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Orçame
O
ento de
e Estado para 2013: propos
sta
e altern
nativas
1.. A propo
osta de Orrçamento
A proposta dde Orçamennto de Estad
do, entreguee na Assembleia da Rep
pública
no
o passado diia 15 de Outubro, tem como objettivo declarad
do o cumprimento
daa meta de 44,5% do PIB para o défice orçamenntal de 2013
3. O cumprimento
deeste objetivo
o implica um
ma redução do défice dde 3,2% do PIB, num só ano.
Ap
pesar deste enorme apperto orçam
mental, o go
overno prevê, na propo
osta de
Orçamento,
O
nnão só o reggresso ao crrescimento a partir do segundo sem
mestre
dee 2013, com
mo uma varriação negattiva do PIB,, no conjun
nto desse ano, de
ap
penas 1%.
Essta previsão
o de 1% dee quebra do
d PIB é o
obtida à custa das segguintes
hipóteses: a) queda do consumo privado dee 2,2% (-5,9
9% em 2012); b)
reedução do emprego de 1,7% (-4,3%
% em 2012); c) quebra do investimento de
4,2% (-14,1% em 2012); d) aumentto das expo
ortações dee 3,6% (+4,3
3% em
20
012).

a) Uma redução do consumo privado
p
destta magnitudee é implausíível: os
salário
os nominais e reaiss estão eem queda (3,8% e 6,4%,
respettivamente, em 2012) e, dado o crescimeento previsto do
desem
mprego, tudo
o indica que
e esta diminnuição irá accentuar-se; a carga
fiscal sofre um brutal acréscimo em 2013 (a taaxa média de
d IRS
mento o em
mprego
aumenntará 3,4%); segundo a propostaa de Orçam
reduzzir-se-á 1,7%
%.
endimento disponível dos empre
egados
Com uma reduução do re
superior a 3,5%, e uma qued
da do empreego, a contrração do consumo
privaddo será neceessariamente
e superior a 2,2%.
ueda do empprego de 1,7
7%. No entaanto, o
b) O Orrçamento prrevê uma qu
mesm
mo Orçamennto estipulaa uma redu ção de 2% do empreggo nas
adminnistrações púúblicas, acre
escido de um
ma redução, não especificada,
de contratos a teermo resolutivo nas meesmas admin
nistrações e de um
1

Orçamen
nto de Estado:
Lei discutid
da e aprovada na
n
Assembleiaa da Republica
que aprovaa todas as
receitas e todas
t
as despessas
do Estado previstas no
horizonte temporal
t
de um
m
ano.
Défice orçamental:
Diferença entre
e
as receitaas
e despesas do Estado. Falaase de défice quando as
despesas sãão superiores às
à
receitas e de
d superavit, no
o
caso contráário.
Consumo
o privado:
Aquisição de
d bens e
serviços po
or parte das
famílias.
Consumo
os intermédio
os:
Despesa do
o Estado com
bens de co
onsumo e com
aquisição de
d serviços.
Salário no
ominal/real:
O salário no
ominal é o salárrio
valorizado em
e quantidade
de moeda.
O salário re
eal é o salário
nominal desscontado do
efeito da infflação, ou o
salário med
dido em termos
de poder de
e
compra (de
e bens e serviço
os)
do salário nominal,
n
num daado
momento.

corte de 3% no emprego das empresas públicas. Só estas medidas acarretam uma destruição
superior a 36 mil postos de trabalho, isto é, cerca de 0,8% do emprego.
c) A Formação Bruta de Capital Fixo deixa de cair ao ritmo de 2011 e 2012 (11,3 e 14,1,
respetivamente) para diminuir apenas 4,2. Esta inversão da dinâmica de refluxo do investimento
parece assentar numa combinação de fatores que o governo português não controla,
nomeadamente a retoma da procura externa, com um conjunto de medidas ditas de redução dos
“custos de contexto” incluídas no Orçamento.

