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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a sustentabilidade a longo prazo das finanças públicas no contexto da recuperação 
da economia
(XXXX/2010(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Documento de trabalho dos serviços da Comissão sobre as finanças 
públicas na UEM em 2009, de 12 de Agosto de 2009 (SEC(2009)1120),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 14 de Outubro de 2009, intitulada 
"Sustentabilidade das finanças públicas a longo prazo para a recuperação da economia"
(COM(2009)0545),

– Tendo em conta a Recomendação da Comissão ao Conselho, de 28 de Janeiro de 2009, 
relativa à actualização de 2009 das Orientações Gerais das Políticas Económicas e da 
Comunidade e à aplicação das políticas de emprego dos Estados-Membros
(COM(2009)0034),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 18 de Novembro de 2008, sobre a UEM@10: 
balanço da primeira década da União Económica e Monetária (UEM) e desafios futuros1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 11 de Março de 2009, sobre o Plano de 
Relançamento da Economia Europeia2,

– Tendo em conta a Resolução, de 13 de Janeiro de 2009, sobre as finanças públicas na 
UEM – 2007-20083,

– Tendo em conta a sua Resolução de 9 de Julho de 2008, sobre o Relatório anual do BCE 
relativo a 20074,

– Tendo em conta as Recomendações da Cimeira de Pittsburgh, que convidam a manter o 
esforço de apoio ao crescimento enquanto a recuperação não estiver consolidada,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

A. Considerando as preocupações manifestadas na Comunicação da Comissão quanto ao 
impacto negativo, sobre o potencial de crescimento e os défices públicos, do 
envelhecimento demográfico e da tendência para o aumento da parte das despesas sociais 
no PIB a longo prazo,

B. Considerando que as projecções da Comunicação assentam sobre hipóteses, 
necessariamente evolutivas, até ao horizonte longínquo de 2060,

                                               
1 JO C 16E, de 22.1.2010, p. 8.
2 Textos aprovados, P6_TA(2009)0123.
3 Textos aprovados, P6_TA(2009)0013.
4 Textos aprovados, P6_TA(2008)0357.



PE438.509v03-00 4/9 PR\804874PT.doc

PT

C. Considerando os esforços suportados pelos Estados-Membros para reduzirem as suas 
despesas de funcionamento, controlarem as despesas de saúde e reformarem os sistemas 
de saúde e de pensões,

D. Considerando que, durante o ano de 2010, os défices e as taxas de endividamento de todos 
os Estados-Membros aumentaram devido ao abrandamento conjuntural das receitas fiscais 
e ao estabelecimento das medidas excepcionais de relançamento recomendadas pela 
Comissão,

E. Considerando que, nos mercados, as dívidas públicas são objecto de notação pelas 
mesmas agências de notação de crédito que subavaliaram os riscos associados aos títulos 
privados antes da crise financeira,

F. Considerando, como a Comissão, que "não existe uma definição clara de notação da 
dívida sustentável"1, mas que esta tenta avançar para um critério de sustentabilidade,

G. Considerando que a taxa de crescimento a longo prazo é influenciada pelos investimentos 
das empresas a curto prazo,

H. Considerando que as economias cuja parte do PIB é maior no PIB europeu sofrem 
essencialmente de um excesso de poupança e que, por tal razão, a ameaça deflaccionista 
não desapareceu da União Europeia,

I. Considerando que os incentivos fiscais favoráveis aos agentes económicos com forte 
propensão para a poupança são de forma a alimentar uma poupança excedentária, que se 
encontra na origem das bolhas financeiras,

J. Considerando que a evolução demográfica depende da evolução da taxa de fecundidade e 
dos movimentos migratórios,

K. Considerando que os efeitos sanitários e macroeconómicos positivos de uma baixa da 
parte obrigatória da protecção social são incertos,

L. Considerando que a procura do Estado social continua a ser importante em certos 
Estados-Membros e que, no passado, tal não comprometeu o seu dinamismo económico,

Que estratégia de saída?

