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Os programas de assistência financeira
são a resposta para a crise das dívidas
soberanas?
•
•
•
•

Diferentes dívidas
Diferentes crises
Diferentes respostas
Diferentes resultados finais
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Grécia
• Entre 2000 e 2009 a Grécia teve um crescimento médio
anual do PIB em termos reais próximo dos 4%
• Em 2009 o rendimento médio dos gregos correspondia
a 90% da média europeia
• Quais são os factores que explicam este crescimento?
– Crescimento da procura interna provocado por aumentos
dos salários em termos reais, sobretudo no sector público
– Aumento do crédito suportado por baixas taxas de juro
– Política orçamental expansionista
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Grécia
• Como é que este modelo de crescimento
económico foi financiado?
• Fundamentalmente através da concessão de
crédito e pelo aumento da despesa pública
• Entre 2000 e 2009 o sector público grego
cresceu de 44% para 50% do PIB
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Grécia
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Grécia
• O que conduziu a défices persistentes e sucessivos e a
necessidades de financiamento crescentes
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Grécia
• Em 2009 a dívida pública grega (líquida) atingiu 115% do PIB
contra 103% em 2000 e a dívida externa (líquida) atingiu 100% do
PIB em 2009 contra 45% em 2000.
• ¾ do total da dívida externa grega pertencem ao sector público
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Grécia
• Além disso, a Grécia teve significativas perdas de
competitividade devido a aumentos salariais e a uma taxa
de inflação mais elevada que a registada nos restantes
países da zona euro
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Grécia
• E teve um enorme aumento do défice externo

Repare-se no perfil das exportações e das importações da Grécia
(serviços contra mercadorias)
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Grécia
• Tudo corria bem enquanto se mantivessem as condições de
financiamento
• Por isso, a crise grega foi inicialmente encarada como um problema
de acesso aos mercados, como um problema de financiamento,
como um problema de liquidez
• E, supostamente, seria resolvida mediante concessão de
empréstimos bilaterais + MEEF (o programa de ajustamento previa
o regresso da Grécia aos mercados em 2012)
• No entanto, a história foi outra e de todos bem conhecida
• As políticas de austeridade agravaram as condições de
funcionamento da economia, de tal forma que um problema de
financiamento transformou-se num problema de solvabilidade
(resta saber se não era, desde o início, um problema de
solvabilidade, o que porventura, teria exigido outro tipo de
resposta, em vez da austeridade … que, no entanto, e essa é a
questão de fundo, a União Europeia não estava [como continua a
não estar] em condições de dar)
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Grécia
… alguns quadros retirados da 4.ª revisão do programa de
ajustamento Grego de Julho de 2011 falam por si …
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Grécia
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Grécia
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Irlanda
• O crescimento económico da Irlanda entre 1996 e 2006 foi
abolutamente impressionante.
• De 83% da média europeia em 1996 o PIB per capita da Irlanda
atingiu 113% da média europeia em 2006.
• O milagre económico irlandês assentou na captação de
investimento estrangeiro e em condições fiscais favoráveis ao
investimento.
• As exportações cresceram, em média, 18% entre 1996 e 2000, e os
ganhos de produtividade passaram do sector dos bens
transacionáveis para o sector dos bens não transacionáveis.
• O emprego cresceu 54% entre 1996 e 2006 e as taxas de
desemprego baixaram, mesmo com aumento da imigração.
• Contudo, a partir de 2004, o contributo das exportações para o
crescimento económico começou a diminuir e foi progressivamente
substituído por um aumento da procura interna, sobretudo no
sector da construção civil.
• Em cinco anos (entre 2001 e 2006) as exportações cresceram, em
média, 5%, contra os 18% dos cinco anos anteriores.
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Irlanda
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Irlanda
• O problema é que o aumento da procura interna
estimulado por baixas taxas de juro e acesso fácil ao
crédito traduziu-se num aumento muito significativo da
compra de bens de consumo e habitação
• O endividamento das famílias e das empresas
aumentou para níveis muito superiores à média
europeia e os preços das casas subiram de tal maneira
que a percentagem de trabalhadores da construção
civil na Irlanda era o dobro da média europeia.