A incerteza que acompanha a dinâmica da procura externa, sobre um pano de fundo de recuo certo da
procura interna, recomendaria uma previsão menos otimista da Formação Bruta de Capital Fixo.
A previsão da recessão contida no cenário macroeconómico do Orçamento depende, por último, de uma
hipótese de crescimento das exportações de bens e serviços de 3,6% (4,3% em 2012). Esta projeção tem
subjacente uma previsão de crescimento da procura externa relevante de 2,8% que, à luz da evolução em
Espanha e restante zona euro, é excessivamente otimista.
O Orçamento é um exercício que não tem em consideração a experiência recente, nacional e internacional.
Uma consolidação orçamental destas proporções, em contexto recessivo, tem necessariamente como
consequência o aprofundamento da recessão e o fracasso da própria execução orçamental.
Recentemente o FMI veio reconhecer que as políticas de austeridade têm tido um efeito muito mais
recessivo do que o antecipado aquando do desenho dos “programas de resgate”. Segundo o economistachefe do FMI, os multiplicadores dos gastos públicos são muito superiores aos anteriormente estimados
(World Economic Outlook, Outubro 2012)i.
A serem utilizados os novos multiplicadores referidos pelo economista-chefe do FMI, uma redução do
défice de 3,2% teria como consequência uma variação do PIB real situada entre -5,44% e -2,88%, nunca -1%.
Se na realidade a contração do PIB vier a estar neste intervalo, o défice orçamental será muito superior aos
4,5% estipulados na 5ª revisão do memorando.

