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Sumario Executivo
A importância do financiamento (1/2)

Os empresários e as suas empresas são o motor da economia nacional. É
o valor geram que permite crescer, que permite criar emprego, que
permite construir um futuro melhor para as novas gerações .
Sem financiamento ou com fortes constrangimentos ao financiamento, não
surgem novas empresas ao ritmo que necessitamos, novos investimentos,
novas actividades produtivas e novas ideias convertidas em negócios. Em
poucas palavras, o motor da economia, o que nos faz crescer e o que nos
permite construir um futuro melhor, não tem a mesma força sem
financiamento disponível.
As nossas empresas, algumas fortemente endividadas e descapitalizadas
recorreram excessivamente ao crédito bancário e não têm sido capazes de
encontrar alternativas, novas fontes de financiamento que substituam os
instrumentos tradicionais.
Os casos mais recentes, o controlo mais apertado e as novas disposições
regulatórias do BCE aos bancos (rácios e stress test) indicam-nos que, nos
tempos mais próximos, o sistema bancário per si terá dificuldades acrescidas
para financiar uma nova economia mais globalizada e de riscos mais
elevados e sem protecção estatal.
Por outro lado, também não é possível exigir aos bancos e aos seus
accionistas que continuem a assumir o risco que uma sociedade tem de
correr para voltar a crescer a ritmo elevado. A dimensão e força dos bancos
não deve, nem pode, ser medida apenas pelo volume dos activos nos seus
balanços.

Os vectores do crescimento

Integração
na zona euro
Financiamento
Interno

Atractividade

Vectores do
Crescimento
Financiamento
Externo

Conectividade,
Inovação
Tecnológica e
Competitividade
Políticas Públicas

É necessário que a oferta e tomada de fundos passe a ser gradualmente estabelecida directamente entre aforradores e
investidores, por forma a que os sistemas bancários, por força regulatória se tornem cada vez mais uma actividade de risco
equilibrado (risk free), salvaguardando a sua sustentabilidade e a confiança dos depositantes e dos diferentes stakeholders.
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Sumario Executivo
A importância do financiamento (2/2)

O volume de financiamento e o risco associado a uma economia,
que tem obrigatoriamente de crescer com base em novos modelos
de negócios, novos produtos, novas estruturas accionistas e novas
carteiras de actividade empresarial, requer uma carteira
diversificada de agentes capazes de captar poupança e a canalizar
para a actividade empresarial (sistema bancário, mercado capitais,
intermediários financeiros, fundos de investimento, seguradoras,
private equity, capital de risco, business angels, entre outros). Esta
carteira em resultado das alterações regulatórias do sistema
financeiro será necessariamente diferente da carteira que financiou
a velha economia.
É evidente que a crise que vivemos, não é estritamente
financeira, tem também outras causas mais profundas tais
como a nossa reduzida competitividade, os défices públicos
sucessivos e a divida bruta acumulada (pública e privada).
A combinação destes factores obrigou-nos a recorrer à Troika e à
assinatura do Programa de Assistência Económica e Financeira,
com os consequentes efeitos no desemprego e na deterioração das
nossas condições de vida.
Precisamos de fortalecer as nossas empresas com estruturas
de financiamento (capital e dívida) sustentáveis e de sermos
capazes de atrair para Portugal o investimento e capital
estrangeiro de que necessitamos. A criação de capital nas
empresas exige uma cultura da sociedade favorável à geração de
lucros e uma cultura empresarial, acompanhada por um modelo de
incentivos da Sociedade e do Estado, orientada para o
reinvestimento e retenção dos mesmos.

Os factores que geraram a crise

Deficiência da
avaliação do risco
por parte das
instituições
financeiras

Baixo
crescimento da
economia

Origem
Insuficiência
de capitais
nas empresas

da crise

Défices
causados pelo
financiamento
das políticas
públicas

Endividamento
excessivo do Estado,
das empresas e das
famílias.
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Sumario Executivo
As frentes de combate propostas pela Missão Crescimento (1/5)

A Missão Crescimento propõe endereçar
as questões do financiamento em 4
frentes de actuação:
1. Reestruturação e capitalização de
empresas: Queremos empresas
viáveis e capazes de financiar
autonomamente, e ainda que
parcialmente, os seus projectos de
investimento. A aposta na sua
capitalização e redução do
endividamento excessivo é
fundamental.
2. Diversificação das fontes de
financiamento: Dados os
constrangimentos actuais do crédito
bancário, importa identificar novas
formas de financiamento.
3. Formação de poupança: Promover a
poupança interna privada, por forma
a assegurar o financiamento da
actividade económica e acautelar o
futuro.

Reestruturação
e capitalização
de empresas

Diversificação
das fontes de
financiamento

Estabilização
do Sistema
Bancário

Formação
de
poupança

4. Estabilização do Sistema Bancário:
Medidas orientadas para a reoperacionalização da banca pela sua
importância no financiamento da
economia.
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Sumario Executivo
As frentes de combate propostas pela Missão Crescimento (2/5)

É igualmente necessário reduzir o nível de endividamento das nossas empresas e encontrar soluções que promovam a sua
capitalização.

Reestruturação e capitalização
de empresas

•

Estimular fiscalmente o reforço dos capitais próprios das empresas, incluindo
suprimentos, estes estímulos devem ser tanto maiores quanto maior for o peso
relativo dos capitais próprios e podem passar por considerar como custo o custo
financeiro do reforço dos capitais próprios.

•

Facilitar o regime de transmissão de propriedade das empresas de forma a promover
a fusão de PMEs para obtenção de escala suficiente para a conectividade.

•

Regime fiscal simplificado para operações de reestruturação empresarial e de fusão
assegurando a recuperação fiscal de prejuízos e o alargamento do período de
dedução à matéria tributável.

•

Aceitação como custo fiscal da amortização do “Goodwill” resultante da aquisição de
empresas.

•

Introdução de incentivos fiscais temporários (2-3 anos) para acelerar os processos de
renegociação de dívida das empresas através de mecanismos a validar, entre os
quais se poderão incluir:
i.

benefício fiscal sob a forma de dedução à colecta a atribuir a credores de
dívidas “perdoadas”;

ii.

redução de impostos a credores que realizem processos de renegociação de
dívida;

iii. eliminação ou diferimento de imposto sobre o rendimento colectivo para
empresas com dívidas “perdoadas”.
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Sumario Executivo
As frentes de combate propostas pela Missão Crescimento (3/5)

Precisamos que as empresas optem por fontes de financiamento alternativas ao crédito bancário….
•

Dinamizar o recurso ao mercado de capitais (empresas e investidores):
 Empresas: Simplificar critérios de elegibilidade (requisitos para listagem)
sobretudo para PME e startups; Reduzir custos/fees associados à listagem,
transacção e manutenção de uma cotação em bolsa; Estabelecer um regime de
incentivos para empresas que favoreça o financiamento por via dos capitais
próprios e da abertura do capital accionista.
 Investidores: Requisitos de disclosure de informação mais leves; Maior
responsabilização dos órgãos de gestão das empresas e dos seus membros
individualmente; Litigância: processos judiciais, mais céleres e transparentes, em
caso de má conduta ou conduta fraudulenta pelos emitentes.

Diversificação das fontes de
financiamento (1/2)
•

Criar Fundos de Reconstrução/Desenvolvimento Nacional, com participação do
Estado e dos bancos com o objectivo de (i) absorver as imparidades e valorizar as
infra-estruturas públicas, (ii) promover uma gestão racional e integrada dos activos
transferidos e (iii) funcionar como veículo de canalização dos financiamentos privado
ou público, de instituições internacionais e para atracção de fundos comunitários. O
financiamento destas entidades será composto por dotação de capital dos privados,
dívida ou garantias do Estado. O Estado português utilizará preferencialmente
garantias. A transferência para os Fundos de Reconstrução/Desenvolvimento
Nacional de activos que estão nos bancos e em entidades públicas, ainda que com
valor reduzido ou com valor em dívida, permite constituir uma base de valores que
possa ser utilizada como colateral de empréstimos, libertar balanços para aumentar
o crédito à economia, viabilizando a retoma do investimento produtivo.

•

Promover parcerias com investidores com capacidade técnica e financeira para
promover a aceleração do aproveitamento dos recursos naturais disponíveis, se
possível através da mobilização de recursos financeiros europeus ou, na ausência
desses recursos, através de parcerias estratégicas fora do espaço europeu.
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Sumario Executivo
As frentes de combate propostas pela Missão Crescimento (4/5)

…precisamos também de ser capazes de atrair mais capital e investidores estrangeiros.

Diversificação das fontes de
financiamento (2/2)

•

Estabelecer contractos-tipo ad hoc entre investidores e Estado (com conjunto de
incentivos fiscais e financeiros específicos) para projectos de investimento em
sectores especiais.

•

Criar um modelo de financiamento que potencie a atracção de capital externo para
investir em empresas nacionais. Este modelo, que poderá consistir num ou mais
fundos de capital de risco dedicados para a canalização de financiamento para
empresas portuguesas:

 Definir um modelo regulatório através do qual qualquer entidade terá acesso a
um conjunto de benefícios previamente estipulados, desde que preencha os
requisitos predefinidos. Este modelo regulatório deverá favorecer a criação de
emprego, garantir uma duração igual à dos prazos do investimento realizado e
fornecer um conjunto de incentivos a todas as partes envolvidas (nomeadamente
investidores, accionistas actuais e empresas visadas).
 Criar um modelo de incentivos aplicáveis às várias partes interessadas que
cubra, entre outros aspectos, a redução da carga fiscal, a redução das restrições
e burocracias, dedutibilidade das perdas e imparidades reconhecidas.
 É necessário acautelar que existem instrumentos de capital e dívida para coinvestimento com capital externo, a existência de co-investimento nacional (em
particular capital público) mitiga as preocupações dos investidores estrangeiros.
Uma possível solução passará pela utilização do capital de risco público.
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Sumario Executivo
As frentes de combate propostas pela Missão Crescimento (5/5)

Para ultrapassar esta crise é necessário um sistema bancário sólido e capaz de constituir uma solução de financiamento. É
necessário que o mesmo estabilize e que haja confiança dos depositantes nos bancos. E ainda necessário gerar mais poupança
interna.
•

Repor benefícios fiscais,
incidentes em sede de IRS,
associados à constituição e
reforço de instrumentos de
poupança, como os PPR, mas que
deve ser alargado a outros
instrumentos de poupança de
médio e longo prazo ou aplicação
em investimentos na actividade
produtiva nacional.

•

Obrigatoriedade de poupança
anual por contrapartida da
redução do IRS. Montante
reduzido teria de ser
obrigatoriamente aplicado em
instrumentos de poupança de
médio e longo prazo ou aplicação
em investimentos na actividade
produtiva nacional.

Formação de
poupança

•

•

Estimular e apoiar a criação de
veículos financeiros que possam
assegurar a titularização de
créditos habitação, de forma a
criar fundos de capitalização a
serem geridos pelo sector privado.

Fomentar o mercado secundário
de divida com incentivos para a
banca e para quem investe e
obrigações de capitalização de
empresas evolvidas
(transformação de divida em
capital),e valorização de activos.

•

Apoiar e demonstrar a importância
da União Bancária Europeia junto
das instituições europeias.

•

Reforçar o papel das “Garantias
Mútuas”.

Estabilização do Sistema
Bancário
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Nota de abertura
O Boletim do 3º Trimestre (1/2)

O Boletim do 3º Trimestre, na sequência do anterior, prossegue a
análise da evolução dos principais indicadores macro económicos
nacionais e à identificação de acções e medidas concretas para a
promoção do crescimento da economia portuguesa.
Este boletim apresenta uma reflexão em torno das questões do
financiamento da economia, seja através do recurso a fontes
internas ou externas de financiamento. Esta reflexão é realizada
num momento conturbado pelo recente caso BES que adicionou
complexidade à operação de muitas empresas, que já vinham a
sentir dificuldades de acesso ao crédito bancário desde 2011.

Os vectores do crescimento

Integração
na zona euro
Financiamento
Interno

A necessidade de encontrar alternativas para o recurso ao crédito
bancário, instrumento por tradição utilizado pelas nossas empresas,
e de sermos capazes de atrair investidores e capital estrangeiro são
algumas das soluções debatidas.
Este boletim inclui dois textos sobre a temática do financiamento e
sobre o seu papel na crise que vivemos:
• A primeira abordagem entende que a crise financeira não é a
origem da crise, mas que a sua ocorrência revelou a existência de
factores mais profundos e que, estes sim, são responsáveis pela
crise actual. Considera que os verdadeiros causadores da crise
são:

Atractividade

Vectores do
Crescimento
Financiamento
Externo

Conectividade,
Inovação
Tecnológica e
Competitividade
Políticas Públicas

 O fraco crescimento económico;
 O défice de financiamento das políticas públicas;
 O endividamento excessivo do Estado, das empresas e
das famílias;
 A Insuficiência de capitais nas empresas; e
 A deficiente avaliação
fornecedores de crédito

do

risco

por

parte

dos
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Nota de abertura
O Boletim do 3º Trimestre (2/2)

Embora esta primeira abordagem indique que a crise financeira é um revelador da crise porque, ao reduzir drasticamente o
financiamento bancário, tornou visíveis e incontornáveis os restantes factores que conduziram à crise. É inegável a
responsabilidade que o sistema bancário e os banqueiros tiveram, mas também a responsabilidade dos responsáveis políticos
que utilizaram o sistema bancário para financiar as políticas públicas que quiseram implementar.
• A segunda abordagem apresentada é menos focada no diagnóstico da crise e mais orientada para a procura de soluções que
possam resolver os problemas encontrados. Debruça-se sobre as dificuldades sentidas pelos bancos na resposta aos testes e
critérios mais apertados e impostos pelo BCE, sobre a necessidade de encontrar ao nível europeu uma solução para as
imparidades dos balanços dos bancos.
De realçar que, nesta perspectiva, a solução passará pela dinamização do mercado de capitais (como alternativa ao crédito
bancário que não recuperará para os níveis anteriores à crise), pela capitalização das nossas empresas e pela canalização dos
fundos disponíveis para a regeneração do tecido produtivo por forma a aumentar a competitividade da economia portuguesa.
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Integração na zona
euro

Financiamento
Interno

Parte III - Vectores da estratégia

Vectores do
Crescimento

de crescimento
Financiamento

Atractividade

Financiamento
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Inovação Tecnológica e
Competitividade

Políticas Públicas
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A globalização competitiva com liberdade de circulação de capitais
As dimensões interna e externa do financiamento

O regime da globalização competitiva é o regime da liberdade de circulação de
capitais – é essa condição que permite seleccionar as localizações geográficas mais
vantajosas para aplicação de capitais independentemente da sua origem ou
nacionalidade inicial.
• Este regime estabelece-se através do Sistema Financeiro que coordena os fluxos de
capitais, tal como a primeira globalização da expansão europeia se estabeleceu através
das correntes marítimas e pelos fluxos do comércio mundial;
• Esta mudança do papel estratégico do Sistema Financeiro acontece sem que tenha
havido uma evolução teórica que a anunciasse e a preparasse – o que significa que as
entidades financeiras existentes são arrastadas pela turbulência gerada pela intensidade
dos fluxos de capitais.
A globalização competitiva também implica uma outra mudança: faz evoluir a
estrutura tradicional das economias de completas e auto-suficientes à escala nacional
para economias onde alguns sectores estabelecem as suas redes e operam à escala
global coexistem com os sectores das economias nacionais tradicionais.
• Nas economias nacionais, a regulação era estabelecida em função do padrão de equilíbrio das variáveis internas, depois
reflectidas na Balança de Pagamentos;
• Nas economias que operam na globalização competitiva, a regulação é estabelecida em função de equilíbrios múltiplos (os dos
mercados globais e os dos mercados internos) e as funções dos sistemas financeiros dualizam-se entre o financiamento das
redes sectoriais na escala global e o financiamento dos mercados internos na escala nacional.
A estas questões globais acrescem circunstâncias específicas do caso português que devem ser encaradas e analisadas.
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A globalização competitiva com liberdade de circulação de capitais
As especificidades do caso português

1

2

Uma Dificuldade Precedente:
Como formular uma estratégia de crescimento em globalização competitiva e, em simultâneo, aplicar o programa de ajustamento
imposto pelos nossos credores? O PAEF obriga à correcção dos desequilíbrios acumulados sem que exista um Sistema Financeiro
operacional (os bancos não têm dotação de capital que lhes permita absorver e lidar com as imparidades registadas).
A interpretação da crise e as suas consequências estratégicas:
Será esta crise que vivemos uma crise causada por insuficiência da procura (que pode ser combatida por via do aumento do crédito)
depois de ter existido um excesso de procura nos sectores bens não transaccionáveis, ou é uma crise provocada pela crise de
balanços por acumulação de imparidades no Sistema Financeiro (resolvida por alteração dos métodos de avaliação do risco).

