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Entrevista Klaus Regling
DI RECTOR- E XECU TI VO DO F U N DO E U ROPE U DE E STABI LI DADE F I N AN CE I RA

OE será “passo importante”
para provar aposta nas reformas
Presidente do Fundo da Zona Euro avisa que sem crescimento a economia
portuguesa não é viável. Reformas estruturais têm de continuar
RUI PERES JORGE, EM BRUXELAS
rpjorge@negocios.pt

KlausReglingfaloucomo Negócios,
em Bruxelas, durante quase uma
hora,naterça-feira,odiaseguinteà
aprovação pelo Eurogrupo da 12ª
avaliação do programa português.
Vê asaídalimpacomo um decisão
naturalnocontextodecondiçõesde
mercadomuitofavoráveis,masnão
esconde,aindaqueosminimize,os
riscosqueoPaísenfrenta.Osmaiorestalvezsejamestagnareperdero
ímpeto das reformas que a troika
promoveunos últimos anos.
Há três meses defendeu que se Portugal
solicitasse alguma assistência, deveria
acederà linha cautelarmais dura [entre
as duas que o MEE disponibiliza], dadas
as fraquezas do País. Agora Portugal faz
uma saída limpa. Como explica isto?

A situação melhorou mais depressadoqueamaioriaesperava.É
oresultadodeumaforteimplementaçãodoprograma,mastambémde
umasituaçãomelhorqueoesperado nos mercados: mais entrada de
capitalnaEuropadoqueesperávamos há três meses, em parte relacionado com os mercados emergentesnãoestarematerumdesempenho muito positivo. Aexperiênciamostraquequandoosmercados
começamamexer, mexemmuito.
A situação em Portugal melhorou consideravelmente, mas a dívida pública é
muito mais elevada [que antes da crise
em 2005], adívidaexternaé mais ou menos amesmae muito altaem termos europeus. Quão confiante está que se será
possível lidar com toda esta dívida?

Osriscosexistem,nãoapenasna
Europa.Todosospaísesindustrializados têmníveis de dívidasubstancialmentesuperioresaosanteriores
àcrise. É poristo que cadapaís tem
detrabalharpararegressaraumasituaçãomaisnormal,parareduziros
níveisdedívida.
A dívida do sector privado em Portugal
é muito elevada, e a dívida externa é
superior a 200% do PIB. Nem todos os
países têm estes números…

Não todos, mas muitos países na

Para que conste:
eu não descreveria
Portugal
como frágil.
Se as reformas
continuarem
os riscos são
muito baixos.
Uma linha
cautelar
não custa
quase nada.
Novo pedido de
ajuda implicará
“possibilidade
de um programa
completo”.
Uma linha cautelar
não custa
quase nada.
Europa e fora da Europa têm. Mas
Portugal tambéme temque se lidar
comaquestão.Osaldodabalançacorrente[saldoexterno]foipositivoem
2013. Um grande sucesso que não é
muitas sublinhado é que o rácio das
exportaçõessobreoPIB,queeratradicionalmente muito baixo emPortugal–cercadeumterço–aumentou
cercade10pontospercentuaisduranteestepontodeajustamento,de35%
para45%. Este é umgrande sucesso
e é o resultado de ganhos de competitividadeedereformas.

O peso das exportações sobre o PIB aumentou, mas o PIB caiu consideravelmente. Por outro lado, o peso das importações tem estado estável, o que indicia que uma vez que a economia recupere, poderá crescer novamente.
Como vê este risco?

As exportações são um sucesso,
masnemtodaamelhorianabalança
correntesurgedaí.Umaparteécíclica,echegadacompressãodasimportações,oqueénormalquandooPIB
cai, e umaparte disso irárecuperar.
Maséimportantequeacompetitividadesejareforçadaatravésdereformasestruturaisequeasituaçãodabalançacorrentenãosetorneexcessiva
novamente. Esse deve ser um elementocentraldaestratégiadoGoverno.
Garantir que os défices externos não
regressam?

Pelomenosnãoumgrandedéfice
dabalançacorrente.Seforumpequenoedeterminadopeloinvestimento,
não faz mal. Acomposição é importante: se for tudo para consumo, é
mau; se forprincipalmente parainvestimento, de formaaque adívida
possaserservida,ahistóriaécompletamentediferente.
Uma linha cautelar, quanto custaria?

Atéodinheirosernecessárioelevantado,umalinhacautelarnãocustaquasenada.Aexpectativaéquenão
sejanecessária,enessecasonãoécobradaqualquertaxadejuro.
Portugal criou uma almofada de cerca
de 15 mil milhões de euros, que poderá custar em torno de 450 milhões de
euros por ano em juros. Que sentido
económico é isto faz, se o seguro poderia ser concedido, sem custos, pelo
MEE?

