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QUER PAGAR MENOS
POR TODOS OS SEUS CRÉDITOS?

Publicidade

A o cabo de mais de uma 
década de esforços de 
consolidação e refor-
mas, a Grécia regressa 

este sábado a uma relativa norma-
lidade na governação económica 
europeia com o fim do programa 
de vigilância reforçada do país ini-
ciado em 2018, na sequência de 
três resgates no valor de 280 mil 
milhões de euros e de um ajusta-
mento que infligiu uma fatura so-
cial pesada. 

A não renovação dos termos 
de quatro anos de controlo mais 
rigoroso da despesa pública e de 
mais de meia centena de compro-
missos de reforma assumidos pelo 
país foi aprovada em junho pelo 
grupo do Euro e formalizada na 
passada semana pela Comissão 
Europeia, que admitiu o fecho de 
um “capítulo difícil” no qual Bru-
xelas também aprendeu “lições” 
no que toca à gestão de crises no 
espaço europeu. 

 “Graças aos sacrifícios da po-
pulação, à determinação das au-
toridades, está seguro o futuro da 
Grécia no seio da nossa União”, 
considerou Paolo Gentiloni, o co-
missário europeu da Economia. 
Em Atenas, o ministro das Finan-
ças grego, Christos Staikouras, 
destacou também os sacrifícios de 
mais de uma década e defendeu os 
resultados de uma política “eco-
nómica prudente e orientada para 
as reformas”. 

O capítulo da vigilância refor-
çada fecha-se, com passagem para 
as regras habituais do semestre 
europeu (a cláusula de salvaguar-
da continua suspensa, devido à 
pandemia), mas a Grécia prosse-

gue ainda os seus trabalhos. 
“O fim da vigilância reforçada 

não vai abrandar, e pode mesmo 
reforçar, as reformas necessárias”, 
defende Manos Matsaganis, dire-
tor do Observatório da Economia 
Grega e Europeia da Fundação 
Helénica para Política Europeia e 
Externa. 

O que se espera, diz este eco-
nomista grego, é que o governo de 
Atenas vise agora menos medidas 
de fundo que estavam até aqui 
“implacavelmente focadas na 
poupança orçamental”. “As pou-
panças foram por vezes inevitá-
veis, ou mesmo necessárias, mas 

foram tão duras que empurraram 
a economia grega para uma traje-
tória de crescimento baixo: quali-
ficações baixas, salários baixos, 
baixo valor acrescentado.” 

Em mais de uma década de 
controlo da crise desde 2010, a eco-
nomia grega perdeu um quarto do 
seu volume. O desemprego perma-
nece ainda em níveis elevados, em-
bora já não afete quase um terço da 
população, como ocorreu no auge 
da crise. O rendimento das famílias 
ainda não recuperou e, à semelhan-
ça do que sucede em Portugal, o ris-
co de pobreza atinge cerca de um 
quinto da população. 

Com o novo quadro de liberda-
de para a decisão política – embo-
ra envolto em grande incerteza e 
novas dificuldades trazidas pela 
pandemia e crise energética – a ex-
pectativa é que a Grécia possa se-
guir novas reformas, “destinadas a 
reavivar a economia, aumentando 
exportações e fazendo a transição 
do modelo de crescimento do país 
para uma patamar mais elevado”, 
diz Matsaganis. Nomeadamente, 
procurando modelos de produção 
com menor dependência energé-
tica, a modernização da adminis-
tração pública, ajudando as empre-
sas a fazerem a transição digital e 

Atenas regressa este sábado à relativa normalidade na governação, depois de 12 anos sob vigilância apertada. 

John Kolesidis /Reuters

PROGRAMA DE AJUSTAMENTO

Atenas tem a partir de amanhã rédea quase solta após 12 anos de controlo rigoroso. 
Bruxelas dá oficialmente por terminado o programa de vigilância reforçada que 
se sucedeu a três resgates e a um ajustamento doloroso da economia helénica. 

MARIA CAETANO 
mariacaetano@negocios.pt

Grécia está livre para se governar, 
mas reformas são para continuar 

aumentando as qualificações da 
população, defende. 

São, para o economista, es-
tas as reformas de que o país 
precisa e que a política do atual 
governo “parcialmente” visa. 
Inclusivamente, com o apoio 
dos fundos europeus para a re-
cuperação (30,5 mil milhões 
de euros em subvenções e em-
préstimos). 

Por outro lado, “a saída da 
vigilância reforçada também 
sinalizará aos investidores es-
trangeiros que a Grécia é se-
gura”. 

