
Estudos de Economia, val. x, n. o 2, Jan.·Mar .. 1990 

DUAS NOTAS SOBRE A DINAMICA DA D(VIDA PUBLICA: 
0 CASO RECENTE PORTUGUES 

Manuel Ferreira Teixeira (*) 

lntroduc;ao 

Recentemente, o problema da dfvida publica portuguesa tem suscitado mul
tiple interesse. 

Como origem de tal interesse, encontram-se os factos estilizados do cres
cimento continuo da dfvida publica em percentagem do PIB, no perfodo 
1975-1988 e o decrescimo da dfvida publica externa, tambem em percenta
gem do PIB, no perfodo 1985-1988. 

Nesta nota pretendo levantar duas questoes relacionadas com os factos 
estilizados referidos: 

a) E a estrutura da despesa publica, impastos, crescimento do pro
duto e taxa de juro real consistente com um racio estavel (isto 
e, finito) da dfvida publica em relac;ao ao PIB? 

b) A componente externa da dfvida publica segue algum padrao defi
nido e qual a relac;ao com um saldo externo (por exemplo, a BTC)? 

A primeira questao tem uma aproximac;ao no n. o 1, atraves de uma equa
c;ao dinamica da dfvida publica. 

A segunda questao tem uma aproximac;ao no n. o 2, com uma variante 
do modelo do pafs devedor 6ptimo (Siebert, 1987). 

1 - A equac;ao dinamica da divida publica 

1.1 - Formaliza(:io teorlca 

Defina-se o defice orc;amental como: 

G-T+iB=H+B (1) 

onde a notac;ao e a habitual e um ponto sobre a variavel significa a sua deri
vada temporal. 

(*) Agrade<;:o a leitura previa e as observa<;:oes do Prof. Jorge Santos. 

Os erros sao da minha responsabilidade. 
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Numa economia em crescimento o que conta nao e o valor absoluto do 
defice, mas a sua rela9ao com uma medida do rendimento, por exemplo, o 
PIB (Y). Podemos entao escrever: 

. . . 
d + i b = HIY + b + b Y/Y (2) 

onde d e b representam o defice primario, em percentagem do PIB, e o racio 
da dfvida publica (8/Y), respectivamente. 

Podemos rearranjar (2) como uma equa9ao diferencial em b: 

b = d- HIY + b [i-n - n] (3) 

onde n e a taxa de infla9ao e n [(dyldt}ly] representa a taxa de crescimento 
real do PIB, sendo y o PIB real. 

A equa9ao diferencial (3) em b tem como solu9ao: 

b = b +A ert (4) 

com: 
- . 
b = [d- HlY] I [n + n - i] 
r =i-n-n 

A estabilidade requer que r < 0, ou seja, que a taxa de juro real seja 
menor que a taxa de crescimento real do produto. 

0 racio b representa o valor estacionario da rela9ao entre a dfvida publica 
e o rendimento nominal. Se a estabilidade e verificada, entao havera um valor 
finito para o racio referido, o qual e tanto maior quanto maior for o defice pri
mario e menor a seignorage. 

Quando n > r ( = i- n}, o racio da dfvida publica cresce a uma taxa 
decrescente e, eventualmente, aproxima-se de valores estacionarios, mesmo 
quando o or9amento regista defices primarios e o servi9o da dfvida e feito com 
recursos a novos emprestimos. Pode-se dizer, neste caso, como Buiter (1985), 
que o Governo segue «jogos Ponzi honestoS>>. 

Quando a taxa de juro real implfcita na dfvida excede a taxa de cresci
mento real do PIB, entao isso impoe uma restri9ao ao comportamento do 
Governo ao Iongo do tempo. 