Todosospaísestêmalgumaalmofada.AIrlandatem,aEspanhatem,e
aAlemanhatambémtemumagrandealmofada.Esteéumprocedimento normal, e neste momento é aconselhávelterumaalmofadamaioretalvezmaiordoqueantesdacrise.
Mas concede que se Portugal tivesse
optado por uma linha cautelar, não necessitaria de uma almofada tão gran-

de? Ou não está relacionado?

Háumaligaçãomarginal,masnão
muito grande. As taxas de juro estão
em mínimos históricos e por isso o
custonãoéassimtãoelevado.
Da perspectiva europeia não seria melhor evitar ter um País, que é ainda frágil, a gastar esta quantidade de dinheiro numa almofada?

Paraqueconste:eunãodescreveriaPortugalcomofrágil.Asreformas
têmdecontinuar,masPortugalestá
paraládessaclassificação.Seosmercadosficaremmenospositivossobre
aEuropa–nãoestouafalardePortugal–oMEEestálácomoumagarantiafinanceirapermanente.
Mas uma linha cautelar é um seguro
contra o futuro. E aí conseguimos ver
muitos riscos: mercados emergentes a
fazerem o capital mover-se, testes de
stress pelo final do ano, por exemplo.
Não seria melhor?

Seasreformascontinuaremosriscos são muito baixos. Aministradas
Finanças portuguesa expressou a
mesmaopinião: o ajustamento não
acabou,asreformasdevemcontinuar
eosdéficesdevemreduzir-se.Omomento nos mercados agoraé extremamentepositive,sabemosqueisto
pode mudar. Mas não mudará nos
próximosmeses.
Se em algum momento, no próximo
ano ou dois, Portugal enfrentar dificuldades de financiamento e requerer assistência ao MEE, pensa que uma linha
cautelar estaria disponível? Ou será
que o País cairia num programa completo novamente?

Todos os instrumentos do MEE
estão disponíveis a todos os membros.Asdiferentesopçõesforamdesenhadasparacircunstânciasespecíficas que afectemoupossamafectar
acapacidadedeacessoaosmercados.
Oscritériosdeelegibilidadesãomuito claros no tratado do MEE. Teríamosdeavaliarquãosériossãoosproblemasquejustificamopedido,eactuardeacordo.Istoincluiapossibilidadedeumprogramacompleto,mas
essaéumahipóteseteóricanestemomento.Portugaltemsucessoacorrigirdesequilíbrios importantes; e co-

meçouaganharacessoaosmercados
etomouadecisãoclaradeselevantar
pelos seus pés. Não vejo agoraanecessidadedequalquertipodeprograma.
Portugal sairá do programa nas próximas semanas e estará sujeito a um Sistema de Alerta Avançado do MEE até
que o dinheiro seja pago, o que acontecerá em 2040. Temos uma longa relação pela frente. Que informação…

Estamosansiosos.Temosumarelação muito boacom as autoridade
portuguesaseogoverno.
Mas de que informação precisarão regularmente?

Numabase continuasaberemos
exactamentequantonosédevidode
cadapaísquenospediuemprestado.
Precisamosqueosreembolsossejam
feitos atempo, pois temos de pagar
aosobrigacionistas.Istosignificaque
olharemoscomatençãoparaoorçamentonosseisa12mesesseguintes,
etambémumaperspectivadelongo
prazoàsituaçãoeconómicaeaosdesenvolvimentos, o que é necessário
paraanossaanálise de sustentabilidade. Isto não implicarámais esforçosdecomunicaçãodeinformação.
Trabalhou no FMI muitos anos. Da sua
experiência o que aconteceu habitual-
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Bruno Simão

K L AU S R E G L I N G
UM DECANO DA CONSTRUÇÃO
DA ZONA EURO
Klaus Regling liderou entre 2001 e
2008 a Direcção-geral de Assuntos
Económicos e Financeiros da
Comissão Europeia, o centro
nevrálgico de investigação, análise e
decisão das política económica de
Bruxelas. Viu o euro nascer e
acompanhou-o nos primeiros anos
de sucesso: na década de 90 ocupou
os cargos mais altos relacionados
com os assuntos monetário e
financeiro no Ministério das Finanças
alemão: na década seguinte fez o
mesmo na Comissão.
Quando a crise rebentou já estava a
trabalhar no sector privado, como
consultor. E foi quando a crise
ameaçou a sobrevivência do próprio
euro que ajudou a nascer que
regressou às lides europeias, para
fazer nascer o fundo permanente de
resgate da Zona Euro que, para
muitos, se virá a tornar no FMI da
Europa. O curriculum de Regling
qualifica-o especialmente: é nacional
da maior potência europeia, conhece
as lides da política de Bruxelas e de
Berlim como poucos, trabalhou
vários anos no Fundo Monetário
Internacional e passou pelo sector
privado.

mente após a saída dos programas: os países costumam relaxar
o esforço reformista? Vê esse risco em Portugal?

