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Irlanda

A Irlanda no início dos anos 1980 apresentava um comportamento macroeco-

nômico substantivamente inferior às demais economias da União Européia no

que diz respeito à produção, desemprego e inflação. O PIB irlandês crescia a

uma taxa média anual de 3% e a inflação estava em torno de 20% ao ano. A taxa

de desemprego, por seu turno, se apresentava também substantivamente eleva-

da — em torno de 15% ao ano — fato que levou a Irlanda a experimentar uma

forte emigração.

Esse quadro começa a mudar a partir de meados dos anos 1980 quando a

Irlanda implementa um vigoroso projeto de ajuste fiscal. O ajuste fiscal apresen-

tou três fases bastante distintas. Inicialmente, em 1983, o ajuste se traduziu em

uma elevação nas receitas governamentais com a alta dos impostos. As receitas

passaram de um total de 36% do PIB em 1982 para 40% em 1984. Como obser-

vam Alesina, Ardagna e Gali (1998:533), as receitas do governo apresentaram um

crescimento de 2,6% entre 1983/84. As principais medidas nesse sentido foram:

não ajuste das parcelas a deduzir do imposto de renda pela inflação; imposição de

um ajuste adicional de 1% no imposto de renda; e elevação da alíquota mais

elevada de imposto de renda de 60% para 65%. Como conseqüência, a alíquota

média de imposto de renda do trabalhador se elevou em 3% e as alíquotas do

imposto sobre o valor adicionado (IVA) aumentaram de 23% para 35%. Houve

uma redução nas receitas tributárias de pessoa jurídica, que, contudo, é atribuída

a uma queda nos lucros das empresas. Houve também um corte de gastos, notada-

mente do investimento público, que, contudo, mostrou-se bastante inferior ao

observado nos episódios seguintes de ajuste. Como resultado, o déficit primário

foi reduzido em mais de 3 pontos percentuais do PIB em comparação com o

déficit médio observado entre 1981/82.

Apesar da alta das receitas, o endividamento público não deu sinais de

arrefecimento. A dívida bruta do governo central continuou se elevando, passan-



276 Ajustes fiscais

do de 87,3% do PIB em 1982 para nada menos que 103% do PIB em 1984.22 Por

outro lado, o ajuste efetuado entre 1983/84 mostrou-se contracionista — o PIB

apresentou crescimento negativo de 0,2% em 1983, expandindo-se 4,4% em 1984

— bem como não resultou em queda da inflação, que continuou próxima a 10% ao

ano. Diante desse quadro, o novo governo (de minoria) que assumiu o poder em

1987 decidiu iniciar um processo de ajuste fiscal baseado no corte das despesas.

Assim, gastos planejados foram cortados e agências do governo foram fechadas.

Um aspecto desse processo de redução dos gastos públicos que merece espe-

ciai atenção foi o programa de anistia dos contribuintes devedores implementado

pelo novo governo. Nessa ocasião, a alíquota marginal máxima de imposto de

renda atingia o nível de 58% para a pessoa física e 50% para as corporações

(Burnham, 2003:542). O governo, então, decidiu dar aos devedores seis meses

para ajustar suas contas com o fisco, sem a cobrança de juros ou multas. Como

resultado, o governo arrecadou uma receita adicional de cerca de USD 750 mi-

lhões, contra uma expectativa de arrecadação de apenas USD 45 milhões.

É também digno de nota a implementação do Programa de Recuperação

Nacional implementado nesse período. Como observa Burnham (2003:542), esse

programa consistiu essencialmente em 
"uma 

negociação com os principais sindi-

catos trabalhistas a respeito de um teto para o crescimento dos salários, um alívio

fiscal modesto e uma promessa de manter constante o valor real dos benefícios

governamentais".

A implementação do Programa de Recuperação Nacional representa uma

nova etapa no processo de ajuste (não só fiscal) da economia irlandesa. Assim,

diferentemente da solução adotada no ajuste de 1983/84, o novo processo de

ajuste das contas públicas é caracterizado por uma intensa negociação entre o

governo e sindicatos de trabalhadores dos mais diversos tipos para garantir a

recuperação da economia. Esse processo consiste basicamente na implementa-

ção de sucessivos programas de recuperação (ou programas de desenvolvimen-

to), que definiam medidas de alívio tributário, ajuste nas contas públicas e es-

quema de reajuste dos salários, tanto do funcionalismo público quanto da ini-

ciativa privada. Esse pacto é recontratado a cada três anos a partir de então.

Assim, podemos afirmar que o ajuste fiscal observado na Irlanda a partir de

1987 faz parte de um grande pacto nacional pelo desenvolvimento, melhoria da

22 Como mostram Giavazzi e Pagano (1990:9a), a dívida pública apresentou uma taxa média

de crescimento de 6,8% entre 1982-84.
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competitividade da economia, redução do desemprego e da inflação. O ajuste

fiscal propriamente dito, portanto, é iniciado em 1987 para não mais ser con-

cluído", passando o equilíbrio das contas públicas a ter um valor especial para a

sociedade irlandesa.

Deve-se notar que vários autores associam os programas de redução dos gas-

tos públicos ao forte crescimento econômico exibido pela Irlanda no período

(Alesina, Ardagna e Gali, 1998; Giavazzi e Pagano, 1990), no que ficou conheci-

do na literatura como ajuste fiscal expansionista — visto que a redução dos gastos

públicos parece ter ensejado expectativas futuras de redução nos impostos, fazen-

do o gasto privado se elevar. Nesse sentido, é fundamental observar o esforço

irlandês de reduzir alíquotas de imposto pari passu a redução nos gastos, 
de modo

a promover alívio tributário para a pessoa 
física e a pessoa jurídica e, ao mesmo

tempo, ao fazer as alíquotas de imposto convergir para as alíquotas médias obser-

vadas na União Européia, elevar a competitividade da economia.

O ajuste fiscal

Como observado, em função do comportamento das contas públicas e das princi-

pais variáveis macroeconômicas, o governo que assumiu a Irlanda em 1987 deci-

diu aprofundar o ajuste fiscal implantado entre 1983/84 alterando, contudo, sua

natureza. De um ajuste voltado para a expansão das receitas, com pequena 
redu-

ção dos gastos 
— os investimentos do governo sofreram uma redução de 17,9%

em 1983, quando comparado ao gasto efetuado em 1982, e de 9,3% em 1984,

em comparação com 1983,23 ao passo que as receitas do governo apresentaram

um crescimento de 2,6% do PIB no período em comparação com os anos ante-

riores ao ajuste (Alesina, Ardagna e Gali, 1998:533) — o novo ajuste buscou

reduzir os gastos públicos de forma sistemática.

O gráfico 7.1 apresenta o desempenho das receitas totais, despesas primárias

e resultado primário do governo geral da Irlanda. Como se pode observar, as

despesas primárias apresentaram forte queda depois do ajuste de 1987 e uma clara

tendência de queda no período 1995-2000. Com relação especificamente aos in-

vestimentos, o gráfico 7.2 mostra que, após atingir os valores mínimos em 1988/

89 (em termos reais e em percentual do PIB), esse tipo de gasto voltou a crescer e

deixou de ser um dos responsáveis pela redução das despesas primárias.