• A compra de casas para habitação foi estimulada pela
expansão do crédito e pela dedutibilidade fiscal dos
juros e amortização.
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Irlanda
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Irlanda
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Irlanda
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Irlanda
Como é evidente esta situação não era sustentável e a partir de 2006,
começaram a acumular-se os sinais de crise no sector da construção: os
preços das casas começam a cair e as vendas também, mas, sobretudo, as
casas já nem sequer eram acabadas o que deu origem a várias cidades
fantasma
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Irlanda
• No final de 2010 os preços das casas tinham caído 38% em relação
a 2006. Também o preço dos terrenos para construção caiu
abruptamente . O problema é que a maior parte das transacções de
casas e terrenos assentou na concessão de crédito e a perda de
valor dos activos gerou um enorme problema no balanço dos
bancos.
• A crise no sector da construção foi agravada pela redução da
procura externa dirigida à economia irlandesa devido à recessão
que se instalou a partir de 2008 na zona euro, Reino Unido e
Estados Unidos.
• Entre 2008 e 2010 o PIB irlandês caiu 11% em termos reais e 17%
em termos nominais. Apesar da emigração, a taxa de desemprego
atingiu 13,5% em 2010 quando era de 4,5% em 2007.
• Grande parte do desemprego deu-se no sector da construção civil.
• A deflação instalou-se: os preços e os salários caíram entre 2008 e
2010 o que agravou as condições de pagamento das dívidas.
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Irlanda
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Irlanda
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Irlanda
A saída de capitais em 2008, 2009 e 2010 e a impossibilidade de acesso
ao MMI tiveram como consequência a redução das fontes de
financiamento dos bancos …
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Irlanda
… E conduziram a uma transferência das necessidades de financiamento do sector privado
para o sector público …

25

Portugal
• No conjunto dos países do ajustamento a situação
portuguesa é a mais complexa
• Por um lado, regista-se uma estagnação no crescimento
económico durante mais de uma década com quebra do
produto potencial
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Portugal
• Por outro lado, Portugal perdeu competitividade externa e
quota nos mercados de exportação e acumulou défices
muito significativos na balança de transacções correntes
financiados pelo exterior
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Portugal
• O aumento da procura interna financiado pelo endividamento conduziu a
uma acumulação de dívida pelo sector privado que em 2009 ultrapassou
200% do PIB
• O rácio de transformação de depósitos atingiu uma média no sistema
bancário de cerca de 160%, ultrapassando nalguns casos os 200%
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Portugal
• Para além dos problemas de excesso da procura
interna financiado pelo exterior através da
intermediação do sistema bancário, a partir de
2009 Portugal passou também a ter um problema
de finanças públicas, em parte explicado pela
recessão (nesse ano o PIB caiu -2,6%) mas
também por uma política orçamental
expansionista (redução do IVA e aumento dos
salários no sector público) e por alterações na
composição estatística do sector público
administrativo.
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Portugal
• Para além da dívida pública registada em contabilidade
nacional que, segundo a última notificação do INE,
atinge os 100% do PIB, Portugal tem acumulados
passivos no SEE e nas PPP que correspondem a 15% e
14% do PIB, respectivamente,
• O conjunto da dívida pública e da dívida privada (bruta)
ultrapassa os 300% do PIB
• Nada disto é problemático enquanto houver acesso ao
financiamento em condições aceitáveis e enquanto
houver crescimento económico
• O problema é quando se ultrapassam os limites do
razoável …
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Os programas de assistência financeira são a
resposta para a crise das dívidas soberanas?
