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Despesa aumentou
quatro mil milhões
mas a metade
do ritmo pré-crise.
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Despesa corrente
do Estado sobe
a metade
do ritmo pré-crise
A despesa pública corrente aumentou 4,3 mil milhões de euros
nos últimos três anos, mas o crescimento da economia permitiu
que o seu peso no PIB recuasse. A receita cresceu duas vezes mais.
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Os
gastos do Estado

estão a aumentar,
bastante face aos

anos das troika,
mas a um ritmo

muito inferior aquele que se obser-

vou antes da crise. A confirmarem-
se os valores previstos para 2018, a

estratégia orçamental dos primei-
ros três anos deste Governo tradu-
zir-se-á num aumento significati-
vo da despesa corrente face ao pe-
ríodo de ajustamento do anterior

Executivo, mas cujo ritmo de subi-

da se fica apenas por metade do

crescimento médio da década e

meia que antecedeu a crise. Além

disso, no mesmo período, a recei-
ta corrente aumentou duas vezes
mais rápido do que a despesa.

A análise do Negócios aos da-
dos orçamentais procura avaliar
as prioridades deste Governo, que
tem sido acusado de aumentar ex-

cessivamente a despesa, à custa de

descidas mais lentas do défice e da

dívida pública. Os dados oficiais
até 2016 e as previsões do Gover-
no dão conta de um aumento no-
minal da despesa corrente de

4.260 milhões de euros entre 2015
e 2018, ou 2,4%, o que compara
com uma subida de 8.012 milhões
(10,1%) na receita corrente. Como
nesses três anos a economia cres-

ceu ainda mais (19,6 mil milhões
ou 10,9%), a evolução das duas ru-
bricas implica uma perda de peso
da despesa corrente (de 43,9%
para 41,8%) e uma estabilização
do peso da receita no PIB.
Os riscos da despesa

Ainda assim, pode o diabo es-
tar nos detalhes? Os críticos do

Governo defendem que Mário
Centeno está a engordar rubricas
mais rígidas da despesa - como sa-

lários e pensões - com ajuda do

efeito cíclico da retoma nos impos-
tos, e de outros factores pontuais,
como a redução da factura com ju-
ros e o aumento dos dividendos

pagos pelo Banco de Portugal.
A situação é confortável no

presente, mas acarreta riscos para
o futuro. Quando uma nova reces-
são chegar a situação pode tornar-
se "insustentável", diz Joaquim

Instituições que
avaliam contas
públicas pedem
mais ambição ao
Governo na

redução de
défice e dívida.



Miranda Sarmento, professor do
ISEG. Uma posição que não con-
vence José Reis, da Universidade
de Coimbra. "A prudência do Go-
verno parece-me evidente" na des-
cida do peso da despesa no PIB,
contra-argumenta.

Certo é que as instituições
que fiscalizam as contas públicas
gostariam de ver mais ambição.
O Conselho das Finanças Públi-
cas defende que a proposta de or-

çamento "continua sobretudo

empenhada em tirar partido da

conjuntura favorável e em cum-
prir as regras [europeias] apenas
nos mínimos indispensáveis",
aproveitando a retoma e baixa de

juros "não só para aumentar o in-

vestimento, mas também as com-

ponentes mais rígidas da despe-
sa primária". Bruxelas, por seu

lado, conclui que os gastos que
dependem apenas de decisões do

Governo estão a crescer muito
acima do desejável.

Numa análise rubrica a rubri-

ca, não é fácil identificar motivos
de alarme. Os apoios sociais, por
exemplo, aumentam 2,3 mil mi-
lhões entre 2015 e 2018, mas vêem
o seu peso na economia recuar.
Aliás, as prestações estão a cair
desde 2013, tendo passado de

20,4% do PIB para os 18,6% pre-
vistos para o próximo ano. Contu-

do, no subgrupo das pensões por
velhice, as conclusões são um pou-
co diferentes: Portugal está entre
os cinco países que mais gastam e

tem visto a sua despesa nesta área

aumentar nas últimas duas déca-

das, fruto do envelhecimento po-
pulacional. Do lado dos salários, a

despesa aumentou, mas como,
também aqui, a economia avançou
mais rápido, o seu peso no PIB re-
cuou. Uma tendência que se pro-
longa há 12 anos.

Mais receita em vez
de menos despesa

"Existe aparentemente um
enorme desvio entre o que os por-
tugueses acham que devem ter

como funções do Estado e os im-

postos que estão dispostos apagar."
A frase foi dita por Vítor Gaspar,
em Outubro de 2012. 0 ministro
das Finanças queria sublinhar que,

para manter o nível de gastos, se-
ria necessário aumentar a tributa-

ção. Por outro lado, menos impos-
tos significaria menos Estado.

