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A economia portuguesa enfrenta um prob-
lema muito sério: o crescimento da produtivi-
dade é anémico, o crescimento do produto é
muito baixo, o défice público é grande e o dé-
fice da balança corrente é enorme.

Olivier Blanchard (2007)

Abstract

1A Balança Corrente portuguesa tem estado deficitário
em cada um dos últimos 15 anos. Durante este período
os défices acumulados atingiram a extraordinária cifra de
120% do PIB. Para uma economia em desenvolvimento
e em envelhecimento, esta trajectória apenas seria sus-
tentável com perspectivas tremendamente favoráveis de
crescimento do produto. Por outro lado, as opções de po-
litica económica são limitadas: não existe politica mon-
etária autónoma, não existe moeda para desvalorizar e
as possibilidades em incorrer em défices públicos ou au-
mentar a dívida estão grandemente limitadas. A alter-
nativa restante para iniciar o necessário processo de re-
dução dos níveis de dívida (privada e pública), é uma al-
teração da estrutura fiscal que incentive a poupança pri-
vada e as exportações mas que seja neutra em termos do
saldo do orçamento dos administrações públicas. Um au-
mento das taxas do IVA conjugada com uma redução das
Contribuições Patronais para a Segurança Social (Taxa
Social Única -TSU) – a chamada desvalorização fiscal
2– pode, em princípio, alcançar o objectivo desejado se
acompanhado por um clima de moderação salarial. Para
que seja possível obter um ganho significativo de compet-
itividade e uma redução assinalável no consumo, as al-
terações nas taxas de imposto teriam de ser grandes. Não

1Faculdade de Economia, Universidade Nova de Lisboa.
Contact: ffranco@fe.unl.pt. I am grateful to Ana Paula
Guimaraes and Joao Marques for their excellent research assis-
tance.

2Veja-se (5).

obstante ser difícil proceder a uma quantificação exacta
das variações, o aumento inicial da taxa efectiva de IVA
necessário para que a TSU seja reduzida em 20 pontos
percentuais (ou seja, praticamente eliminada) é, aproxi-
madamente 10 pontos. Um tal aumento no IVA poderia
ser alcançado criando uma taxa única de 23%. Este au-
mento poderia ser anunciado como temporário, enquanto
que a redução da TSU seria permanente. A natureza tem-
porária do aumento do IVA é mais atraente politicamente
e preserva o efeito positivo na poupança privada e nos
ganhos de competitividade. Neste trabalho estudamos
os efeitos de uma desvalorização fiscal1 obtida através
de uma substituição, orçamentalmente neutra, de con-
tribuições para a SS por impostos sobre o consumo3.

Os Desequilíbrios da Economia Por-

tuguesa

A Figura 1 representa a evolução da procura agregada
deste a adesão ao Euro.
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Figure 1: Aggregate demand in Portugal

3A Alemanha adoptou esta política em 2007 quando aumen-
tou o IVA em 3 pontos e reduziu as contribuições patronais, Mais
recentemente, também a Hungria adoptou uma medida similar.
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Aparentemente, o endividamento externo líquido tem
financiado predominantemente o consumo privado e
público, enquanto que a fracção no investimento privado
tem diminuído. Isto sugere que.Portugal necessita de au-
mentar a poupança privada reduzindo o consumo e mel-
horando as exportações líquidas.

Melhorando a competitividade para re-

duzir o défice externo

O estudo realizado encontrou os seguintes resultados
para uma amostra de 9 países da UEM4 desde o início
do EURO. A médio prazo (2000-2008):

• Existe uma relação negativa entre défices comerci-
ais e variações na competitividade, medida pelos
custos de trabalho unitários unilaterais (CTU).

• A Produtividade Total dos Factores (PTF) está neg-
ativamente relacionada com os CTU.

• Uma estrutura fiscal que favoreça o consumo relati-
vamente ao trabalho está positivamente relacionada
com os CTU.

• A fracção do consumo público gasta em salários
tende a estar positivamente relacionada com os
CTU.

• A inflação dos bens não transaccionáveis relativa-
mente aos transaccionáveis não aparenta estar rela-
cionada com os CTU.

Por outro lado, no curto prazo (1 ano):

• A PTF não está relacionada com os CTU.

• Um aumento de 1 pp na taxa efectiva de IVA au-
menta os CTU de 1 pp.

• Um aumento de 1 pp na TSU efectiva aumenta dos
CTU em 0,7 pp. Um crescimento de 1 pp na in-
flação dos bens não transaccionáveis relativamente
aos transaccionáveis aumenta os CTU em 1,25 pp.