23 Dados do Central Statistics Office.
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O programa de ajuste fiscal implantado em 1987 foi precedido de um pacto

para redução dos gastos que visava um corte inicial de despesas da ordem de 6%

no gasto nominal. O quadro 7.1 resume as principais medidas adotadas nessa fase

inicial do ajuste.

Gráfico 7.1

Irlanda — receitas totais, despesas primárias e resultado primário

(1988-2005 
- % do PIB)
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Fonte: OCDE.

Gráfico 7.2

Irlanda — investimentos do governo geral

(1980-2005 
— % do PIB, bilhões de euros a preços constantes de 2000)
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Quadro 7.1

Irlanda — eventos econômicos e políticos relativos ao ajuste fiscal de 1987-89

Mes Evento

Margo 1987 O partido Fianna Fail vence as eleigoes e Charles Haughey assume o Parlamento

Julho 1987 O governo anuncia um programa de aposentadoria voluntaria dos servidores publicos

com a intengao de reduzir em 10 mil o numero de servidores

Outubro 1987 O governo langa o Programa de Recuperagao Nacional, um acordo entre o governo e os

atores sociais que implica o estabelecimento de um teto de crescimento de 2,5% nos

salarios dos servidores publicos

Outubro 1988 As estimativas para 1988 implicam uma redugao de 6% no gasto nominal

Fonte: OCDE (1999).

O Programa de Recuperação Nacional (Taoiseach, 1987) foi um plano pen-

sado para durar até o final de 1990. O mesmo objetivava um progresso em quatro

grandes áreas: fiscal, tributária, desigualdade de renda e criação de empregos. O

programa define a questão fiscal como o elemento-chave para a retomada do cres-

cimento e recuperação de emprego da economia irlandesa. Para tanto, são estabe-

lecidas várias metas:

redução da necessidade de financiamento do setor público (exchequer borrowing

requirement) — 
que, em 1986, era de 10,7% do PNB — 

para 5% do PNB no

período.24 Nesse sentido, o programa define como essencial a implementação

de medidas de controle do gasto público, embora reconheça que o crescimento

econômico possa desempenhar um papel importante nesse processo;

redução da taxa de inflação. O programa reconhece que a redução da inflação

é essencial para elevar a competitividade e garantir a viabilidade da economia

irlandesa;

manutenção da taxa de câmbio associada ao Sistema Monetário Europeu;

política monetária voltada para o objetivo de reduzir a taxa de juros ao menor

nível possível, consistente com os desenvolvimentos internacionais e a política

cambial;

redução do imposto de renda, com elevação máxima dos salários do setor

público 
-— com impactos sobre os salários do setor privado 

— de 2,5% ao ano

entre 1988-90;

24 O programa estabelece que esta necessidade poderia ser igual até 7% do PNB, dependendo

do desenvolvimento econômico e da evolução da taxa de juros.
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>¦ redução do número de servidores públicos com um programa de desligamento

voluntário.

Como observado, o programa resultou em uma efetiva redução dos gastos

(como percentual do PIB) e uma melhora nas principais variáveis macroeconômi-

cas. O programa também levou a um alívio tributário sobre a renda pessoal da

ordem de €800 milhões pela redução das alíquotas médias, o que fez com que

mais de dois terços dos contribuintes caíssem na alíquota média de imposto (30%

e 35% antes do programa), fato também permitido pela elevação da renda neces-

sária para estar localizado na alíquota-padrão, de €1.800 para um contribuinte

solteiro e €3.600 para um contribuinte casado. A alíquota máxima de imposto de

renda de pessoa física, por seu turno, foi reduzida de 58% para 53%. A renda

necessária para se localizar na alíquota de 48% também foi elevada em €300 para

um contribuinte solteiro e €2.600 para um contribuinte casado. O programa

também instituiu uma dedução para dependentes (crianças) de £2.300 por crian-

ça com o propósito explícito de elevar o número de contribuintes isentos.

Em relação às alíquotas cobradas das pessoas jurídicas, o programa também

promoveu uma redução na alíquota máxima — de 50% para 40% —, de modo a

aproximá-la das alíquotas cobradas nos demais países da OCDE. Tal redução

ajudou a elevar as receitas totais, ainda que, em percentual do PIB, elas apresen-

tem um comportamento descendente no período. O programa também instituiu

uma alíquota especial de 10% sobre a atividade manufatureira, vigente até 2000.

Um aspecto importante a ser observado em relação ao comportamento dos

gastos 
— tanto os correntes quanto os de capital — nesse ajuste é que não houve

sua redução nominal substantiva. O ajuste foi caracterizado principalmente por

uma elevação dos gastos inferior à elevação do PIB, fato que se refletiu em uma

participação cadente em relação ao PIB ao longo do ajuste.

Quando se observam os gastos em termos desagregados, contudo, é possível

ter uma melhor idéia da composição do ajuste. O menor crescimento dos gastos

permitiu que o governo reduzisse a dívida pública, que sai de 117% do PIB em

1987 para ainda elevados 96% do PIB em 1991, chegando a cair para 28% do

PIB em 2005. Tal fato acarretou uma despesa com juros declinante (gráfico 7.3).

As despesas com investimento do setor público também sofreram um declínio,

saindo de um total de 3,9% do PIB em 1986 para nada menos que 1,8% do PIB

em 1989 (Central Statistics Office). A queda no número de servidores públicos,

combinada ao Programa de Recuperação Nacional, por seu turno, produziu re-

sultados em termos dos salários pagos 
— 

que foram reduzidos em quase 1,5 pon-

to percentual do PIB (Alesina, Ardagna e Gali, 1998:535).
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Gráfico 7.3

Irlanda — resultado nominal (1987-2005) e despesas com juros

(1988-2005) (% do PIB)
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Como resultado, o saldo primário do setor público apresenta uma melhora

substantiva, passando de 1,8% do PIB em 1988 para nada menos que 3,5% do

PIB em 1989/90 (gráfico 7.1).

As medidas implementadas no âmbito do Programa de Recuperação Nacio-

nal foram seguidas por um novo programa, denominado Programa para o Pro-

gresso Econômico e Social (Taoiseach, 1991) que visava à complementação do

processo iniciado em 1987.

O programa tinha como objetivo manter níveis baixos para a inflação, taxas

de juros e de desemprego, bem como buscava também a redução da dívida públi-

ca — a qual, à época em que o programa foi lançado, atingia 96% do PIB.25 O

programa também indicava a busca por um aprofundamento da reforma tributa-

ria iniciada em 1987 e a manutenção do 
"firme 

controle" das finanças públicas.

Esse controle é caracterizado pela busca do equilíbrio orçamentário, claramente

indicado no programa. Ainda, o programa estabelece explicitamente que os gastos

públicos não devem crescer em termos reais até 1993.26

25 O 
programa estabelecera como meta uma relação dívida/PIB de 75% até 2000.

26 Como observado no programa: 
"O 

objetivo da [contenção] do gasto público requer muito

esforço. Isso vai levar a decisões de política muito difíceis. Tal fato será aceito em nome do

interesse coletivo de longo prazo" (Taoiseach, 1991:13).
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Assim como o programa de 1987, o novo programa estabelece tetos para

crescimento dos salários dos servidores: 4% em 1991, 3% em 1992 e 3,75% em

1993. O programa mantém a necessidade de redução da carga tributária — ainda

que reconhecendo as limitações para fazê-lo dados os parâmetros fiscais — bem

como esclarece a necessidade de alterações na estrutura de incentivos implícita no

gasto público e na tributação.