A equa9ao (4) constitui a base do exercfcio numerico, que apresento no 
numero seguinte. Nesse numero levanta-se a possibilidade de em Portugal, num 
futuro proximo, a taxa de juro real ser maior que a taxa de crescimento real 
do PIB. lnteressa, assim, estabelecer de uma forma simples o modo como, 
num contexto de crescimento da dfvida publica e de diferen9a positiva entre 
a taxa de juro real e a taxa de crescimento real do PIB, a cria9ao de supera
vits primarios pode impedir a instabilidade do racio da dfvida. 
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Para isso suponha-se que o financiamento do defice e a t:mica fonte de 
criac;:ao da base monetaria, a qual cresce a taxa: 

a=n+n 
Portanto: 

HIY =a HIY 

Suponha-se ainda que o Governo segue uma regra fiscal no sentido de 
criar superavits primaries: 

dt = a- {3 bt < 0 

Podemos entao reescrever (3) como: 

b = a + (i- a - {3) b - a HIY 

E, portanto, mesmo que r ( = i- a) > 0, ou seja, se r > n, o racio da 
dfvida sera estavel, desde que: 

i-a-{3 < 0 
ou seja, se: 

{3 > r - n ou {3 + a > i 

Em conclusao, no quadro da regra fiscal estabelecida, mesmo numa situa
c;:ao em que a taxa de juro real seja superior a taxa de crescimento real do 
PIB, o racio da dfvida sera estavel desde que o parametro que associa o saldo 
primario ao stock da dfvida, em percentagem do PIB, seja superior a diferenc;:a 
referida, ou, de outra forma, e no quadro das hip6teses, se a soma da taxa 
de crescimento da base monetaria e do parametro {3 for superior a taxa de 
juro nominal. 

1.2 - Exercicio numerico 

Como a comparac;:ao dos valores da dfvida da decada de 70 em relac;:ao 
a decada de 80 e enviesada pelo cancelamento em 1980 de 13,7% da di
vida, em proporc;:ao do PIB, por contrapartida da revalorizac;:ao das reservas 
ouro do Banco de Portugal (1), vamos centrar o exercfcio na hist6ria recente. 
0 quadro n. o 1 pretende trac;:ar a evoluc;:ao media das variaveis no perfodo 
1981-1988 e em dois subperfodos, 1981-1985 e 1986-1988 (para as variaveis 
em termos anuais, v. quadro n. o 3 do anexo n. o 2). 

(1) 0 mesmo se passando em 1988 com a anula<;:ao de 140 milhoes de contos com con· 
trapartida de revaloriza<;:ao das reservas ouro. 
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OUADRO N. 0 1 

b d H/Y ;-n-n 

1981-1988 .... . . . . . ........ 62,0 2,5 2,94 (a)- 9,6 
1981-1985. . . . . . ..... 57,0 3,6 3,4 - 13,44 
1986-1988 ..... . . . . .... 70,4 0,7 2,2 - 3,13 

(a) b = divida ptlblica/PIBpm. 
i = taxa de jura implicita na divida publica = nicio da despesa total em juros em relaGao a divida directa. 
H/Y = acrescimo da base monetariaiPIBpm. 

Fonte: Banco de Portugal, relat6rios anuais varies, e Conta Geral do Estado (1980 a 1987). 

Em qualquer dos perfodos r < 0 e, portanto, a dfvida e sustentavel; con
tudo, verifica-se uma aproximac;:ao a valores positivos no subperfodo mais 
recente a medida que a taxa de juro real implfcita na dfvida se torna positiva. 

Ha, assim, uma dupla pressao sobre a evoluc;:ao da dfvida publica em per
centagem do PIB: por um lado, a seignorage desceu e, por outro, a taxa de 
juro real aumentou. Esta pressao e, em parte, compensada pela cria<;:ao de 
superavits primarios no perfodo mais recente (em 1988 o saldo primario foi 
0,5% do PIBpm). 