• Um aumento de 1 pp nos salários das Adminis-
trações Públicas aumenta os CTU em 1,48 pp.

4Excluiu-se a Bélgica, Irlanda e Luxemburgo uma vez que
para estes países a ligação estreita entre as balanças Comercial e
Corrente não se verifica.

Receitas Fiscais em Portugal

A taxa genérica de IVA em Portugal é 21% e tudo in-
dica que será aumentada para 23%. As contribuições
do empregador para a segurança social são 23,75% do
salário bruto. Cada um deste impostos gera uma receita
de aproximadamente 8,7% do PIB. A dependência das
receitas fiscais dos impostos sobre os salários é ligeira-
mente superior à média europeia; o IVA também tende a
ter em Portugal um peso maior nas receitas fiscais. Este
maior peso não pode ser explicado apenas pelas taxas
serem altas pois, não só Portugal não possui a taxa máx-
ima mais elevada, como certos bens relevantes gozam de
taxas reduzidas inferiores ao padrão europeu. Por exem-
plo, as taxas sobre a electricidade ou gás natural são mais
baixas do que no resto da Europa.
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(a) VAT rates in Europe, general rate and petrol.
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(b) VAT rates in Europe, electricity and natural gas.

Figure 2

Eu interpreto a importância das receitas do IVA como
um outro sintoma do excessivo peso do consumo privado.
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Table 1: VAT and ESSC in Portugal

Tax Basis Tax rate Revenue Effective tax rate

Consumption 68% 21% 8.79% 12.7%

Gross Wages s.t. Tax 36.5% 23.7% 8.68% 23.7%

Cálculos rápidos, em que a base fiscal é mantida con-
stante, sugerem que, por cada ponto percentual de au-
mento da taxa efectiva de IVA a TSU pode reduzir-se
1,86 pontos, para manter a receita fiscal. Note-se que
para aumentar a taxa efectiva de IVA pode aumentar-se
a taxa genérica ou aumentar as taxas reduzidas. É claro
que a base tributária não permaneceria inalterada na se-
quencia dessa alteração da estrutura fiscal. No artigo é
desenvolvido um modelo teórico que permite inferir o
ajustamento qualitativo da economia a uma tal alteração
(aumento do emprego e redução do consumo privado).

Conclusões

Considere-se um corte na TSU de 23,75% para 3,75%.
Em teoria isto provocaria uma redução instantânea dos
custos laborais de 20%. O mesmo corte, usando agora as
elasticidades estimadas com dados de painel para difer-
entes países, produz uma redução (mais realista) de 15%
nos CTU. Para manter as receitas fiscais inalteradas, a
taxa efectiva de IVA deveria aumentar 10,7 pp. Este au-
mento da taxa efectiva é enorme mas a redução dos cus-
tos de trabalho assim permitida também o é. O Quadro
2 mostra que uma taxa única de 21% corresponderia a
uma aumento da taxa efectiva de 8,3 pontos, dos actuais
12,7 %. A aplicação uniforme da anunciada taxa geral
de 23% elevaria a taxa efectiva em 10,3 pontos. Convém
enfatizar, de novo, que estes cálculos simples não levam
em consideração alterações da base fiscal. A evidência
empírica mostra que aumentos no IVA são repassados,
quase imediatamente, para os salários. Uma condição
necessária para reduzir os CTU e aumentar a competi-
tividade é, pois, que os salários se mantenham estáveis.
A alteração aqui analisada tornaria a estrutura fiscal por-
tuguesa mais distante da típica na Europa e mais próxima
da de países como a Dinamarca onde as contribuições pa-
tronais são cerca de 3% e existe uma taxa única de IVA
de 25% em virtualmente todos os bens e serviços5. Uma
versão transitória da alteração pode tornar a proposta po-
liticamente mais apelativa. A uniformização temporária,

5Alguns bens estão isentos. Estes incluem jornais, habitação,
saúde e serviços bancários.

digamos por 2 ou 3 anos, das taxas do IVA poderia gerar
receitas suficientes para financiar a redução da TSU e es-
poletar uma dinâmica de ajustamento com menor con-
sumo, maior competitividade e mais emprego. Se a po-
litica fosse bem sucedida, o aumento da base fiscal da
TSU ajudaria a compensar a redução do consumo e per-
mitiria a redução futura das taxas de IVA em certos bens
e serviços. Mais importante, a redução do consumo
permitiria que a economia portuguesa iniciasse o muito
necessário processo de redução do endividamento.
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