3

Os livres fluxos de capitais e a formação de assimetrias entre espaços económicos com diferenciais de competitividade
Os movimentos de capitais entre geografias na procura de mais elevados retornos geram turbulências sem controlo pelos
instrumentos tradicionalmente utilizados (taxas de juro, taxa de câmbio, pautas aduaneiras, etc.), pois as regulações em escala
nacional não se articulam com a regulação à escala global.

4

O papel estratégico dos sistemas financeiros externos:
Os défices orçamentais estruturais (por efeito da alteração da nossa estrutura demográfica e da redução do nosso crescimento
potencial) e a insuficiência da poupança interna para financiar os investimentos necessários para a melhoria da competitividade
acentuam o papel estratégico e a importância fundamental das entidades financeiras externas.

5

6

Os limites das respostas nacionais:
Os programas de redução dos desequilíbrios acumulados e a redução adicional da poupança interna (decorrente da contracção
salarial e aumento da carga fiscal), acompanhada pela formação de poupança de precaução que não se traduz em investimento,
limitam a nossa capacidade de resposta a uma crise desta intensidade.

Os campos de acção financeiro e político:
O aumento de dependência do financiamento externo e a regulação determinada pela União Europeia limitam as opções e campo
de actuação do Governo nos sistemas politico e financeiro. Esta racionalização exterior tem ainda de coexistir com capacidade de
satisfazer as preferências dos portugueses e que legitimam o Governo quando expressam as suas preferências eleitorais.
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O Sistema Financeiro e a crise que vivemos
Terá a crise tido origem no Sistema Financeiro ou será o Sistema Financeiro apenas um revelador
conjuntural de uma crise em que colaborou mas não gerou?

A interpretação da crise:
Causalidade linear dentro
de uma crise financeira ou
causalidade complexa por
alteração da configuração
nas sociedades maduras
desenvolvidas (em que a
crise resulta da redução
do potencial de
crescimento que antecede
e induz a crise financeira
e fiscal dos Estados?

O Sistema Financeiro desempenhou um papel central na revelação conjuntural da crise, mas
não é o seu gerador. Mesmo que se estabilize o Sistema Financeiro não conseguiremos resolver a
crise, pois os factores que lhe deram origem, e que resultam da alteração da configuração da
sociedade, continuam activos.
Que mudanças de configuração das sociedades?
•

Alteração do padrão demográfico, com envelhecimento da população e redução da natalidade.

•

Alteração do potencial de crescimento das economias: entrada na fase dos rendimentos
decrescentes com redução do crescimento anual e abertura de uma época de estagnação secular
(por oposição à fase de expansão secular que lhe antecedeu e que era caracterizada por
rendimentos crescentes).

A instabilidade do processo de mudança que está a ocorrer nas sociedades maduras desenvolvidas foi amplificada pela expansão
das políticas públicas, promovendo:
• a sua universalização (integrando toda a sociedade na cobertura dos direitos e das prestações das políticas públicas, cuja
viabilidade de financiamento ficou dependente das receitas fiscais e, portanto, da eficácia com que fizer a sua mudança de
configuração),
• a satisfação do critério da igualdade nas prestações das políticas públicas sem custos para o utilizador (contribuindo de
forma automática, para o crescimento das despesas públicas), e
• a atribuição do direito a prestações sociais (de pensões, de cuidados de saúde, de seguros contra riscos sociais) em função de
critérios que não podem ser alterados quando mudam os pressupostos que existiam no momento em que foram
atribuídos ou definidos (por exemplo, redução do crescimento económico e redução da população activa).
Em Democracia, as preferências colectivas são expressas com regularidade temporal através de eleições, condicionando o padrão
das políticas públicas (que é legitimado pelo eleitorado):
• Nas sociedades de preferência competitiva, é dominante a escolha colectiva que valoriza a defesa dos equilíbrios nos indicadores
fundamentais, ajustando os benefícios actuais aos interesses futuros;
• Nas sociedades de preferência distributiva, é dominante a tolerância pela formação de desequilíbrios, posteriormente
compensados por recurso ao endividamento, protegendo os benefícios imediatos e prejudicando os interesses futuros.
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O Sistema Financeiro e a crise que vivemos
O Sistema Financeiro é o revelador conjuntural da crise, mas não é o seu gerador

Esta dicotomia determina o padrão das políticas públicas nas sociedades democráticas, mas as mudanças de configuração das
sociedades não se reflectem de forma automática no padrão das políticas públicas e nas escolhas colectivas.
Nas fases de transição para ajustamento do padrão das políticas públicas ao que está a ser a mudança actual da configuração das
sociedades, o Sistema Financeiro desempenha um papel central, mas a gestão inadequada dos recursos financeiros têm potência
para desencadear uma crise de grande intensidade – onde a visibilidade da crise financeira encobre o gerador efectivo dessa crise.
A crise do sistema bancário permitiu não evidenciar a diminuição do crescimento potencial na economia portuguesa,
promovendo a formação de novos mercados, associados às políticas públicas e aos sectores de bens não transaccionáveis
desde 1995. Como? Porque o sistema bancário tem a capacidade de criação de crédito e porque pode usar o mercado interbancário
para ter acesso a recursos adicionais que alimentam o crédito em volumes superiores ao que a economia nacional poderia sustentar
com base na poupança interna.
A diminuição da taxa de juro
portuguesa desde 1995
• Contribuiu para que fossem
feitas aplicações do crédito
sem ter em conta o que seriam
as remunerações desses
investimentos, nem a
capacidade dos devedores
para pagarem esses créditos.
• As baixas taxas de juro
promovem aplicações
especulativas do crédito.

As facilidades de crédito
• Ocultaram a deficiência de
capitais próprios das
empresas, tornando-as
dependentes do acesso
continuado a novos créditos.

• Para compensar a
impossibilidade de reconstituir
centros de acumulação de
capital que fossem autónomos
na avaliação do risco e na
selecção dos investimentos
(assegurando a sua viabilidade
ao longo do tempo de
amortização, crítico em
empresas com capital próprio
insuficiente).

As vulnerabilidades
acumuladas
• Acumuladas nos bancos, nas
empresas e nas famílias e que
se revelaram logo que se
alteraram as condições da taxa
de juro (por efeito da crise das
dívidas soberanas).
• Traduzida numa crise de
balanços dos bancos (por
acumulação de imparidades),
uma vez que a qualidade dos
investimentos realizados não
permitia pagar o crédito
contraído mesmo com taxas
de juro baixas.

A avaliação deficitária do risco
• É um erro cometido pelos
agentes económicos, mas a
responsabilidade superior é
dos agentes políticos que
promoveram e amplificaram os
investimentos nos sectores de
bens não transaccionáveis na
tentativa de estimularem um
crescimento económico que
não poderia ser obtido por
esta via de modo sustentado e
a longo prazo.
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A mudança de configuração das sociedades maduras desenvolvidas
Os factores que geraram a crise

Mesmo que se resolvesse a crise de balanços do sistema bancário e a
taxa de juro permanecesse num valor baixo, os factores que
geraram a crise continuariam activos:

Os factores que geraram a crise

• Baixo crescimento da economia,
• Défices de financiamento das políticas públicas,
• Endividamento excessivo do Estado, das empresas e das famílias,
• Insuficiência de capitais nas empresas, e

Deficiência da
avaliação do risco
por parte dos
fornecedores de
crédito

• Deficiência da avaliação do risco por parte dos fornecedores de
crédito.
A mudança de configuração das sociedades maduras
desenvolvidas – envelhecimento da população e redução do
potencial de crescimento que ampliam os efeitos da crise- é
acompanhada pelas mudanças induzidas pela generalização das
quatro liberdades dos factores económicos (pessoas, serviços,
produtos e capitais) no novo contexto da globalização
competitiva.
A sua combinação reduz o papel diferenciador das fronteiras
administrativas e determina os movimentos de capitais em função da
comparação
das
remunerações
dos
investimentos
e
da
competitividade de cada geografia.

Baixo
crescimento
da economia

Origem
Insuficiência
de capitais
nas
empresas

da crise

Défices de
financiamento
das políticas
públicas

Endividamento
excessivo do Estado,
das empresas e das
famílias.

As sociedades maduras desenvolvidas poderiam ter evoluído para a configuração de estado estacionário (com crescimento
lento mas preservando os seus equilíbrios fundamentais) se tivessem ajustado e actualizado as suas estratégias políticas e
as suas teorias económicas a este novo sistema de parâmetros do envelhecimento e da redução do ritmo de expansão. A
opção por manter o padrão estratégico e analítico dos períodos em que tinham alto crescimento potencial obrigou-as a recorrer a
uma expansão do crédito para estimular mercados internos que tivessem potencial de crescimento do produto e do emprego.
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A mudança de configuração das sociedades maduras desenvolvidas
Padrão demográfico e potencial de crescimento

Em lugar da gestão do estado estacionário, estas sociedades tiveram de gerir crises de endividamento com desequilíbrios nos
balanços dos bancos, revelando a sua incapacidade para estruturar novos mercados onde obtivessem ganhos de
produtividade induzidos por inovações tecnológicas e que fossem criadores de emprego que substituíssem os que foram
perdidos por insuficiência de competitividade na economia global.
Por outro lado, ocorrem perdas de competitividade relativa com outras geografias: as áreas afectadas pela estagnação secular
influenciam a evolução das áreas que mantêm as suas potencialidades de expansão, reforçando as assimetrias iniciais. Os
movimentos de capitais para as áreas não afectadas pela estagnação secular que, por efeito da circulação de capitais e da
intensificação das relações reflexivas entre os mercados que têm potencial de crescimento superior, consolidam as suas vantagens
relativas.
A possibilidade de se estar a formar uma Segunda Grande Divergência, simétrica à que separou a evolução da Inglaterra e da China
em 1800, é real e, se for confirmada e consolidada, determinará a corrente principal dos movimentos de capitais no futuro, uma
informação fundamental quando os sistemas financeiros das sociedades maduras desenvolvidas estarão sujeitos a fortes pressões
internas e vulneráveis à penetração de capitais com origem nas regiões com maior potencial de crescimento.
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As políticas públicas de serviços universais e promotora da igualdade de acesso
Crescimento da despesa pública e desigualdade entre receitas de contribuintes e despesas de beneficiários

As políticas públicas são formuladas em função da configuração
de cada sociedade e em função do seu potencial de crescimento.
Mudanças nestes parâmetros e na forma como as políticas
públicas são formuladas não podem ocorrer sem resistências:
Os cidadãos criam expectativas com base nas políticas públicas e
estabelecem os seus estilos de vida em função das mesmas. A
alteração dos parâmetros iniciais (a transformação do padrão de
serviços ou os seus modos de financiamento) obriga a ajustar os
estilos de vida estabelecidos. Um exemplo ilustrativo será o valor de
reforma atribuído a um cidadão no momento em que cessa a sua
vida activa e a reacção à aplicação de cortes sobre estas prestações
impostas pelos mais recentes Orçamentos do Estado.
Quando:
• as políticas públicas evoluem da sua inicial segmentação, por
pequenos grupos sociais com necessidades específicas, para a
universalização a toda a sociedade e com prestação
tendencialmente gratuita nos sectores da saúde e da
educação, ou
• existem prestações sociais garantidas independente da
variação da esperança de vida, e do crescimento da economia,
ficam criados amplificadores críticos dos efeitos de potenciais
crises que podem ocorrer quando:
• os parâmetros que condicionaram a definição de políticas
públicas se alteram (custo da saúde, tempo de formação da
população activa, tempo em situação de reforma), e
• o valor da despesa com os beneficiários das políticas públicas
ultrapassa o valor das receitas obtidas nos contribuintes.

Como devem ser formuladas as políticas públicas?

• Dele depende a geração de recursos e a
capacidade de extracção fiscal que permitem
financiar essas políticas públicas.
Potencial de crescimento

Definição
de
políticas
públicas

Configuração da sociedade
• Estrutura demográfica.
• Estilos de vida.
• Preferências dos cidadão na hierarquia das
necessidades que deverão ser satisfeitas
colectivamente e na identificação dos grupos
sociais que devem ser beneficiários.
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Sociedades distributivas e sociedades competitivas
O padrão das políticas públicas, o seu financiamento e as preferências eleitorais

O padrão de políticas públicas escolhido e as necessidades de financiamento das economias são substancialmente diferentes em
sociedades distributivas e sociedades competitivas. Estes dois tipos de sociedades coexistem e influenciam-se mutuamente.
As preferências colectivas não se revelam apenas nas escolhas eleitorais, também condicionam os mercados e, em especial, são
origem de pressões específicas sobre o Sistema Financeiro – que não opera apenas nas relações entre as empresas e o crédito, mas
também têm de responder à procura de crédito para o financiamento das políticas públicas.
Sociedades Distributivas
• A prioridade é atribuída à satisfação das necessidades e
das expectativas presentes, sendo maior a tolerância na
formação de desequilíbrios que prejudicam os interesses
futuros ao penalizar a competitividade;

Sociedades Competitivas
• Privilegiam a necessidade de assegurar o equilíbrio nos
indicadores fundamentais e ajustam o padrão de benefícios
actuais ao que são os interesses futuros na defesa desse
equilíbrio.