Nesse sentido, o novo programa estabelece como meta a redução da alíquota

média de imposto de renda da pessoa física de 30% para 25% em 1993, bem

como estabelece a necessidade de aumentar a alíquota mais elevada, embora não

defina um valor para tal. Estabelece também a necessidade de elevar os limites de

isenção e melhorar o valor a ser deduzido por dependente.

O programa calcula que o custo dessas isenções será de cerca de €400 mi-

lhões em um ano. O mesmo será pago com o esperado crescimento econômico,

melhoria na capacidade arrecadatória, controle firme e contínuo dos gastos públi-

cos e gestão prudente da dívida pública.

Em termos do imposto de renda da pessoa jurídica, o programa objetiva

estender a alíquota especial de 10% vigente sobre a atividade manufatureira até

2010, bem como a estende para o Centro de Serviços Financeiros Internacional

até 2005. O programa também confia na ampliação dos lucros e nos efeitos posi-

tivos do crescimento econômico para observar um crescimento nessa fonte de

receita. É digno de nota, também, que o novo programa estabelece a finalização

do alívio às exportações implementado no Programa de Recuperação Nacional.

É importante observar que o ajuste efetivado a partir de 1987 não pode ser

entendido como um fato isolado. A partir daquele ano o governo da Irlanda en-

tendeu que um longo processo de ajuste fiscal teria de ser implementado a fim de

que as mudanças instituídas então se tornassem efetivas. Em outras palavras, o

governo entendeu que o ajuste estabelecido em 1987 deveria ser recontratado a

cada três anos, sistematicamente, e que mudanças deveriam ser feitas a cada nova

recontratação a fim de aprimorar o programa e permitir que o crescimento econô-

mico, a recuperação do emprego e a baixa inflação fossem atingidos e mantidos.

Assim, ao Programa de Recuperação Nacional se seguiu o Programa para o Pro-

gresso Econômico e Social e a este se seguiu o Programa para Competitividade e

Trabalho (Taoiseach, 1994).

Esse programa enfatiza prioritariamente a necessidade de elevar o número

de pessoas trabalhando na economia irlandesa e de reduzir a taxa de desemprego,

bem como garantir a continuidade do crescimento econômico.

Especificamente em termos da política fiscal, o novo programa estabelecia

que a dívida como proporção do PNB devesse cair para um nível não superior a
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95%. Para tanto, o programa estabelecia uma contenção ainda mais forte dos

gastos públicos 
— notadamente os gastos correntes — em comparação com o

definido no programa anterior. Como observado nas tabelas 7.7 e 7.8, as despesas

totais são reduzidas em quase 6 pontos percentuais do PIB no período do primei-

ro round do ajuste fiscal, ainda que, em termos reais, não tenham sido reduzidas

(gráfico 7.4). Dessa forma, a contenção dos gastos foi obtida prioritariamente

pela redução da sua taxa de crescimento e não de novos cortes, como observado

no Programa de Recuperação Nacional. No que diz respeito às despesas pri-

márias, o novo programa levou a uma redução das mesmas de cerca de 6 pontos

percentuais no período.

Gráfico 7.4

Irlanda — receitas totais, despesas totais e primárias

(1988-2005 
— milhões de euros de 2000)
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Fonte: OCDE.

Quando a economia dá início a um processo de controle das despesas pú-

blicas, a rubrica a ser afetada mais radicalmente, no curto prazo, é a despesa de

investimentos (gráfico 7.2). No caso da Irlanda, observa-se uma queda real da

mesma entre 1987-89, anos iniciais do ajuste. O processo, entretanto, deve du-

rar pouco, sob pena de ameaçar a infra-estrutura produtiva. Isso foi exatamente

o que se observou na Irlanda: as despesas de capital de origem no setor público

retrocederam apenas nesse período inicial, tendo se elevado a partir de então

(embora de forma não-monotônica, devido à instabilidade provocada pela crise

de 1998).
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Nesse sentido, a política fiscal é entendida nesse e em todos os programas

como um item de fundamental importância para garantir o sucesso da política

tributária, para a retomada do crescimento, do emprego e da competitividade

da economia irlandesa. Especificamente, o novo programa estabelece duas me-

didas na área do imposto de renda da pessoa física como objetivos: redução na

tributação dos trabalhadores de baixa renda, notadamente aqueles com famí-

lias; e ampliação da faixa de renda na qual é aplicada a alíquota máxima de

imposto.

O programa também estabelece um teto de correção dos salários, tanto do

setor público quanto do setor privado, de 8%, a ser pago da seguinte forma no

caso do setor privado: 2% no primeiro ano, 2,5% no segundo ano, 2,5% no

primeiro semestre do terceiro ano e 1% no segundo semestre do terceiro ano. No

caso do setor público, o esquema de pagamento é o seguinte: 2% por ano para o

primeiro e o segundo anos, 1,5% para o primeiro quadrimestre do terceiro ano e

um adicional de 1,5% para os três meses seguintes, ainda no terceiro ano. Final-

mente, uma elevação de 1 % até o final do terceiro ano.

Em 1999 outro programa é lançado: o Programa para Prosperidade e Justi-

ça, dando continuidade aos programas anteriores (Taoiseach, 1999). Assim como

os programas que o sucederam, o Programa para Prosperidade e Justiça tem como

foco principal o aprofundamento da competitividade da economia irlandesa, bem

como a busca do pleno emprego e a redução das desigualdades sociais.

O novo programa consistia em cinco diferentes pilares operacionais e visava

explicitamente à manutenção de uma taxa de crescimento do PIB não inferior a

5,6% e à manutenção de superávits primários. O programa estabelece o seguinte

esquema de correção de salários para o setor privado: 5,5% de crescimento nos

primeiros 12 meses contados a partir da publicação do programa (novembro de

1999); 5,5% nos 12 meses seguintes; e 4% nos nove meses do terceiro ano do

programa. Esse esquema de correção também é aplicado para o setor público.

