Linha
a de comu
unicação relativam
mente aoss valores
d défice
dos
es orçame
entais de 2011 e 2
2012

A maggnitude do desvio estim
mado para 2011
2
e o curto
c
espaço
o de tempo disponível
imposssibilitou a co
orrecção do desvio com recurso esse
encialmente a medidas de
d carácter
estrutu
ural. Assim, como
c
o Governo já tinha anunciado co
om toda a tra
ansparência, o desvio de
2011 foi colmatado
o com receita
as de carácte
er extraordin
nário, resulta
antes essenciialmente da
transfe
erência parcia
al dos fundoss de pensões dos bancos para
p
a segura
ança social. No
N processo,
foi ga
arantida a compatibilizaç
c
ção dos intteresses dos contribuinte
es com a estabilidade
e
finance
eira, como attestado pelass instituições internaciona
ais. Em termo
os gerais, esta
a operação,
embora
a de carácterr extraordinário, tem algu
uns benefícioss nesta conju
untura particu
ular que vão
para allém do cumprimento do objectivo
o
orça
amental. De facto
f
a opera
ação permite um encaixe
finance
eiro substanccial para o Esstado numa conjuntura
c
de
e extrema difficuldade em aceder aos
mercad
dos. Este enccaixe vai perrmitir aumentar a capacid
dade do Esta
ado para paga
ar dívidas e
vai tam
mbém gerar recursos
r
para
a a recapitaliização de ban
ncos caso tall seja necessá
ário. Assim,
não é u
uma operação
o meramente
e circunstanciial.
Note-se
e que é imp
portante resssalvar que o valor dos dé
éfices a apurrar em 2011 e 2012 de
acordo
o com as reg
gras do Eurosstat irão dife
erir substanciialmente doss défices parra efeito da
avaliaçção do PAEF, o que coloca
a desafios à co
omunicação.
Com essta operação temporária, o défice orça
amental para
a 2011 situa-sse em cerca de
d 4% do PIB
(que co
ompara com o limite consstante no PAE
EF de 5,9%). Contudo,
C
o va
alor do défice estrutural
para 20
011, que corrrige o efeito do ciclo e ou
utros efeitos d
de curto prazzo como a do
os fundos de
pensõe
es, será de 7,1% do PIB, aproximadam
a
mente o mesm
mo valor prevvisto pelo Orççamento do
Estado para 2012 (7
7,0%).
Para 2012, o efeito
o é o inverso: o valor fina
al do défice orçamental
o
s
será
superior ao previsto
pelo O
Orçamento do
d Estado e pelo PAEF (4,5%). Tal deve-se, em
m particular,, ao efeito
combin
nado de váriias parcelas relacionadass com a utilização das receitas dos fundos de
pensõe
es:
•

p
irá ser utilizada para reduzir o stock de
Parte das receitas dos fundos de pensões
pagamento
os em atraso em 2012, no
omeadamente
e através do pagamento de
d cerca de
1500 milhõ
ões de euros a hospitais fora
f
do perím
metro (Hospittais EPE). Estta operação

1

cto no défice
e, em cerca de
d 0,9% do PIB,
P
dado que estes paga
amentos são
tem impac
efectuadoss a entidades fora do perím
metro das Administrações Públicas.
•

O pagame
ento de pen
nsões em ca
ausa pela Se
egurança Social em 201
12 será de
aproximadamente 478 milhões
m
de eu
uros.

•

mitir obter poupanças em
A utilização dos restanttes 4500 milhões de euros deverá perm
juros de ce
erca de 225 milhões
m
de euros.

•

O diferencial resultante
e destas operrações será co
ompensado ccom medidas de carácter
temporário
o, designadam
mente vendass de concessõ
ões do jogo, vendas de património e
poupanças de juros nas PARs.

A conssequência de
estes efeitos será
s
um aume
ento do déficce de 2012, ccalculado de acordo com
as reg
gras do Eurosttat, para cercca de 5,4% do
o PIB (Gráfico
o 1).
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a: Assumindo me
edidas adicionais de carácter tem
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2 no valor de 0,3
3% do PIB
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A dime
ensão da operação dos fun
ndos de penssões introduz assim uma d
distorção sign
nificativa no
valor do
d défice ca
alculado pela
a óptica do Eurostat e d
demonstra qu
ue o conceitto de saldo
estrutu
ural (que corrrige o saldo do efeito dass flutuações cíclicas e de
e outros efeittos de curto
prazo) é de facto o mais relevante para a an
nálise orçame
ental. Refira-se ainda que
e a “Golden
Rule” a
acordada na última Cimeira Europeia se
s baseia num
m conceito de
e saldo estrutural, isto é,
os Govvernos assumiram que o défice
d
orçame
ental estrutu
ural não pode
e ser superior a 0,5% do
PIB.

2

No que
e diz respeito
o a 2012, o dé
éfice orçame
ental não poderá exceder 4,5% do PIB. As medidas
necessárias para attingir esse objectivo, antteriormente determinadas, implicam um esforço
equivalente a 5,3%
% do PIB. Co
om a operaçã
ão da transfferência do ffundo de pe
ensões, este
esforço
o deverá aum
mentar. Cálcculos prelimin
nares sugerem que as po
oupanças em termos de
juros não
n permitirã
ão cobrir totalmente o acrréscimo da de
espesa com o pagamento de
d pensões,
sugerin
ndo um agravvamento do défice
d
orçame
ental estrutural em 2012 de
d cerca de 0,1-0,2
0
p.p.
do

PIB.

Juntame
ente

com

o

efeito

de
e

agravame
ento

do

ce
enário

macro
oeconómico

(aproxiimadamente 0,1% do PIB)), as estimatiivas indicam a necessidad
de de medida
as adicionais
no valo
or de cerca de
d 0,3% do PIB. Assim, de
e facto a exe
ecução orçam
mental de 2012 tornou-se
ligeiram
mente mais difícil.
d
A utilizzação do sald
do orçamenta
al estrutural permite perrceber melho
or a verdadeira evolução
das contas públicass e ultrapassa
ar as dificuld
dades inerenttes à contabilização da op
peração dos
fundos de pensões. De acordo com as última
as estimativass, o défice esstrutural deve
erá reduzirse de 7
7,1% em 2011
1 para 2,9% e
em 2012 (Gráffico 2). Note-se que antess da contabiliização total
dos fun
ndos de penssões, o défice
e estrutural estimado
e
no Orçamento d
do Estado para 2012 era
de 7,0%
% e 2,6% em 2011
2
e 2012, respectivame
ente.

Gráfico 2. Défice
D
estrutu
ural(*)
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(*) Corrigido de rece
eitas extraordinárias e, em 2012,, do impacto da transferência de
e 1500 milhões
de euros para os Hosspitais EPE
A
medid
das adicionais de
e carácter tempo
orário em 2012 no
n valor de 0,3% do PIB
(**) Assumindo
Fontte: Ministério dass Finanças
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