• Existe maior tolerância e aceitação dos encargos financeiros
a pagar no futuro para financiar os desequilíbrios tolerados
no presente;
• O Sistema Financeiro é duplamente pressionado, porque tem
de responder às exigências da competitividade e da
modernização das empresas ao mesmo tempo que tem de
gerir a deslocação de recursos financeiros para o serviço da
dívida gerada para financiar as políticas públicas.

Quando muda a configuração das sociedades e estas entram na fase de envelhecimento, o aumento da despesa com as
políticas públicas pode ultrapassar o ponto crítico de viragem, em que deixa de haver recursos financeiros para o apoio às
empresas e à competitividade, porque esses mesmos recursos estão a ser canalizados para o financiamento das políticas
públicas.
Cria-se uma espiral descendente em que o envelhecimento da população é acompanhado pela perda de potencial de
crescimento, amplificando os desequilíbrios até que estes chegam a um ponto de impossibilidade: porque não há crescimento,
também não é possível financiar e manter os direitos sociais atribuídos anteriormente.
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A transição do padrão das políticas públicas e da configuração das sociedades
O Sistema Financeiro

O Sistema Financeiro é o
instrumento principal
para fazer a ponte entre
o passado e o futuro,
ajustando o presente ao
que estão a ser os efeitos
da mudança de
configuração das
sociedades.

Nestes tempos de mudança, o papel do Sistema Financeiro não se limita a ser canal de transmissão
da política monetária ou de intermediação entre as empresas e os mercados através da concessão de
crédito, também terá de ser um papel de avaliação e de racionalização das aplicações dos recursos
financeiros em função do que será a nova e futura configuração da sociedade após a transição.
O Sistema Financeiro assume-se como uma peça chave neste processo de transição.
Canalizando fundos para a actividade produtiva, para o sector privado e assumindo um papel
mais criterioso na selecção dos investimentos e projectos a financiar. Este instrumento tem uma
função crítica nas sociedades de preferência distributiva, porque estas atribuem uma menor
prioridade aos equilíbrios futuros do que as sociedades de preferência competitiva (e por este
motivo criam as condições para que o financiamento disponível seja canalizado para as políticas
públicas e não para a actividade produtiva).
Se o Sistema Financeiro e, em especial, o sistema bancário, não exercerem estas funções porque
preferem a óptica da continuidade à óptica da mudança, a entrada da economia e da sociedade no
campo da impossibilidade desencadeia uma crise financeira de grande intensidade, porque os
recursos financeiros são usados para encobrir a impossibilidade (induzem crescimento por via da
despesa pública) em vez de terem sido aplicados para a evitar, privilegiando a competitividade e o
crescimento como modos de financiar o processo de transição.
No entanto, a crise financeira que enfrentamos não causou a crise. A crise que vivemos decorre
da mudança de configuração das sociedades e da insistência na continuidade de um padrão de
políticas públicas que não se ajustou, nem respondeu, à mudança:
• das condições sociais, imposta pelo envelhecimento demográfico,
• das condições económicas, imposta pela perda de potencial de crescimento.
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Uma crise gerada por mudanças de configuração das sociedades
A ineficácia das políticas tradicionais
1. A dualização do sistema económico
• Economias desenvolvidas em
sociedades demograficamente
maduras, com fraco crescimento
potencial, desemprego elevado, fraco
nível de investimento, baixa taxa de
juro, taxa de inflação inferior a 2%
com risco de deflação, taxa de
poupança elevada.
•

Economias em desenvolvimento em
sociedades com vitalidade
demográfica, com potencial de
crescimento elevado, com
incorporação de população na
actividade económica, com taxa de
juro compatível com o pleno
emprego.

3. As funções dos sistemas financeiros:
Assumem um papel central na transmissão das
políticas monetárias, na intermediação dos
movimentos de capitais, na criação de novos
produtos financeiros que organizam os fluxos
de capitais e na racionalização das aplicações
de capitais, na forma de investimento ou de
transferência de capitais.

2. A crise de transição entre duas configurações
• A nova estruturação da ordem económica global
decorre das assimetrias no comércio
internacional, as economias mais competitivas
acumulam de reservas (por via de excedentes da
balança corrente), que vão alimentar os
movimentos de capitais na procura de melhores
remunerações (obtidas pelo maior crescimento
dessas economias):
 das regiões em desenvolvimento para
alguns sectores nas regiões estagnadas,
 das regiões desenvolvidas para as
economias emergentes.
•

Esta transição põe em causa a validade dos
modelos tradicionais de recuperação das crises
nas economias desenvolvidas, formulados
quando estas estavam estruturadas como
economias nacionais com prolongamentos
imperiais controlados pelos centros
metropolitanos.

4. As formações de poder na transição entre
configurações
A coexistência de duas configurações e o processo
de transição para a configuração do futuro revela o
contraste entre as sociedades maduras estagnadas e
as sociedades emergentes dinâmicas, mas também
altera os modelos de análise quando mudam os
campos de possibilidades em que esses modelos se
aplicam e alteram as hierarquias de poderes que
foram estabelecidas na configuração do passado.
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Uma crise gerada por mudanças de configuração das sociedades
A recuperação depois da crise de 2007

A crise financeira superficial tem uma
corrente de profundidade que revela uma
crise
estrutural
de
crescimento
nas
sociedades maduras europeias (como antes
se verificou no Japão e como se pode esperar
que se venha verificar nos Estados Unidos).

PIB – tendência Zona Euro

A crise financeira, provocada pelas
imparidades nos balanços dos bancos não
pode ser imputada apenas a erros de
opções
nas
aplicações
financeiras
realizadas e indisciplinas orçamentais dos
Estados). Esses factores existiram, mas
foram
induzidos
por
uma
anterior
insuficiência
do
crescimento
(nas
economias e nas demografias) e persistem
com endividamentos excessivos , privados
e
públicos,
e
com
desequilíbrios
orçamentais persistentes.
Se a linha de tendência de 2000 a 2008 não
foi recuperada, também a linha de tendência
de 2009 a 2011, que revelou alguma
recuperação em relação ao ponto mais baixo
da crise, não se manteve e verifica-se um
desvio adicional mesmo em relação ao
período de recuperação parcial.

Fonte: Datastream, Natixis AM – philippewaechter.en.nam.natixis.com/

Esta não é uma crise cíclica, é uma crise de
mudança de configuração na economia
mundial e de alteração do campo de
possibilidades nas economias desenvolvidas
das sociedades maduras.
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Uma crise gerada por mudanças de configuração das sociedades
A taxa de juro e a taxa de inflação

A tendência de recuperação da crise de 2007 é mais lenta do que seria de esperar quando se usam os modelos tradicionais.
Uma taxa de juro real muito baixa em relação a outros períodos

Taxas de juro reais e taxas de inflação baixas nos Estados Unidos
e na Europa

Uma crise de endividamento justifica a adopção de medidas de
repressão monetária, mas o facto do desemprego continuar
elevado indica que a taxa de juro real de equilíbrio é negativa.

Taxas de juro reais e de inflação baixas com desemprego alto
sinalizam fraco dinamismo das economias e riscos de formação
de bolhas especulativas.

• A crise financeira, resultado de especulação excessiva e da
formação de imparidades nos balanços dos bancos, justifica
que se opte por uma política monetária de juro nominal baixo.
• Contudo, sendo a taxa de inflação também baixa, esta opção de
política monetária ainda mantém a taxa de juro real positiva – mas
a persistência de um elevado nível de desemprego e de um
crescimento potencial baixo indica que a taxa de juro real de
equilíbrio deveria ser negativa. Apesar da taxa de juro nominal
ser baixa, a taxa de juro real ainda é demasiado alta – e sem
inflação não é possível obter a taxa de juro real de equilíbrio.

• Durante um período longo de baixas taxas de crescimento, com
taxas de juro reais e taxa de inflação baixas, será maior a
propensão para a formação de bolhas especulativas (sendo o juro
baixo, é mais fácil recorrer ao crédito para financiar estratégias e
produtos especulativos).

• Esta nova “normalidade” (revelada pela coexistência de economias
desenvolvidas de sociedades maduras com fraco potencial de
crescimento mesmo com o estímulo de baixas taxas de juro
nominais e de economias emergentes de sociedades com vitalidade
demográfica e forte potencial de crescimento) indica que houve
uma alteração estrutural nas economias.
• Esta alteração estrutural e dos seus campos de possibilidades
antecedeu a crise financeira e os excessos especulativos,
proporcionados pelos excessos de crédito associados à diminuição
das taxas de juro e ao maior volume de movimentos de capitais
gerados pelas assimetrias de competitividade nas relações nos
mercados globais.

• Mas a persistência de uma taxa de inflação baixa também
significa que:

• A taxa de inflação baixa impede a descida da taxa de juro real
quando a taxa de juro nominal chega à vizinhança do zero.
• A persistência de um nível elevado de desemprego é indicador
de que a taxa de juro real não atinge o seu nível de equilíbrio.

 Os consumidores endividados não são auxiliados pela
desvalorização na resolução das suas dívidas;
 Existe risco de entrada em processo de deflação que tornará
mais provável a continuidade das baixas taxas de crescimento.
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Os Estados Unidos e a Zona Euro
Semelhanças e divergências
PIB real e potencial nos EUA

A economia dos EUA e as economias da Zona Euro têm exibido
um crescimento real muito inferior às estimativas de crescimento
potencial realizadas em diferentes datas.
Estes erros sistemáticos de previsão e a semelhança dos desvios
entre o crescimento potencial e o real destas duas regiões sugerem
que, apesar das diferenças em termos das instituições, das
políticas monetárias e de potenciais de crescimento, existem
algumas semelhanças.
Os modelos de análise tradicionais baseiam-se na hipótese de
continuidade do campo de possibilidades e na condição cíclica do
processo de recessão e recuperação. É natural que as suas previsões
não sejam satisfatórias quando há alteração do campo de
possibilidades e quando a crise não é cíclica, mas sim uma crise de
mudança de configuração com alterações profundas nos
pressupostos em que os modelos assentam.

Fonte: Congressional Budget Office, Bureau of Economic Analysis

PIB real e potencial na Zona Euro

A política de “facilidades quantitativas” tem efeitos na correcção dos
balanços dos bancos que estão condicionados pela acumulação de
imparidades depois de uma crise financeira provocada por excessos
especulativos. Porém, esta transferência de activos desvalorizados
para o balanço do banco central não constitui um estímulo directo ao
crescimento: se liberta a criação de crédito pelos bancos, é preciso
que haja programas de investimento para que essa possibilidade de
novas criação de crédito tenha consequências nos indicadores de
crescimento das economias.
Se a taxa de juro real de equilíbrio não é atingida, não haverá
investimento nem correcção do desemprego, não sendo possível
atingir o crescimento potencial e as “facilidades quantitativas”
acumulam desequilíbrios para o futuro sem resolverem os
desequilíbrios que geraram as imparidades nos balanços
bancários no passado.

Fonte: IMF World Economic Outlook Database, Bloomberg
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A mudança de configuração das sociedades maduras desenvolvidas
A variável demográfica (1/2)

A alteração do padrão
demográfico das
sociedades implica a
reformulação das
condições de crescimento
económico.

Os períodos de crescimento rápido das economias desenvolvidas foram caracterizados por:
• Inovações tecnológicas e preenchimento das lacunas sectoriais para formar economias nacionais
completas auto-suficientes;
• Incorporação da população em idade activa nos sectores de maior valor acrescentado, depois
da adequada formação genérica e formação profissional especializada. Sem esta incorporação da
população não seria possível alargar o número de sectores de actividade, com a criação da procura
interna que sustentava a condição de auto-suficiência das economias internacionais, regulando a sua
evolução pela taxa de juro e pela taxa de câmbio de modo a compensar as diferenças de
competitividade e as diferenças de dotação de recursos.
No regime da globalização competitiva, a escala competitiva obriga a considerar a internacionalização
e as economias nacionais completas são reconvertidas em economias de sectores que operam em
redes internacionais e à escala global.
A população é uma variável decisiva para a determinação do potencial de crescimento de cada
economia:
O envelhecimento representa um
constrangimento para o
financiamento das políticas públicas
e para a canalização da poupança
entre investimento produtivo e
aplicações em produtos financeiros
de aforro de precaução

+

-

O valor da população activa
potencia o crescimento

Desde a década de 1970 que rompeu na Europa o equilíbrio demográfico entre gerações, com a
geração seguinte a ser menor do que a geração anterior. Os últimos anos, porém, revelam uma
persistente diminuição anual da população em idade activa, limitando o crescimento potencial
mesmo que se consiga obter uma significativa melhoria da produtividade.
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A mudança de configuração das sociedades maduras desenvolvidas
A variável demográfica (2/2)

A alteração do padrão demográfico é um processo lento
mas irreversível:

As consequências da alteração demográfica

• porque é lento, não é social e políticamente perceptível.
Aumentando a resistência dos cidadãos às mudanças
necessárias,

2

• porque é irreversível, os seus efeitos não são integráveis
nos modos tradicionais de sustentar o crescimento
económico e de reproduzir as condições anteriores de
evolução da economia.
Estas alterações implicam uma alteração das preferências e
dos comportamentos e precisa de uma reformulação das
estratégias e medidas para promover o crescimento
económico.

1

O peso crescente de grupos
sociais que dependem de
poupança acumulada ou de
transferências provenientes
dos rendimentos dos
membros da população
activa com um peso
decrescente na população
total revela uma demografia
de dependência, uma
sociedade envelhecida

Mas o crescimento
tem de ser obtido por
outra via, porque a
estrutura demográfica
perdeu vitalidade
(menos jovens a
entrarem em vida
activa e um aumento
da esperança média
de vida)
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A mudança de configuração das sociedades maduras desenvolvidas
Uma crise sem precedentes

A crise iniciada em 2007 (e que ainda não terminou) é
diferente de todas as outras, apesar de acontecer depois
de terem sido estudadas as crises anteriores e sobre as
quais há um conhecimento detalhado e estável. É nesta
diferença que está a explicação para que não seja viável
repetir a mesma “receita” do passado, mas também é
nela que está a explicação para o facto de ser mais
demorada a recuperação neste caso do que se verificou
nas crises anteriores.