Como observado na tabela 7.1, esse programa foi seguido por um certo

relaxamento no ajuste fiscal que caracterizou os programas anteriores. As despesas

(totais e primárias) passaram a crescer a uma taxa média superior que a das recei-

tas, fato que acaba se refletindo em um resultado primário cadente a ponto de, em

2002, o mesmo apresentar déficit (tabela 7.2). O mesmo ocorre com o resultado

nominal. Considerando que as despesas com juros se reduziram sobremaneira no

período 
— em face de uma acentuada queda na relação dívida/PNB, a qual atin-

gia o nível de 51% em 1999, chegando a módicos 28% em 2005 — esse resultado

nominal (e primário) observado pode ser creditado inteiramente a um tópico
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descontrole das despesas públicas posto que o crescimento econômico contribuiu

sobremaneira para o desempenho das receitas (OCDE, 2001:44).27

Tabela 7.1

Irlanda — taxas reais de crescimento das receitas e despesas do governo geral

(1998-2005 
- %)

Discrimina<;ao 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Receita total 8,8 12,8 8,2 0,7 3,1 5,4 8,8 5,8

Impostos 10,3 13,7 8,4 —1,4 2,4 5,8 9,7 7,1

Impostos indiretos 9,6 13,7 10,1 -3,3 8,4 5,3 10,5 8,8

Impostos diretos 10,8 13,4 6,9 1,0 —2,9 6,0 9,1 5,0

Impostos sobre o patrimonio 22,9 33,4 9,9 -28,3 -14,1 36,6 -12,8 28,4

Contributes sociais 6,8 14,4 11,1 8,9 5,1 4,9 8,2 8,7

Outras receitas correntes e de capital 3,1 5,2 2,6 3,0 4,5 4,3 4,2 -7,1

Despesa primaria 7,1 14,7 3,2 15,2 6,9 3,0 5,8 
7,4

Consumo intermediario 11,8 12,9 8,9 11,6 8,9 -1,0 4,3 8,0

Salarios 4,8 9,0 7,5 11,1 10,5 7,5 8,9 7,3

Subsidios -5,8 11,3 -2,3 30,0 -27,2 0,3 -8,2 17,3

Beneficios sociais 5,7 0,3 5,5 11,5 11,2 6,3 6,1 10,8

Formac;ao bruta de capital fixo 20,5 30,7 28,3 30,3 2,4 -6,5 -0,1 -6,8

Outras despesas correntes e de capital 5,4 56,3 -24,0 20,1 -0,5 0,9 7,5 9,2

Tabela 7.2

Irlanda — receitas e despesas do governo geral

(1998-2005 
— milhões de euros de 2000)

Discrimina<;ao 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Receita total 31.027 34.985 37.846 38.117 39.303 41.442 45.096 47.730

Impostos 22.560 25.648 27.812 27.432 28.099 29.720 32.596 34.899

Impostos indiretos 10.902 12.399 13.646 13.190 14.293 15.044 16.621 18.080

Impostos diretos 11.506 13.046 13.943 14.083 13.669 14.488 15.811 16.609

Impostos sobre o patrimonio 152 203 223 160 137 188 164 210

Contributes sociais 4.672 5.346 5.938 6.467 6.797 7.127 7.713 8.386

Continua

27 A OCDE (2003) credita o resultado deficitário de 2002 a equívocos na estimativa das

receitas e das despesas observados nos orçamentos de 2001 e 2002. No que diz respeito ao

equívoco na estimativa das receitas, a OCDE sugere que sua principal causa decorreu das

mudanças tributárias implementadas nesses dois anos, fato que dificultou uma previsão mais

acurada, bem como a uma expectativa por demais positiva a respeito do crescimento da

economia irlandesa. Para 2003, o orçamento estimava um déficit orçamentário de 0,8% do

PIB, fato que acabou não sendo observado.
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Discriminant) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Outras receitas correntes

e de capital 3.795 3.991 4.096 4.218 4.406 4.594 4.786 4.445

Despesa primaria 27.183 31.188 32.174 37.061 39.601 40.783 43.137 46.320

Consumo intermediario 4.295 4.851 5.282 5.896 6.419 6.356 6.627 7.158

Salarios 7.120 7.761 8.344 9.268 10.241 11.008 11.985 12.860

Subsidios 699 779 761 989 720 722 664 778

Beneficios sociais 9.240 9.263 9.771 10.897 12.118 12.875 13.658 15.131

Formagao bruta de capital fixo 2.242 2.930 3.758 4.895 5.013 4.685 4.679 4.363

Outras despesas correntes

e de capital 3.587 5.604 4.259 5.117 5.089 5.137 5.524 6.030

Resultado primario 3.844 3.797 5.671 1.056 -298 659 1.959 1.410

Juros 1.955 1.352 844 116 129 205 67 -67

Resultado nominal 1.889 2.445 4.828 940 -426 454 1.892 1.478

Fontes: Eurostat e OCDE.

Esse resultado negativo já é de certo modo antecipado pelo orçamento enca-

minhado em 2000. O mesmo indica um corte no imposto de renda da pessoa física

da ordem de 1,3 ponto percentual do PIB, refletindo alíquotas mais baixas e uma

redução na proporção dos contribuintes sujeitos à alíquota mais elevada (de 46%

para 37%). Outro corte foi observado na alíquota-padrão da pessoa jurídica, que cai

de 28% para 24%, tendo em vista o propósito do governo de unificar as alíquotas

de pessoa jurídica para 12,5%. O orçamento de 2000 também inclui aumentos

significativos nos gastos com serviços sociais e infra-estrutura.28

Dando continuidade às medidas de alívio fiscal previstas no Programa para

Prosperidade e Justiça, o orçamento apresentado em 2001 indica uma série de

cortes, chamando a atenção a redução de dois pontos percentuais nas alíquotas —

a padrão e a mais alta — de imposto de renda da pessoa física, que passam, respec-

tivamente, para 20% e 42%; e elevação da faixa de renda do contribuinte solteiro

para que fosse tributado pela alíquota-padrão para €20 mil e para €29 mil para o

contribuinte casado. Em termos da pessoa jurídica as principais medidas foram:

redução na alíquota-padrão do imposto sobre valor adicionado (IVA) em 1 ponto

percentual; e redução, para 12,5%, na alíquota cobrada sobre as pequenas empre-

sas cuja renda não excedesse €200 mil por ano.

28 
Como observado no relatório da OCDE (2001:45), 

"a 
política fiscal dos últimos anos tem

sido arriscada ex-ante, estabelecendo uma postura fiscal neutra ou mesmo expansiva (...) embora

o crescimento acima do esperado e as cuidadosas previsões de receitas tributárias tenham

levado a uma postura mais restritiva ex post".
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Um aspecto extremamente importante no processo de ajuste das contas pú-

blicas irlandesas ao novo ambiente de baixo crescimento observado a partir do

início dos anos 2000 foi a criação, em 2001, de um esquema de poupança especial

que visava, entre outras razões, diminuir a pressão de demanda decorrente dos

sucessivos alívios tributários implementados nos anos anteriores.

O novo esquema foi denominado Special Savings Incentive Account (SSIA).

De acordo com as regras estabelecidas, o participante deveria ter mais de 18 anos

e só poderia abrir uma conta no SSLA. Os participantes teriam de se comprometer

a poupar certo montante mensal durante um período de cinco anos. Para cada

montante poupado, o Tesouro (Exchequer) contribuiria com um adicional de

25%. As contribuições foram fixadas em um mínimo mensal de €12,70 e um

máximo de €253,95. As contribuições mensais são fixas nos primeiros 12 meses e,

a partir de então, o indivíduo poderia poupar qualquer montante entre a contri-

buição mínima e a máxima durante os próximos quatro anos. O dinheiro é credi-

tado mensalmente pelo Tesouro diretamente no SSIA. Qualquer saque feito é

tributado à alíquota de 23%. Por fim, foi dado o prazo de até abril de 2002 para

o indivíduo fazer sua opção pelo SSIA.29

Em 2002 é lançado um novo programa denominado Progresso Sustentável

(Taoiseach, 2006).30 Da mesma forma que os programas anteriores, esse estabele-

ce um amplo pacto social com vistas a consolidar o crescimento econômico, ga-

rantir o emprego, elevar a competitividade da economia irlandesa e reduzir as

desigualdades. Em termos do ajuste fiscal, a grande novidade do programa consis-

te na reversão de alguns alívios tributários que foram implantados nos anos ante-

riores para garantir um resultado orçamentário consistente. A partir de 2003, o

déficit nominal é revertido, sendo mantido o resultado nominal e primário

superavitário até o ano de 2005 (tabela 7.3).

