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 NB: US$1 = +/- R15
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Orçamento a médio prazo na África do Sul
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 Abordagem do enquadramento de despesas a médio prazo (EDMP) adoptado em 1997. 

‒ Orçamento elaborado para os próximos três anos mas apropriado anualmente

‒ Em Outubro de cada ano o Ministro das Finanças apresenta uma declaração de 
política orçamental a médio prazo, que estabelece o quadro de política 
macroeconómica e fiscal e as prioridades gerais de despesas

‒ Em Fevereiro, o ministro apresenta o orçamento e todos os detalhes das 
atribuições das despesas. 

‒ Na prática, todas as decisões chave sobre o orçamento – incluindo mudanças 
importantes nas despesas – são tomadas em Outubro. 

 As previsões do EDMP facilitam a discussão de um rumo de despesas, mas não 
constituem um objectivo vinculativo a médio prazo. 

 Até 2012 recursos adicionais significativos deviam ser adicionados ao ciclo orçamental 
seguinte – i.e. o EDMP era um limite mínimo, e o processo orçamental concentrava-se 
nos recursos adicionais.

 Após 2012, o governo comprometeu-se em não acrescentar recursos adicionais à 
previsão de despesas não relativas a juros a médio prazo – o EDMP tornou-se um limite 
máximo, fixo em termos nominais. 



Contexto do Orçamento de 2016

 Em Maio de 2015 concluiu-se um acordo salarial do sector público de três anos. Este
absorveu todos os recursos acima da linha de base no EDMP, incluindo R60 bilhões
reservados para novas iniciativas de política a médio prazo.

 Crescimento económico e inflação revistos significativamente em Outubro de 2015 e de
novo em Fevereiro

 Receitas fiscais brutas para o ano fiscal 2015/16 foram revistas R11,6 bilhões inferiores à
estimativa original no Orçamento de 2015.

 A África do Sul encarou um maior escrutínio das agências de notação e investidores
obrigacionistas.
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2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Real GDP growth Budget 2015 2.0% 2.6% 3.0%
% change MTBPS 2015 1.2% 2.1% 2.7% 2.8%

Budget 2016 0.9% 1.2% 1.9% 2.5%

Inflation Budget 2015 4.8% 5.9% 5.6%
CPI MTBPS 2015 5.5% 6.0% 5.8% 5.8%

Budget 2016 5.4% 6.6% 6.2% 5.9%

Crescimento real do PIB

Inflação

% de mudança

IPC

Orçamento 2015

OMPSP 2015

Orçamento 2016

Orçamento 2015

OMPSP 2015

Orçamento 2016



Ensino universitário e o orçamento

 Desde a democratização, o ensino universitário Sul Africano foi submetido a um processo de 
“massificação”, que tinha sido financiado inadequadamente. 

 Verificaram-se enormes aumentos em atribuições para apoiar a inscrição de estudantes 
academicamente merecedores de comunidades pobres, mas o número de estudantes 
aumentou mais rapidamente do que os fundos disponíveis. 

 Não existe uma estrutura nacional clara para financiamento de estudantes que – se bem que 
não afluentes – se encontram acima do limite modesto estabelecido pelo teste de meios. 

 Como resultado, muitos estudantes encaram dificuldades financeiras que prejudicam a sua 
capacidade de suceder academicamente.

 O partido governante e o governo empenharam-se repetidamente em “educação superior 
grátis para a classe trabalhadora e os pobres”. 

 No entanto, deu-se reduzida consideração ao financiamento deste empenho e não existia 
plano claro de implementação. 

 A política governamental deu prioridade ao financiamento de colégios de formação 
vocacional, em vez das universidades. Mas os colégios vocacionais eram ineficazes, e assim os 
estudantes deram prioridade à educação universitária. 
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O movimento #FeesMustFall em 2016

 Em 2015 os estudantes mobilizaram-se para a remoção da estátua 
de Cecil John Rhodes na Universidade da Cidade do Cabo. O 
movimento teve sucesso e a estátua foi removida , criando um 
forte sentido de possibilidade entre os estudantes. 

 Em Outubro de 2016, a Universidade do Witwatersrand anunciou 
um aumento de tarifas de 10,5%, muito em excesso da inflação. Os 
estudantes na Wits iniciaram protestos em 14 de Outubro de 2015, 
com um acampamento e encerramento da universidade.

 Os protestos espalharam-se rapidamente a outras universidades, 
particularmente UCT e Rhodes. O movimento em massa adquiriu 
ímpeto e verificou-se simpatia pública geral com a causa dos 
estudantes. 

 Em 21 de Outubro, os estudantes protestaram no Parlamento 
enquanto o OMPSP estava a ser apresentado.

 Em 23 de Outubro, enquanto os estudantes protestavam no 
exterior dos Edifícios da União (a sede do governo) o Presidente 
Zuma anunciou que não se verificariam aumentos nas tarifas 
universitárias em 2016
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Oferta de escolhas ao governo

 Em Dezembro de 2015, o Ministro das Finanças quantificou os desafios e ofereceu uma gama 
plena de possíveis soluções, e pediu ao gabinete para deliberar sobre o caminho a seguir.