1. Chama a atenção para os efeitos perversos de um abandono prematuro das medidas de 
apoio em termos de degradação do emprego, do capital humano e do poder de compra;

2. Salienta que, numa situação de subemprego crónico das capacidades de produção, as 
medidas estruturais teriam pouco alcance na ausência de um apoio da procura, na medida 
em que as empresas, cujos equipamentos estão a ser subutilizados, poucas razões teriam 
para investir;

                                               
1 Documento de trabalho que acompanha a Comunicação ao Parlamento Europeu e ao Conselho intitulada 
"Sustentabilidade das finanças públicas a longo prazo para a recuperação da economia", 14 de Outubro de 
2009.
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3. Considera que a Comissão deve definir indicadores para definir uma economia como 
"economia recuperada", a fim de precisar em que momento devem ser aplicadas as 
medidas de saída, por exemplo, quando a economia atinge a sua taxa normal de utilização 
das capacidades de produção;

4. Propõe que a Comissão adopte uma regra simples, que permita a cada Estado-Membro 
deixar agir os seus estabilizadores automáticos: autorizar as medidas "não convencionais" 
enquanto a taxa de utilização das capacidades de produção for inferior à sua taxa normal e 
pedir aos Estados-Membros que tendam para o equilíbrio orçamental, através da afectação 
dos excedentes do orçamento primário ao desendividamento, quando a economia tender 
para o pleno emprego;

Como definir a sustentabilidade a longo prazo das finanças públicas?

5. Considera, como a Comissão, que "uma política orçamental expansionista para contrariar 
a recessão não é incompatível com a sustentabilidade orçamental a longo prazo";

6. Considera que, em situações de desequilíbrio entre a poupança e o investimento, a política 
orçamental deve poder converter, via empréstimo, a poupança disponível em despesas de 
investimento, nomeadamente a favor de uma evolução da União Europeia para uma 
economia sem carbono;

7. Salienta que as despesas públicas e sociais não são apenas despesas improdutivas, mas 
que também têm um impacto benéfico sobre a acumulação de capital físico e humano, 
assim como sobre a procura efectiva;

8. Salienta que o aumento da taxa de crescimento potencial daí resultante seria, por sua vez, 
de forma a afrouxar as limitações de financiamento das referidas despesas, graças às 
receitas fiscais induzidas;

9. Salienta que os "amortecedores sociais", que são os regimes de protecção social, se 
revelaram particularmente eficientes em tempos de crise e que é possível mantê-los, 
nomeadamente, através de um alargamento da sua base de financiamento;

10. Recorda que o equilíbrio a longo prazo dos regimes de pensões obrigatórios depende, não 
só da evolução demográfica, mas também da produtividade dos activos (influenciando a 
taxa de crescimento potencial) e da parte do PIB consagrada ao financiamento dos 
referidos regimes;

11. Recorda que os encargos da dívida aumentam quando as taxas de juro reais são superiores 
à taxa de crescimento do PIB e que os défices apenas são sustentáveis enquanto não 
provocarem a transferência de encargos insuportáveis para os agentes económicos que os 
sofrem;

12. Considera que o nível das taxas de juro associadas à contracção de empréstimos do Estado 
representa o principal critério de avaliação da sustentabilidade da dívida a curto prazo;

13. Observa que os mercados e as agências de notação de crédito são susceptíveis de 
sobreavaliar os riscos associados à detenção de títulos públicos, tal como subavaliaram os 



PE438.509v03-00 6/9 PR\804874PT.doc

PT

riscos associados à aquisição de títulos privados antes da crise financeira;

Como avaliar a dívida pública?

14. Solicita à Comissão que realize estudos que permitam avaliar a qualidade da dívida dos 
Estados-Membros, da qual depende o nível das taxas de juro dos empréstimos contraídos 
pelo Estado, a fim de melhorar a informação à disposição das agências de notação de 
crédito;

15. Sugere, em particular, à Comissão que avalie os efeitos das despesas fiscais feitas pelos 
Estados-Membros para relançarem as suas economias, em termos de impacto, sobre a 
produção e sobre as contas públicas;

16. Sugere que se utilize a expressão défices excessivos quando despesas ou incentivos fiscais 
mal calibrados agravam a dívida, na medida em que privam o Estado de recursos 
importantes, sem produzir o efeito anunciado na lei de finanças sobre o crescimento e as 
receitas fiscais induzidas;

17. Recorda que o Pacto de Estabilidade e Crescimento foi revisto em 2005 para adoptar de 
facto os princípios de uma política macroeconómica contracíclica, princípios que se 
afirmaram com sucesso perante a crise;

18. Solicita à Comissão que formule recomendações sobre a redução dos défices que sejam 
compatíveis com o princípio da gestão contracíclica das finanças públicas;

19. Solicita que se retenha o défice estrutural como indicador susceptível de determinar a 
sustentabilidade a longo prazo das finanças públicas;

20. Solicita que seja utilizado um indicador de taxa de endividamento estrutural, como o rácio 
"dívida/activos do Estado" ou "dívida líquida/PIB", para determinar o grau de solvência 
dos Estados-Membros;

°

°     °

21. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. Coordenar políticas conjunturais com reformas estruturais