Finalmente, em outubro de 2005 é lançado o Programa de Reforma Nacio-

nal no âmbito da Agenda de Lisboa (Taoiseach, 2005). O programa estabelece

uma série de metas genéricas em termos da macroeconomia e das finanças públi-

29 De acordo com a OCDE (2003), o esquema revelou-se extremamente popular, visto que

mais de 1,17 milhão de contas foram abertas.

30 A Agenda de Lisboa, lançada em 2000, consiste em uma série de iniciativas dos Estados-

membros da União Européia com o objetivo de tornar a União 
"a 

economia mais competitiva

e mais direcionada ao conhecimento do mundo em 2010". Em março de 2005 a agenda foi

relançada, com um foco mais intenso sobre o crescimento e o emprego via programas nacionais

de reforma.
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cas, tais como manutenção da taxa de crescimento real do PIB em 5% ao ano no

período 2005-08, manutenção da taxa de investimento do setor público em 5%

do PNB, política fiscal sólida (sound) em linha com o definido no Pacto para

Estabilidade e Crescimento da União Européia, melhoria dos serviços públicos,

especialmente para os cidadãos de baixa renda e correção contínua do déficit de

infra-estrutura, a fim de fornecer as bases para o crescimento futuro. As medidas

mais concretas são definidas no documento Progresso Sustentável (Taoiseach, 2006)

apresentado em 2006.

Tabela 7.3

Irlanda — receitas e despesas do governo geral (1998-2005 
— % do PIB)

Discriminagao 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Receita total 36,8 36,6 36,2 34,2 33,2 33,9 35,5 35,2

Impostos 26,7 26,8 26,6 24,6 23,7 24,3 25,6 25,7

Impostos indiretos 12,9 13,0 13,1 11,8 12,1 12,3 13,1 13,3

Impostos diretos 13,6 13,6 13,3 12,6 11,5 11,8 12,4 12,3

Impostos sobre o patrimonio 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2

Contributes sociais 5,5 5,6 5,7 5,8 5,7 5,8 6,1 6,2

Outras receitas correntes e de capital 4,5 4,2 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,3

Despesa primaria 32,2 32,6 30,8 33,3 33,5 33,3 33,9 34,2

Consumo intermediario 5,1 5,1 5,1 5,3 5,4 5,2 5,2 5,3

Salarios 8,4 8,1 8,0 8,3 8,6 9,0 9,4 9,5

Subsidios 0,8 0,8 0,7 0,9 0,6 0,6 0,5 0,6

Beneffcios sociais 10,9 9,7 9,3 9,8 10,2 10,5 10,7 11,2

Formagao bruta de capital fixo 2,7 3,1 3,6 5,0 5,1 4,5 4,3 4,8

Outras despesas correntes e de capital 4,2 5,9 4,1 4,6 4,3 4,2 4,3 4,4

Resultado primario 4,6 4,0 5,4 0,9 -0,3 0,5 1,5 1,0

Juros 2,3 1,4 0,8 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0

Resultado nominal 2,2 2,6 4,6 0.8 -0,4 0,4 1,5 1,1

Fontes: Eurostat e OCDE.

Desempenho macroeconômico

O ajuste fiscal iniciado em 1987 tinha como foco principal a busca do equilí-

brio das contas públicas para a recuperação da economia irlandesa, tanto sob o

ponto de vista do crescimento, quanto da retomada do emprego e da competi-

tividade. Nesse sentido, o ajuste se valeu dos efeitos positivos provocados sobre

a economia (crescimento econômico), fato que impediu uma necessidade de

maiores cortes nas despesas, tanto correntes quanto de capital. Em verdade, o

ajuste fiscal mostrou-se ser tipicamente um ajuste expansionista (gráfico 7.5).
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Nesses casos, os efeitos positivos sobre a arrecadação são inequívocos (Alesina,

Ardagna e Gali, 1998).

Gráfico 7.5

Irlanda — taxa real de crescimento do PIB (1980-2005) e do PNB (1987-2005) (%)
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Fontes: OCDE e CSO.

O PIB apresentou taxas reais de crescimento sempre positivas a partir de

1987. A taxa média anual de crescimento no período 1987-2005 foi de nada

menos que 6,5%. Nesse sentido, é importante observar que a taxa de crescimento

do PNB também apresentou evolução positiva e, à exceção do ano de 2002, mos-

trou-se bastante próxima à taxa de crescimento do PIB irlandês. A distinção entre

PIB e PNB é relevante na Irlanda diante do fato de que a economia irlandesa

possui um percentual substantivo do seu produto representado pelas atividades

de empresas multinacionais.31 Assim, o comportamento do PNB refletiria mais

adequadamente a força da economia irlandesa.

O ajuste fiscal também permitiu uma gradual redução das taxas de juros.

Assim, a taxa básica que se situava em torno de 11,5% em dezembro de 1990 é

gradativamente reduzida para nada menos que 2,5% em dezembro de 2005. Em

31 Como observa a OCDE (2003:23): 
"O 

hiato (observado entre o PIB e o PNB) corresponde

aos pagamentos líquidos de fatores (net factor income payments), basicamente lucros das

companhias estrangeiras operando na Irlanda".



290 Ajustes fiscais

verdade, tal redução nas taxas de juros decorreu de dois fatores: a redução gradativa

dos gastos públicos, que permitiu a redução da dívida como proporção do PIB; e

o objetivo explícito dos governos irlandeses de fazer convergir a taxa de juros

doméstica à taxa da União Européia.

Os sucessivos alívios tributários implementados a partir de 1987 foram con-

duzidos procurando evitar pressões de demanda agregada que teriam impactos

negativos sobre a inflação, que, a partir do ajuste, apresentou uma trajetória bem

comportada (gráfico 7.6). Apenas em 2000 a inflação recrudesce, em grande me-

dida por conta de um forte crescimento nas despesas (totais e primárias) observa-

das no ano anterior (OCDE, 2003).

Gráfico 7.6

Irlanda — inflação: preços ao consumidor (1987-2005 
— %)
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Fonte: OCDE.

Outro aspecto que merece atenção é a contínua pressão decorrente do au-

mento dos salários dos trabalhadores no setor público e na iniciativa privada pro-

veniente dos diversos reajustes negociados nos programas de desenvolvimento.

