Declaaração de Vo
oto dos repre
esentantes ddo Governo sobre
s
o Parecer do Conseelho Económ
mico e
Social à proposta doo Orçamento do Estado para
p 2013

Impoorta notar quue a presentee proposta dde Orçamentto do Estado
o para 2013 (OE2013) está,
e
à
partidda, enquadraada pelas Grrandes Opçõões do Plano
o para 2013
3 e pelo próóprio contexxto de
ajustaamento da economia
e
portuguesa innerente ao Programa
P
dee Ajustamennto Económ
mico e
Finannceiro (PAEF
F) a que Portu
ugal se vincullou em maio de 2011.
A prrópria legislaação nacionaal também impõe cond
dicionantes, como é o caso da Lei
L de
Enquuadramento Orçamental,
O
o de orçamen
ntação pluriannual com tettos de
a qual prevêê um quadro
despeesa visando alcançar
a
um saldo
s
orçameental estruturral não inferior ao objetivvo de médio prazo
definiido no âmbitto e de acord
do com o Paccto de Estabiilidade e Crescimento (atuualmente -0,55% do
PIB). Deste moddo, e tendo presente
p
as negociações realizadas durante o 5.ºº exame regu
ular, o
ugal se
Goveerno entende que este é o Orçamentoo possível, tendo em contta os objetivoos que Portu
compprometeu a allcançar peran
nte as organizzações internaacionais no âm
mbito do PA
AEF.
Não ppode, desde logo, o Govverno deixar de notar quee o Parecer do
d CES desvvaloriza, em grande
g
medidda, o contextto que enquaadra a propoosta de OE20013, do mesm
mo modo quue não identiffica as
conseequências quue poderiam advir do nãão cumprimeento dos com
mpromissos a que Portu
ugal se
enconntra vinculado no âmbito do PAEF.
Pôr eem causa o Orçamento, no que é eessencial do mesmo, seria colocar em
m causa o próprio
Progrrama de Ajusstamento. To
odo o capital de credibilid
dade que Porrtugal adquiriiu no último ano e
meio seria perdiddo se rejeitásssemos o Prrograma ou procurássem
mos alterar o s seus parâm
metros
c
e esse cenárioo, não seria só o nosso fu
uturo que ficaaria em causaa. Seria
fundaamentais. A concretizar-se
imediiatamente testada a viab
bilidade finannceira de Po
ortugal, com
m tudo o quue isso impllicaria.
Voltaaríamos à sittuação que nos
n conduziuu à necessidaade de um resgate
r
intern
rnacional. Ou
u seja,
voltarríamos imediatamente à primeira metaade de 2011.
Por ooutro lado, o Parecer do CES desvalooriza os avançços que Porttugal fez nos últimos doiss anos
em teermos de ajuustamento eco
onómico, tannto em termo
os da correçãão do desequuilíbrio extern
no, da
correçção do saldo
o orçamentall estrutural, bem como a redução do nível de eendividamentto das
famíliias e empresaas, colocando
o assim, os baancos portugu
ueses numa posição
p
mais robusta.
Recorrde-se que reelativamente ao
a desequilíbrrio externo, é expectável que
q em 2013 o saldo da balança
corrennte esteja prróximo do equilíbrio situuação que nãão se registav
va desde 19993. Em term
mos de
finançças públicas o ajustamentto também teem sido muitto significativ
vo. Entre 20111 e 2012 o défice
estruttural primário
o reduziu-se cerca de 6 pontos perccentuais, o que
q representta um ajustam
mento
orçam
mental sem prrecedentes, com uma reduução da despesa de cerca de
d 12% em teermos nomin
nais.
Para 2012, emborra o ritmo dee ajustamentoo venha a serr inferior ao inicialmente previsto porr força
ma composição desse ajusstamento meenos geradoraa de receitas fiscais, esperra-se que a despesa
de um
públicca fique abaixxo do valor inicialmente
i
pprevisto. Com
mo referido, pôr em caussa o OE2013 é pôr
em caausa o Progrrama de Ajustamento. Vooltaríamos ao ponto de paartida. Os esfforços e sacrrifícios
feitoss em 2011 e 2012, e que permitiram eeliminar uma grande partee dos desequuilíbrios estru
uturais,
seriam
m desperdiçaddos.

