
A Crise e o Orçamento Suplementar

1. Os números já conhecidos para o 1º trimestre deste ano período em que os sinais da crise “COVID
19” apenas se fizeram sentir na parte final do mesmo permitem antecipar, com alguma segurança, que 2020
irá registar a maior queda da economia europeia desde, pelo menos, a Grande Depressão de 29-30 do século
passado.

Isso mesmo começa, finalmente, a ser assumido pelas principais instâncias internacionais
(C. Europeia, BCE, OCDE e FMI) que colocam já a contracção do PIB em 2020 a poder atingir dois dígitos.
Por outro lado, embora persista algum optimismo quanto ao ritmo da recuperação em 2021 e 2022 (a célebre
retoma em “V” mesmo que assimétrica), o BCE veio alertar que, muito provavelmente, serão precisos pelo
menos 3 anos para que os valores anteriores à crise sejam repostos considerando que a retoma será um
processo relativamente lento.

O essencial que importa acautelar é que, a par da disponbilização dos indispensáveis apoios públicos à retoma
da economia, seja evitado que a crise evolua para uma crise financeira cujo efeito assimétrico seria
especialmente gravoso para alguns países, como é o caso do nosso. A actuação determinada e atempada do
BCE são, de momento, a maior garantia de que tal possa não suceder.

2. Em Portugal, os números já conhecidos do 1º trimestre deste ano não são particularmente
encorajadores, sobretudo, quando analisados em termos de evolução em cadeia e comparados com o trimestre
anterior. Se relativamente ao período homólogo de 2019 a queda foi de -2.3%, inferior em 0.2 p.p. à do
conjunto da U.E. (e 0.7 p.p. relativamente à “zona euro”), face ao último trimestre de 2019 a queda sobe para
-3.8%, acima dos -3.2% da U.E.(27) e dos -3.6% da “zona euro”. Pior do que Portugal, em ambos os critérios

comparativos, apenas estão a França, a Itália e a Espanha, que foram, também, até ao momento os países mais
atingidos pela pandemia na U.E..

Em Portugal os números mostram que, para além do efeito do confinamento (o “estado de emergência” foi
decretado apenas a 18 de Março), são igualmente visíveis sinais de desaceleração que se manifestam desde o
início do ano, nomeadamente ao nível da procura externa.

As previsões apresentadas pelo Governo para 2020 no PEES surgem, neste contexto, como sendo
particularmente optimistas, com uma queda do PIB de -6.9% que nenhuma outra instância nacional ou
internacional acompanha, sendo manifesto o propósito de posicionar o nosso país um pouco melhor que a
média da U.E. de acordo com o cenário apresentado pela Comissão Europeia (que coloca, aliás, Portugal com
uma queda do PIB acima da média). São, particularmente, pouco realistas as previsões para a queda das
exportações (-15.4%) e para o consumo privado (-4.3%).

Se em relação às exportações a actuação do Governo pouco pode fazer para evitar uma queda que,
provavelmente, atingirá um valor acima de 25% em relação a 2019, já no que se refere à procura interna e, em
especial, ao investimento, em que a queda prevista pelo Governo é de -12.2%, é possível atenuar a dimensão
da queda. Seja, por efeito do investimento público, que embora crescendo na previsão do Governo poderia
crescer bastante mais, seja ao nível do investimento privado, através de instrumentos públicos de apoio e de
concessão de crédito bancário, desde que o mesmo seja acessível às nossas PME.
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Da parte da banca não existe qualquer problema de falta de liquidez devido às políticas expansionistas de
crédito concedido pelo BCE ao sistema bancário e só uma política conservadora na avaliação do risco de
crédito pode obstar a que se registe um aumento substancial deste no 2º semestre deste ano, mesmo sabendo
que na situação actual haverá empresas a adiar projectos de investimento de médio prazo.