A execução da política orçamental é um acto de importância maior da política económica dos 
Estados-Membros. O Pacto de Estabilidade e Crescimento limita a sua margem de manobra 
para realizarem políticas discricionárias. A revisão do Pacto, em 2005, definiu as 
circunstâncias excepcionais em que estes limites podem ser temporariamente ultrapassados 
para deixar funcionar os estabilizadores automáticos. Trata-se agora de definir os indicadores 
que definem uma "economia recuperada", a fim de precisar exactamente em que momento 
devem ser aplicadas as medidas de saída. Os economistas concordam em dizer que uma 
economia em situação de pleno emprego é uma economia em que as capacidades de produção 
atingiram os seus limites. Na realidade, esta situação ocorre quando a taxa de utilização dos 
equipamentos ultrapassa 85%. Pode-se, portanto, considerar que, abaixo deste limiar de 
crescimento, são necessárias medidas de incentivo orçamental e monetário.

No que diz respeito à situação económica na União Europeia, o ano de 2009 foi marcado por 
um recuo da produção e taxas de utilização das capacidades de produção extremamente 
baixas, de 71% em média. A recuperação é tanto mais frágil porque se deve ao 
reabastecimento das empresas e a um ligeiro impulso das exportações. Na maioria dos países 
da UE, o consumo estagna e o investimento continua a ser fraco devido à redução das 
encomendas. Do que resulta um baixo potencial de crescimento das economias europeias.

Para precisar o montante em que as políticas de saída devem ser intensificadas, a Comissão 
poderia, portanto, reter uma regra simples. Enquanto a taxa de utilização das capacidades de 
produção for inferior à sua taxa normal, as medidas não convencionais devem ser mantidas. A 
partir do momento em que as economias atinjam esse patamar, podem ser recomendadas 
medidas que assegurem o regresso ao equilíbrio orçamental (como a afectação de excedentes 
do orçamento primário ao desendividamento).

2. A procura de um critério de sustentabilidade das finanças públicas

A Comunicação da Comissão reconhece essa necessidade de manter as medidas não 
convencionais enquanto a economia não for relançada e coloca o problema da 
sustentabilidade a longo prazo das finanças públicas. Porém, como salientado na referida 
Comunicação, "não existe uma definição clara da noção de dívida sustentável"1 e "não existe 
um limite máximo estabelecido de sustentabilidade dos níveis da dívida. Os limites de 
sustentabilidade diferem consoante o país e o momento"2. Não obstante, a Comissão tenta 
avançar um critério de sustentabilidade, a fim de que a dívida não condicione "a capacidade 
dos governos para oferecerem os serviços públicos necessários (...) e a capacidade de 
adaptarem as suas políticas aos novos desafios". A Comissão manifesta-se preocupada com o 
impacto negativo do envelhecimento demográfico e da tendência para o aumento das despesas 
sociais sobre o potencial de crescimento e os défices públicos.

                                               
1 Documento de trabalho que acompanha a Comunicação ao Parlamento Europeu e ao Conselho intitulada 
"Sustentabilidade das finanças públicas a longo prazo para a recuperação da economia", 14 de Outubro de 
2009.
2 Comunicação ao Parlamento Europeu e ao Conselho intitulada "Sustentabilidade das finanças públicas a 
longo prazo para a recuperação da economia, 14 de Outubro de 2009.
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A Comunicação da Comissão tenta determinar, para o horizonte de 2060, a evolução da parte 
das despesas e dos impostos que será necessário aceitar nos países da UE para que a dívida 
pública permaneça dentro dos limites aceitáveis de uma taxa de endividamento de 60% do 
PIB ao longo de todo o período.

As projecções da Comissão baseiam-se em hipóteses necessariamente evolutivas para um 
horizonte longínquo. A taxa de crescimento a longo prazo é, com efeito, influenciada pelas 
decisões de investimento das empresas sobre cada sucessão de acontecimentos a curto prazo, 
dependendo estas decisões, por si próprias, do contexto e das políticas discricionárias 
realizadas pelas autoridades. Assim, boas políticas macroeconómicas podem fazer aumentar a 
taxa de crescimento potencial e afrouxar as limitações de financiamento dos regimes de 
protecção social. Por outro lado, a evolução demográfica depende da evolução aleatória das 
taxas de fecundidade e dos movimentos migratórios. Finalmente, estas "limitações" de 
financiamento das despesas sociais depende da procura social de bens públicos e do grau de 
aceitação das quotizações obrigatórias. Esta procura social é importante em certos 
Estados-Membros, o que, no passado, não impediu necessariamente o seu dinamismo 
económico. Reconhece-se hoje a eficácia dos "amortecedores sociais" do modelo social 
europeu, particularmente úteis em tempos de crise. Diga-se, de passagem, que é possível 
desenvolvê-los e modernizá-los através de uma redefinição do seu perímetro e da sua base de 
financiamento.