O parrecer do CESS, ao ignorar estes elemenntos fundameentais apresen
nta uma análiise desequilib
brada e
que nnão permite uma
u percepçãão correta dass escolhas que efetivamente se colocam
m a Portugal.
Adiciionalmente, o CES ignoraa os resultaddos obtidos durante
d
o 5.º exame regullar de avaliaçção do
F, acabando por propor o que já fooi feito, em particular, no que se reffere à revisãão dos
PAEF
objetiivos do programa. A esste propósitoo, importa ter
t presente o trabalho ddesenvolvido
o pelo
Goveerno na últim
ma avaliação do
d PAEF e quue se traduziiu na revisão da trajetória de ajustamen
nto do
saldo orçamental com a revisãão dos limitees para o défice (passaram
m de 4,5%, 3,0% e 1,8%
% para
5,0%,, 4,5% e 2,,5% do PIB
B, respetivam
mente, nos anos de 2012 a 2014) e para a dívida,
d
demoonstrando a capacidade do
d pais em se financiar nos mercad
dos, o que é consequência da
credibbilidade acreescida que Portugal teem vindo a acumular quer juntoo das instituições
internnacionais, quer nos mercaados financeiiros. Prova disso
d
tem sido
o a sucessivaa redução dass taxas
de jurro no mercaddo secundário
o da dívida púública portugguesa.
Esta rrevisão não im
mplicou alterrações no envvelope financceiro nem na duração do pprograma. Occorreu
de foorma tranquilla. Isto só foi
f possível ggraças ao em
mpenho e deeterminação demonstrado
o pelo
Goveerno na exeecução dos compromiss os assumido
os no Progrrama, que ppermitiu acu
umular
credibbilidade e co
onfiança junto
o dos nosso s credores. Esta
E alteração
o dos limitess foi acordad
da por
iniciativa do Goveerno portuguêês e apoiada ppelos nossos parceiros intternacionais.
Hoje,, o Estado e as empressas, têm conndições de financiamento
f
o mais favooráveis e meelhores
persppetivas de accesso ao meercado. Destte modo, peedir mais tem
mpo ou adiiar o processso de
ajustaamento tem associado
a
risccos sérios, coomo o colapso da credibiliidade junto ddos credores, assim
comoo o aumento
o da probab
bilidade de concretização de um ciiclo vicioso traduzindo-se no
aproffundamento da
d queda do investimento
i
o e da atividade económicca.
, do emprego
Pedirr mais tempo significaria abrandar
a
o rittmo de ajustaamento e colo
ocar em caussa todo o cap
pital de
credibbilidade acum
mulado, cond
dicionando, ppor essa via,, o futuro do
o país. Pedirr mais tempo
o seria
optarr por um alívvio momenttâneo do esfforço de ajusstamento quee rapidamennte se esgotaria. O
a propor este caminho, ddeveria tamb
bém explicar de que modoo esse adiamento é
Pareccer do CES, ao
financciado, por quuem e quais as
a consequênccias em termo
os de aumentto de dívida ppública, bem como
as opções que teriiam de ser feiitas, no sentiddo de financiiar o crescentte aumento dde despesa em
m juros
que taal opção acarrretaria.
Uma outra observvação de carráter geral prrende-se com
m a apresenttação de recoomendações sobre
matérrias que já esttão de facto em
e curso e cuujo progresso
o não é considerado. É, poor exemplo, o caso
dos cortes de desp
pesa que o CE
ES “lamenta”” que não se tenham iniciado antes dee 2014 (linhass 114 e
e dois anoss (2011 e 20112) a despesaa corrente prrimária reduzir-se-á
seguinntes), mas o facto é que em
mais de 8.000 milh
hões de euross.
Nestee valor, a reddução dos cu
ustos com peessoal represeenta cerca dee 4.400 milhõões de euros. Com
efeitoo, esta significcativa diminu
uição nos cusstos com pesssoal (nunca antes
a
alcançaada) foi conseeguida
não ssó por via dass reduções saalariais imposstas nos OE de 2011 e 20
012 (efeito prreço), mas tam
mbém
por uuma impressiiva redução de trabalhaddores no con
njunto das Administraçõe
A
es Públicas (efeito
volum
me). A contraação da despeesa não está aapenas a ocorrrer nos custos com pessooal mas iguallmente
nas despesas com bens e serviçços, bem com
mo nas despesas de capitall. Outro casoo é o da reforrma da
Admiinistração Púública (linhas 120 e seguinttes), matéria sobre a qual o próprio rellatório do OE
E2013
apresenta um anexxo específico (A1).

Em ttermos geraiss, não pode ainda deixar de ser referrido que o Parecer do CE
ES não se lim
mita a
aprecciar o OE20113, sendo pattente que em
m algumas paassagens o ju
ulgamento efeetuado incidee mais
sobree a atuação do
d Governo em
e determinaadas áreas do
o que propriaamente sobree o Orçamen
nto do
Estaddo, o que maanifestamente parece exccessivo e inaapropriado paara o âmbitoo a que se deveria
d
reporrtar o referido
o parecer.
Assim
m, o Goverrno deixa cllaro que, naa sua persp
pectiva, o Parecer
P
do C
CES não reeflecte
adequuadamente neem o contextto, nem o connteúdo do OE
E 2013.
No enntanto, e devvido à importância que o C
CES represen
nta enquanto instituição paara a promoçção do
diáloggo e do con
nsenso em árreas determinnantes para o funcionam
mento equilibr
brado da sociiedade
portuuguesa, o Govverno decidiu
u abster-se naa votação do Parecer sobre o OE2013..
O Gooverno estab
beleceu desdee o início doo mandato o compromissso de promoover e incenttivar o
diáloggo social com
m todos os Paarceiros, sobrretudo na acttual conjuntura que, nuncaa é de mais repetir,
persisste como de emergência
e
nacional.
n
Estee diálogo perm
manente entrre os Parceiroos e o Govern
no é o
pilar desse equilííbrio fundam
mental no prresente e paara o futuro
o do País. É aqui que reside
oto do Goverrno quanto ao conteúdo do
d Parecer, o qual, de restto, não
exclusivamente o sentido de vo
espelhha uma leiturra completa e densificada ddo Orçamento de Estado para 2013.

Lisbooa, 5 de Noveembro de 20112.