A maior recessão da Europa

A recuperação não se conseguirá com retorno às condições
do passado, como se fosse uma crise cíclica, mas sim com
uma nova configuração das economias, porque esta é uma
crise estrutural, que implica a reformulação das
estratégias de crescimento nas novas condições da
globalização competitiva e do novo padrão demográfico
do envelhecimento.

Fonte: Maddison Project, Eurostat
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O Sistema Financeiro
A função crítica que desempenha

As sociedades maduras desenvolvidas (Japão, Europa, EUA) enfrentam hoje uma situação sem precedentes, sendo obrigadas
a repensar os seus modelos de análise e previsão.

A diminuição dos seus
crescimentos potenciais torna estas
sociedades vulneráveis às pressões
da globalização competitiva, com a
formação de assimetrias nas balanças
comerciais decorrentes dos
movimentos de capital que alteram as
estruturas de propriedade em cada
economia nacional.

As despesas decorrentes das
políticas sociais já não são
cobertas pelas contribuições ou
taxas porque já não existe o
anterior equilíbrio entre gerações e
as taxas de crescimento que
sustentavam o seu financiamento.
A crescente dependência de políticas
sociais implica a insuficiência dos
recursos financeiros gerados na
actividade económica, que têm de
ser complementados por
endividamento.

O elevado nível de desemprego
com uma taxa de juro muito
baixa indica a insuficiência
de oportunidades para
investimentos de qualidade.

A capacidade do Sistema Financeiro para criar crédito que promova o investimento atribui-lhe uma função fundamental na
avaliação do risco quando a iniciativa empresarial, privada e pública assenta mais no recurso ao crédito do que no recurso a capitais
próprios (em contextos onde o crescimento potencial é fraco).
A acumulação de aplicações financeiras em mercados especulativos e de investimentos financiados pelo sistema bancário que não
obtiveram o crescimento esperado, desencadeou, após 2007, crises de balanços nos bancos por efeito da formação de imparidades
entre o montante dos créditos e os valores das garantias, gerando a articulação de uma crise de crescimento com uma crise
financeira.
A utilização do Sistema Financeiro para ocultar a crise de crescimento através de investimentos especulativos e de
investimentos financiados por crédito bancário gerou uma crise financeira de grande intensidade e não criou condições para
recuperar o crescimento potencial, objectivo que não será atingível enquanto não estiverem resolvidas as imparidades nos
balanços dos bancos.
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O Sistema Financeiro
As especificidades do caso português (1/3)

A crise portuguesa é um caso particular dentro do caso geral da crise das sociedades maduras desenvolvidas, mas tem
características específicas que decorrem da incongruência entre duas configurações estruturais:

Configuração Política
Regime democrático de preferências eleitorais
distributivas.

Configuração Económica
Destruição de capital empresarial com as
nacionalizações em 1975 e endividamento
empresarial com as privatizações a partir da
década de 1990.

Em simultâneo com a perda de eficácia dos instrumentos tradicionais de intervenção nas economias nacionais (taxa de juro,
taxa de câmbio, restrições aos movimentos de capitais e barreiras alfandegárias) mantiveram-se as expectativas sociais
formadas desde a década de 1960.
A compatibilização desta incongruência foi feita através de uma utilização extensiva do Sistema Financeiro (a referida canalização
do financiamento para o financiamento das políticas públicas), até que as insuficiências de capitais próprios da generalidade dos
bancos revelou uma crise de grande intensidade que estava subjacente.
O Sistema Financeiro foi utilizado como canal instrumental para financiar o modelo de desenvolvimento neste cenário de
incongruência (expectativas de políticas públicas insustentáveis e uma economia incapaz de competir no mercado mundial e
dependente do financiamento dos mercados dos bens não transaccionáveis).
Em condições normais, os aumentos dos rácios de capital para acompanhar o aumento da actividade dos bancos é uma medida
adequada. Contudo, no caso do Sistema Financeiro português, a dificuldade em respeitar estes aumentos de capitais conduziu à
utilização de procedimentos anómalos para financiar estes mesmos aumentos de capital obrigatórios, a qual cria uma acumulação
de risco no dispositivo específico que tem por finalidade cobrir o risco da actividade bancária. Quando o risco acumulado no
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Sistema Financeiro se tornasse visível, a crise seria de grande intensidade.

O Sistema Financeiro
As especificidades do caso português (2/3)

O grau de destruição de
capital na Economia
Portuguesa
(descolonização,
nacionalizações,
privatizações, políticas
distributivas de
incidência e extensão
universal) não tem
equivalente em nenhuma
outra sociedade
desenvolvida madura

O Sistema Financeiro português enfrenta a mesma exigência e as mesmas dificuldades dos
restantes sectores da actividade económica: tem de se adaptar a operar numa economia global
e interdependente em detrimento das tradicionais economias nacionais completas e autosuficientes.
O excepcional grau de destruição de capital na Economia Portuguesa por efeito das nacionalizações
em 1975 teve como racional a sua transferência para entidades que seriam capazes de obter maior
rendimento desses recursos apropriados ou abandonados. Contudo, não tendo o Estado sido capaz
de obter os resultados esperados, as nacionalizações acabaram por ser anuladas e os activos
devolvidos ao sector privado através de privatizações (por preço avaliado pelo vendedor, neste caso,
o Estado). Estas operações de privatização tiveram logicamente o benefício de aplicação dessas
receitas das privatizações na amortização de dívida pública (criando margem para contrair nova
dívida pública).
Esta destruição de capital teve como complemento a impossibilidade de haver uma recomposição de
capital pela via de centros de acumulação, porque as políticas distributivas e o princípio geral da
igualdade assegurada pelas portarias de extensão na contratação colectiva (que generalizam a todas
as empresas do sector as mesmas normas de contratação) consumiam poupança e impediam a
diferenciação salarial em função da competitividade efectiva das empresas.
Sem bases de capital acumulado e sem novos centros de acumulação de capital, os bancos e as
empresas foram forçados a “inventar” accionistas pela via de abertura de créditos garantidos pelas
acções dessas empresas, um dispositivo circular que entraria em desequilíbrio logo que o
movimento não fosse mantido num sentido ascendente pela via do crescimento económico para
cobrir os custos distributivos (dos contractos colectivos de trabalho) e os encargos financeiros
(gerados pela dívida contraída para participar na política de privatizações).
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O Sistema Financeiro
As especificidades do caso português (3/3)

1

As políticas públicas
foram definidas em
função da despesa
associada à satisfação
das exigências dos
cidadãos sem ter em
consideração a carga
fiscal ou algum tipo de
co-pagamentos que
seriam necessários para
assegurar a sua
sustentabilidade

2

3

Aumentando a pressão
sobre as entidades do
Sistema Financeiro que
já estavam
pressionadas pela
insuficiência do capital
resultante da perda de
poder de emissão
monetária

A sociedade portuguesa continua a privilegiar a distribuição à
constituição de reservas e poupanças e à recapitalização.
As imparidades dos bancos não resultam assim apenas da
diminuição do crescimento potencial – inevitável quando as
sociedades maduras entram na fase de rendimentos decrescentes –
resultam também da necessidade de encobrir a insuficiência de
capital com valorizações imprudentes de activos na expectativa de
rendimentos futuros que não se concretizaram.

Acentuou-se a
propensão para
o endividamento

4

Apesar disto, as
preferências sociais e
políticas continuaram a
não incentivar a
acumulação de capital
ou a formação de
excedentes nas
empresas e serviços
públicos
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O Sistema Financeiro
A função de racionalização empresarial

A pressão distributiva não permite que existam condições para a acumulação de capital e esta pressão distributiva faz-se
sentir sob a forma de salários, dividendos e imposto.

1
Acumulação
de capital

2
Endividamento

3
Responsabilidade do Sistema
Financeiro na avaliação de risco
e maior exigência de
ponderação na concessão de
crédito

Neste regime da globalização competitiva das economias interdependentes, que funcionam em rede e que articulam a dimensão
nacional com a dimensão global, exige-se uma diferenciação da função financeira que possa operar simultaneamente nestas duas
dimensões, implicando uma avaliação do risco mais rigorosa e complexa, por um lado, mas também uma diferenciação das
condições de crédito para empresas que têm de operar num contexto muito diferente.
Se a responsabilidade da política é gerir possibilidades (para não desencadear desequilíbrios incontroláveis e não satisfazer
necessidades, porque, se estas estiverem fora do campo de possibilidades, os desequilíbrios gerados impedem a satisfação das
necessidades), também a responsabilidade do Sistema Financeiro é avaliar a melhor aplicação dos recursos disponíveis e não
satisfazer todos os pedidos de crédito sem avaliar a hipótese de que esteja em formação uma bolha especulativa ou sem
considerar as condições que o cliente terá de pagar pelo crédito pedido.
Esta precaução do banqueiro era implícita nas economias nacionais, protegidas por normas administrativas nacionais, mas tem de
ser explícita nas condições das economias multidimensionais que operam nos mercados globais, sem poderem recorrer às
regulações e protecções de base nacional.
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O Sistema Financeiro
A cumplicidade com o poder político

O enfraquecimento ou a anulação da função de racionalização do Sistema Financeiro, que deve avaliar
e ponderar a afectação de recursos escassos em aplicações alternativas, não encontra substituição
eficaz quando o poder político, dependente da sua necessidade de satisfazer as preferências do
eleitorado, está mais interessado em financiar o que existe, mesmo quando inviável, do que em
estabelecer o que terá de existir depois das mudanças que ocorreram na economia mundial (com as
liberdades de circulação de pessoas, produtos, serviços e capitais) e na configuração das sociedades
maduras desenvolvidas (com o seu envelhecimento e com a diminuição do seu crescimento potencial).
Os sistemas político e financeiro estabelecem relações de cumplicidade e de dependência mútua,
onde nenhuma das partes ganha distanciamento crítico ou poder estratégico. Em vez de
anteciparem as mudanças que estão em desenvolvimento - que ocorrem simultaneamente nas
sociedades maduras desenvolvidas e nas sociedades emergentes com vitalidade demográfica persistem na repetição de rotinas.
Neste tipo de contexto é
mais provável a
formação de bolhas
especulativas nos
mercados de títulos, com
os investidores a
procurarem na
valorização de Bolsa a
remuneração que não
esperam encontrar nos
investimentos em
capacidade produtiva.

A prisão na armadilha da liquidez, com a taxa de juro nominal bloqueada em zero e a taxa de
inflação inferior ao objectivo dos 2%, é a manifestação superficial de um gerador mais profundo,
que é a inexistência de oportunidades de investimento atractivas nas sociedades maduras
desenvolvidas com baixo crescimento potencial. Neste tipo de contexto é mais provável a
formação de bolhas especulativas nos mercados de títulos, com os investidores a procurarem na
valorização de Bolsa a remuneração que não esperam encontrar nos investimentos em
capacidade produtiva.
Esta tendência para o abandono das aplicações em capacidade produtiva nas sociedades maduras
desenvolvidas é acentuada num período de globalização competitiva com liberdade de circulação de
capitais, na medida em que continua a ser possível fazer investimentos em capacidade produtiva e em
infra-estruturas seleccionando as economias competitivas e as sociedades com vitalidade, o que
prejudica as sociedades maduras e favorece as sociedades emergentes.
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O Sistema Financeiro
A passagem da economia nacional para a economia integrada e para a economia globalizada

Este processo de transição para as economias globalizadas
acresce dificuldades e responsabilidades em termos de
avaliação de risco.
A evolução para o regime de globalização competitiva alterou
as condições de funcionamento e as responsabilidades de
avaliação do risco do sistema bancário, que passou a ter de
operar num contexto de maior incerteza (porque as normas
administrativas nacionais perderam relevância e estabilidade),
de maior competição (porque há um número muito superior
de operadores financeiros nos mercados) e sem autonomia de
política monetária e cambial.

O Sistema Financeiro na Economia Portuguesa no período das
economias nacionais
O sistema bancário:
• Assume a função de intermediação financeira de criação de
crédito para as actividades económicas correntes;
• Assegura a disponibilidade de meios financeiros para
investimentos de expansão que permitam construir ou
caminhar no sentido das economias completas.
O seu posicionamento e funções são sustentadas pelas políticas
monetária e de desenvolvimento decididas pelas autoridades
políticas nacionais, com autonomia monetária e fiscal.

A integração das economias nacionais em sistema de
moeda única, coexistente com a dinâmica da globalização
competitiva, acentuou as responsabilidades de avaliação
do risco pelo sistema bancário, porque as condições da
política monetária e as normas de supervisão passam a ser
formuladas para todo o espaço económico da União
Monetária, mas também porque passou a existir um novo
factor de incerteza nos diferenciais das taxas de juro quando
há risco soberano em função da evolução da dívida pública.
A transição de economia nacional para integrada e para global
ocorreu num período muito curto, o que dificultou o
ajustamento rápido de rotinas e de organizações, em especial
no que se refere ao tratamento do risco nas operações
financeiras quando passaram a ter de controlar graus de risco
muito superiores aos que existiam nas economias
administradas com barreiras alfandegárias e com moeda
própria.
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Das economias nacionais para as economias de globalização competitiva
O modelo de desenvolvimento

As economias nacionais tiveram
processos de
desenvolvimento
historicamente diferenciados. Os
modelos
de
desenvolvimento
industrial seguiam uma lógica de
articulação
entre
sectores
que
evoluía em função da inovação
tecnológica.

Compras

Vendas

Sectores

1

2

1
2

…
N
Importações

Área natural de
expansão:
dependência dos
custos dos
fornecedores

…

N

Exportações

Procura final

Produto total

Área natural de expansão:
dependência de preços competitivos
em condições de viabilidade da
produção

Neste contexto, o Sistema Financeiro tem um duplo papel, estando subordinado às normas administrativas das autoridades
monetárias e políticas nacionais.
…intermediando entre a poupança e o investimento ou pelo estímulo do
Instrumental consumo através do crédito

Regulador

…corrigindo os excessos especulativos de modo a não promover a
formação de desequilíbrios

As economias nacionais eram ainda caracterizadas por:
Assimetrias de competitividade que eram objecto
de correcções negociadas através da política
cambial para evitar movimentos de capital de
intensidade não controlada.

O risco da taxa de juro e o risco
cambial eram as variáveis principais
na avaliação dos projectos de
investimento.

Investimento estrangeiro menos significativo e relevante que o nacional e ainda em volume
inferior ao dos movimentos financeiros de apoio ao comércio internacional pela promoção
das exportações.

Os investimentos apoiados pelos
sistemas financeiros nacionais
obedeciam ao critério de cobertura do
valor actual pelo desconto das receitas
futuras ponderadas pela taxa de juro
negociada (especulação reduzida).

