História da intervenção do Estado na actividade Económica
Utilizando os recursos abaixo construa a sua síntese da História da intervenção do Estado na
actividade Económica (1) genericamente, e em (2) Portugal.
NOTA: Escreva a sua síntese no Word. Mude a cor e a fonte que o processador de texto
apresenta por defeito. Posteriormente seleccione o texto e copie-o para o Paint. Grave a
imagem como JPG e publique-a no blogue.

Fonte: PORDATA. OBSERVAÇÃO: Em 2010 verifica-se uma quebra de séries.

A intervenção do Estado na actividade Económica
O Estado Social - A sua força e as suas fraquezas - A catástrofe apresentada por Medina
Carreira

Que legitimidade tem a Alemanha para negar ao Sul o benefício de que já
usufruiu?
Portugal tem hoje a maior dívida pública da sua história. Durante o Estado Novo (1926/74) esta
apresentou uma trajectória descendente, apenas contrariada pela Grande Depressão (1929/32), pelo
final da II GGM e pela Guerra Colonial, mas fixemo-nos na história recente.

Fonte: Mata and Valerio (1992), Neves (1994), INE, Santos Pereira (2011)

Quando olhamos para a história das finanças públicas após a Revolução (1974) quatro factos
principais emergem. Primeiro, Portugal nunca teve um superavit em 36 anos de democracia.
Segundo, a única vez que reduziu o peso da despesa pública no PIB (sem medidas extraorçamentais) foi após a segunda intervenção do FMI (1983-84).

Fonte: P. Pereira et al. (2009) Economia e Finanças Públicas, Escolar Editora, Lisboa
Terceiro, o crescimento da dívida pública só se reduziu por meio da privatização de uma
grande quantidade de bens públicos nacionalizados após a Revolução (um padrão seguido com e
sem o FMI). Em quarto lugar, há uma forte evidência de ciclos políticos nos últimos 20 anos,
em todas as eleições legislativas (1991, 1995, 2002, 2005, 2009), excepto um (1999).
Agora, temos um problema económico ou político? Como todos sabemos, um défice de 3%
não seria um problema com uma taxa de crescimento nominal de 5%, porque iria
estabilizar o ratio da dívida em relação ao PIB, fixado por Bruxelas em 60%. O problema é que
nós não tivemos essa taxa de crescimento na última década e não iremos tê-la na próxima
década. Então, nós temos um problema económico.
No entanto, também temos um problema político. A meu ver Portugal e os países periféricos do
Mediterrâneo têm a doença institucional que Mancur Olson identificou quase três décadas atrás,
em A Ascensão e Queda das Nações: esclerose institucional. E somente um governo forte,
com sabedoria, e um apoio da maioria no parlamento pode enfrentá-lo. É uma condição
necessária (mas não suficiente)...
Nós também temos problemas políticos!
Paulo Trigo Pereira, PÚBLICO
Nota Final. Que legitimidade tem a Alemanha para impor aos países do Sul da Europa condições
draconianas, que obrigarão à redução do consumo durante pelo menos uma geração, quando a
própria Alemanha apenas terminou em 1990 o pagamento do seu resgate acordado
em 1953, que incluiu o perdão de 50% da dívida, e o condicionamento das prestações à
capacidade de pagamento do devedor!!! Que legitimidade têm para negar ao Sul o benefício de
que usufruíram?

1. Mostra que a evolução da dívida pública depende do ciclo político.
2. Refere dois argumentos de Paulo Trigo Pereira para justificar a dívida pública como
problema económico.
3. Mostra que a solução que tem sido adoptada para reduzir a dívida não tem sustentabilidade.
4. Consultando o Relatório Final do Sistema Nacional de Integridade, comenta como contribuem
para a esclerose institucional (falta de transparência, corrupção no seu limite), as seguintes
entidades:
- Parlamento;
- Governo;
- Tribunais;
- Administração Pública;
- Partidos Políticos.
5. Será a dívida um problema cultural e moral?
6. Que legitimidade tem a Alemanha para impor aos países do Sul da Europa a eternização da
violenta austeridade que temos conhecido?

Dívida Pública e Juros: valores recentes

O site GPEARI - Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do
Ministério das Finanças apresenta os valores mais recentes referentes às Finanças Públicas
portuguesas.
Extraíram-se do ficheiro Excel os seguintes dois quadros:

1.

Completa os quadros acima.

2. Verifica se está previsto o país continuar a endividar-se em 2013. Justifica.
3. Se o país não tivesse dívida pública, o saldo orçamental apresentaria défice ou superavit em
2013? Justifica.
4. Comenta o contributo esperado, das seguintes rubricas, para o agravamento da dívida:
a) Juros;
b) PIB.
5. Observando os Quadros 2, 3 e 4 do ficheiro Excel, constrói um novo quadro que mostre de
2005 a 2013:
a) O valor dos juros da dívida pública em milhões de Euros;
b) As taxas de variação anuais dos juros da dívida pública;
c) Os juros da dívida pública em percentagem do PIB.

6. Comenta o quadro que construíste no ponto anterior.
7. Observa o Quadro 12. Comenta o aumento da dívida pública tendo em consideração:
a) O contributo do saldo primário;
b) O contributo do crescimento nominal do PIB;
c) O contributo do crescimento dos juros.