 Foram apresentadas três opções conjuntamente com prós e contras para cada uma

a) Redefinir prioridades de despesas dentro dos limites existentes, descobrindo 
eficiências ou encerrando programas

b) Angariar recursos adicionais por meio de impostos

c) Angariar recursos adicionais através de empréstimos. 

 Em termos da opção (a) pode considerar-se o seguinte

‒ Encerrar programas improdutivos

‒ Reajustamento dentro do sistema de competências

‒ Vastos programas de infra-estrutura social

‒ Cortes nos orçamentos administrativos

‒ Um corte de cabelo geral – isto é, corte percentual em todos os programas

‒ Congelamento salarial no serviço público

 Finalmente, o Gabinete concordou que somente a opção (a) poderia ser considerada. 
Forneceu-se pouca orientação em relação a quais os elementos de despesas deveriam sofrer 
cortes. 

 Mais tarde nesse dia, o Ministro das Finanças foi substituído…
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Redefinição de prioridades no orçamento de 2016
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R million

2016/17 2017/18 2018/19 MTEF total % of baseline

National government 6 163              6 355              6 717              19 235            0.8%

Compensation of employees 1 499              2 981              2 729              7 208              1.5%

Goods and services 1 412              1 504              2 090              5 007              2.5%

Transfers to public entities 2 683              1 539              1 548              5 770              1.7%

Other national spending items
1 568                 331                 350                 1 249              0.2%

Provincial government 3 551              1 659              1 620              6 830              0.4%

Provincial equitable share 1 500              1 000              800                 3 300              0.2%

Provincial conditional grants 2 051              659                 820                 3 530              1.2%

Local government 2 150              2 015              2 650              6 815              2.2%

Local government equitable share 300                 500                 1 000              1 800              1.1%

Local government conditional grants 1 850              1 515              1 650              5 015              3.7%

Total baseline reductions 11 864            10 029            10 987            32 880            0.8%

1. Transfers to private enterprises and households, as well as capital items

Source: National Treasury

R million

2016/17 2017/18 2018/19 MTEF 

total

Higher education 4 882      5 555      5 832      16 269  

New Development Bank 3 750      3 500      4 500      11 750  

Provision for contingency reserve 3 000      –             –             3 000    

Small business development 150         158         167         475       

Planning, monitoring and evaluation 50           100         150         300       

Total 11 832    9 313      10 649    31 794  

Source: National Treasury

R milhões

Ensino superior

Novo Banco de Desenvolvimento

Provisões para reserva de contingência

Desenvolvimento de pequenas empresas

Planeamento, controlo e avaliação

Fonte: Tesouro Público

EDMP

EDMP total
R milhões

% de linha 
de base

Governo nacional
Compensação de funcionários

Mercadorias e serviços

Transferências para entidades públicas

Outros items de despesa nacional 1

Governo provincial

Governo local

Partilha provincial equitativa

Subvenções provinciais condicionais

Partilha equitativa do governo local

Subvenções condicionais do governo local

Reduções totais de linha de base

Transferências para empresas privadas e agregados familiares, assim como itens de capital
Fonte: Tesouro Público



Reflexões e conclusões (1) 

 O Tesouro Público foi capaz de responder à pressão, demonstrou a flexibilidade do sistema fiscal e 
reteve a credibilidade do orçamento. 

 Isto teve algumas consequências negativas. 

– Muitos têm a impressão que, se exercer pressão suficiente, o Tesouro pode encontrar o 
dinheiro. 

– Para os estudantes, duas semanas de protestos resultaram em R16 bilhões de recursos 
adicionais. 

– Para os departamentos governamentais, a possibilidade de mobilizarem atribuições adicionais 
ficou demonstrada. 

 Apesar de vasta transparência, os custos do exercício de redefinição de prioridades não foram 
completamente compreendidos. O Tesouro esteve hesitante em comunicar efectivamente os 
custos, em parte porque estes eram politicamente intragáveis (por exemplo, o impacto na entrega 
de serviços)

 As reatribuições para o ensino universitário são um movimento regressivo em um orçamento muito 
a favor dos pobres. 

 Existem agora menos recursos para financiar outras prioridades (por exemplo, desenvolvimento 
infantil).

 Houve vasta deliberação pública sobre o orçamento – brotaram mil flores. O Tesouro Público e o 
Ministro das Finanças adoptaram uma posição aberta e envolvente para este debate. 
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 Podia ter-se evitado a crise se a pressão para financiamento dos estudantes 
tivesse sido abordada há anos – esta pressão resultou de uma falha de 
coordenação de política. 

 Como o sistema não pôde responder à acumulação a longo prazo de pressão 
financeira, irrompeu um desafio imediato a curto prazo.

 Mas o desequilíbrio subjacente não foi abordado (excepto lançando dinheiro 
ao problema). Consequentemente, um desafio discreto tornou-se contínuo. 

 Desde 2016, as exigências anuais e a médio prazo sobre o orçamento 
aumentaram significativamente e os protestos dos estudantes continuaram. 

 As instituições orçamentais foram eficazes em responder à pressão a curto 
prazo sem prejudicarem o fisco, mas foram ineficazes em forçar os 
formuladores de políticas e os líderes políticos a confrontarem os 
compromissos a longo prazo. 
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Reflexões e conclusões (2) 



Obrigado 
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