Em termos de exercfcio prospective, a questao que se poe e qual a ten
dencia futura das variaveis referidas, particularmente da taxa de juro real implf
cita na dfvida. Decerto que esta depende da integra<;:ao de Portugal nos mer
cados financeiros da CEE. Dado que as taxas de juros reais sao menores 
internamente do que no exterior, e aceitavel supor que se processara uma apro
ximac;:ao a medida que decorre o processo de desinfla<;:ao. Um indicador desse 
diferencial juro e, por exemplo, a taxa de juro real de curto prazo no perfodo 
1986-1988, que em Portugal apresenta valores no intervalo [3, 4,5] (taxa de 
juro real dos bilhetes do Tesouro a tres meses), enquanto a media simples das 
taxas de CP de pafses da CEE (Franc;:a, Reino Unido, ltalia, Alemanha) apre
senta valores no intervalo [4, 6] (FMI, 1989). 

Se aceitarmos que a taxa de juro real implfcita na dfvida se aproximara, 
em tendencia, dos valores exteriores atras apontados, e sendo razoavel supor 
uma taxa de crescimento real do PIB de 3% a 4%, entao o diferencial juro 
da equac;:ao dinamica anula-se ou assume valores positivos. Existe, assim, uma 
possibilidade de o racio da dfvida publica se tornar instavel. 

Portanto, a conjuga<;:ao da liberaliza<;:ao financeira interna com a abertura 
financeira externa e a necessidade de aproxima<;:ao da taxa de inflac;:ao interna 
a media comunitaria impoem, como tendencia futura, o acrescimo da taxa de 
juro real implfcita na dfvida e o decrescimo da seignorage (2). 

Segundo a equac;:ao dinamica apresentada, a instabilidade sera evitada 
com acrescimos dos superavits primarios e da taxa de crescimento do pro-

(2) V. Constancio (1988) discute cenarios alternatives. 
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duto real. Contudo, existem factores extra-on;:amentais que influenciam a 
acumula«;:ao da dfvida e que nao sao considerados na equa«;:ao referida. No 
quadro n. o 3 do anexo n. o 1 apresento um calculo desta components residual 
explicativa da acumula«;:ao da dfvida, obtendo valores bastante significativos 
para o perfodo 1981-1988 (3). 

E aceitavel supor que a components explicativa residual da acumula«;:ao da df· 
vida [que pode ser entendida como financiamento implfcito e despesa «escondi· 
da)) (4)] tera uma evolu«;:ao tendencial no sentido da perda de importancia. lsto 
porque, por um lado, a imposi«;:ao implfcita derivada, por exemplo, do regime de con
trolo ao credito tendera a desaparecer e, por outro lado, as opera«;:oes activas de te
souraria passaram a ser contabilizadas no Or«;:amento do Estado a partir de 1989 (5). 

As parcelas da components residual com relevancia no futuro proximo 
sao, fundamentalmente, nas receitas extra-or«;:amentais, as receitas das priva
tiza«;:oes, nas despesas extra-or«;:amentais, as opera«;:oes de tesouraria. 

Sendo aceitavel supor que no futuro proximo as receitas extra-or«;:amentais 
sejam superiores as despesas extra-or«;:amentais, entao havera mais um fac
tor que, juntamente com os superavits primaries, pode compensar a diferen«;:a 
positiva entre a taxa de juro real e a taxa de crescimento real do PIB, possibi
litando a estabiliza«;:ao do racio da dfvida. 

2 - 0 ciclo da divida publica externa 

Neste ponto pretendo <<for«;:ar>) o modelo do pafs devedor optimo (3) a repre
senta«;:ao do problema de um Estado maximizador do bem-estar social (fun«;:ao 
do consumo per capita), que se endivida por dois motivos: acumula«;:ao de capi
tal e acrescimo do consumo. A dfvida tera de ser paga no perfodo terminal T. 
0 motivo da modeliza«;:ao e que ela reproduz o ciclo da dfvida publica externa 
portuguesa e a sua rela«;:ao com a balan«;:a de pagamentos (um seu saldo repre
sentative, por exemplo, a BTC). 

