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e, desta forma, as taxas de juro reais podiam

actualmente devemos recuar até à realidade de
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públicos) na estabilização da dívida e dos
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no crescimento económico de diferentes
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estímulos e consolidações orçamentais e
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1986,
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escolha

é

deste programa, o PIB cresceria apenas 56

elucidativa: “Ao financiar os gastos públicos

cêntimos3. A mesma análise custo-benefício4

correntes através de dívida estamos a abater

sobre o programa de recuperação económica

as árvores de fruto para obter lenha e, dessa

adoptado na UE, apresentada pelo Bruegel,

forma, a reduzir a produção do pomar”.

concluiu que o impacte de cada euro gasto

A consolidação orçamental deve ser feita

pelos 27 Estados-membros seria, em média,

através de cortes na despesa pública e não

de 40 cêntimos na riqueza da UE. Nos EUA,

com aumento de impostos. Para além do

segundo um outro estudo5, o retorno de cada
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presidente

provocar recessões é menor do que aquela
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resultados
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A importância da relação entre a dívida e o

associado à redução de despesa são robustos,
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Rogoff e Reinhart6. Os autores concluem que
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historicamente influenciado pelo peso da
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dívida pública e é significativo o impacte
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despesa pública, resultados consistentes com
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Entre 1987 e 1989, a Irlanda cortou em

Estes resultados demonstram os erros que

6.9% do PIB a despesa pública e baixou os

Portugal cometeu e continua a cometer.

impostos sobre os rendimentos directos e

Primeiro, quando perante uma crise financeira

indirectos. De uma taxa de crescimento de

optou por estimular a economia e fê-lo através

0.2% no início da década de 1980, a Irlanda

do aumento da despesa em vez de cortes

cresceu a uma média de 7.2% entre 1989-

credíveis nos impostos. Depois, ao fazer a

2001 e de 5.3% entre 2002-2007. Este ritmo

consolidação orçamental sobretudo através do

de crescimento do PIB irlandês fez com que a

aumento

relação da dívida pública com o PIB descesse

empenhar-se afincadamente na redução de

de 125% para 25% em 2007. Também a Nova

despesa. Insistimos nos mesmo erros. A

Zelândia adoptou na década de 1980 medidas

loucura consiste em fazer a mesma coisa
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várias vezes e esperar um resultado diferente,

orçamental
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estruturais do lado da oferta, através da

de

impostos

quando

devia

dizia Einstein.

simplificação da regulação e introdução de
maior competitividade, com resultados no
crescimento económico. E os casos de

Luís Faria, Presidente do Contraditório think-tank

sucesso repetem-se no Canadá, na Austrália,
no Reino Unido e na Holanda.
Da experiência de vários países conclui-se
que é importante decidir e actuar rapidamente,
mas no sentido certo, ou seja, sobre o controlo
da despesa pública e não com aumento de
impostos.
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conclusões do estudo de Alesina e Ardagna8
refere que uma redução bem sucedida do
défice não deve limitar o crescimento
económico.
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