação garantida.

Questões de longo prazo

Reforma tributária

Depois de alterado nos anos 1980, o sistema fiscal da Nova Zelândia é um dos

mais neutros, eficientes e de maior base da OCDE. Não há necessidade de refor-

ma tributária atualmente.

Segundo Dalsgaard (2001), as principais mudanças da reforma tributária

ocorreram na segunda metade da década de 1980. O objetivo geral era melhorar a
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eficiência e a eqüidade do sistema, ampliando-se a base de arrecadação, reduzin-

do-se as alíquotas e removendo as isenções e incentivos fiscais. As principais medi-

das foram:

redução da alíquota mais alta do IRPJ de 66% para 33% (depois aumentada

para 39% em 2000);

redução da alíquota para empresas residentes de 48% para 33% e para não-

residentes de 53% para 38% (depois reduzida também para 33%);

substituição de vários impostos sobre vendas no atacado por um IVA de alíquota

única e base ampla, o imposto sobre bens e serviços; a alíquota era inicialmente

de 10% e foi aumentada para 12,5% em 1989;

eliminação de uma grande quantidade de incentivos fiscais a investimentos e

exportações;

criação de um abrangente imposto sobre fringe benefits, que são remunerações

em espécie pagas pelas empresas aos funcionários; os empregadores é que pagam

o imposto;

para evitar dupla taxação de lucros distribuídos aos acionistas, foi criado um

sistema de imputação para dividendos corporativos;

>¦ remoção de regimes diferenciados preferenciais para rendas recebidas de fundos

de pensão, pondo esse tipo de poupança em pé de igualdade com outras formas

de poupança;

retenção de impostos na fonte sobre juros e dividendos;

introdução de regras para taxar a renda recebida do exterior por residentes,

independentemente da fonte.

Apesar de radical, a reforma parece ter sido bem aceita porque foi percebida

como justa e administrável. A experiência da Nova Zelândia põe em relevo a im-

portância da seqüência e do timing de uma reforma tributária. Os contribuintes

aceitaram uma taxação maior, no caso do fim das isenções, bases mais largas e a

introdução do IVA em troca de alíquotas marginais mais baixas e concessões mais

generosas para famílias na base da distribuição de renda.

Reforma do sistema de saúde

Houve duas reformas do sistema de saúde na Nova Zelândia: uma em 1993 e

outra em 2000. A primeira foi 
"orientada 

ao mercado", num sistema 
"comprador/

provedor", e a segunda 
"orientada 

à comunidade", implantada em 2000, com o

New Zealand Public Health and Disability Act 2000, que criou os District Health
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Boards, ou Conselhos Distritais de Saúde, cruciais na mudança de modelo. Os

conselhos são responsáveis por prover ou financiar o provimento dos serviços de

saúde no distrito. Há 21 conselhos, que foram criados em janeiro de 2001. São

mantidos pelo Ministério da Saúde, que define políticas nacionais, regula, finan-

cia e monitora o desempenho dos conselhos. O atendimento primário é feito

principalmente pelas Primary Health Organisations (Organizações de Atendimento

Primário), que são equipes de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saú-

de encarregados de atender às pessoas inscritas na respectiva organização.

Em 1993 foi estabelecido um modelo que separava as funções de aquisição

de serviços de saúde e de provimento dos serviços. A responsabilidade da compra

era de quatro autoridades regionais de saúde, tanto para os serviços primários

quanto para os secundários. Essas autoridades não eram responsáveis pelos servi-

ços de saúde pública, que cabiam a uma quinta organização, a Comissão de Saúde

Pública. Esse modelo refletia uma tendência internacional, de sistemas baseados

em incentivos de mercado.

Em 1996, o Acordo de Coalizão sobre Saúde manteve a separação entre

comprador e provedor de serviços, mas a ênfase na concorrência entre fornecedo-

res deixou de existir. A Comissão de Saúde Pública foi extinta e as quatro autori-

dades regionais foram substituídas pela Autoridade Financiadora da Saúde.

Em 2000, as mudanças uniram de novo as funções de comprador e fornece-

dor de serviços numa mesma organização e descentralizaram a tomada de decisão

para os Conselhos Distritais de Saúde (CDS).

A estrutura do sistema de saúde tem as seguintes características:

o ministro da Saúde tem a responsabilidade geral pelo sistema e combina as

regras de responsabilidade com os CDS, determina a estratégia de saúde e

define com os demais ministros quanto dinheiro público será gasto na entrega

dos serviços;

os CDS têm até 11 membros, sendo até sete eleitos pela comunidade. Os

outros (até) quatro são indicados pelo ministro da Saúde;

alguns provedores de serviços, incluindo pronto-socorros, serviços de

reabilitação e a maioria dos serviços públicos de saúde estão sob a administração

dos CDS, enquanto clínicos gerais, Organizações de Atendimento Primário e

asilos são independentes e são contratados pelos CDS ou pelo Ministério da

Saúde. Ao todo há cerca de 80 instalações hospitalares públicas e um grande

número de entidades privadas voltadas para o cuidado de idosos;

>¦ a Accident Compensation Corporation (ACC) é uma 
"entidade 

da Coroa";
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há vários conselhos especializados ligados ao ministro da Saúde, para aconselhá-

lo em assuntos como regulação, informação ao consumidor, pesquisa, ética,

ética em reprodução humana assistida, epidemiologia e segurança e classificação

de medicamentos;

várias agências promovem e protegem os direitos dos consumidores em matérias

de saúde.