2.1 - AproxlmaQio teorica 

0 modelo e do tipo pafs devedor optimizador [Siebert (1987)], nao incorpo
rando interac«;:oes com o pafs credor, como em Sachs (1984). A economia e 
pequena, no sentido de nao haver feedback do montante da dfvida na taxa de juro. 

(3) Em Macedo e Beleza (1988) encontra-se uma estimativa para o dtHice escondido de 
cerca de 5% do PIB. 0 resfduo calculado em anexo e mais significative e aproxima-se, em ter
mos medias, de 11 %0 

(4) Uma das componentes da despesa «escondida» ou extra-on;:amental com peso significa
tive no perfodo 1985-1988 e a assunc;:ao de dfvidas de organismos extintos, que se estima que corres
pondam a 2.9% do PIB em 1985, 0.5% do PIB em 1986, 5% do PIB em 1987 e 3% do PIB em 1988. 

(5) As operac;:oes activas de tesouraria apenas a partir do orc;:amento de 1989 foram incluf· 
das na despesa, rubrica «Activos financeiros». No Orc;:amento do Estado de 1989 aparece um man· 
tante de 60 milhOes de cantos, enquanto na proposta do Orc;:amento do Estado de 1990 estao 
previstos 80 milhoes de cantos. 
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0 Estado maximiza o valor actualizado da utilidade no perfodo [0, 7] com 
o tempo terminal dado: 

(1) W=/e-lit w(c) dt 

onde c e o consumo e o e a taxa de preferencia temporal. 
A func;:ao utilidade exibe as. propriedades habituais: 

We> 0, Wee< 0 e Z = -Wee I We> 0 

As restric;:oes sao a func;:ao produc;:ao, que, por simplicidade, apenas 
depende do stock de capital: 

(2) Q = F(K) 

Esta, igualmente, exibe as propriedades habituais: 

Fk > 0, Fkk < 0 

0 stock de capital varia com o investimento (/) e a depreciac;:ao (taxa de 
depreciac;:ao = m): 

(3) K=l-mK 

A restric;:ao orc;:amental (ou restric;:ao da balanc;:a de pagamentos) e defi
nida por: 

(4) B=C+I-O+rB 

onde B representa o stock da dfvida externa e r e a taxa de juro dada no mer
cado internacional de capitais. 

A condic;:ao de transversalidade depende de se considerar tempo finito ou 
infinito. Considerando tempo finito, a dfvida tem de ser paga no tempo termi
nal T. Supondo que se define um nfvel de stock de capital a ser deixado as 
gerac;:oes futuras depois de T, a condic;:ao de transversalidade serEr 

(5) K(T)- B(T) ~ K 

em que K representa o stock a ser deixado as gerac;:oes futuras. No tempo 
terminal Br= 0. 

Admita-se, por hip6tese, que K e o stock de capital 6ptimo (K*) definido 

por (cf. anexo n. o 2): 

(6) Fk(K*)- m = r 

Das condic;:oes de optimalidade conclui-se que havera acumulac;:ao de capi
tal, financiado por dfvida externa, se a produtividade de capital, lfquida de amor
tizac;:oes, for superior a taxa de juro dada no mercado mundial. 
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Determinado o stock de capital 6ptimo, o produto lfquido [QL = F(K*) -
- m K*] e constants ao Iongo do tempo. 

A equac;:ao (4) pode entao ser reescrita como: 

(7) QL = C + r B- 8 = C + NX 

onde NX e a balanc;:a comercial. 
De modo a estudar-se a evoluc;:ao da dfvida externa ao Iongo do tempo, 

suponha-se que: 
Fk(K)-m > r 
o > r 

ou seja, o Estado endivida-se por acumulac;:ao de capital e consume, dado que 
a produtividade marginal do capital e a taxa de preferencia temporal sao supe
riores a taxa de juro (cf. anexo n. o 2). 

Podemos representar graficamente o ciclo da dfvida gerado por este 
modelo, relacionando-o com a evoluc;:ao da BTC. 