Na globalização competitiva não existe um padrão estável de modelo de desenvolvimento, é função da evolução dos mercados
reais - aqueles em que há um volume efectivo de procura efectiva, em que há capacidade e competência produtiva que satisfaçam a
condição de viabilidade da exploração, e em que seja possível controlar o grau de risco (flexibilidade na utilização dos factores
produtivos e grau de mobilidade que permita a deslocalização quando estiver em causa a condição de viabilidade da exploração).
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Das economias nacionais para as economias de globalização competitiva
A função financeira

Estas necessidades de flexibilidade e de mobilidade dos sectores e das empresas precisam de um Sistema Financeiro que
racionalize a canalização de fundos, com competência para gerir o risco sectorial e para gerir o risco político.
Perante esta exigência as entidades financeiras terão de
Dimensão de coordenação vertical
exercer um papel específico de regulação que, nos
modelos de desenvolvimento das economias nacionais,
Plataforma de
estava atribuído apenas às autoridades monetárias e
coordenação
políticas.
A organização das avaliações de risco e das operações
Gestão sectorial do
de mobilidade de capitais e de deslocalização de
risco
capacidade produtiva promoveu a formação de fundos
financeiros que, recolhendo capitais de risco de diversas
origens, exercem uma função financeira especializada na
concepção, execução e regulação do risco de projectos
de investimento, operando no espaço global e sem
subordinação das suas decisões aos espaços e às Dimensão de
coordenação
regulações nacionais.
Os fundos financeiros usam a mobilidade como a
defesa mais eficaz contra os factores que limitam ou
reduzem a competitividade, o que lhes oferece
vantagem em relação às entidades financeiras
tradicionais – os sistemas bancários nacionais – que estão
condicionados a uma localização territorial.
Esta desvantagem competitiva dos bancos nacionais em
relação aos fundos financeiros internacionais torna mais
importante que os bancos nacionais tenham competência
e capacidade para controlarem o risco soberano – isto é,
o risco inerente à localização territorial em que operam.
Neste sentido, os sistemas bancários nacionais terão de
assumir a responsabilidade de serem reguladores dos
sistemas políticos, para evitar que eles ponham em causa
a viabilidade das empresas que operam no mercado
global.

política

Plataforma de
coordenação
financeira

Gestão especializada
do risco

Canal
financeiro

horizontal

Sectores

Sectores

Sectores

Sectores

Empresas

Empresas

Consumidores

Consumidores

Mercados
reais
competitivos

Interior

Exterior

•
•
•

Procura
efectiva
Condições de
viabilidade
Difusão do
risco
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Financiamento da economia portuguesa
As dificuldades de adaptação às novas condições do Sistema Financeiro

O sistema bancário português não
foi capaz de antecipar a mudança
para as economias globais, que
implica a obsolescência dos métodos
tradicionais de avaliação do risco
concebidos
em
contextos
de
economias nacionais e com moeda
própria.
A modernização de procedimentos e
a utilização eficiente de novos
equipamentos
não
foram
acompanhados por uma efectiva
modernização estratégica.

O Sistema Financeiro português foi incapaz de assegurar que o seu processo de mudança…

02

01

Protegesse o Sistema Financeiro risco
soberano gerado pelo crescimento da dívida
pública ou da possibilidade de se formarem
bolhas especulativas que usem as ofertas de
crédito para criarem mercados artificiais

Orientasse a formação de

O sistema bancário português teve
departamentos especializados
de enfrentar a crise financeira que
na concessão e
se iniciou em 2007 sem dotação
acompanhamento dos créditos
adequada de capital, num processo
ao investimento
de concentração do sector
bancário que estava ainda numa fase incipiente, com os seus balanços vulneráveis pelas imparidades registadas, agravadas
pelas novas imparidades que a evolução da crise provocava, e sem poder evitar as consequências do aumento do risco
soberano por efeito da acumulação de dívida pública para a qual as entidades bancárias tinham contribuído, por passividade
ou porque não assumiram a sua responsabilidade de procurarem influenciar as escolhas políticas.
A resultante actual deste processo de adaptação às novas condições do Sistema Financeiro, que a crise e a mudança estratégica
induzida pelo regime de globalização competitiva e pelas normas da União Monetária Europeia tornaram inevitáveis, é uma alteração
profunda das posições accionistas dos bancos portugueses e a evidência de que a sua restruturação implicará a revisão das suas
concepções estratégicas e a interiorização do que vierem a ser as condições da união bancária na zona euro.
Agora, as entidades do sistema bancário português terão de proceder a uma reflexão crítica profunda sobre o que foi a sua
actuação durante o processo de formação da crise e precisarão da escala europeia para terem acesso aos recursos e às
orientações estratégicas que serão necessárias para a sua restruturação e para o seu papel futuro no financiamento da
modernização e das especializações da Economia Portuguesa.
41

Financiamento interno e externo
A necessidade de articular estes dois canais

É evidente que o financiamento
interno da Economia Portuguesa
será claramente insuficiente por um
período muito longo.

Os conceitos
FINANCIAMENTO INTERNO
Capacidade para gerar excedentes que

O financiamento externo assume
permitam obter receitas fiscais (para
financiar as políticas públicas), poupança
particular relevância, mas para que
(para formar recursos de precaução
se possa a ele recorrer será
reduzindo a dependência das políticas
necessário corrigir os factores que
públicas e para permitir que os bancos
contribuíram para a insuficiência do
accionem os seus multiplicadores de
financiamento interno e para a
crédito) e acumulação da capital nas
qualidade da avaliação do risco
empresas (para preencher o vazio deixado
dentro do sistema bancário – mas
pela anterior destruição de capital)
também terá de se reconhecer que
assim
haverá
uma
influência
positiva do exterior sobre o interior,
na medida em que a mudança na
dimensão interna será induzida pela necessidade de satisfazer as condições que
serão colocadas externamente.
A necessidade de considerar a insuficiência do financiamento interno em articulação
com a dependência do financiamento externo será um factor de modernização para
a economia e para a sociedade portuguesa – mas só se for explicitada e
interiorizada a razão da insuficiência e a consequência da dependência. Neste
sentido, as duas dimensões devem ser analisadas conjuntamente, na medida em
que não se pode corrigir a insuficiência sem utilizar a dependência.

FINANCIAMENTO EXTERNO
Capacidade para captar investimento
externo e para participar nos
programas europeus de
investimento no quadro das
estratégias de resolução da crise da
moeda única europeia

O desenvolvimento do que vierem a ser as fases da União Bancária na Zona Euro irá
obrigar a explorar a articulação destas duas dimensões, a do financiamento interno
e a do financiamento externo, o que acontecerá mesmo que os agentes políticos e
económicos pretendam resistir a esta evolução.
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O financiamento na Economia Portuguesa
Por Joao Costa Pinto (1/17)

Os mercados financeiros na Zona Euro – algumas notas
No contexto dos problemas com que a Europa do Euro se debate, o financiamento da actividade económica assume uma
importância central por duas ordens de razão:

O mecanismo de intermediação financeira
depende sobretudo da organização e do
funcionamento do mercado bancário, que
está a atravessar um período de retracção e
de redimensionamento que, por sua vez, se
está a reflectir no mercado de crédito.

O financiamento da
actividade económica
assume uma
importância central

A política monetária única – conduzida pelo
BCE – está a enfrentar dificuldades
crescentes e a esgotar a sua capacidade para
alterar as expectativas dos agentes
económicos – Famílias e Empresas – induzir
investimento e inverter as pressões que estão
a arrastar a economia da Zona Euro para um
ambiente deflacionista.

Deste modo, as condições – de preço e de garantia- de que depende a oferta de crédito na Zona Euro por parte dos
mercados bancários estão a contribuir para a travagem da retoma e do crescimento.
Estas dificuldades amplificam, nas economias onde se verificava uma alavancagem elevada, o movimento de retracção de muitas
empresas e famílias que se têm vindo a ajustar, procurando reduzir o seu endividamento.
Em particular nas economias que se debatem simultaneamente com um nível elevado de endividamento público e privado e
com desequilíbrios e bloqueamentos estruturais, o deficiente funcionamento do mercado de crédito constitui um forte
obstáculo ao relançamento económico e ao crescimento. Questões que assumem ainda maior importância nas economias
chamadas periféricas, a braços, simultaneamente, com pesados serviços da dívida, pesadas cargas fiscais e mercados de
crédito fragmentados.

A questão do progressivo esgotamento da política monetária única merece aqui, pelas suas implicações, algumas referências
adicionais.
Neste contexto em que continuam a prevalecer políticas orçamentais restritivas e em que continua ausente qualquer tentativa de
adopção de um programa, ao nível da Zona Euro, de combate ao desemprego – através, por exemplo, de investimentos em infraestruturas e projectos estratégicos – a perda de eficácia da política monetária única aumenta os riscos de desagregação da União
Monetária e Bancária.
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O financiamento na Economia Portuguesa
Por Joao Costa Pinto (2/17)

Compreende-se o que se afirma se tivermos presente que estão
a incidir sobre o BCE pressões crescentes que lhe estão a
solicitar que, simultaneamente:
• Afaste os riscos de deflação, que ameaçam reproduzir na
Europa do Euro o quadro macroeconómico que, durante
mais de uma década, travou o crescimento da Economia
Japonesa;

O que se pede ao BCE…

Afaste os riscos de
deflação

Repare os mercados
interbancários e de crédito

• Repare os mercados interbancários e de crédito que nas
economias periféricas se mantêm fragmentados;
• Induza uma alteração das expectativas dos agentes
económicos que relance o investimento, o consumo e, por
esta via, o crescimento.

O que se
espera do BCE

Induza uma alteração das
expectativas dos agentes
económicos que relance o
investimento e o consumo e, por
esta via, o crescimento.

A verdade, no entanto, é que a eficácia da acção do BCE, por
si só, isto é, na ausência de uma reorientação da política fiscal
para o apoio ao crescimento – nas economias com as
respectivas condições orçamentais controladas – se encontra fortemente condicionada devido à convergência de um complexo
conjunto de factores:
• Os mercados bancários, que na Europa do Euro operam como o mecanismo de transmissão dos efeitos das medidas que podem
ser tomadas no âmbito da política monetária convencional – redução das taxas de juro oficiais e injecções de liquidez nos
mercados – atravessam um período de retracção e de ajustamento ao novo enquadramento jurídico/regulamentar que
decorre da União Bancária. Neste contexto, os impulsos da política monetária convencional são em grande parte absorvidos
pelos balanços dos bancos e não chega à economia real;
• Por outro lado, a utilização de medidas e de instrumentos não convencionais – como as chamadas Quantitative Easing
(doravante designadas QE) que dependem da aquisição de activos, tais como títulos da dívida pública e ABS (Asset Based
Securities) – enfrenta dificuldades técnico/operacionais, jurídicas e mesmo políticas.
Acresce que mesmo que o BCE avance para a utilização destes instrumentos, o que lhe permitiria injectar directamente liquidez nos
mercados, só por si, não garante uma alteração de comportamento, quer dos bancos, quer dos próprios agentes económicos de
quem depende o investimento e o consumo.
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É neste contexto
que assume uma
importância central
um movimento de
reorganização do
mecanismo de
intermediação da
Zona Euro, com 4
objectivos distintos
(conforme
representado na
figura lateral).
Esta questão
assume uma
importância
particular à luz de
dois tipos de
considerações:

Objectivos da reorganização do mecanismo de
intermediação na Zona Euro

1

Melhorar as condições
de financiamento da
actividade económica,
em particular das PME’s
que assumem uma
importância
estratégica, quer em
termos de criação de
emprego, quer de
crescimento dos
sectores produtores de
transaccionáveis.

2

3

Fortalecer o
Sistema Financeiro
da Zona Euro,
aumentando a sua
capacidade de
absorção de
choques, de modo
a reduzir os riscos
de novas crises
financeiras.

Induzir um processo
de robustecimento da
estrutura financeira
das empresas –
questão
particularmente
importante no caso
das PME’s.

4

Permitir que os
sistemas financeiros da
Zona Euro se integrem
nos mercados
financeiros mundiais,
sobretudo através dos
mercados de capitais e
não dos mercados
bancários.

• A situação actual em que o mercado bancário tem o papel central de intermediação financeira num contexto de crescente
globalização, favorece o aparecimento de mega bancos comerciais que constituem riscos sistémicos elevados. Mesmo as
alterações regulamentares e de supervisão que estão a ser implementadas – tanto no âmbito de Basileia III, como da União
Bancária – apenas parcialmente respondem a esta questão, através das novas regras de liquidez e de solvabilidade;
• Num Sistema Financeiro como o prevalecente nos EUA, a entrada de capitais é feita sobretudo através de investimentos
conduzidos no mercado de capitais, em dívida pública ou privada, em que o risco destas aplicações é assumido pelos
investidores directamente.
Na Europa do Euro, uma parte substancial dos investimentos exteriores é intermediada pelos bancos, em cujo balanço fica
concentrado o risco, com as consequências sistémicas conhecidas.
Uma reflexão global sobre a situação actual da Zona Euro e com as pressões e dificuldades com que o projecto do Euro se debate e
que continuam a ameaçar a sua coesão, deveria assim conduzir ao lançamento de um movimento de reorganização dos mercados
financeiros, com um objectivo central: reduzir a concentração do risco no balanço dos bancos e favorecer o desenvolvimento de
novos mecanismos e instrumentos de intermediação financeira alternativos aos mercados bancários.
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Para tal deveriam convergir – no âmbito de um programa a conduzir na Zona Euro – acções de natureza fiscal, regulamentar
e de política monetária, num primeiro momento concentradas em dois mercados estratégicos:

Um mercado de dívida pública a
nível da Zona Euro.

Um mercado especializado no
financiamento de PME’s.

As últimas decisões do BCE que apontam para a aquisição de dívida pública e de ABS’s nos mercados secundários, deveriam ser
complementadas com um quadro fiscal regulamentar e institucional que favorecesse o desenvolvimento dos dois mercados, tanto
nas economias credoras, como nas devedoras, em particular as que estão a braços, quer com pesados serviços de dívida externa e
elevadas taxas de desemprego, quer com desequilíbrios e bloqueamentos estruturais.

O financiamento na Economia Portuguesa
Uma avaliação global sobre as condições de financiamento da Economia deve ser feita numa dupla perspectiva:
Qual a origem e volume dos recursos financeiros
disponíveis para alimentar os fluxos de financiamento da
procura global – tanto para investimento como para
consumo?
• Da formação de poupança e nível de investimento por parte
dos diferentes sectores de actividade - Estado, empresas e
famílias.
• Do comportamento do investimento externo e, em
particular, dada a sua importância estratégica, do
investimento directo estrangeiro.

Quais os mecanismos de intermediação financeira que se
encontram implantados na Economia?
• Avaliar o modo como captam, quer a poupança interna
disponível, quer os recursos mobilizáveis nos mercados
financeiros internacionais e os colocam à disposição dos
agentes económicos.