 
Os 15 trabalhos de Atenas 
Até lá, ainda há reformas acor-
dadas com Bruxelas por con-
cluir. Do rol de compromissos 
assumidos, mais de metade 
tem execução completa na 
apreciação feita ao cabo de 14 
rondas de monitorização mais 
apertada.  Entre os processos 
concluídos está a alteração das 
regras de controlo e previsão de 
despesa orçamental, o reforço 
de pessoal na máquina fiscal, a 
flexibilização dos controlos de 
capital, a reforma do sistema de 
pensões e da tributação de imó-
veis, das regras de insolvência 
de empresas e do licenciamen-
to de investidores, a informati-
zação de tribunais, mudanças 
nas regras de atualização do sa-
lário mínimo e algumas priva-
tizações. 

Outros 15 trabalhos prosse-
guem, com compromisso por 
parte do governo de Atenas de 
uma conclusão até outubro, um 
mês antes de um novo desem-
bolso a favor do país no valor de 
748 milhões de euros. Incluem 
ainda a conclusão do grosso dos 
processos de privatização, a 
limpeza de pagamentos em 
atraso do Estado, ou a centrali-
zação dos processos de contra-
tação pública na saúde.  

Graças aos sacrifícios 
da população, à 
determinação das 
autoridades, está 
seguro o futuro da 
Grécia na União. 
PAOLO GENTILONI 
Comissário europeu da Economia

“

A PERSISTÊNCIA DA MAIOR DÍVIDA DA UE 
Evolução do PIB e do rácio da dívida pública, em percentagem 

A dívida grega mantém-se a mais elevada dos 27 Estados-membros 
e a quarta maior do mundo. O Governo de Atenas projeta para este 
ano uma descida para os 180,2% do PIB no seu Programa de Esta-
bilidade. A retoma do crescimento deverá ajudar. 

Fonte: FMI

14,7% 
DESEMPREGO 
A taxa de desemprego 
caiu no ano passado 
para 14,7%. Foi de 
17,6% em 2020 e teve 
o seu pico, nos 27,8%, 
em 2013. 

19,6% 
POBREZA 
O risco de pobreza 
entre a população já 
diminuiu, depois de 
ter superado 23% no 
auge da crise, mas 
mantém-se elevado.  

7,4% 
DÉFICE 
Em 2021, o défice 
orçamental ficou nos 
7,4% do PIB, bastante 
abaixo das previsões. 
Atenas espera um 
excedente em 2023. 

11,3% 
PREÇOS 
Em julho, a taxa de 
inflação estava em 
11,3%, sendo a Grécia 
um dos poucos países 
do euro com recuo de 
preços em cadeia.  

TRÊS PERGUNTAS A 
MANOS MATSAGANIS  
Diretor do Observatório da Economia 
Grega e Europeia 

O fardo da dívida pública grega é 
o mais pesado dos 27, mas não 
deverá ser problema para os co-
fres de Atenas nos próximos 
anos, diz o economista  e profes-
sor de Finanças Públicas, Manos 
Matsaganis. 

 
Quais são hoje as principais 
vulnerabilidades da Grécia? 
A dívida atinge quase 200% do 

PIB. A inflação está em dois dígi-
tos. A taxa de desemprego, em-
bora fortemente reduzida desde 
o ponto mais profundo da crise, 
permanece o dobro da média 
europeia. A economia está de-
masiado dependente do turis-
mo, que representa mais de 20% 
do PIB e mais de 25% de todo o 
emprego de 2019, segundo esti-
mativas do Conselho Mundial de 
Viagens e Turismo. O fosso no in-
vestimento é abissal. As qualifi-
cações são desanimadoramente 
baixas, restringindo o objetivo 
de melhorar o desempenho das 
exportações. E por aí fora. Mas o 
país também tem forças: os gre-
gos provaram ser resilientes na 
adversidade. A questão-chave, 
portanto, não é a de saber se o 
país tem vulnerabilidades, mas 
se as pode resolver a partir das 
suas forças. É razoável esperar 
que o consiga fazer.  

É provável que a dívida grega 
volte à notação de investi-
mento em 2023? 
A dívida ainda é um problema: 

a Grécia tem hoje o maior rácio 
de dívida pública relativamente 
ao PIB da UE (193% em 2021). 
Contudo, o serviço da dívida não 
é uma questão para os próximos 
anos, uma vez que a dívida está 
sobretudo nas mãos de investi-
dores institucionais e é suporta-
da em juros baixos. O desafio-
-chave é impulsionar o cresci-
mento: se isso for alcançado, en-
tão a dívida representará um far-
do menor. 

 
O BCE anunciou um novo me-
canismo antifragmentação, 
ao preparar uma aceleração 
na subida dos juros. Será uma 
rede segura o suficiente para 
a Grécia e os restantes países 
do Sul da Europa? 
É aquilo que os gregos e outros 

europeus esperam fervorosa-
mente. O próximo inverno será 
difícil, isso é certo. Rezemos para 
que a guerra na Ucrânia termine 
em breve e para que os deciso-
res políticos em Frankfurt e em 
Bruxelas, assim como em todas 
as capitais europeias, giram as 
consequências económicas o 
melhor que for possível. 

“O serviço da dívida 
não é uma questão 
para os próximos anos”

matsaganis
Evidenziato