Bom, aparentemente os dois

últimos governos fizeram a sua es-

colha: foi a receita que teve de se

ajustar. Isto é, no ano passado, a

despesa total já regressou aos va-
lores pré-crise financeira de 2008.
Mas a receita está longe desse ní-
vel. Depois de ter aumentado mui-
to de 2010 a 2013 - especialmen-
te com o agora famoso "enorme
aumento de impostos" - seguiu-se
uma descida até 2016 e um ligeiro
crescimento previsto para este ano
e o próximo. Portugal está hoje a

gastar o mesmo que em 2007, mas
a arrecadar mais receita. ¦

Menos gastos,
mas também
menos receita
do que a média

O Estado português tem uma despesa
pública abaixo da média do curo e da UE,
com uma receita que também fica aquém
da maior parte dos seus parceiros europeus.
Classificar um nível de despesa
como excessivo depende de pre-
ferências políticas. Pode ser
mais útil comparar Portugal
com outros países. Nessa ópti-
ca, Portugal não se destaca par-
ticularmente. Em 2016, a des-

pesa pública nacional ascendia

a 45% do PIB. Mais ou menos a

meio da tabela comunitária e

abaixo da média da União Eu-
ropeia e da Zona Euro.

Atrajectória dos gastos tem
sido descendente desde 2014.

Os dados do Eurostat - que per-
mitem comparações interna-
cionais - esgotam-se em 2016,
mas nos dois anos seguintes o

Mário Centeno prevê novas

quedas da despesa.

Portugal não está abaixo da
média em todas as rubricas.

Destaca-se em duas: é o país que
dedica a maior fatia da despesa
ao pagamento dejuros (o dobro

da média); e aquele que reserva



a percentagem mais baixa para
investimento em 2016.

No entanto, as rubricas com
maior peso são outras duas: sa-

lários dos funcionários públicos
e apoios sociais. Um em cada

quatro euros vai para pagar aos

trabalhadores do Estado, estan-
do esta rubrica a recuar desde

2005 (com subidas pontuais em
2009 e 2013).

Os apoios sociais requerem
mais atenção. Representavam
no ano passado 42% da despe-
sa pública, o que coloca o país
abaixo da média do curo. Po-

rém, se olharmos apenas para os

gastos com pensões de velhice,

Portugal tem o quinto maior ní-
vel de despesa. Uma rubrica im-

portante, uma vez que é tipica-
mente rígida e tem tendência a

aumentar, acompanhando o en-

velhecimento da população.
Tudo somado, Portugal não

gasta mais do que os seus par-
ceiros. Mas também recebe me-
nos. A receita arrecadada pelo
Estado estava em 2016 abaixo

da média comunitária e da moe-
da única, a uma distância até

maior do que a despesa.
Areceita pública ascendia a

43% do PIB, a esmagadora
maioria da qual - mais de oito

em dez euros - vinha de impos-
tos e contribuições sociais.

O percurso da receita foi di-
ferente da despesa. Cresceubas-

tante entre 2009 e 2013 (em

percentagem do PIB), tendo re-
cuado nos últimos anos, embo-
ra ainda longe do nível pré-cri-
se. Para este ano e o próximo, o

Governo espera uma subida e

estabilização em torno dos

43,5% do PIB. ¦

NUNO AGUIAR

45%
DESPESA

Em 2016, a despesa
do Estado português
ascendia a 45%
do PIB. Continuou
a cair nos dois anos
seguintes.

43%
RECEITA

0 Estado português
arrecadou no ano
passado em receita
o equivalente a 43%
do PIB, aumento
em 2017 e 2018.
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O Governo gasta demais?
A estratégia orçamental do Governo, em particular a subida da despesa,
tem sido louvada à esquerda e criticada à direita. O Negócios convidou
dois economistas a analisarem as escolhas de Mário Centeno.
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1
O Governo está a aumentar excessivamen-
te a despesa pública? Em quê e porquê?

2
A despesa pode tornar-se insustentável
face a uma recessão?

JOAQUIM
MIRANDA
SARMENTO
Professor do ISEG da
Universidade de Lisboa

0 governo tem aproveitado o crescimento económico,

com o efeito nominal cíclico no crescimento da receita fis-

cal, bem como de alguns factores pontuais, para aumen-
tar a despesa estrutural (despesa com pessoal e presta-

ções sociais), entre 2016 e 2018, de cerca de 1.8 mil M€

(1% PIB).