• Do peso do serviço líquido da dívida externa em relação,
quer às necessidades globais de financiamento, quer ao
potencial de crescimento da Economia.
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A sua eficiência depende sobretudo da diversidade de soluções – instrumentos, prazos, custo e tipos de garantias –que
oferecem a investidores, produtores e consumidores.
Um Sistema Financeiro equilibrado e eficiente é hoje integrado por intermediários financeiros que tanto assumem risco próprio
que acumulam nos seus balanços – como é o caso dos bancos –como operam em nome e por conta e risco de investidores – como
por via de regra é o caso dos que operam nos mercados de capitais.
Estão, por outro lado, a assumir uma importância crescente os intermediários de natureza híbrida que tanto operam por conta
própria, como canalizam aplicações por conta e risco de terceiros. É o caso de alguns fundos especializados que estão a beneficiar
do recuo dos mercados bancários tradicionais.
Estes fundos estão, de facto, a formar novos segmentos de mercado e a contribuir para o desenvolvimento de novos tipos
de intermediação financeira, especializada na intervenção directa no tecido produtivo. A sua importância e interesse
decorre da capacidade de alguns destes fundos – fundos de capital de risco e de participação no capital de empresas –
apoiarem ou mesmo impulsionarem movimentos de redimensionamento, regeneração e reorganização de empresas
economicamente viáveis, mas por vezes com dificuldades financeiras ou mesmo de definição de estratégia, que são cruciais
para a capacidade competitiva e, nalguns casos, mesmo para a sua sobrevivência.
Este texto não se debruça sobre o primeiro tipo de questões, deixando-se apenas a referência que um programa global e
articulado que se dirija às questões de que depende o financiamento, deve atender ao interesse em integrar medidas que
procurem implantar um quadro competitivo – fiscal, regulamentar e institucional - que favoreça, quer a formação de poupança
interna, quer a atracção de investimento externo.
Para além, naturalmente, do controle do serviço da dívida externa a níveis que não bloqueiem a modernização e o crescimento.
Os pontos seguintes irão, assim, centrar-se:

Na situação actual do nosso
Sistema Financeiro e ao modo
como está a corresponder às
necessidades de
financiamento da Economia;

Na orientação que deve ser
imprimida no movimento de
reorganização dos mecanismos
de intermediação internos, à luz
dos bloqueamentos que estão a
travar o relançamento e o
crescimento económicos e bem
assim do contexto prevalecente
na Zona Euro.
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O programa de ajustamento imposto pela “Troika” assentou, como sabemos, em dois vectores centrais
de actuação:

A situação actual do
nosso Sistema
Financeiro

Um movimento rápido de desalavancagem que
reduzisse as necessidades globais de
financiamento da Economia
O movimento de desalavancagem dos agentes
económicos – Estado, famílias e empresas – teve
como objectivo reduzir as necessidades de
financiamento através de dívida e como principais
vectores de actuação:
•

Uma acção sobre as políticas fiscal e orçamental,
de modo a trazer o deficit público para níveis
considerados financiáveis em condições de
mercado, ao mesmo tempo que era controlada a
dívida soberana. A sustentabilidade desta acção
dependia, a prazo, da reforma do Estado.

•

A imposição aos bancos de um programa de
desalavancagem, com um duplo objectivo:
• Manter sob controle o recurso ao financiamento
obtido junto do BCE;
•

Um conjunto complexo de reformas capazes – na
óptica do programa – de melhorar a capacidade
competitiva da Economia, reorientando a oferta
para a produção de transaccionáveis
As reformas tinham como um dos seus objectivos
centrais a indução de uma desvalorização interna e
por esta via um reequilíbrio externo – através,
nomeadamente, de uma retracção das importações – a
par de uma melhoria, quer da competitividade dos
transaccionáveis, quer da atractividade em relação
ao investimento externo.

Reduzir as necessidades globais de liquidez do
nosso sistema bancário que estava a braços com
o fecho do mercado interbancário e dos
mercados financeiros internacionais, o que
dificultava mesmo o refinanciamento da dívida
externa existente.

O impacto depressivo do programa fez-se sentir não
só sobre a procura global – investimento e consumo –
mas igualmente sobre a oferta interna, através da
redução súbita do financiamento de muitas empresas,
o que afectou o próprio investimento.
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Como resultado inevitável, o desemprego subiu com rapidez e instalou-se um clima depressivo, idêntico,
aliás, ao de outras economias da Zona Euro que tiveram de executar Programas de Ajustamento.
Mas, para além disso, a forte retracção do investimento teve e tem um impacto negativo de longo prazo,
ao reduzir o crescimento potencial.

Papel do mercado
bancário

Com excepção do Estado e de um pequeno número de grandes empresas que têm acesso directo aos
mercados financeiros internacionais, o financiamento da actividade económica interna é de forma
quase exclusiva assegurado, na nossa Economia, pelo mercado bancário.
Neste contexto, o movimento rápido de desalavancagem imposto aos bancos teve um impacto muito
complexo, quer sobre a actividade económica, quer sobre o próprio mercado de crédito:
• Levou à redução rápida do financiamento do sector imobiliário e de construção, com a aceleração
da queda dos preços e um aumento rápido do desemprego nestes sectores;
• Induziu a travagem dos fluxos de crédito à generalidade das PME’s, quer com reduções
quantitativas, quer com o endurecimento dos critérios de risco.
Como resultado, verificou-se uma detioração rápida do mercado de crédito com os bancos a absorver
nos seus balanços perdas e imparidades que, por sua vez, induziram a destruição de volumes
substanciais de capital bancário.
Embora a generalidade dos bancos tenha mantido os níveis regulamentares de solvabilidade –
através do recurso aos fundos disponibilizados no âmbito do programa de ajustamento e de
alguns aumentos de capital – a sua capacidade para garantir níveis adequados de financiamento à
Economia encontra-se assim claramente debilitada.
Em paralelo, os bancos portugueses têm de se adaptar às novas regras e regulamentos que
decorrem de Basileia III e ao quadro destinado a implantar a União Bancária, o que está a forçar uma
recentragem do modelo de negócio e um redimensionamento dos seus dispositivos operacionais.
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Para responder às novas regras de solvabilidade e liquidez,
num quadro em que tiveram e nalguns casos ainda têm, de
absorver perdas e imparidades substanciais, a generalidade
dos bancos “apertou” os seus critérios de risco e travou o
crescimento das suas carteiras de crédito.
Procuraram aplicar a liquidez obtida a baixo custo junto do BCE,
em dívida de menor risco – sobretudo títulos da dívida soberana
– ao mesmo tempo que estreitavam fortemente os critérios –
prazos, custos e garantias – de oferta de crédito.
Esta evolução afectou de forma particular o segmento do
mercado das PME’s, cujas carteiras de crédito foram utilizadas –
particularmente em 2011 e 2012 – como volantes de ajustamento
dos bancos, dada a sua rápida rotação média.
O colapso do Grupo Espirito Santo e a intervenção no BES
veio, neste contexto, agravar os problemas que afectam o nosso
Sistema Financeiro e que estão a contribuir para travar o
relançamento da actividade económica.
As restrições, ao que tudo indica, que estão a condicionar a
actividade do Novo Banco – ou pelo menos a condicionar a
margem de manobra da sua gestão – dificilmente deixarão de
se reflectir na sua oferta global de crédito, o que, se não for
controlado, pode constituir um elemento adicional de
perturbação do mercado de crédito.

O ajustamento do mercado bancário

Adequação dos rácios de
solvabilidade e liquidez

Avaliação de risco
mais cautelosa e
redução do crédito
concedido

Absorção de perdas e
imparidades nos balanços

Podem, em particular, afectar o financiamento de muitas
PME’s, dada a tradicional e importante penetração deste
banco neste segmento, o que, a acontecer, não deixará de
constituir um elemento adicional de travagem da retoma da
Economia.
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O financiamento da
Economia Portuguesa
e a reorganização do
Sistema Financeiro, à
luz dos
bloqueamentos e
dificuldades actuais e
dos constrangimentos
das políticas da
Europa do Euro.

Na situação actual, o financiamento das PME’s que representam a coluna vertebral do nosso tecido
produtivo – quer em termos de produto, quer de emprego – assume uma importância crucial.
Neste contexto, considera-se que a reorganização do nosso mercado financeiro deve ter em linha de
conta dois tipos de questões:
• A intermediação deve oferecer o financiamento necessário, colocando à disposição dos agentes
económicos soluções que vão ao encontro das suas necessidades – quer enquanto investidores, quer
enquanto consumidores ou aforradores;
• O Sistema Financeiro deve – através dos instrumentos que utiliza e das soluções que oferece –
contribuir para o desenvolvimento e a modernização do tecido produtivo e para a implantação
de uma adequada percepção do risco, tanto para investidores – financeiros ou não – como para
aforradores.
Compreendemos a importância desta última questão, se procurarmos avaliar a evolução da nossa
Economia na década que se seguiu à adesão do Euro, período em que o Sistema Financeiro contribuiu
para a implantação de um tecido produtivo pouco dinâmico e pouco competitivo.
O que explica, de facto, que num período de abundância de financiamento – alimentado por uma dívida
externa crescente – a nossa estrutura produtiva não tenha correspondido às oportunidades criadas por
uma procura interna que cresceu e se diversificou e se tenha mesmo assistido a uma evolução
desfavorável da produtividade, como reflexo de um comportamento igualmente desfavorável do
investimento?
Em particular, o que explica que sectores produtores de transaccionáveis não tenham tirado
partido de uma conjuntura favorável em termos de financiamento e de procura – interna e externa
– para crescer e ganhar peso?
Para além de outros factores sem dúvida relevantes – como o impacto do Euro sobre os sectores
tradicionais produtores de transaccionáveis e a orientação imprimida às políticas públicas que,
como sabemos, favoreceram as infra-estruturas e os não transaccionáveis – uma parte da
explicação deve ser procurada na relação estabelecida entre a generalidade das PME’s e as suas
fontes tradicionais de financiamento – o mercado do crédito bancário.
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Para além da pequena dimensão que, por via de regra, se
reflecte na qualidade da gestão, nos níveis de
produtividade e nas dificuldades em sair do mercado
doméstico, as nossas PME’s tendem a apresentar-se com
estruturas financeiras frágeis, com baixos níveis de
capitais e fundos próprios.

Cultura empresarial que muitas vezes tende a
favorecer a acumulação patrimonial em vez da
capitalização da empresa

Situação que resulta sobretudo dos três tipos de factores
exibidos na figura lateral.
A convergência destes factores tendeu e tende ainda, a
perpetuar uma estrutura produtiva atomizada, integrada por
pequenas empresas, a que tradicionalmente correspondeu um
cultura empresarial conservadora e incapaz de responder, em
tempo útil, aos estímulos de um contexto doméstico e
externo em mutação muito rápida.
Entretanto, a crise financeira e o já referido movimento
rápido de desalavancagem a que os bancos foram
forçados, veio fragmentar o mercado de crédito, atingindo,
em particular, o mecanismo tradicional das PME’s, pois
dada a velocidade de rotação deste tipo de crédito – em
grande parte de curto prazo, renovável – foi utilizado pela
generalidade dos bancos como volante de ajustamento no
âmbito do movimento de desalavancagem a que foram
forçados.
Acresce que, para além disso, os bancos portugueses – como
aliás a generalidade da banca europeia – estão a ter de se
adaptar a um novo quadro de supervisão e regulamentar que
decorre da União Bancária.

As nossas
PMEs

Regime fiscal que sempre
tratou melhor a dívida das
empresas do que os seus
capitais e fundos próprios

Oferta de financiamento em
que a dívida bancária de curto
prazo sempre assumiu um
posição predominante

52

O financiamento na Economia Portuguesa
Por Joao Costa Pinto (11/17)

Neste contexto, a generalidade dos bancos está a procurar recentrar o seu modelo de negócios, procurando, em simultâneo:

Preservar ou reforçar os seus níveis de
capital e solvabilidade

Adoptando critérios mais estritos, quer na avaliação
do risco de crédito, quer na obtenção de garantias, a
par de uma maior selectividade na escolha de novas
operações. Ao mesmo tempo, procuram dirigir a
liquidez de que dispõem para operações que lhes
permitem alocar menos capital à luz das regras ainda
aplicáveis.

Recentrar
modelo de
negócios

Melhorar os baixos níveis de rentabilidade

Através de programas de redução de custos e
procurando actuar sobre a margem financeira.

Como resultado, os mais importantes bancos estão a retrair os seus dispositivos operacionais e redes.
Este movimento alterou as condições de financiamento do mercado de crédito bancário, travando os fluxos líquidos de
crédito, num contexto já de si marcado por uma retracção do investimento e da procura.
Hoje, o mercado de crédito é caracterizado por uma concentração da oferta num grupo de PME’s consideradas de bom risco
– o que se reflecte tanto nos volumes de recursos disponíveis, como nos spreads e preços – ao mesmo tempo que permanecem
dificuldades em relação a um grande número de PME’s economicamente viáveis.
Dificuldades que tendem a aumentar sempre que se trata de financiar novos projectos, de que depende em grande parte a
modernização da nossa estrutura produtiva, a competitividade e um crescimento sustentável.
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Reorganização do Sistema Financeiro, à luz dos bloqueamentos e dificuldades actuais e dos constrangimentos das
políticas da Europa do Euro
Como se referiu nos pontos anteriores, o mercado de crédito bancário enfrenta dificuldades e bloqueamentos que estão a travar o
relançamento da actividade económica e a modernização do nosso tecido produtivo.
A resposta a esta situação passa por dotar o Sistema Financeiro com instituições e intermediários financeiros que
assegurem uma oferta diversificada de soluções de financiamento – para investidores, consumidores e aforradores – e por
esta via reduzir a dependência da oferta de crédito bancário.
Pelas razões que foram referidas, esta questão assume uma importância crucial no caso das PME’s.
Para além disso, a redução do peso do crédito bancário no balanço e na estrutura financeira das PME’s e a sua substituição
por financiamentos/dívida de maior estabilidade ou mesmo com a natureza de quase-capital é crucial em qualquer
movimento de modernização do nosso tecido produtivo.
É aqui importante ter presente que o nosso mercado financeiro, como parte integrante do mercado da Zona Euro, vai ter de
absorver as pressões que lhe estão a modelar a União Bancária.
Deste modo, a sua evolução a prazo vai espelhar o movimento global de reorganização dos mercados financeiros europeus.
Este, por sua vez, está a resultar de dois tipos de pressões:

As que decorrem ou vão decorrer da acção do
BCE, em particular, se este avançar para a
intervenção nos mercados secundários da
dívida pública e de ABS’s através de técnicas
de QE.