Tal fato ajuda a explicar as pressões inflacionárias observadas a partir do início

deste século. A OCDE (2003) chama a atenção para esse fato como um potencial

problema a ser enfrentado pela economia irlandesa, visto que pode ensejar pres-

sões inflacionárias adicionais, bem como contribuir para um menor crescimento

do PIB por tornar a oferta de trabalho mais cara.
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Outro fator que contribui para explicar o crescimento observado na econo-

mia irlandesa são as exportações (OCDE, 1999:30, gráfico 7.7). Essa performan-

ce das exportações é explicada, no caso da economia irlandesa, pela grande pre-

sença de empresas multinacionais (OCDE, 1999:26), que foram bem-sucedidas

em ganhar mercado sem traduzir baixos custos (diante do controle bem-sucedido

da inflação) em baixos preços, fato que elevou sobremaneira sua lucratividade.

Esse resultado das exportações contribuiu para alterar o quadro das transa-

ções correntes irlandesas. De um déficit de 0,3% do PIB em 1987, as transações

correntes passam para um superávit de cerca de 3% em meados dos anos 1990

(gráfico 7.8), para o qual contribuiu sobremaneira a melhoria no estado de confl-

ança dos empresários decorrente do equilíbrio das contas públicas.

Gráfico 7.7

Irlanda — exportações de bens e serviços (1987-2005 
— % do PIB)
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Fonte: OCDE.

Finalmente, deve-se observar que o crescimento econômico trazido à tona

com o processo de equilíbrio das contas públicas produziu um impacto extrema-

mente positivo sobre o emprego (gráfico 7.9). Como observado, antes do ajuste, a

Irlanda padecia de uma das mais elevadas taxas de desemprego da União Euro-

péia, fato que levou o país a experimentar uma elevada emigração no período.

Com a retomada do crescimento, o país passa a experimentar uma reversão no seu

fluxo migratório. É digno de nota o fato de a Irlanda reunir condições demográficas

extremamente favoráveis, o que faz o país possuir uma oferta potencial de mão-

de-obra substantiva por vários anos (OCDE, 1999:34).
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Gráfico 7.8

Irlanda — saldo em transações correntes

(1987-2005 
- % do PIB)
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Fonte: FMI.

Gráfico 7.9

Irlanda — taxa de desemprego

(1987-2005 
- %)
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O investimento também apresenta uma trajetória francamente expansionista

após o ajuste fiscal (gráfico 7.10). O governo implantou um ousado plano de

investimento — notadamente em infra-estrutura — 
que colaborou fortemente

para a recuperação do investimento privado. Com isso, o investimento do go-

verno elevou-se de cerca de 2% do PIB em 1990 para mais de 4% do PIB ao

final de 2003, chegando a atingir quase 5% do PIB ao final de 2005 (OCDE,

2006a: 140).32

Gráfico 7.10

Irlanda — taxa de investimento (1980-2005 
— % do PIB)
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Fonte: OCDE.

Nesse sentido, é importante observar que a partir de 2004 o orçamento

introduz um novo critério para garantir o investimento — mais especificamente,

o gasto de capital — em termos intertemporais. Assim, em cada orçamento o

governo estabelece um gasto de capital total para os cinco anos à frente e aloca esse

gasto entre os departamentos de acordo com o critério de competência. Como

observa a OCDE (2006a:l4l), o propósito do novo mecanismo é dar aos depar-

tamentos alguma estabilidade em seus orçamentos de capital a fim de auxiliar no

planejamento do gasto de infra-estrutura desejado pelo governo. Ainda de acordo

com a OCDE (2006a), o montante de investimento bruto derivado desse novo

esquema monta a cerca de 4,5% da Renda Nacional Bruta em cada ano. De acor-

do com o novo esquema, os departamentos poderão levar de um ano para o outro

até 10% do total de alocação de capital não-gasta.

32 Em 2004, o orçamento irlandês estabeleceu uma cláusula de comprometimento de manter

o investimento público no nível mínimo de 5% do PIB por ano.
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Conclusões sobre o ajuste fiscal

Toda iniciativa de ajuste fiscal traz consigo o temor de efeitos recessivos, decor-

rente da visão keynesiana de que aumentos de gastos do governo são expansionistas

da atividade econômica e reduções são contracionistas. Um conjunto de estudos,

porém, tem sugerido a existência dos chamados efeitos não-keynesianos, no senti-

do de efeitos da política fiscal sobre o nível de atividade opostos aos esperados

pela teoria keynesiana. De acordo com Briotti (2004), enquanto há grande con-

senso de que os efeitos de longo prazo sobre o nível de atividade de desequilíbrios

fiscais e endividamento elevado são negativos, esse consenso é muito menor quan-

do se trata dos efeitos de curto prazo. Em geral (por causa dos efeitos keynesianos),

uma política fiscal restritiva levaria a efeitos contracionistas na demanda agrega-

da. Entretanto, efeitos expansionistas também são possíveis, se a política fiscal

provoca uma mudança nas expectativas dos agentes sobre sua riqueza futura (efei-

tos na demanda), ou contribuem para o aumento da competitividade da econo-

mia (efeitos na oferta).

A macroeconomia tradicional enfatiza os efeitos contracionistas de curto pra-

zo sobre a demanda. A visão oposta sugere que ajustes fiscais podem ser neutros do

ponto de vista da atividade ou mesmo expansionistas, principalmente quando as

condições fiscais anteriores ao ajuste são percebidas como insustentáveis.

Muitos estudos que abordaram as consolidações fiscais dos anos 1980 e 1990

em países da OCDE concluíram pela possibilidade de efeitos expansionistas. A

maioria concluiu que os principais elementos para que isso aconteça estão ligados

ao tamanho do ajuste, à sua composição, à velocidade de implementação e ao

estado inicial das finanças públicas. A maioria dos estudos também concluiu que

os ajustes neutros ou expansionistas da atividade são os baseados em redução de

despesas, mas não os em aumento de receita.

Quando o governo está comprometido com a disciplina fiscal de maneira

crível, efeitos intertemporais positivos de ajustes fiscais sobre a riqueza e a deman-

da podem ocorrer. Nos casos de consolidação fiscal de sucesso, as taxas de juros

nominais caíram significativamente, bem como o custo unitário relativo do traba-

lho, com efeitos positivos sobre as taxas de crescimento do PIB. Os resultados de

Alesina, Ardagna e Gali (1998) enfatizam os efeitos pelo lado da oferta e apontam

que o sucesso, geralmente, depende da redução de gastos, principalmente, com

funcionários 
públicos e com transferências 

governamentais.

No caso da Irlanda, o ajuste fiscal iniciado em 1987 teve resultados clara-

mente expansionistas (gráfico 7.5). Um fator importante para esse desempenho
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foi o comprometimento do governo de reduzir os impostos concomitantemente

ao corte dos gastos públicos. Esse tipo de acordo teve um efeito muito positivo

sobre as expectativas dos empresários e dos consumidores, além de ter tornado a

economia irlandesa mais competitiva.

Cabe ressaltar que, embora tenha sido extremamente importante para a re-

tomada do crescimento, a política fiscal não foi o único fator determinante. Como

explicado pela OCDE (2006a), reformas econômicas e sociais iniciadas na década

de 1960 foram fundamentais para garantir as condições necessárias à aceleração

do crescimento ocorrida após o ajuste fiscal de 1987. As principais reformas rea-

lizadas foram: melhoria do sistema educacional público, ampliação da abertura

comercial, abertura de setores importantes como telecomunicações e aviação. Tudo

isso, aliado a um esforço consistente para se criar um ambiente com regras está-

veis, estimulou muitas multinacionais a investir no país, tornando a Irlanda um

grande pólo receptor de investimentos estrangeiros.

