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Economistas discordam de Cavaco
sobre a sustentabilidade da dívida
Se as palavras do Presidente foram para influenciar a troíka para o prolongamento dos prazos e para a
redução dos juros, são bem-vindas para os especialistas. Mas a realidade da economia portuguesa é outra

Presidência
Nuno Ribeiro
"Só há uma palavra para definir es-
ta atitude, masoquismo", disse na

quarta-feira, em Estocolmo, o Pre-
sidente da República, referindo-se
aos analistas e políticos que afirmam

que a dívida portuguesa é insusten-
tável. Os economistas ouvidos pelo
PÚBLICO discordam desta visão.

Num encontro com os jornalistas
que o acompanharam na viagem
de três dias à Suécia, o Presidente
afirmou: "Surpreende-me que em
Portugal existam analistas e até po-
líticos que digam que a dívida públi-
ca não é sustentável." Cavaco Silva
referiu que os credores - o Fundo
Monetário Internacional, o Banco
Central Europeu e a Comissão Euro-
peia - proclamam que a dívida por-
tuguesa é sustentável. Pelo que Ca-

vaco criticou que os devedores - os

portugueses - afirmem o contrário.
"Só há uma palavra para definir esta
atitude: masoquismo", disse.

"É compreensível que o Presiden-
te faça desta declaração, mas falar
de masoquismo é completamente
despropositado", comentou ao PÚ-

BLICO Paulo Trigo Pereira, catedrá-
tico do ISEG (Instituto Superior de
Economia e Gestão). "Afirmar que
a dívida portuguesa é sustentável,
tal como está neste momento, é

um erro", acentuou, por seu lado,
o economista Pedro Lains, investi-

gador e coordenador do Instituto
de Ciências Sociais da Universidade
de Lisboa.

"A sustentabilidade da dívida de-

pende de três variáveis - taxa de
crescimento nominal da economia,
taxas de juro a que nos financiamos
e do saldo orçamental", explica Tri-
go Pereira. Os cálculos do especialis-

ta são claros: "Para se alcançar um
rácio da dívida no Produto Interno
Bruto razoável (abaixo dos 60%) e

estável a partir de 2043, seria preci-
so que, passados cinco anos de re-
dução do défice, a economia cres-
cesse nos 25 anos seguintes em mé-
dia 3,6% e que houvesse excedente

primário de cerca de 5,5 pontos,
assumindo juros a 4,5%." Um ce-
nário que choca com a realidade e

com o passado recente: nas últimas
duas décadas, o défice primário de

Portugal foi de 2,38%, ao arrepio do

quadro de qualquer bonança.
"As palavras do Presidente são

uma declaração política para acal-
mar os mercados que, no entanto,
são indiferentes às declarações,
quer sejam do Presidente da Repú-
blica ou dos comentadores", refere
o catedrático do ISEG. "Os merca-
dos analisam dados, os estados de
alma só afectam marginalmente os

mercados", conclui Paulo Trigo Pe-
reira.

Compartindo a análise técnica -
"formalmente, olhando para os nú-

meros, um economista tem de dizer

que a dívida não é sustentável" -,
Pedro Lains encara as palavras de
Cavaco Silva como uma intenciona-
da declaração política. "0 que tem
de ser feito não deve ser chamado
de reestruturação da dívida nem o é

no sentido de que os credores ficam
a perder", disse. "Se as palavras do
Presidente são para influenciar jun-
to da troika para o prolongamento
dos prazos e a redução dos juros,
são bem-vindas", sublinha.

Aliás, em três discursos de Ano
Novo (ver caixa), Cavaco Silva refe-
riu-se â progressão da dívida. Em

2009, na época do Governo de Jo-
sé Sócrates, referiu-se, mesmo, ao
"crescimento explosivo da dívida
externa".

0 QUE ELE DISSE

a dívida externa do

país é mais do dobro

daprodução anual,
implicando o pagamento
aoestrangeirodeum
montante de juros muito
elevados. Esta situação
é insustentável"
1/1/2013

"Gomo tenho vindo

a insistir há muito

tempo, o caminho do

nosso futuro tem de
assentarnoaumento
daproduçãodebense
serviços que concorram
com a produção
estrangeira no reforço
da competitividade
dasnossasempresas
enareduçãodo
endividamento do país"
1/1/2011



Cavaco Silva disse na Suécia o contrário do que afirmou na sua última mensagem de Ano Novo

"0 reforço da

capacidade competitiva
dasnossasempresas
a nível internacional
e o investimento nos
sectoresvocacionados

paraaexportaçãotêm
de ser uma prioridade
estratégica da política
nacional. (...) Sem isso,
não conseguiremos
pôr fim ao crescimento
explosivo da dívida
externa"
1/1/2009