Reorganização
dos mercados
financeiros
europeus

A adopção de novos quadros prudenciais e
regulatórios, com que se está a procurar
controlar os riscos de contaminação sistémica
e quebrar a ligação risco soberano/risco
bancário.
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Na primeira parte deste texto deixaram-se algumas observações sobre a posição actual do BCE e sobre as
limitações da política monetária única. Também se referiu que a Europa do Euro deveria lançar um
movimento articulado de reorganização dos seus mercados financeiros, de modo a reduzir o papel de
intermediação bancária, com o triplo objectivo de melhorar o financiamento das Economias, de baixar a
concentração de risco no balanço dos bancos e de fortalecer a sua capacidade de absorção de choques.
Se, em particular, o BCE avançar para a execução de um programa de aquisição de activos, esta decisão deveria
ser acompanhada de um movimento global e articulado a nível da Zona Euro, de modo a desenvolver o
mercado de capitais.
Movimento que deveria dar prioridade ao desenvolvimento de dois segmentos estratégicos deste mercado:
• Um mercado global de dívida soberana a nível da Zona Euro, capaz de, a prazo, rivalizar com o mercado
da dívida dos EUA;
• Um mercado especializado na dívida das PME’s, igualmente desenvolvido a nível das Economias do
Euro.
Trata-se de desenvolver um mercado integrado de capitais que, de forma gradual, reduza o peso da
intermediação bancária.
Para além, no entanto, da orientação que a Europa do Euro vier a adoptar, depende de nós reorientar os
nossos mecanismos de intermediação financeira, dotando-os de um adequado enquadramento fiscal e
regulamentar e de uma adequada organização institucional e operacional.

Programa de
actuação sobre o
Sistema Financeiro

A complexidade da situação actual deveria levar à preparação de um programa de actuação, capaz de
enquadrar e de responder às questões seguintes:

1.
Estabilização do
mercado bancário

2.
Diversificação das
fontes de
financiamento das
PMEs

3.
Modernização
do nosso
tecido
produtivo
55

O financiamento na Economia Portuguesa
Por Joao Costa Pinto (14/17)

1. Estabilização do
mercado bancário

Esta questão assume, a curto prazo, uma importância crucial, dada a dependência de um mercado
de crédito bancário que está a operar com os bloqueamentos já referidos.
Embora o movimento de retracção do mercado bancário e a recentragem do modelo de negócios
da banca comercial seja inevitável, reveste-se de extrema importância fortalecer a credibilidade
das principais instituições, assegurando que mantêm níveis adequados de solvabilidade e de
liquidez.
O colapso do GES e a intervenção sobre o BES, vieram introduzir elementos adicionais de dificuldade e
de pressão que devem ser respondidos a dois níveis:

Assegurando que o processo de transformação do BES
não afecta de forma visível as já de si difíceis condições
de financiamento de muitas PME’s economicamente
viáveis.

Assegurando que, seja qual for o resultado final dos
testes e auditorias que estão a ser conduzidas no âmbito
do BCE e da União Bancária, estará preparada uma
resposta capaz de garantir a estabilidade do mercado.

A resposta mais imediata e efectiva passaria por garantir que
o banco mantém, no essencial, a qualidade do
relacionamento que o BES desenvolveu com este segmento
do mercado de crédito. O que, por sua vez, depende
fortemente, quer do tipo de solução que vier a ser adoptada,
quer da rapidez com que esta vier a ser implementada;

Se, em particular, vier a ser necessário robustecer o capital e
os fundos próprios dos bancos submetidos a este exercício
(ou de alguns bancos de dimensão sistémica) haverá que
avaliar se:
•

A resposta deve passar por soluções individuais, banco a
banco;

•

ou se, em alternativa, seria mais adequado criar um
veiculo – bad bank – para onde fossem transferidos
activos ou imparidades.

Esta última solução, que poderia ser desenhada seguindo o modelo adoptado noutros países – caso da
vizinha Espanha –, teria a vantagem de “limpar” o balanço dos bancos, melhorando a imagem e criando
condições para normalizar o mercado de crédito.
Esta operação – que, em função dos montantes em causa, poderia ser financiada pelos próprios
bancos ou, em alternativa, com o apoio de fundos da “Troika” ainda disponíveis – não deixaria de, a
prazo, se reflectir sobre o “rating” dos principais bancos e de melhorar o seu acesso aos mercados.
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O financiamento na Economia Portuguesa
Por Joao Costa Pinto (15/17)

2. Diversificação das fontes de
financiamento das PMEs (1/2)

Dados os bloqueamentos actuais já referidos e a importância estratégica das PME’s, o Estado
deveria lançar um programa articulado dirigido a uma reorganização profunda do quadro em
que estas empresas se financiam.
Este programa deveria ser integrado por dois tipos de acções:

Mobilização dos instrumentos de que já
dispõe

• Aprofundando o movimento já iniciado de
reorientação da fiscalidade aplicada às PME’s –
favorecendo o reinvestimento de resultados, a
recapitalização e o fortalecimento dos fundos
próprios, as fusões e os ganhos de dimensão;

Financiamento
das PMEs

Transformando a nova instituição
financeira…

…num instrumento dinamizador de um processo de
diversificação, quer das fontes de financiamento das
PME’s, quer dos instrumentos à disposição das
empresas.

• Garantindo que na utilização dos fundos
provenientes da Comunidade – Quadro
Comunitário de Apoio – uma parte seja destinada
ao apoio à modernização do nosso tecido
produtivo;
• Utilizando de forma adequada o grupo financeiro
público – a verdade é que através deste, o Estado
controla mais de um quarto do mercado
financeiro.

De facto, no quadro actual, o lançamento de uma nova instituição de intermediação financeira,
fora do grupo financeiro público, só faz sentido se colocar no centro das suas preocupações e
actuação o apoio à implantação e ao lançamento de novos instrumentos de financiamento das
PME’s.
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O financiamento na Economia Portuguesa
Por Joao Costa Pinto (16/17)

2. Diversificação das fontes de
financiamento das PMEs (2/2)

Neste contexto, esta deveria privilegiar, na utilização dos seus recursos financeiros e técnicos, acções
dirigidas:
• A uma adequada utilização do capital de risco e do sistema de garantia mútua;
• Ao apoio ao desenvolvimento de mercados especializados no financiamentos das PME’s – papel
comercial, emissão e colocação de instrumentos de dívida de médio e longo prazos;
• Ao apoio e à articulação com entidades especializadas na tomada de participações e no
lançamento de operações de redimensionamento e de reorganização de empresas.
Para além de, sempre que possível, coordenar a sua acção com o grupo financeiro público, a nova
instituição deveria articulá-la com o mercado de capitais e com os fundos especializados, que
estão a assumir uma importância crescente, beneficiando do recuo dos mercados bancários
tradicionais.
Estes fundos têm mesmo vindo a especializar-se em operações de intervenção sobre as PME’s,
impulsionando movimentos de redimensionamento, reorganização e regeneração de empresas
economicamente viáveis, mas em dificuldades. Operações de que depende a sua capacidade
competitiva e mesmo, por vezes, a sua sobrevivência.
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O financiamento na Economia Portuguesa
Por Joao Costa Pinto (17/17)

3. Modernização do
nosso tecido produtivo

Considera-se, como ficou referido atrás, que a concentração e a dependência das PME’s do
financiamento bancário – a par de um regime fiscal inadequado – tem contribuído para perpetuar
um tecido produtivo integrado por pequenas empresas, suportadas e dependentes de estruturas
financeiras desequilibradas e vulneráveis.
Neste contexto, acredita-se que um movimento de diversificação das fontes e dos instrumentos de
financiamento, a par de um adequado ajustamento do quadro fiscal, poderá contribuir para a
modernização do tecido produtivo, através do aparecimento de PME’s mais robustas e
competitivas. Suportadas por estruturas financeiras mais equilibradas e menos dependentes do
crédito bancário de curto prazo.
Acresce que o desenvolvimento de um mercado especializado no financiamento de PME’s,
pressupõe a crescente utilização de técnicas de rating e de notação, capazes de agrupar estas
empresas em classes de risco. Deste modo seriam atraídos para este mercado novos
investidores, permitindo a criação progressiva de condições para a sua integração no movimento
mais vasto de desenvolvimento de um mercado de capitais integrado na Zona Euro.
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As propostas
As frentes de combate propostas pela Missão Crescimento (1/6)

A Missão Crescimento propõe endereçar
as questões do financiamento em 4
frentes de actuação:
1. Reestruturação e capitalização de
empresas: Queremos empresas
viáveis e capazes de financiar
autonomamente, e ainda que
parcialmente, os seus projectos de
investimento. A aposta na sua
capitalização e redução do
endividamento excessivo é
fundamental.
2. Diversificação das fontes de
financiamento: Dados os
constrangimentos actuais do crédito
bancário, importa identificar novas
formas de financiamento.
3. Formação de poupança: Promover a
poupança interna privada, por forma
a assegurar o financiamento da
actividade económica e acautelar o
futuro.

Reestruturação
e capitalização
de empresas

Diversificação
das fontes de
financiamento

Estabilização
do Sistema
Bancário

Formação
de
poupança

4. Estabilização do Sistema Bancário:
Medidas orientadas para a reoperacionalização da banca pela sua
importância no financiamento da
economia.
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As propostas
As frentes de combate propostas pela Missão Crescimento (2/6)

É igualmente necessário reduzir o nível de endividamento das nossas empresas e encontrar soluções que promovam a sua
capitalização.

Reestruturação e capitalização
de empresas

•

Estimular fiscalmente o reforço dos capitais próprios das empresas, incluindo
suprimentos, estes estímulos devem ser tanto maiores quanto maior for o peso
relativo dos capitais próprios e podem passar por considerar como custo o custo
financeiro do reforço dos capitais próprios.

•

Facilitar o regime de transmissão de propriedade das empresas de forma a promover
a fusão de PMEs para obtenção de escala suficiente para a conectividade.

•

Regime fiscal simplificado para operações de reestruturação empresarial e de fusão
assegurando a recuperação fiscal de prejuízos e o alargamento do período de
dedução à matéria tributável.

•

Aceitação como custo fiscal da amortização do “Goodwill” resultante da aquisição de
empresas.

•

Introdução de incentivos fiscais temporários (2-3 anos) para acelerar os processos de
renegociação de dívida das empresas através de mecanismos a validar, entre os
quais se poderão incluir:
i.

benefício fiscal sob a forma de dedução à colecta a atribuir a credores de
dívidas “perdoadas”;

ii.

redução de impostos a credores que realizem processos de renegociação de
dívida;

iii. eliminação ou diferimento de imposto sobre o rendimento colectivo para
empresas com dívidas “perdoadas”.
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As propostas
As frentes de combate propostas pela Missão Crescimento (3/6)

Precisamos que as empresas optem por fontes de financiamento alternativas ao crédito bancário….
•

Dinamizar o recurso ao mercado de capitais (empresas e investidores):
 Empresas: Simplificar critérios de elegibilidade (requisitos para listagem)
sobretudo para PME e startups; Reduzir custos/fees associados à listagem,
transacção e manutenção de uma cotação em bolsa; Estabelecer um regime de
incentivos para empresas que favoreça o financiamento por via dos capitais
próprios e da abertura do capital accionista.
 Investidores: Requisitos de disclosure de informação mais leves; Maior
responsabilização dos órgãos de gestão das empresas e dos seus membros
individualmente; Litigância: processos judiciais, mais céleres e transparentes, em
caso de má conduta ou conduta fraudulenta pelos emitentes.

Diversificação das fontes de
financiamento (1/2)
•

Criar Fundos de Reconstrução/Desenvolvimento Nacional, com participação do
Estado e dos bancos com o objectivo de (i) absorver as imparidades e valorizar as
infra-estruturas públicas, (ii) promover uma gestão racional e integrada dos activos
transferidos e (iii) funcionar como veículo de canalização dos financiamentos privado
ou público, de instituições internacionais e para atracção de fundos comunitários. O
financiamento destas entidades será composto por dotação de capital dos privados,
dívida ou garantias do Estado. O Estado português utilizará preferencialmente
garantias. A transferência para os Fundos de Reconstrução/Desenvolvimento
Nacional de activos que estão nos bancos e em entidades públicas, ainda que com
valor reduzido ou com valor em dívida, permite constituir uma base de valores que
possa ser utilizada como colateral de empréstimos, libertar balanços para aumentar
o crédito à economia, viabilizando a retoma do investimento produtivo.

•

Promover parcerias com investidores com capacidade técnica e financeira para
promover a aceleração do aproveitamento dos recursos naturais disponíveis, se
possível através da mobilização de recursos financeiros europeus ou, na ausência
desses recursos, através de parcerias estratégicas fora do espaço europeu.
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As propostas
As frentes de combate propostas pela Missão Crescimento (4/6)

…precisamos também de ser capazes de atrair mais capital e investidores estrangeiros.

Diversificação das fontes de
financiamento (2/2)

•

Estabelecer contractos-tipo ad hoc entre investidores e Estado (com conjunto de
incentivos fiscais e financeiros específicos) para projectos de investimento em
sectores especiais.

•

Criar um modelo de financiamento que potencie a atracção de capital externo para
investir em empresas nacionais. Este modelo, que poderá consistir num ou mais
fundos de capital de risco dedicados para a canalização de financiamento para
empresas portuguesas:

 Definir um modelo regulatório através do qual qualquer entidade terá acesso a
um conjunto de benefícios previamente estipulados, desde que preencha os
requisitos predefinidos. Este modelo regulatório deverá favorecer a criação de
emprego, garantir uma duração igual à dos prazos do investimento realizado e
fornecer um conjunto de incentivos a todas as partes envolvidas (nomeadamente
investidores, accionistas actuais e empresas visadas).
 Criar um modelo de incentivos aplicáveis às várias partes interessadas que
cubra, entre outros aspectos, a redução da carga fiscal, a redução das restrições
e burocracias, dedutibilidade das perdas e imparidades reconhecidas.
 É necessário acautelar que existem instrumentos de capital e dívida para coinvestimento com capital externo, a existência de co-investimento nacional (em
particular capital público) mitiga as preocupações dos investidores estrangeiros.
Uma possível solução passará pela utilização do capital de risco público.
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As propostas
As frentes de combate propostas pela Missão Crescimento (5/6)

Precisamos de aumentar a poupança interna gerada.

Formação de poupança

•

Repor benefícios fiscais, incidentes em sede de IRS, associados à constituição e
reforço de instrumentos de poupança, como os PPR, mas que deve ser alargado a
outros instrumentos de poupança de médio e longo prazo ou aplicação em
investimentos na actividade produtiva nacional.

•

Obrigatoriedade de poupança anual por contrapartida da redução do IRS. Montante
reduzido teria de ser obrigatoriamente aplicado em instrumentos de poupança de
médio e longo prazo ou aplicação em investimentos na actividade produtiva
nacional.
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As propostas
As frentes de combate propostas pela Missão Crescimento (6/6)

Por último, precisamos de um sistema bancário sólido e capaz de constituir uma alternativa de financiamento. Precisamos que o
mesmo estabilize e que haja confiança dos depositantes nos bancos.