Um ponto essencial de qualquer ajuste fiscal bem-sucedido é o comprome-

timento do governo de controlar os gastos públicos de forma consistente e dura-

doura. No caso da Irlanda, mesmo com um crescimento econômico médio de

5,2% entre 1987-89, as despesas primárias reais foram reduzidas em média 1,5%,

na comparação com o período 1985-86.33 Sendo que, em 1989, a redução em

relação ao ano anterior foi de 6,8% (gráfico 7.4), enquanto o PIB cresceu 5,8%,

resultando numa queda de 5,6 pontos percentuais do PIB em um só ano (de 42,3

para 36,7% do PIB, conforme gráfico 7.1). No ano seguinte, as despesas cresce-

ram a uma taxa próxima à do PIB. Somente no período 1991-93, anos de

desaceleração do crescimento econômico, as despesas cresceram em termos

percentuais do PIB. Contudo, em 1993, as despesas primárias ainda foram 2,2

pontos percentuais do PIB menores que 1988.

Em 1994 e 1995, o crescimento real das despesas primárias foi reduzido,

ficando, em média, em 3,8% ao ano; ao passo que o PIB cresceu a uma média de

7,7% ao ano (gráfico 7.5). O resultado, obviamente, foi uma queda significativa

dos gastos em relação ao PIB, que continuou até 2000.

Fica claro, portanto, que no caso da Irlanda, inicialmente, houve uma redu-

ção real e expressiva dos gastos primários. Como no período seguinte os gastos

cresceram, em média, a taxas menores que o crescimento do PIB, a redução inicial

dos gastos mostrou ter efeitos duradouros.

33 Estimativas feitas com dados de Alesina, Ardagna e Gali (1998) e da OCDE.
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Com relação especificamente aos investimentos, o gráfico 7.2 mostra que,

após atingir os valores mínimos em 1988/89 (em termos reais e em percentual do

PIB), esse tipo de gasto voltou a crescer e deixou de ser um dos responsáveis pela

redução das despesas primárias.

Metas fiscais

A Irlanda, como qualquer país da Comunidade Européia, tem suas metas fiscais

guiadas pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento. Dessa forma, a meta fiscal

perseguida é a definida no Tratado de Maastricht, ou seja, o déficit nominal não

deve exceder 3% do PIB. Esse limite deve ser observado em 
"circunstâncias 

eco-

nômicas normais". O Pacto da Estabilidade e Crescimento, por sua vez, adiciona

uma restrição a esse limite ao afirmar que os objetivos orçamentários de médio

prazo devem ficar próximos do equilíbrio ou de um superávit.

O primeiro programa de estabilidade apresentado pela Irlanda à Comissão

Européia data de dezembro de 1998, tendo sido atualizado anualmente com a

apresentação do novo orçamento. Nesses programas, os Estados-membros devem

especificar seus objetivos de médio prazo para suas posições orçamentárias e defi-

nir políticas para alcançar essas metas e mantê-las.

O último programa de estabilidade foi submetido em dezembro de 2005.

Nesse novo documento, a Irlanda apresenta uma meta orçamentária para o triênio

2006-08. As metas são definidas para cada ano.

A estratégia orçamentária adotada pelo governo neste período é baseada no

objetivo — de resto definido para toda a União Européia — de sustentabilidade

orçamentária de médio e longo prazos. As metas definidas para o triênio são apre-

sentadas na tabela 7.4.

Tabela 7.4

Irlanda — saldo do governo geral e metas (2005-08 
— % do PIB)

Discrimina<;ao 2005 2006 2007 2008

Saldo do governo geral 0,3 -0,6 -0,8 -0,8

Saldo ajustado pelo ciclo 0,8 0,2 0,1 0,2

Taxa de endividamento (final de ano) 28 28 28,2 28,3

Fonte: Irlanda (2005:5).

É digno de nota que essas metas já incluem o elevado investimento em infra-

estrutura a ser feito pelo governo irlandês dentro do seu Plano Nacional de De-
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senvolvimento. Em verdade, o investimento 
público estimado para o período 2006-

10 monta a nada menos que 5% do PIB.34

Em termos do orçamento ajustado ao ciclo econômico, o governo irlandês

observa que existe um considerável grau de incerteza associado à sua estimativa,

visto que a mensuração do produto potencial em uma economia pequena e aberta

que passou por várias mudanças na última década não é passível de críticas. Adi-

cionalmente, existem várias estimativas para a sensibilidade do saldo governa-

mental a mudanças na taxa de crescimento do PIB. As estimativas do orçamento

ajustado ao ciclo econômico são apresentadas na tabela 7.5.

Tabela 7.5

Irlanda — orçamento ajustado ao ciclo econômico — estimativas

(2004-08 
- % do PIB)

Discrimina<;ao 2004 2005 2006 2007 2008

Crescimento real do PIB (%) 4,5 4,6 4,8 4,8

Endividamento liquido do governo geral 1,4 0,3 -0,6 -0,8 -0,8

Gasto com juros 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Crescimento do produto potencial 5,8 6,1 5,5 5,3 4,8

Gap do produto (% do produto potencial) 0,1 -1,3 -2 -2,3 -2,3

Or^amento ajustado ao ciclo 1,4 0,8 0,2 0,1 0,2

Fonte: Irlanda (2005:16).

Processo orçamentário irlandês35

Com o objetivo de garantir a realização de investimentos de longo prazo de

maturação, o orçamento anual passou a conter despesas de capital com duração

de até cinco anos. Segundo a OCDE (2006a), esse prazo está sendo estendido

para até 10 anos para investimentos em transporte. Quanto ao grau de rigidez, o

orçamento irlandês garante uma boa margem de liberdade, já que as despesas

vinculadas somam entre 0% e 20% do total — característica compartilhada com

apenas 3,8% dos países da OCDE.

O período fiscal adotado na Irlanda é o ano calendário e as receitas e despesas são

contabilizadas 
pelo regime de caixa, como acontece em 64% dos países da OCDE.

34 De fato, o governo irlandês vem perseguindo, desde 2004, a manutenção da taxa de investimento

do governo em torno de 5% como indicado pelos orçamentos de 2004, 2005 e 2006.
35 Os dados comparativos sobre o processo orçamentário dos países da OCDE estão disponíveis

em <http://ocde.dyndns.org/>.
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Comparado aos demais países da OCDE, o processo orçamentário da Irlan-

da é um dos:

48% 
que estão sujeitos a regras fiscais determinadas por organizações

supranacionais (no caso, o Tratado de Maastricht);

26% 
que definem o déficit público como sendo a diferença entre as receitas e

as despesas totais (excluídos os resultados das empresas estatais);

59% 
que não possuem um órgão independente para rever as hipóteses

macroeconômicas usadas no orçamento.

A execução do orçamento da Irlanda é fiscalizada por uma auditoria externa,

que foi criada por uma norma constitucional. Esse órgão de auditoria se reporta ao

Legislativo e pode contratar firmas privadas para auxiliar no processo. Os relatórios

das auditorias ficam disponíveis ao público e cobrem entre 71% e 100% dos gastos.