O financiamento da saúde é predominantemente público. As outras princi-

pais fontes são seguros privados e pagamentos particulares.

O gráfico 4.11 mostra o gasto total com saúde, público e privado, na Nova

Zelândia como percentual do PIB, em comparação com os demais paises da OCDE.

Observa-se que nessa estatística a Nova Zelândia encontra-se em nível intermediário.

Gráfico 4.11

Nova Zelândia — total de gastos com saúde (2004 
— % do PIB)

20 

10

TOTOQTOTOTOTOTOOOTOTOQTOTOTOTOTOTOTOro>mm-7=rnmrn'mmin
•<D 3-!=! C ^ ^ i5 

"5 '2 CT1 "O ^ ^ U Q := "O C Ql"D = UU* O
£ cr X <o £ C a* ^ ? c 2 c TO QJ TO £ C 3 ^

q a. — a |— c w y . 0J(Dw' DO<OMuocqwllC ID
-g to IT cD m X 

g M E <X Z U o_ - oj

5 SL to
Q_ to
QJ LU

CC

Fonte: OCDE.

O gráfico 4.12 mostra a comparação para o percentual do gasto público no

gasto total com saúde.
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Gráfico 4.12

Nova Zelândia — 
gastos públicos com saúde
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Sistema de previdência

O New Zealand Superannuation paga uma assistência financeira a quem tem 65

anos ou mais, sem relação com contribuição, renda ou riqueza. É um sistema de

repartição financiado pelos impostos. Devida à esperada mudança na estrutura

etária da população 
— espera-se que o número de pessoas acima de 65 anos dobre

até 2050, de um em cada oito para um em cada quatro pessoas 
— foi criado o

New Zealand Superannuation Fund pelo New Zealand Superannuation and

Retirement Income Act 2001. A lei só permite saques do fundo a partir de 2020.

As contribuições de capital para o fundo, de acordo com o planejamento do Te-

souro, cessarão em 2028, quando o governo começará a sacar do fundo. Os ativos

do fundo devem atingir um máximo de 36% do PIB entre 2036-39 e depois

deverão cair como proporção do PIB. Como os saques previstos serão inferiores

ao rendimento esperado, o fundo continuará a crescer em termos nominais.

Em julho de 2007 começará a operar o KiwiSaver, que é um fundo de pen-

são complementar de capitalização, criado e incentivado pelo governo. É voluntá-

rio e baseado no local de trabalho (na maior parte dos casos), isto é, as contribui-
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ções são descontadas da folha de pagamento e as informações sobre o sistema são

recebidas através do empregador. Quem começar em um novo emprego a partir

de julho de 2007 e tiver entre 18 e 65 anos será automaticamente inscrito no

KiwiSaver, podendo optar por sair. Quem já estiver empregado e novos emprega-

dos com menos de 18 anos não são automaticamente inscritos, mas podem optar

pela inscrição. Quem tem mais de 65 anos, mesmo estando empregado ou traba-

lhando, não pode se inscrever, mas se a inscrição tiver sido feita antes dessa idade,

é possível continuar a contribuir após os 65 anos. Autônomos também podem se

inscrever. Há duas alíquotas de contribuição: 4% e 8%.

Há ainda o State Sector Retirement Savings Scheme, um plano de contri-

buição voluntária para funcionários públicos.

Conclusões

O ajuste fiscal na Nova Zelândia tem sido um processo longo, que já dura duas

décadas e baseou-se em uma série de novas leis. Foram perseguidos objetivos glo-

bais, como redução da dívida e sua manutenção em níveis prudentes, com geração

de superávits nominais. A gestão do setor público passou a se basear em maior

liberdade e responsabilidade 
gerencial, ao lado da avaliação de desempenho e ên-

fase em produção de relatórios, para melhorar a transparência e garantir um fluxo

de informações adequado. A dívida bruta foi reduzida à terça parte, partindo de

mais de 60% do PIB, e a dívida líquida caiu a zero, eliminando-se as despesas

líquidas com juros. O longo prazo é levado em consideração, especialmente no

tocante às questões previdenciárias advindas da mudança na estrutura etária. Mesmo

depois de a dívida líquida ter sido zerada, o governo pretende continuar gerando

superávits nominais de 2% do PIB para acumular fundos para fazer frente às

necessidades previdenciárias previstas.