Estabilização do
Sistema Bancário

•

Estimular e apoiar a criação de veículos financeiros que possam assegurar a
titularização de créditos habitação, de forma a criar fundos de capitalização a serem
geridos pelo sector privado.

•

Fomentar o mercado secundário de divida com incentivos para a banca e para quem
investe e obrigações de capitalização de empresas evolvidas (transformação de
divida em capital),e valorização de activos.

•

Apoiar e demonstrar a importância da União Bancária Europeia junto das instituições
europeias.

•

Reforçar o papel das “Garantias Mútuas”.
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Parte II: Barómetro
Portugal em números
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Legenda:

Economia portuguesa
O que nos mostram os indicadores? (1/2)

Indicador

Fonte

Tendência
(Evol.recente)

Tendência:

Aumento

Sem
alteração

Diminuição

Impacto:

Positivo

Sem
impacto

Negativo

Anuais

Trimestrais

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2ºT
2013

3ºT
2013

4ºT
2013

1ºT
2014

2ºT
2014

INE

0,00%

-2,90%

1,90%

-1,30%

-3,20%

-1,50%

-0,33%

1,06%

0,29%

-0,60%

0,30%

Consumo Privado (€M)

INE/GEE

114.957

109.774

113.979

113.779

109.579

107.716

26.567

27.342

26.938

27.470

27.237

Consumo Público (€M)

INE/GEE

34.532

37.185

37.334

34.295

30.243

29.699

8.134

8.235

8.271

8.156

8.166

Formação Bruta de Capital
Fixo (% do PIB)

INE/GEE

22.30%

20.99%

19.95%

18.07%

15.99%

14.79%

15.13%

15,06%

14.74%

15,00%

Défice orçamental

INE/
Pordata

3,60%

10,20%

9,80%

4,40%

6,40%

5,90%

4,20%

3,50%

2,60%

6,00% (1)

7.40%

Saldo Primário OE (%PIB)

BdP

-0,20%

-5,40%

-5,40%

-0,60%

-1,20%

-0,70%

-1,70%

-0,70%

1,40%

-1.40%

-2.40%

Despesa da Administração
Pública (%PIB)

BdP

44,80%

49,77%

51,5%

49,33%

47,39%

44,00%

41,60%

44,00%

51,00%

46,00%

54,00%

Despesa com Segurança
Social (%PIB)

BdP

11,65%

13,2%

13,40%

13,50%

14,39%

15,90%

14,50%

16,00%

14,97%

14.25%.

13.25%

Saldo Balança Corrente

INE

-10,90%

-10,60%

-7,00%

-2,00%

-1,50%

0.10%

-0,10%

0,80%

0,50%

-1.60%

-1.70%

Grau de abertura da
economia portuguesa (%PIB)

INE

75,00%

63,50%

70,30%

75,70%

78,00%

80,50%

78.37%

78.39%

77.47%

76.69%

78.44%

Exportações (%PIB)

INE

32,4%

28,0%

31,3%

35,7%

38,7%

40,6%

39.76%

39.43%

39.26%

38.30%

39.70%

Importações (%PIB)

INE

42,5%

35,4%

39,0%

40,1%

39,3%

39,5%

38.61%

38.96%

38.21%

38.39%

38.74%

PIB e a Procura
Tx. Crescimento PIB
(face ao período anterior)

15.14%

Relacionamento com o Exterior

(1) Considera-se um decréscimo, uma vez que em período homologo o valor registado era de 10%
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Legenda:

Economia portuguesa
O que nos mostram os indicadores? (2/2)

Indicador

Fonte

Tendência
(Evol.recente)

Tendência:

Aumento

Sem
alteração

Diminuição

Impacto:

Positivo

Sem
impacto

Negativo

Anuais

Trimestrais

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2ºT
2013

3ºT
2013

4ºT
2013

1ºT
2014

2ºT
2014

Pordata

71,70%

83,20%

93,50%

108,10%

123,60%

128,80%

131,40%

128,80%

129,00%

132,4%(2)

131,3%(2)

Bloomberg

4,52%

4,21%

5,40%

10,24%

10,55%

6,84%

5,97%

6,84%

6,10%

4.07%

3.65%

Dívida Externa Bruta (% PIB)

Pordata

182,80%

227,20%

228,30%

217,30%

233,30%

236,40%

236,40%

225,40%

223,30%

229.8%

n.d.

Dívida das Famílias (% PIB)

BdP

100,80%

105,90%

103,10%

101,40%

100,60%

99,00%

99,00%

97,68%

95,63%

89.1%

88.4%.

Dívida das Empresas Não
Financeiras (% PIB)

BdP

172,50%

179,00%

177,80%

179,60%

185,60%

186,60%

185,80%

186,60%

183,58%

n.d.

n.d.

Passivo Sociedades
Financeiras (% PIB)

BdP

328,00%

357,00%

360,00%

338,00%

335,00%

324,00%

327,70%

332,40%

316.39%

n.d.

n.d.

Taxa de Poupança Bruta
(% PIB)

BdP

10,60%

9,40%

9,80%

10,60%

14,10%

13,50%

14,40%

13,50%

16,30%

15.4%

15.8%

População activa
(em milhares)

INE

5.613,9

5.586,8

5.567,7

5.506,5

5.455,0

5.388,3

5.391,6

5.392,2

5.388,2

5 215,0

5243,0

População empregada
(em milhares)

INE

5.197,8

5.054,1

4.978,2

4.837,0

4.634,7

4.513,5

4.505,6

4.553,6

4.561,5

4426,9

4 514,6

Taxa de Desemprego

INE

7,60%

9,50%

10,80%

12,70%

15,70%

17,40%

16,40%

15,60%

15,30%

15,10%

13,9%

Emigrantes Permanentes
(% da Pop. Activa)

INE

0,36%

0.30%

0,43%

0,80%

0,95%

1,00%

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Índice de Envelhecimento

INE

116,40

119,30

123,90

127,60

131,10

136,00

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d

Poupança e endividamento
Dívida Pública (% PIB)

Yields da Dívida Soberana
(a 10 anos)

Emprego e Demografia

(2) Dados do Banco de Portugal e Eurostat
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O polígono dos constrangimentos
O caminho percorrido e a distância para a meta… em Outubro

Até ao momento e face aos objectivos definidos pela Missão Crescimento, houve já um caminho percorrido visível no polígono dos
constrangimentos e que se traduz:
•

Equilíbrio da balança corrente.

•

Redução do défice orçamental.

•

Saída da recessão técnica (o gráfico exibe a variação homóloga do PIB).

Tx. Crescimento
PIB
3%

Futuro

Legenda:
Ponto de partida
Meta

Défice
Orçamental

-1%

-1%

-6%

Défice
Balança
-9%
Corrente

Posição Boletim de Abril (valores
2ºT2014, à excepção do défice
orçamental que se consideram valores
anuais 2013)
Posição Boletim do 3º Trimestre
(valores 2ºT2014, excepto défice
orçamental, que se consideram
valores anuais 2013)

Passado

-3%

Tendência no período entre o boletim
de Abril e o Boletim do 3º Trimestre.
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Integração na zona
euro

Financiamento
Interno

Parte III - Vectores da estratégia

Vectores do
Crescimento

de crescimento
Avaliação trimestral

Atractividade

Conectividade,
Inovação
Tecnológica e
Competitividade

Financiamento
Externo

Políticas Públicas
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Crescimento económico
Os 6 vectores da estratégia de crescimento

Retomamos neste boletim os seis vectores da estratégia de crescimento e analisamos com maior detalhe o vector do
“Financiamento”. Este vector da estratégia de crescimento é complementar aos vectores da “Atractividade” e da “Conectividade” na
lógica da globalização competitiva, onde coexistem as liberdades de circulação de capitais, mercadorias, serviços e de pessoas.

Financiamento Interno
Capacidade para gerar
lucro para utilização em
receitas fiscais,
poupança e acumulação
de capital nas
empresas.

Integração na Zona
Euro
Capacidade de
ajustamento à evolução
da moeda comum.

Vectores da Estratégia de
Crescimento
Atractividade
Capacidade para
competir e atrair
investimentos dos
agentes que operam na
economia global

Estado

Atractividade
Conectividade, Inovação
Tecnológica e
Competitividade
Políticas Públicas

Financiamento Externo
Financiamento Externo
Capacidade para captar
financiamento externo
e participar nos
programas europeus de
investimento.

Políticas Públicas
Capacidade para
reformular as políticas
do Estado com critérios
de eficácia e
sustentabilidade.

Conectividade, Inovação
Tecnológica e
Competitividade
Capacidade para integrar,
nomeadamente através de
IDT, sectores da actividade
económica em cadeias de
produção globais.

Financiamento Interno
Integração na Zona Euro
Legenda:
Tendência:
Avaliação:

Aumento
Positiva

Sem
alteração

Diminuição

Negativa
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Os vectores da estratégia de crescimento
Atractividade

Objectivo

• Valorização dos activos empresariais, dos recursos humanos e dos
recursos naturais
• Promoção da cultura da competitividade e da flexibilidade
• Ajustamento do nosso ecossistema económico ao exterior
• Mobilidade e óptica da internacionalização

Estado
Melhorias implementadas,
com necessidade adicional
de intervenção

Onde estamos?
Grau de abertura da economia portuguesa, importações e
exportações (%PIB)

Evolução da Taxa de IRC em Portugal e EU 27
35%

100%

78,4%

80%

39,7%

34,4%

38,7%
20%

23,00%

28,30%

20%

60%
40%

30%
25%

62,1%

31,50%

33,00%

15%
10%
5%

27,6%

0%
00%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 14T1 14T2

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Taxa de IRC (geral ajustada)

Exportações (%PIB)

Fonte: INE

Importações (%PIB)

Taxa de IRC (geral ajustada) - UE27

Grau de Abertura da Economia Portuguesa (%PIB)

Fonte: Comissão para a reforma do IRC - 2013 - KPMG
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Os vectores da estratégia de crescimento
Conectividade, inovação tecnológica e competitividade

• Desenvolvimento de novos processos e tecnologias de produção, com
incorporação tecnológica e impacto transversal na indústria
• Captura de competências sectoriais à escala europeia e global
• Integração em cadeias de produção globais
• Participação em programas de desenvolvimento em diversas geografias
• Programas de construção, gestão e operação de projectos empresariais,
sectoriais e de Infraestruturas

Objectivo

Estado
Melhorias implementadas,
com necessidade adicional
de intervenção

Onde estamos?
Evolução do Logistics Overall Index – Posição portuguesa
no ranking
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Os vectores da estratégia de crescimento
Políticas públicas

Objectivo

• Ganhos de competitividade
• Libertação de recursos financeiros (com redução da fiscalidade decorrente
da redução da despesa pública),
• Criação de mercado e de emprego, devolvendo actividades económicas à
iniciativa privada, reforço do papel de regulação e fiscalização
• Formação de poupança obrigatória para cobrir de riscos individuais
(seguros especializados)
• Políticas de educação e ID&T articuladas com competitividade empresarial

Estado
Melhorias implementadas,
com necessidade adicional
de intervenção

Onde estamos?
Evolução da Despesa Pública face à Receita Fiscal
(€Milhões)

Taxa de Desemprego vs Rácio de Criação por
encerramento de Empresa
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Os vectores da estratégia de crescimento
Financiamento externo

Objectivo

Estado

• Organização de programas de investimento de âmbito europeu para a
competitividade e as redes de Infraestruturas é uma oportunidade vital
• Programas de privatização de empresas como veículos de alargamento do
âmbito do investimento externo inicial
• Captação de investimento em fundos de investimento europeus e globais

Melhorias implementadas,
com necessidade adicional
de intervenção

Onde estamos?
Investimento Directo Estrangeiro em Portugal – valor
líquido (€Milhões)

Evolução do peso do Sector Empresarial do Estado no PIB
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Os vectores da estratégia de crescimento
Financiamento interno

• Reconstituição do Sistema Financeiro interno, com resolução das
imparidades e formação de centros de acumulação de capital implica o
apoio e a supervisão pelo BCE
• Alargamento das maturidades das dívidas soberanas e da correcção das
imparidades geracionais terá de ser acordada no âmbito da zona euro
• Reconstituição do Sistema Financeiro interno será feita no quadro da
evolução do Sistema Financeiro europeu

Objectivo

Estado
Melhorias implementadas,
com necessidade adicional
de intervenção

Onde estamos?
Evolução da estrutura de Financiamento das Empresas
(% do activo)
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Os vectores da estratégia de crescimento
Integração na zona euro

Estado
Objectivo

• Não sendo uma zona económica perfeita, a zona euro gerou assimetrias de
competitividade e movimentos de capitais com consequências críticas
• Correcção desses efeitos abre a oportunidade para a reconfiguração do
espaço económico europeu e de cada economia integrada

Melhorias implementadas,
com necessidade adicional
de intervenção

Onde estamos?
Peso da União Europeia nas importações e exportações
portuguesas

Peso da União Europeia no IDE português
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A Missão Crescimento

A Nossa Missão

Os Nossos Valores

Liberdade e Independência
A Missão Crescimento é uma

A Missão Crescimento é um espaço de debate e
pensamento independente e livre, sem restrições
de natureza ou orientação política, religiosa, étnica
ou qualquer outra.

Rigor e Isenção

plataforma de pensamento,
debate e produção de
acção orientados para a
sociedade portuguesa;
mobilizando e
congregando esforços em
vista o crescimento
económico de Portugal.

O debate deve assentar em estudos rigorosos e
credíveis, realizados à luz dos melhores
princípios da investigação académica e da
produção do conhecimento científico.

Diversidade

Prioridade à Participação
A Missão Crescimento utiliza todos os meios
ao seu alcance para agregar e interagir com
toda a sociedade, envolvendo o maior
número possível de sensibilidades e
opiniões.
.

A Missão Crescimento acolhe todos os contributos
externos e independentes que, respeitando os seus
valores, contribuam para a promoção do
crescimento económico de Portugal.

Prioridade à Acção

Os estudos realizados são propostas de acção,
oferecendo e colocando à consideração dos
decisores públicos e privados propostas e medidas
de acção concretas respeitando os princípios da
economia de mercado e iniciativa privada.

A Direcção Executiva:

O Conselho Geral:
Adriano Gomes PIMPÃO

•

Paulo CARMONA (Presidente)
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(Presidente)
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Daniel PROENÇA de
CARVALHO
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António PINHO CARDÃO (VicePresidente)
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João SALGUEIRO
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Álvaro NASCIMENTO

Carlos MATIAS RAMOS (VicePresidente)
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Alberto CASTRO

•

António SALVADOR PINHEIRO

•

Clemente PEDRO NUNES
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Luís SÍTIMA
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Jorge MARRÃO
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