B 

k --, K*=k 

I 

QL 

T 

lnicialmente o stock de capital e igual a (HK). 
Como a taxa de preferencia temporal e superior a taxa de juro, o con

sumo inicial nao e penalizado e o pafs incorre num defice da BTC. Por exem
plo, no tempo 1 o defice e igual a (01C1). 
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A medida que o tempo passa, o prec;o sombra do consumo aumenta e, 
portanto, o consumo reduz-se (cf. anexo n. o 2), e a produc;ao aumenta, dado 
que se processa a acumulac;ao de capital, ou seja, passa-se do stock de capi
tal inicial (HK) para o stock final (K* = K), que, por hip6tese, e o stock 6ptimo 
de capital. 

A conjugac;ao do decrescimo do consumo com os acrescimos da produ
c;ao causa uma melhoria continua na BTC, o que permite pagar os juros da 
dfvida e no tempo terminal pagar a dfvida. 

2.2 - 0 caso recente portugues 

As evoluc;oes recentes da componente externa da dfvida publica efectiva 
(DPEE), quer em termos da dfvida externa directa (DPED), quer da dfvida externa 
garantida (DPEG) e da BTC em percentagem do PIBpm, encontram-se trac;a
das no quadro n. o 2: 

QUADRO N. 0 2 

Saldos em flm de periodo 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

DPED/PIB ... 8,7 17,0 18,4 21,0 25,1 22,2 18,0 16,2 15,0 
DPEG/PIB ... 5,4 7,2 8,3 10,5 10,2 7,8 6,1 5,5 5,4 
DPEE/PIB .. 14,1 24,2 26,7 31,5 35,3 30,0 24,1 21,7 20,4 
BTC/PIB ......... - 5,1 -12,0 -13,5 - 7,2 - 3,1 1,7 3,8 1,3 - 2,7 

Fonte: Relat6rios anuais, Banco de Portugal. 

No quadro n. o 2 e visfvel a coincid€mcia do pico da dfvida publica externa 
com a passagem de defices da BTC para superavits, tal como e previsto pelo 
modelo formalizado no n. o 2.1. Contudo, o comportamento da BTC no ano 1988 
nao coincide com o perfil de evoluc;ao sugerido pelo modelo. 

0 caracter cfclico da componente externa da dfvida publica portuguesa 
e a sua relac;ao com a BTC podiam ser analisados recuando mais no tempo. 
Em trac;os grosseiros, detecta-se o seguinte padrao: 
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- acrescimos do peso da dfvida externa na dfvida publica total no 
final do seculo XIX ate a 1. a Republica; 

- decrescimo no perfodo Estado Novo, ate quase se anular no p6s-
-guerra (ate 1957), para depois, timidamente, crescer, atingindo 
um 1. o pico no final do perfodo marcelista. Uma amostra interes
sante e a verificac;ao dos tftulos da dfvida publica cotados na balsa. 
Encontram-se ainda tftulos em Iibras emitidos em 1902, mas 
nenhum do perfodo Estado Novo; 



- acrescimos continuos no perfodo p6s-Revoluc;:ao, atingindo um 
2. 0 pico em 1984, decrescendo em seguida e regressando ao valor 
de 1973 (em termos de peso da dfvida externa na dfvida publica 
total). 

Em trac;:os largos, o comportamento da DPE e a sua relac;:ao com a BTC 
tem o mesmo padrao detectado para o perfodo mais recente. 

ANEXO N. 0 1 

No quadro seguinte apresento a equac;:ao da acumulac;:ao da dfvida em 
termos anuais e o calculo da componente residual referido no texto: 

b 
(1) 

1981 .. . . . .. . .. ' .... . . 0,10 
1982. . . . . . . . . . . .... 0,025 
1983 .. .... . . . . . . . . . . . 0,066 
1984. ....... 0,061 
1985. ..... . . . . . . . . . . 0,03 
1986. . . . . . .... . .. . . . . -0,022 
1987. . . . . . . . . . ........ 
1988 ..... . . .... . ...... 