No que se refere ao investimento público nenhuma razão de ordem financeira ou orçamental existe para que
os valores não possam ser reforçados. O aumento previsto em relação a 2019 no Orçamento Suplementar
(24.6%) ainda se afigura insuficiente face aos valores dos últimos anos, representando apenas 2.5% do PIB
previsto para este ano. Mas, sejamos claros, a maior entropia a uma aceleração do investimento público este
ano é de ordem funcional e prende-se com uma Administração Pública com défices de capacidade
concretizadora e com um sistema de contratação pública burocratizado e inoperante. A crise do COVID 19
só agravou estas ineficiências tornando mais uma vez problemático que a execução orçamental consiga
cumprir o previsto em matéria de investimento público.

3. Em matéria de contas públicas o Orçamento Suplementar prevê um défice para este ano de -6.3% (não
existindo qualquer previsão do Governo em relação ao valor do saldo orçamental em 2021), ou seja, um
valor da despesa total superior em 12.5 mil milhões de euros ao da receita esperada.

É um número que, embora elevado, no actual contexto, não se pode considerar muito preocupante sendo de
alguma forma inevitável. Beneficia do efeito positivo do excedente registado em 2019 e a principal variável
crítica que deve ser monitorada é a que se prende com os juros da dívida que, a manter-se a actual política
do BCE, parece estar controlada.

Neste momento a taxa de juro a 10 anos está abaixo dos valores registados no início da crise (meados de
Março), sendo inferior a 0.5% e a previsão do Governo vai mesmo no sentido de que a taxa de juro
implícita na dívida possa cair 0.1 p.p. em 2020 fixando-se nos 2.5%, em resultado das amortizações de
dívida com taxas de juro mais elevadas.

O O.E. suplementar aponta, assim, para que os juros a pagar em 2020 se reduzam para 2.8% do PIB (-0.2
p.p. em relação a 2019) ou seja, uma contração de 6.4 mil milhões em 2019 para 6.1 mil milhões em 2020.

Segundo refere o CFP dois terços da revisão em cerca de 13 mil milhões prevista para o saldo
orçamental é explicada pela deterioração do cenário macroeconómico, ou seja é inerente à acção dos
estabilizadores automáticos que actuam sobre o saldo primário o qual registará o primeiro saldo negativo
dos últimos 5 anos com -3.2% (compara com os 3.2% positivos de 2019) e que resulta de alguma quebra na
receita fiscal e nas contribuições e do aumento mais expressivo da despesa (+6.9 p.p. do PIB). Apesar disso,
a previsão do Governo é a de que a receita caia abaixo do valor do PIB (aumenta, por isso, em 0.5 p.p. o seu
peso neste).
Neste contexto, as necessidades brutas de financiamento do Estado deverão aumentar 5.8 mil milhões de
euros em 2020, (fixando-os em 55 mil milhões), abaixo do valor previsto para o défice do O.E. embora este
constitua o principal destinatário deste financiamento adicional. As emissões líquidas de O.T. deverão
atingir em 2020 os 21.4 mil milhões de euros.

Não sendo possível com a informação disponível determinar com rigor qual o impacto orçamental directo
das medidas para combater a crise, o Governo avança com um impacto orçamental do PEES de apenas 1.6
mil milhões, considerando que outros 1.1 mil milhões serão financiados por fundos europeus. Já a UTAO
estima em 3.1 mil milhões de euros o custo das mesmas (valor ligeiramente acima 1.5% do PIB), número
que fica abaixo dos montantes públicos que se conhecem para outros países e o CFP aponta para um
impacto orçamental directo daquelas medidas no saldo de 3.4 mil milhões (1.7% do PIB).

Finalmente, em matéria de dívida pública a previsão do Governo aponta para um aumento da mesma de
16.7 p.p. em percentagem do PIB, fixando a dívida pública no final de 2020 em 134.4% (valor que será
seguramente superior se a queda do PIB nominal fôr superior ao previsto), o que coloca uma pressão
adicional, nos próximos anos, para a redução da mesma. Como no passado, o crescimento económico é a
variável determinante e alguma inflação, também, facilitaria esta contracção.
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Quadro 1

Os valores entre parêntesis correspondem aos números disponibilizados quando da preparação do número

deste boletim referente ao 1º trimestre de 2019, alguns deles entretanto revistos pelo INE.
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