Com os actuais níveis de défice estrutural (2% do pib) e dívida

pública (120% do PIB), uma recessão (e voltaremos a ter uma,

só não sabemos quando) colocaria o défice acima dos 5% (sem

medidas adicionais), e da dívida pública em 2-3 anos atingiria os

140% do PIB. É a receita para o desastre. Se na próxima reces-

são tivermos um défice estrutural equilibrado e uma dívida nos

90%, então o défice nominal subiria para um valor em torno

dos 3%, e a dívida para os 100%. Bastante mais resiliente a

uma crise internacional. Deveríamos estar a fazer um esforço

de consolidação, sobretudo do lado da despesa, muito superior.

3
O governo depende em excesso de
factores pontuais? Quais

4
Até quando poderá Portugal contar com
juros baixos e dividendos do BdP?

5
Portugal deve baixar a carga fiscal?
Se sim, ã custa de que despesas?

0 governo desce o défice via crescimento, mas também com

aumento dos dividendos do Banco de Portugal (2016-2018; mil

milhões de euros), redução da despesa com juros (800 milhões

de euros), aumento de impostos indiretos (1,2 mil milhões de

euros em 3 anos) e medidas "one-off" de 1,2 mil milhões (venda

F-16, peres, garantias do bpp, devolução de pre-paid margins).

Somadas, as receitas que não dependem do crescimento che-

gam a 4,2 mil milhões de euros que foram usados no aumento

da despesa estrutural de 1,8 mil milhões, na redução do IRS (1,2

mil milhões em 3 anos) e no IVA da restauração (400 M€).

Podemos contar ainda com mais 2-3 anos com juros baixos Gá

os dividendos manter-se-ão mais tempo, dado que mesmo o

fim do programa não é expectável que se reduza logo o balan-

ço do BdP). Excepto se algum evento tipo "cisne negro" ocor-

rer, mesmo a redução dos estímulos monetários do BCE e o

fim do programa (a que se soma a alteração de política mone-

tário da FED), levarão ainda algum tempo a fazer subir os ju-

ros. Essa subida será gradual e a subida no mercado não tem

um efeito imediato na taxa de juro média implícita do stock da

dívida. Saibamos finalmente aproveitar esse benefício.

Devemos ser cuidadoso na redução da carga fiscal. Reduções

de impostos quando a situação orçamental se mantém dese-

quilibrada são ilusórios. Caso voltemos a uma situação de

emergência, os impostos voltarão a subir. Recomendaria uma

redução da carga fiscal moderada, em função de bons resulta-

dos na consolidação orçamental estrutural, e apostada no au-

mento da competitividade. E não, isso não é baixar a taxa de

IRC de 21% para 17%, mas sim criar quadros de incentivos

para o investimento estrangeiro mas também potencie o in-

vestimento nacional e a competitividade das empresas.

1
O Governo está a aumentar excessivamen-
te a despesa pública? Em quê e porquê?

2
A despesa pode tornar-se insustentável
face a uma recessão?

JOSÉ REIS
Professor da Faculdade
de Economia da
Universidade
de Coimbra

Quem deseja a redução da acção pública vê sempre a des-

pesa como excessiva e em risco de tragédia. Não é o meu

caso. Sabe-se que o excesso surgiu quando caíram em

cima do Estado os custos de desmandos privados. Foi as-

sim com o que a banca fez a este país endividando-o e le-

vando à convulsão do crescimento. Os dois últimos orça-
mentos já recolocaram a despesa pública numa percenta-

gem do PIB razoável, ao invés do que a direita tinha feito e

sempre fez. A prudência do governo parece-me evidente.

Tal risco existe sempre. Há quem ache que ele deriva das

culpas do governo. Eu acho que depende dos poderes do

mundo em que vivemos. Se cair sobre nós outra crise

como a que os donos da finança atiçaram, toda a vida dig-
na é insustentável. Não me parece é que isso aconteça

pelo nível da nossa despesa pública, que se revelou a mí-

nima necessária para usar as pequenas margens de ma-
nobra que permitem promover uma economia mais sau-

dável. É claro que a despesa prevista depende do nosso

crescimento.



3
O governo depende em excesso de
factores pontuais? Quais

4
Até quando poderá Portugal contar com
juros baixos e dividendos do BdP?

5
Portugal deve baixar a carga fiscal?
Se sim, à custa de que despesas?

Não me parece. Se há aspecto que caracterize os orça-
mentos do actual governo é terem procurado uma rela-

ção estrutural com a economia e com a sociedade. É dis-

so que a consolidação depende. Ainda há questões em

aberto para seguir essa linha. 0 investimento público é

uma delas. É daí que me parece que resultam proble-
mas, dadas as constrições a que os orçamentos estão su-

jeitos. Os factores pontuais são úteis quando estão liga-

dos a bons objectivos que podem ser prosseguidos com a

política fiscal.