(a) (6) = (1)- (2) + (3)- (4) (5). 

b = dfvida publica/PIBpm. 

0,082 
O,Q28 

QUADRO N. 0 3 

d HIY i-r-n b 
(2) (3) (4) (5) 

0,052 0,067 -0,099 0,48 
0,044 0,058 -0,151 0,51 
0,017 O,Q28 -0,142 0,57 
0,022 0,006 -0,167 0,63 
0,045 0,011 -0,113 0,66 
0,021 0,014 -0,032 0,64 
0,004 0,03 -0,029 0,72 

-0,05 0,021 -0,033 0,75 

i. = taxa de juro implicita na divida publica = nicio da despesa em juros em rela9ao a divida directa. 
HIY = acrescimo da base monetaria/PIBpm. 
d = defice primario/PIBpm. 
,. = taxa de inflavao (IPC). 
n = taxa de crescimento real do PIB. 

Fonte: Conta Geral do Estado, 1980·1988. 
Banco de P.ortugal, Relat6rios anuais varios. 

ANEXO N. 0 2 

Residue 
(6) (a) 

0,163 
0,119 
0,157 
0,550 
0,070 

-0,009 
0,128 
0,119 

A resoluc;:ao do problema de controle 6ptimo definido no n. o 2.1 pode ser 
colocada da seguinte forma [Van Long e Vousden (1977)]. 

Define-se o hamiltoniano: 

H = w(c) + r (1- nK) + r (C + I - 0 + rB) 

a lagrangeana: 

L = H + p. [F (k) - 0] 
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com: 

J = 0 8 (T) + e K (T) 

-6T 
0 = e T(T) 8 (T) 

-6T 
e=e r(T)K(T) 

As condigoes de optimalidade sao: 

aL/aC=We+r=O 
aL!at=r+r=O 
aLJaO=r+p.=O 

0 8(T) = 0 
e K(T) = 0 
-6T 

e H (T) = o 

ou seja: 

(1·a) We= - T 

(1·b) r = - r 

(1·C) p. = - T 

onde r, rep. sao os pregos sombras da acumulagao de capital, da acumula
gao da dfvida e da acumulagao do produto, respectivamente. 

(1·d) r = o r- auaK 

(1·e) ~ = o r- aua8 ~ r=o T-TT ~ ~=o-r 

onde ~ e a taxa de variagao do prego sombra r. 
De (1·b) conclui-se que: 

Assim, de (1·c), (1·d) e (1·e) temos: 

(2) r = Fk (K*)- m 

A equagao (2) define a condigao de stock 6ptimo de capital, tal como apa
rece no texto na expressao (6). 

De (1·a) a condigao do consumo 6ptimo requer que a utilidade marginal 
igualize o prego sombra da dfvida r: 

We (C)= - r = T = p. 
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De (1·e) retira-se que: 
A 

r=o-r 

Como r = ~ c, en tao: 

(3) 

A 

ou seja, a taxa de desconto do consumo (o - W c) deve igualar a taxa de 
juro. 

E, portanto, a condi<;ao total de optimalidade e: 
(4) o-~c=r=Fk (K*)-m 

Se, como no texto, suposermos que o>r entao ~c > 0, o que implica 
que C < 0 (porque W c = W ccC, como W cc < 0, en tao C < 0), como afirmamos 
no texto. 

Trata-se de uma variante da regrade Ramsey-Keynes [cf. Blanchard e Fis
her (1988)], segundo a qual o consumo aumenta, permanece constante ou dimi
nui conforme a produtividade marginal do capital, lfquida de deprecia<;oes, 
excede, e igual ou menor do que a taxa de preferencia temporal. De facto, se: 

o > r ::::::» Fk (K*) <o 

logo: 

Novembro de 1989. 
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