• Na Grécia o programa de assistência financeira foi desenhado
como um programa de redução das necessidades de financiamento
do sector público, de aumento da competitividade nos mercados de
bens e no mercado laboral e de estabilização do sistema financeiro
• No entanto, com um nível de despesa pública próximo dos 50% do
PIB, e com um défice de praticamente 14% do PIB em 2009, o
esforço de ajustamento teve um impacto recessivo muito superior
ao previsto, o que conduziu a que a redução da despesa pública
tenha sido igualmente acompanhada por uma redução da receita
de magnitude significativa
• Na 4.ª revisão do programa Grego publicada em Julho de 2011 é
claramente assumido que as dificuldades em reduzir a despesa
pública e o elevado nível de evasão fiscal estão condicionar
significativamente a execução do programa (n.º 25)
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Os programas de assistência financeira são a
resposta para a crise das dívidas soberanas?
• A crise Irlandesa foi resolvida como uma crise liquidez no sistema
financeiro e o programa de ajustamento está a funcionar.
• Apesar de a taxa de desemprego se manter elevada (na ordem dos
14%), a Irlanda vai ter crescimento económico em 2011 (1%)
estimando-se uma taxa de crescimento de 1,8% em 2012. O défice
orçamental de -32% em 2010 estima-se em -10% em 2011 e em 8,6% em 2012.
• A Irlanda está a concluir a reestruturação do sistema financeiro e as
taxas de juro nos mercados secundários começaram a cair para
níveis que permitem antecipar o regresso aos mercados em 2013.
• No entanto, a Grécia vai no 3.º ano de recessão desde 2009,
acumulando uma quebra no PIB de -10,3% nos três anos (-2% em
2009, -4,5% em 2010 e -3,8% em 2011) e não existem perspectivas
que permitam antecipar o seu regresso aos mercados
• No entanto, no cenário macroeconómico da 4.ª revisão do
programa Grego, continua a prever-se um crescimento económico
de 0,6% em 2012, 2,1% em 2012, 2,3% em 2014 e 2.7% em 2015
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Diferentes dívidas e diferentes crises
• A Grécia já leva quase 2 anos de ajustamento e a
Irlanda 1 ano
• Parece que o programa na Grécia não funcionou, mas
funcionou na Irlanda.
• Porquê?
• Porque crise Irlandesa foi, fundamentalmente, uma
crise de liquidez ligada ao sector imobiliário e ao
sistema bancário. Não tinha a complexidade e a
profundidade da situação grega, nem os mesmos
problemas estruturais, que foram agravados (na
Grécia) pelo programa de ajustamento.
• E Portugal?
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Diferentes dívidas e diferentes crises
• Portugal, antes de ter um problema de finanças públicas, já tinha
um problema de excesso de endividamento que é particularmente
evidente a partir de 2006 e está reflectido na taxa de transformação
de depósitos
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Diferentes dívidas e diferentes crises
• A partir do momento em que Portugal passa a ter um
problema de financiamento do próprio Estado, o efeito de
contágio ao sector privado foi mais acentuado (porque
desde Agosto de 2007 que os bancos portugueses
passaram a ter maior dificuldade de acesso ao MMI) e tudo
se precipitou para a situação actual que é, basicamente,
um problema de financiamento de toda a economia
(sector público e sector privado)
• Num mundo ideal de agentes racionais e informados tudo
deveria ter sido feito para evitar a crise de finanças públicas
em que mergulhámos em 2009
• Agora que deixámos de ser donos do nossos destino, a
questão que se coloca é a de saber se vamos seguir o
caminho da Grécia ou se vamos seguir o caminho da
Irlanda?
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Conclusão
• Não se podem confundir crises de liquidez e
crises de solvabilidade as quais não podem ser
resolvidas da mesma maneira
• Importa avaliar o funcionamento do mercado
interno
• Importa resolver os problemas das divergências
de crescimento económico na UEM e essas
dificilmente se resolvem com programas de
ajustamento (nesta República já tivemos 3
programas de ajustamento e este é seguramente
o mais difícil de todos)
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Fontes
Com excepção dos quadros de reporte do INE
(www.ine.pt), todos os gráficos foram retirados
dos programas de ajustamento da Grécia,
Portugal e Irlanda e suas revisões, que estão
disponíveis como occasional papers no site da
DG-ECON, anos de 2010 e 2011
http://ec.europa.eu/economy_finance/publicati
ons/occasional_paper/index_en.htm
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