Este é um domínio de incerteza. No imediato, as previ-
sões fundamentadas que têm sido feitas têm de se con-

siderar positivas. Quanto à receita do BdP, a sua cartei-

ra de títulos de dívida e uma maior sensatez da sua polí-
tica de provisões justificam isso. Quanto aos juros, a

gestão que está a ser feita da estrutura da dívida públi-
ca contribui também para um perspectiva de alívio. O

problema está no seu volume. Dado o quadro instável

em que vivemos é da estratégia do bce que depende
muita coisa.

Não me parece plausível uma baixa da carga fiscal. Ou-

tra coisa é mais equidade fiscal. O estado da economia

carece de acção pública e o governo tem caminhado so-

bre fio de navalha na despesa. Escalonou prioridades e

atendeu à reposição de rendimentos e a uma maior justi-

ça fiscal e tentou estancar a degradação da administra-

ção e do serviços públicos. E a realização destes objecti-
vos não foi plena. E há questões ainda urgentes em ma-

téria de investimento público e de atenção a um territó-
rio deslaçado.

Baixar défice com dividendos
e juros entre a batota e a arte
Os críticos acusam o governo de fazer uma consolidação ilusória, assente nas ajudas
de juros, dividendos e da retoma cíclica. Os defensores vêem uma estratégia que permite
baixar o défice com menos austeridade, repondo poder de compra.

Mário
Centeno tem

sidocriticadopornão

aproveitarabaixade
juros e a subida dos

dividendos do banco central para re-
duzir ainda mais o défice, em particu-
lar numcontextodecrescimento eco-

nómico acima do esperado. O mais vi-
sível dos economistas a defendê-lo foi

Daniel Bessa, ministro da Economia

porcincomesesde António Guterres,

que atirou: "Com o crescimento que a

economia está a ter, no mínimo, eu ti-
nha um défice zero. Mais: em vez de

zero eupropunha 0,5% de excedente".

Bessa não está sozinho. O Conse-

lho das Finanças Públicas (CFP) nota

quearedução de défice tem dependi-
do quase exclusivamente dos juros, es-

creveram na avaliação ao Orçamen-
to. JoaquimMirandaSarmento,pro-
fessor do ISEG que se tem distingui-
do pela defesa de uma política orça-
mental mais conservadora, acrescen-

ta os dividendos do banco central

como factores que deveriam servir

parabaixarmaisodéficeeadívidapú-
blica,emvez depor exemplo financia-

rem subidas de despesa, como salários

e pensões, considerados pelo CFP
como "as componentes mais rígidas
da despesa".

Do lado do governo e dos seus de-

fensores, a perspectiva é outra. No
equilíbrio entre a necessária redução
da dívida públicaeasatisfaçãodas exi-

gências políticas que permitem a ge-

ringonça, o ministro das Finanças tem
usado semparcimóniaaajudadosju-

A descida do saldo
estrutural entre
2016 e 2018
"depende
totalmente
do contributo
dos encargos com

juros", avisa o CFP.
ros e dos dividendos para ir "reduzin-

do o défice orçamental sem austeri-

dade", como lhe foi recomendado pe-
los economistas do grupo de trabalho

criado pelo PS e pelo Bloco de Es-

querdapara estudar areestruturação
da dívida pública No início deste ano,
este grupo defendeupagamentos an-

tecipados de dívida ao FMI para bai-

xar juros e menos provisões no BdP

para aumentar dividendosdo Estado.

"Os factores pontuais são úteis quan-
do estão ligados abons objectivos que
podem ser prosseguidos com a políti-
ca orçamental", sintetiza José Reis, da

Universidade de Coimbra, que dá nota

positiva ao Governo.

Regras cumpridas, mas...
Aseufavor Mário Centeno temo

facto de os dividendos das empresas
públicas (como o Banco de Portugal)
e juros contarem como receita e des-

pesas estruturais, o que lhe permite ir
cumprindo, ainda que no limite, as re-



gras do Pacto de Estabilidade e Cres-
cimento. Só que consegue-o sacrifi-

cando a lógica mais conservadora das

regras, defende por exemplo o CFP,
que em Novembro acusou o Gover-

no de fazer batota no cumprimento
das regras. A avaliação foi secunda-

da, ainda que subtilmente, pelos ser-

viços da Comissão Europeianasua
análise ao OE, quando escrevem

que, sem a ajuda dosjuros, e mesmo
aceitando as previsões do Governo,
o saldo estrutural "tem uma melho-
ria menos pronunciada", de apenas

0,1 pontos em 2017, seguido de uma

estagnação em 2018.

