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Crescimento económico motiva redução da dí
vida pública no rácio do PIB Mas em termos
absolutos o valor continua a subir e a cada vez
mais próxima mudança na política do BCE dei
xará país à mercê da conjuntura

O primeiro ministro anunciou no
início da semana que a partir de
outubro Portugal vai começar a
reduzir a dívida pública «Esta
mos a conseguir reduzir o dé
fice e vamos começar a reduzir
a dívida a partir de outubro É
a esta trajetória que temos de
dar continuidade» afirmouAn
tónio Costa No entanto esta tra
jetória está longe de ser linear e a
forma como vai evoluir a conjun
tura será determinante
De acordo com o Banco de Por

tugal a dívida portuguesa é de
249 084 milhões de euros o equi
valente a 132 4 do Produto Inter
no Bruto PIB A meta do Gover
no para 2017 é uma redução para
o valor de 127 9 do PIB Para já
Portugal «tem de amortizar
uma Obrigação do Tesouro no
valor de EUR 6082 milhões de

euros em outubro ummontan
te que equivale cerca de 3 do
PIB» explica a equipa de Re
search do Banco de Investimento

Global BiG ao SOL «Dado que
este valor já é parte da almofa
da de segurança de financia
mento do Estado espera se que
a divida pública recue ceteri
bus petribus com tudo a man
ter se na mesma para pelo
menos 129 do PIB» continua
na explicação à lógica que preside
à declaração de Costa
No entanto lembra o diretor da

Gestão de Ativos do Banco Carre

gosa ao SOL o«IGCP andoua
emitir acima das necessidades

de financiamento precisamen
te para criar uma folga que

permitisse amortizar esta obri
gação que agora se vence» Fi
lipe Silva argumenta que a emis
são até pode ter sido com «taxas
de juro mais baixas para pagar
este vencimento» mas se «no fi

nal o stock de dívida continuar

a aumentar que é o que tem
acontecido até aqui o proble
ma do excessivo endividamen

to mantém se»

A dívida pública de Portugal
está entre as maiores domundo e

a redução anunciada é a da per
centagem da dívida face ao PIB e
não do montante absoluto que
continuará a subir Isto porque é

o PIB que cresce e não a dívida
que diminui

Agora e sempre o BCE
Ontem o Instituto Nacional de Es

tatística INE anunciou uma re
visão em alta do crescimento eco

nómico para 3 este ano e uma
redução do défice para 1 9 do
PIB o Governo tem como obje
tivio chegar a 1 5 no final do
ano indicadores que aliados à
dívida públicamarcam a conjun
tura do país a curto e médio par
zo «É absolutamente legitimo
o argumento de que a atual si
tuação da dívida pública se
deve praticamente na totali
dade à política do BCE» apon
ta ao SOL Eduardo Silva gestor
da corretora XTB uma vez que
a «única razão pela qual Por
tugal se financia ao valor mais
baixo de sempre é porque a po
lítica monetária expansionis
ta e o programa de compra de
dívida do BCE»

O papel do Banco Central Eu
ropeu BCE nos últimos anos
tem sido apontado como decisi
vo e em várias análises No final

da semana passada um colunis
ta da agência Bloomberg argu
mentava que Portugal tem uma
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dívida pública que é «comple
tamente insustentável» e que
os progressos na redução do en
dividamento têm sido «glacia
res» acrescentando que a «in
sustentabilidade» da dívida só

não é um problema devido ao
BCE «Portugal é um dos pou
cos países que aparece em to
dos os mecanismos de apoio
do Banco Central Europeu O
banco central já é dono de
quase um terço de toda a dívi
da » dizMarcus
acrescentando que «os progres
sos na economia têm sido

bons mas não suficientemen
te bons para começarem a
abater neste impressionante
fardo de dívida»

Também o Commerzbank
numa nota aos investidores aler
tou esta semana que «só graças
à política de juros baixos do
BCE é que são suportáveis os
custos da dívida» A análise do

economista Ralph Solveen aponta
que «crescimento robusto deve
continuar nos próximos tri
mestres» o banco alemão prevê
2 5 este ano e 2 no próximo
taxas que vão «ajudar a compen
sar o impacto do aumento da
despesa pública e reduzir o dé

fice e o rácio da dívida públi
ca» Mas quando as taxas de jur
to subirem Portugal caminhará
para ser «um dos países que
mais vão sofrer com isso»

Filipe Silva diretor de gestão
de ativos do Banco Carregosa
lembra que na próxima reunião
do BCE em outubro «deverá ser
decidido de que forma se fará
a saída do programa de com
pra de ativos do BCE» e que a
forma como se irá sair desse pro
grama «pode ter implicações
nas taxas de juro quer de cur
to quer demédio prazos não só
dadívidaportuguesa mas tam
bém de toda a dívida soberana

europeia»

Mudança repentina
A conjuntura europeia e interna
cional lembra Eduardo Silva
gestora da corretora XTB é a va
rivel «mais importante pois
será o fator que pode mudar
tudo de um momento para o
outro» O responsável argumen
ta que «em período de quebra
de crescimento a nível interna

cional e considerando os encar

gos comjuros e dificuldades or
çamentais tudo se pode alte
rar no espaço de meses» e

chama atenção para possíveis
«dificuldades de financiamen

to nos próximos anos pois a
conjuntura poderá assim o di
tar» Isto porque considera Fili
pe Silva um customaismais alto
da dívida portuguesa é um «sinal
de regresso à normalidade o
cenário atual é que é um cená
rio perverso e artificial»
A pesar neste cenário está a

possível contabilização da recapi
talização da Caixa Geral de Depó
sitos CGD no défice deste ano A
recapitalização da CGD de 3 944
mihões de euros equival a 2 1 do
PDB e se for incluídano défice or

çamental o objectivo de 1 5 do
défice em 2017 poderá não ser con
cretizado e ultrapassar o limite de
3 o que implicaria um incum
primento das regras orçamentais
europeias

O impacto contabilístico ainda
está a ser discutido entre o INE e
a autoridade estatística europeia
o Eurostat e poderá apenas ser
conhecido em 2018 «Apesar de
poder agravar as contas não
creio que possa ter grande im
pacto nos juros da dívida por
que se assim fosse só a mera
hipótese já teria feito subir os
juros» considera Filipe Silva

SOL

60/61

S/PB

1374 cm
2

58246

Nacional

Informação Geral

Semanal

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):23092017

Economia


