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DÉFICE E DÍVIDA
[ QUANTO CUSTA AO ESTADO GASTAR MAIS DO AQUILO QUE TEM? ]

Este é o novo valor de défice orçamental que será enviado
a Bruxelas na actualização de Dezembro do PEC. Equivale
a 2,4% do PIB estimado pelo Governo para 2008. O esforço
de consolidação reduz-se quase para metade no próximo ano
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Privatizações dão preciosa
ajuda para reduzir a dívida

€4.090.9
Em 2008, o Executivo vai cortar o
défice orçamental de 4.871 para
4.091 milhões de euros. A redução
de 780 milhões de euros é bastante
modesta quando comparada com
oscortesregistadosem2006e2007,
queascenderam,respectivamente,a
3.117 e 1.158 milhões, respectiva-
mente. Este é porventura o sinal
mais evidente de que o Executivo
está, à medida que a legislatura
avança,aabrandaroesforçodecon-
solidaçãoorçamental.Naquinta-fei-
ra,JoséSócrates salientouqueodé-
fice de 2,4% esperado para 2008 é
o mais baixo desde 1975, eviden-
ciandotambémqueaquedadopeso
dadívidapúblicanoPIBjáem2007
–equecontinuaráem2008–éapri-
meira desde 2004.

O Executivo está a colher frutos
do esforço de contenção nas despe-
sas e da muito ajuda recebida pelos
impressionantesaumentosderecei-
ta fiscalnosúltimosanos.Estesdois
factores permitiram superar os ob-
jectivos iniciais de défice orçamen-
tal tanto em 2006, como em 2007,
o que lhe deu margem para atingir
umdéfice2,4%em2008e,aomes-
mo tempo, desapertar o cinto com
que temamarrado a economia des-
de que chegou a São Bento.

DissomesmodeucontaTeixeira
dos Santos, na conferência de im-
prensa,evidenciandoqueocorte de
0,6pontosdePIBprevistoparaeste
ano é explicado em igual medida

porreceitasedespesas. Ouseja,não
só a redução de défice é modesta,
como o contributo para esse objec-
tivo é partilhado em igual medida
por receitas e despesas.Mas a justi-
ficar este abrandamento na conso-
lidação estará não só a vontade de
aliviar a economia dos sacrifícios
dosúltimosanos,comotambémou-
tros dois factores: dificuldades em
cortar na despesa do Estado (ver
págs. 21 e 22) e menor dinamismo
das receitas fiscais (ver pág.11).

Juros dão uma ajuda
Em termos de dinâmica de cresci-
mento,oExecutivocontaaindacom
umaoutraajudachegadaporvia do
serviçodadívida.Éesteanoafactu-
ra de juros deverá disparar para
4.755milhõesdeeuros,oquerepre-
senta um aumento de 8,6% face a
2006.Umefeitocolateraldasubida
de jurospeloBCE.Em2008,a taxa
de crescimento dos juros diminui
para 5,5%,resultado,porumlado,
do abrandamento esperado nas ta-
xas de juro e,por outro,do peso da
dívidanoPIB.Aindaassimsão5mil
milhões de euros a pagar.

Resultado da redução de défice,
demenos juros,dereceitasdepriva-
tizações e das verbas que o Gover-
nomoçambicanodeverápagarpara
ficar com o controlo da barragem
deCahoraBassa,Sócratesesperaco-
locaradívidapúblicanos64,1%do
PIB.

José Sócrates anunciou na quinta-feira que o valor da dívida pública
em percentagem do PIB caiu, em 2007, pela primeira vez nos últimos sete
anos – como se pode confirmar com a análise do gráfico da direita. O que
o primeiro-ministro não disse é que essa recuperação não se fica a dever,
apenas, à redução do défice (ver gráfico da esquerda) mas ao encaixe de
760 milhões resultante das privatizações. Cenário que se repetirá em 2008.

ideias
chave

� Governo abranda no esforço
de consolidação orçamental:
o défice diminui 780 milhões
em 2008, contra os 1.158
milhões de 2007.

� Além da necessidade de
deixar a economia respirar,
o Executivo vive dificuldades
em cortar na despesa.

� A dívida pública cai para
64,1% do PIB em 2008,
o segundo ano de queda
– não acontecia desde 2004.

Défice a caminho dos níveis de 1975
Evolução do défice orçamental
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Dois anos de queda na dívida pública
Dívida pública en percentagem do PIB
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Portugal vai gastar durante o próximo ano mais de 5 mil milhões de eu-
ros,sóemjuroseoutrosencargos,parapagaraquempediuemprestado.

Istoé,ocustodadívidadoEstadovai crescer,segundocalculaoGovernonoOr-
çamento do Estado para2008, 5,6% face ao que foi gasto no ano anterior.
Em 2006, foram gastoscercade4,4mil milhõesdeeuroscom juroseencargos
associados aos pedidos de financiamento do Estado. Um número que cresceu
8,6%no ano seguinte, paraos4,8mil milhõesde eurose que agoraultrapassa
mesmo abarreirados5 mil milhões- 5.041,5 milhões.
Todos estes cálculos apresentados pelo Executivo resultam, segundo pode ler-
se no próprio documento, da projecção de “um cenário prudente de evolução
dastaxasdejuronosmercadosfinanceiro”. Ou seja, asprevisõesem causade-
vem serlidasnum quadro conservador. CFM

Portugal vai pagar mais
de 5 mil milhões só em juros