Centeno, por seu lado, argu-
menta que regras são regras, incluin-

do a flexibilidade que permitem. São

um algoritmo, defendeu numa en-
trevista ao Negócios no ano passa-

do, tendo desde então cumprido o

que lhe é exigido nos limites políti-
cos permitidos. O governo pode ain-

da argumentar quetanto afolga ofe-

recidapelosdividendosdo Banco de

Portugal (que resultam dos lucros

feitos com a dívida pública nacional

compradaao abrigodo programa de

compra de títulosdoßCE),como as

taxas de juros baixas (em boa parte
também permitidapela intervenção
do BCE) servir am exactamente

para os governos poderem aliviar a

política orçamental, considerada

por muitos como demasiado restri-

tiva na Zona Euro ao longo da crise.

0 que fazer?
O argumento será válido najus-

ta medida em que se acautelem os

riscos orçamentais do país. Aqui a

avaliação torna-se ainda mais trai-

çoeira do que com as regras euro-

peias. Por um lado, é expectável es-

perar juros baixos em Frankfurt até

20190u2020,ea manutenção dos

actuais níveis de dívida pública no

balançodo banco central até depois
disso. Ouseja, estas ajudas estãopara
ficar por bons anos. Por outro lado,

numa economia com uma das

maioresdívidas públicas do mundo,

baixopotencialdecrescimentoein-
serida numa zona económica a re-

cuperar, parece razoável defender

que pelo menos parte destas ajudas

pontuais financiassem reduções
mais rápidas de dívidapública, atra-
vés de saldos primários crescentes,

o que não acontece entre 2017 e
2018. Brui peres jorge

O OE NOS SEMÁFOROS DA UE

A política orçamental está sujeita a quatro regras europeias, sendo a mais importante a re-

dução do défice estrutural. Centeno chumba numa e passa ajusta nas restantes.

REDUÇÃO DE SALDO
ESTRUTURAL• As regras europeias prevêem

uma redução do saldo estrutural

de 0,6 pontos de PIB em 2017 e

2018, sendo tolerados desvios de 0,5 pon-

tos. 0 Governo diz que conseguirá melho-

rias de 0,2 pontos em 2017 e 0,4 pontos

em 2018, mas a Comissão Europeia pre-

vê que se fique por uma melhoria de 0,2

pontos em 2017 para 1,8% do PI B, estabi-

lizando nesse valor em 2018. Por isso, con-

sidera que Portugal está em risco de in-

cumprimento das regras europeias.

REDUÇÃO DE DIVIDA
PÚBLICA• Entre 2017 e 2019 Portugal está

sujeito a uma regra especial de

redução de dívida pública aplica-

da aos países que estavam sob Procedi-

mentos dos Défices Excessivos, que é me-

nos exigente que a aplicada a outros Es-

tados-membros. Mesmo assim, de acor-

do com as previsões da Comissão Euro-

peia, Portugal só cumpre porque usaafle-

xibilidade permitida nas regras, que exi-

gem melhorias do saldo estrutural de 0,2

pontos e 0,3 pontos em 2017 e 2018, mas

admitem desvios de 0,25 pontos.

EVOLUÇÃO
DA DESPESA• No manancial de regras euro-

peias há uma aplicada aos gas-

tos: define que a despesa que de-

pende exclusivamente do Governo (ou

seja, subtraída da parte cíclica dos gastos

com desemprego, das despesas juros e

com fundos europeus, do investimento

médio dos últimos três anos), subtraída

dos aumentos de impostos, não deve cres-

cer mais que o PIB potencial. Ora no caso

português, isso significa por exemplo que

só deveria crescer 0,1% em 2018. Ora, os

desvios em 2017 e 2018 são de quase 1%

do PIB, ou dois mil milhões de euros.

FACE A LIMITE DE 3%
As regras do PEC definem ainda

um valor mínimo de referência

do saldo orçamental estrutrual

que deve ser respeito pelos vários países

que tem em conta a volatilidade do ciclo

económico e sensibilidade do orçamento

a recessões, de forma a garantir que não

violam o limite de défice de 3% do PI B. No

caso português este valor está em 1,6%.

O Governo espera cumprir este critério

em 2018 (-1,4% do PIB): o Conselho das

Finanças Públicas aponta para 1,5% do

PIB, mas Bruxelas para 1,8% do PIB.

MARGEM DE SEGURANÇA