2. As Alternativas
O enorme aperto orçamental necessário para atingir o objetivo de 4,5% do PIB para o défice orçamental é
obtido nesta proposta sobretudo à custa de um enorme acréscimo da carga fiscal direta, nomeadamente do
IRS, cujo peso no total da receita fiscal aumenta 30%. Este aumento do IRS afeta todos os escalões de
rendimento, mas o seu efeito na distribuição do rendimento deve ser cuidadosamente escrutinado. Na
realidade, os resultados acerca do efeito distributivo dos novos escalões e taxas apresentados na proposta
de Orçamento não têm em conta, por exemplo, o efeito regressivo da sobretaxa de 4% na parte de
rendimento superior ao salário mínimo.
O “choque” fiscal anunciado no Orçamento tem vindo a suscitar vigorosas reações de rejeição, inclusive
entre a base social e política de apoio à coligação governamental. As opiniões críticas vindas do espaço
político do governo enfatizam a necessidade de reduzir o défice orçamental com cortes do lado da despesa.
No entanto, este tipo de alternativa não tem em conta que a redução da despesa pública tem, em geral, um
efeito recessivo pelo menos equivalente ao aumento da carga fiscal.
As despesas com o pessoal e as prestações sociais correspondem a cerca de 70% da despesa total e a 33%
do PIB, situando-se aqui o grande volume de despesa de onde se poderia hipoteticamente extrair grande
parte dos 3,2% do PIB a abater ao défice. Acontece, porém, que qualquer corte na despesa nestas rubricas
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reepercute dirretamente no
n rendimen
nto disponívvel de um grrande núme
ero de
famílias tendo
o um efeito recessivo
r
igual ao de um
m aumento de
d impostoss.
Noutras rubrricas da deespesa o effeito recesssivo é indirreto. Reduzzir os
onsumos inttermédios (10%
(
da despesa, 4,4%
% do PIB) equivale a re
eduzir
co
aq
quisições de bens e servviços a emprresas afetanddo negativam
mente o emprego
e o rendimento.
omeadamente as
Reeduzir subssídios (2% da despessa, 0,7% ddo PIB), no
transferênciass para empresas do sector em
mpresarial do Estado, tem
no
o das tariffas dos serviços
ormalmente como contrapartida o aumento
prrestados, como se teem verificaado nos trransportes públicos ou
o no
ab
bastecimento
o de água, afetando
a
de forma indireeta a capacidade de con
nsumo
daas famílias.
Ass duas rubricas da desppesa restanttes são o in vestimento (Formação Bruta
dee Capital Fixxo e outrass despesas de
d capital) e os juros. Como
C
o nívvel do
investimento se encontrra já muito baixo (5%
% da despessa, 2,1% do PIB),
ualquer reddução adiciional revelaa-se impratticável nem
m que sejaa por
qu
co
omprometerr a absorção
o dos fundoss comunitáriios.
No entanto, em diverrsas rubricas do Orrçamento existem
e
desspesas
su
uscetíveis dee compressãão sem impaacto recessi vo. O caso mais salientte é o
daas rendas ddas PPP e outras
o
conccessões. Maas há certamente conssumos
intermédios, inclusive dee bens impo
ortados, tam
mbém sem impacto recessivo
interno, que ppoderiam seer objeto de poupança.
À exceção deestes casos particulares, uma reduçção do déficce com corttes no
lad
do da desppesa implicaria, além de
e um efeito
o recessivo,, uma retraação e
deegradação daa provisão pública
p
em domínios
d
cruuciais como a saúde, o ensino
e
e os transporrtes, acompaanhada de um aumento dos custos de acesso a estes
seerviços. Podderia eventuualmente permitir um alívio da carga fiscal, mas
avvolumaria o fardo que recaai sobre os funcio
onários pú
úblicos
(d
desempregaddos), os beneficiários de prestaçõ
ões sociais e a maioriia das
peessoas cujo
o bem-estarr mais dep
pende do aacesso a serviços
s
pú
úblicos
teendencialmennte gratuitos.
Seegundo o reelatório da OCDE
O
(2011) Divided w
we stand: Whhy inequality keeps
ii
rissing , os ben efícios em espécie
e
presstados peloss serviços pú
úblicos aume
entam
o rendimento
o disponível (alargado) das famíliass, com muitto maior im
mpacto
naas famílias dee menor renndimento monetário.
A consolidaçãão pelo lado
o da despesaa é não só rrecessiva, co
omo regresssiva. É
um
ma falsa alternativa.
En
ntre as rubrricas da desspesa há ap
penas uma ccuja redução
o teria um efeito
seeguramente expansionissta: os juros da dívida pública. Os juros da dívida
pú
ública repreesentarão, em
e 2013, 9%
% da despessa e 4,3% do
d PIB. Em 2013,
caaso o Orçam
mento pudessse ser cumprido, os juuros da dívid
da representtariam
um
m montante quase equivvalente ao défice
d
público
o.
No entanto, esta rubricaa, cujo peso no PIB tem
m vindo a crrescer e cre
escerá
o futuro, é ttratada pela opinião con
nvencional ccomo a únicca despesa pública
p
no
qu
ue não podee ser objeto de cortes.
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Formação
o Bruta de
Capital Fix
xo:
Investimento público.
Subsídios: Fluxos
financeiros não
reembolsáveis do Estado
para empresas (públicas e
privadas).
IRS: Impostto sobre o
rendimento
o de pessoas
singulares. Incide sobre os
rendimento
os do trabalho
dependente
e, rendimentos
empresariais e profissionaiis,
rendimento
os de capitais,
rendimento
os prediais,
incrementos patrimoniais
(por exemp
plo, mais-valias
resultantes da venda de
imóveis ou de ações) e
pensões.
Rendimen
nto disponível:
Rendimento
o total
descontado dos impostos
pagos.
PPP: Parce
eria PúblicoPrivado

Esste pressupo
osto é infunndado. De uma forma ou de outtra, a dívidaa pública teerá de ser reduzida.
r
Seerá
reeduzida quanndo a recesssão e o emp
pobrecimentto evidenciaarem perantte os credorres a imposssibilidade dee o
Esstado portugguês servir a dívida, ou será reduuzida antes disso na se
equência de uma negocciação com os
crredores, inclluído os creedores oficiaais, suscitadaa pelo Estad
do português a partir dee uma posiçção de firmeeza
e rejeição da condicionalidade incorp
porada no m
memorando.
de está a preecipitar Portugal e grannde
Não há saída para a situaação de espiiral recessivva para que a austeridad
da que se to
ornou sufoccante. Por aq
qui, e não por
p
paarte da zonaa euro sem uma reduçãão de um faardo da dívid
brrutais aumenntos de impo
ostos ou cortes na desppesa, têm dee passar as alternativas.
a

i
ii

http://www.im
h
f.org/externall/pubs/ft/weo//2012/02/indexx.htm.
http://www.oe
h
ecd.org/els/soccialpoliciesand
ddata/dividedw
westandwhyin
nequalitykeepssrising.htm.
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