Aministradas Finançamostrou grande determinação em
continuar com as reformas, no
ladoorçamentalenoajustamentoestrutural.Quantoolhoparaa
experiênciadoFMIàvoltadoglobo,nofimdosprogramasadeterminação paracontinuarcom as
reformas por vezes esmorece.
Talvezistosejahumano,masestouconfiante que naZonaEuro
construímosumsistemamelhor,
cominteracçãocontinuaepróxima entre Comissão Europeia,
BCE, FEEF/MEE e os países visados.
O próximo orçamento é decisivo na
percepção dessa determinação em
Portugal?

É certamente um passo importante. Não apenas emPortugal: os orçamentos são sempre
importantes. Vários países na
ZonaEuroaindatêmdéficessuperioresa3%etodossecomprometeramabaixá-lo paraumvalorinferiora3%,edepoisparaum
equilíbrio estrutural. Qualquer
desvio aeste caminho serávisto
negativamente.

Perdão de dívida da UE: “Não vai acontecer”
Quais são os riscos para Portugal?

Portugalestáasairdarecessão e
nós vemos melhores expectativas,
masocrescimentoaindanãoémuitoforte.Oobjectivodeveseraumentarataxade crescimento potencial.
Deveriasermaisaltaque1,5%emais
altaquenopassado.Istonãoaconteceráautomaticamente,sóacontecerácomaspolíticascorrectas.
Se isso não acontecer, a dívida será sustentável?

Todasasinstituiçõesinternacionaiseatroikaconcluemqueadívida
ésustentávelemPortugal.Serámuito mais fácil quando o crescimento
aumentar. E esse deveriasero verdadeiroincentivo:aceitarmaisreformaseajustamentoparaatingiruma
trajectóriadecrescimentomaiselevada,quepermitaadesalavancagem
dosectorprivadoegarantaasustentabilidadedadívida.
Nas análises de sustentabilidade assume-se com frequência um crescimento
nominal de 4%: 2% de inflação, 2% de

crescimento real. Estes valores não estão nas projecções nesta década. Isto
preocupa-o?

Aindatemos seis anos até 2020.
Nomeucenáriobase,Portugaldeveriatercrescimento nominal de 4%
nasegundametade dadécada. Um
outro ponto: paraPortugale outros
países que pedem emprestado ao
FEEFeaoMEE,ofardodadívidaassociado é mais baixo que o normal
porqueosnossoscustosdefinanciamentosãomuitobaixos.
Em Portugal têm ocorrido discussões sobre reduções de dívidae de taxas de juro
pelas instituições europeias. Politicamente seria viável e é possível baixar os
vossos juros na dívida portuguesa?

“Haircuts” emempréstimos das
instituições europeias não são politicamenteviáveis;oEurogrupodeixouistomuitoclaro:nãovaiacontecer.Sobreosjuros,nóscobramosos
nossoscustosdefinanciamento,que
são de cercade 1,5% nos empréstimos aPortugal, Gréciaou Irlanda.
Isso não pode baixarporque temos

depagaraosnossosobrigacionistas.
Se as nossas taxas de empréstimo
fossemmaisbaixas,alguémteriade
pagaradiferençae eunão vejo apetiteparaisso.
E diferir o pagamento de juros, como
aconteceu na Grécia. Isso seria viável?

Isto é um novo empréstimo pelos10anosemqueosjurossãodiferidos.Omontantededívidaaumentaporissotemdeserpagomaistarde. Esse instrumento estádisponíveledecidiu-sequeseriausadopara
a Grécia, porque a situação era a
mais séria e muito mais séria que
em Portugal. Nunca foi discutido
paraPortugal.
O maior partido da oposição em Portugal defendeu que o serviço da dívida é
demasiado elevado. Falaram em baixar
as taxas de juro e diferir juros. Isto tem
sentido para si neste momento?

Isto não foi discutido na Zona
Euro porque o custo de juros para
Portugal é muito baixo. Provavelmentehistoricamentebaixocompa-

rado com os anos de 1990. Mesmo
comníveis baixos de dívida, o fardo
sobreoorçamentoeraprovavelmentemaiselevadodoquehoje.
Portugal tem necessidades de financiamento baixas este ano e no próximo,
mas depois de 2016 precisará de financiar-se em 16 a 17 mil milhões de euros
por ano. Isto é muito mais do que Portugal estava habituado antes da crise.
É um risco?

O nível de dívidaé elevado e por
issopoderãoexistirpicosderefinanciamento, mas ao mesmo tempo o
déficedeverábaixarmaisePortugal
deveráatingirumexcedenteprimário.Quandoestendemosasmaturidadesparapróximode22anos,olhámos commuitaatenção parao perfilde amortizações e tentámos suavizareste efeito. No fimdo diatudo
dependerádasituação nos mercados, o que é sempre umacombinação davisão geraldos mercados sobreaEuropa,maisasituaçãoespecificadopaís,eissodependerádoprogressonasreformas.