É nesta sucessão de horizontes temporais de curto prazo que deve ser colocado o problema da 
dívida pública. Importa referir, a este respeito, que há défices desejáveis em situações de 
desequilíbrio entre a poupança e o investimento. A política pública deve, nesse caso, captar a 
poupança disponível através da contracção de empréstimos para financiar despesas de 
investimento. Este tipo de desequilíbrio já existia, de forma latente, antes do desencadeamento 
da crise de liquidez de Outubro de 2008; o crescimento da UE tornou-se negativo a partir do 
segundo semestre de 2008 e a taxa de crescimento da zona do euro já era inferior à sua taxa 
potencial desde o início da década.

Para relançar o investimento, a política orçamental é desejável nos Estados-Membros que 
suportam um excesso de poupança. Os défices são sustentáveis desde que o seu financiamento 
não exerça pressões sobre a taxa de juro dos empréstimos contraídos pelo Estado e não 
provoque uma transferência de encargos insuportável para os contribuintes (?). Ora, os 
encargos aumentam quando as taxas de juro reais são superiores às taxas de crescimento da 
economia, pelo que o nível da taxa de juro representa, quando é baixo, o principal critério de 
avaliação da sustentabilidade da dívida a curto prazo.

A capacidade de contracção de empréstimo dos Estados-Membros depende, além disso, da 
atitude das agências de notação de crédito. A experiência recente mostra que podem avaliar os 
riscos por excesso ou por defeito. Apenas atribuem a notação AAA na condição de os Estados 
que emitem títulos de empréstimo serem solventes. A notação será tanto melhor quanto a 
dívida financiar défices portadores de crescimento e receitas fiscais futuras. Eis por que é 
importante que a Comissão efectue estudos que permitam avaliar a qualidade da dívida e 
sancione os Estados-Membros que sejam tentados a estimar por excesso as suas hipóteses de 
crescimento para discretamente manterem défices recessivos.

3. Identificar a boa e a má dívida
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Em aplicação das recomendações da Comissão, os Estados-Membros comprometeram-se, 
desde a entrada em vigor do euro, a reduzir as suas despesas de funcionamento e a reformar 
os seus sistemas de pensões. Com a crise, no decurso de 2009, os défices e as taxas de 
endividamento aumentaram substancialmente em todos os Estados-Membros.

O aumento dos défices não resulta apenas da aplicação de medidas de relançamento. Resulta, 
em primeiro lugar, do abrandamento mecânico das receitas fiscais. Seguidamente, da eficácia 
das políticas orçamentais, quantificável quando atingidos os objectivos que se propõem 
realizar. Um défice importante pode financiar uma expansão económica, fonte de receitas 
fiscais e de retorno ao equilíbrio. Tal é a lógica dos "incentivos não convencionais" 
recomendados pela Comissão.

Pelo contrário, incentivos fiscais mal calibrados podem gerar efeitos pouco significativos 
sobre o crescimento. Tais despesas fiscais fazem aumentar tanto mais a dívida pública. 
Trata-se então de défices recessivos. O peso da dívida má recai sobre as famílias, cuja 
propensão para a poupança é nula, uma vez que pagam os juros da dívida sem se 
aperceberem. E porque os défices pesam, antes de tudo, sobre as famílias que mais duramente 
sofreram a crise, é urgente identificar os défices recessivos e neutralizá-los.

4. Que fazer do Pacto de Estabilidade?

Aquando da redacção do Tratado de Maastricht, foram definidos os défices e a taxa de 
endividamento autorizados, estabelecendo uma média dos défices e das taxas de 
endividamento dos países do Sistema Monetário Europeu. A revisão do Pacto de Estabilidade, 
em 2005, equivale a adoptar os princípios de uma política económica contracíclica. Tais 
princípios parecem ser particularmente adequados na perspectiva da sustentabilidade a longo 
prazo das finanças públicas. A Comissão poderia adoptar explicitamente esta regra de gestão 
contracíclica. Deveria, neste caso, formular recomendações compatíveis com esses princípios, 
evitando fixar prazos demasiado curtos de retorno ao equilíbrio.

Tratando-se de critérios susceptíveis de avaliar a sustentabilidade a longo prazo das finanças 
públicas, o indicador do défice estrutural é particularmente adequado para uma avaliação a
longo prazo, uma vez que quantifica o estado das finanças públicas independentemente dos 
efeitos da conjuntura. Finalmente, deveria ser adoptado um indicador de taxa de 
endividamento estrutural, o rácio "dívida/activos do Estado" ou "dívida líquida/PIB", para 
avaliar o grau de solvência dos Estados-Membros.