Uma nota sobre o orçamento ajustado ao ciclo econômico

A fim de evitar descompassos na execução da política fiscal dos países-membros,

fato que poderia levar a pressões inflacionárias na zona do euro, uma série de

regras para condução da política fiscal foram estabelecidas no Tratado de Maastricht

e no Pacto para Estabilidade e Crescimento que se seguiu ao tratado.

A principal regra é definida no art. 104c do tratado que afirma textualmen-

te: 
"[os 

países-membros] devem evitar déficits excessivos. Isso requer a aderência a

dois critérios: (a) o déficit do governo não deve exceder os 3% do PIB; e (b) a

razão dívida/PIB não deve exceder os 60%".

O Pacto para Estabilidade e Crescimento, adotado em 1997, estabelece cri-

térios adicionais para fortalecer a condução da política fiscal. O pacto afirma que

as autoridades fiscais devem assegurar que o orçamento esteja próximo do equilí-

brio, ou seja, superavitário no médio prazo.

A fim de solucionar o problema trazido com a adoção dos critérios pelo trata-

do e pelo pacto 
— os governos desejam ao mesmo tempo atender aos critérios e ter

flexibilidade para utilizar o único instrumento de política macroeconômica que têm

ao seu dispor —, 
pode-se utilizar de medidas de saldos orçamentários estruturais. O

termo saldo orçamentário estrutural é usado para denotar o saldo orçamentário

corrente que é ajustado levando em conta a influência do ambiente econômico.

A estimativa do saldo orçamentário estrutural essencialmente decompõe a

posição orçamentária atual em um componente estrutural e um componente resi-

dual. O componente estrutural é aquela parte do saldo orçamentário determina-

do pela ação discricionária do governo.

Feita a estimativa do orçamento estrutural é possível calcular aquela parte da

mudança no saldo orçamentário atual de um ano para o outro que é devida a
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mudanças na política fiscal discricionária — medida pela mudança no orçamento

estrutural — e aquela parte que é devida a mudanças no ambiente econômico —

dada pela diferença entre o saldo orçamentário corrente e o saldo estrutural. Dessa

forma, mudanças no saldo estrutural ocorreriam apenas como conseqüência das

decisões de gasto ou decisões de mudanças tributárias por parte do governo. As-

sim, reduções nos impostos, elevação no seguro-desemprego ou elevações no gas-

to do governo resultariam em uma deterioração do orçamento estrutural. Contra-

riamente, elevações nos impostos, redução no seguro-desemprego e reduções dos

gastos governamentais levariam a melhorias no orçamento estrutural.

Dessa forma, uma piora no orçamento estrutural indicaria uma piora na

postura fiscal do governo ao longo do tempo, enquanto uma melhora no orça-

mento estrutural indicaria um endurecimento da política fiscal.

A estimação do orçamento estrutural é tipicamente feita ajustando o saldo

orçamentário corrente à influência do ciclo econômico.36 O Comitê Monetário

Europeu, inclusive, define explicitamente que esse método deve ser usado para

que se possa aferir a postura fiscal dos países-membros.37

Questões de longo prazo: reforma previdenciária

A Irlanda vem experimentando reformas paramétricas 
— e bastante pontuais 

—

em seu sistema previdenciário desde 1996, quando teve início um longo processo

de negociações e debates sobre a questão específica da proteção social para prepa-

rar o sistema vigente para os desafios que estarão em pauta nos próximos 50 anos.

A National Pensions Policy Iniciative (NPPI, Iniciativa Nacional para a Política

de Aposentadorias) foi apresentada pelo Ministério do Bem-estar como proposta

para, mediante discussão com os grupos sociais interessados, transformar-se em

projeto de governo concernente ao desenvolvimento futuro do sistema de aposen-

tadorias (Malikova e Staronova, 2005).

A principal meta contida na proposta da NPPI consistiu em montar um

sistema nacional de pensões ocupacionais mais extenso e capaz de garantir a todos

os cidadãos padrões, na inatividade, correspondentes aos da vida ativa. Como

sistema complementar, operado pelo setor privado, o conjunto de esquemas pes-

soais e ocupacionais permaneceu regulamentado pelo Estado e relacionado aos

objetivos de evitar a pobreza entre os idosos, com transferências de recursos para

36 Para maiores detalhes sobre o método de ajuste do orçamento ao ciclo econômico, ver Girouard

e André (2005).

37 Para detalhes sobre o método de orçamento ajustado ao ciclo econômico utilizado na União

Européia e estimativas para a Irlanda, ver Cronin e Scally (2000).
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aqueles financeiramente incapazes de prover recursos para a inatividade por si

mesmos, e de manter a disciplina financeira.

Em 1998, a proposta foi aprovada pelo Parlamento, na condição de um

conjunto de recomendações cuja implementação demandaria a elaboração do de-

senho e das regras de funcionamento das alterações apontadas, sobretudo no que

dizia respeito à principal delas, a introdução do novo esquema suplementar. Na

ocasião, o Parlamento instituiu, também, o Pensions Board, uma agência

regulatória, à qual foram atribuídas as responsabilidades de conduzir as novas

rodadas de discussão com sindicatos, associações empresariais, representantes da

indústria seguradora, e demais atores envolvidos, regular a expansão dos fundos

privados prevista e assessorar o governo em matéria de política previdenciária.

Pouco a pouco, o projeto ganhou corpo, entrando em vigor dia 15 de setem-

bro de 2003, com a denominação sistema Personal Retirement Savings Accounts

(PRSAs, Contas Pessoais de Poupança para Aposentadoria), de acordo com a le-

gislação promulgada em 2002. Paralelamente, o governo irlandês apresentou, em

junho de 2000, o National Pensions Reserve Fund Bill, um projeto de lei criando

o Fundo Nacional de Reserva para Aposentadorias e Pensões, com o propósito de

criar fonte de financiamento complementar ao Tesouro para enfrentar os custos

com o sistema de bem-estar de 2025 em diante.38

Mantendo praticamente intacto o sistema público compreensivo, operado

pelo Estado em basespay asyou go (de repartição), o caso irlandês parece desmen-

tir a antinomia que muitos estudos apontam entre o 
"modelo 

anglo-saxônico" (de

redução dos encargos trabalhistas, liberalização do mercado de trabalho, desregu-

lamentação e declínio do sindicalismo) e o 
"modelo 

Europa Continental" (altos

encargos trabalhistas, regulação e negociação solidária dos salários em condições

que incluem programas generosos de bem-estar social e, especialmente, generosa

provisão pública de benefícios previdenciários). A dicotomia tem servido, segun-

do Disney (2006), para valorizar um receituário afinado com o modelo anglo-

saxônico tido como o padrão de reformas recomendado pela OCDE.

O tipo de sistema de bem-estar vigente na Irlanda ajuda a explicar a história

recente do país. Trata-se de uma combinação de parceria social (envolvimento,

acordos) com um modelo beveridgiano de políticas sociais, modelo que vem de-

clinando na OCDE. O desenho do Welfare State irlandês — 
particularmente de

seu esquema previdenciário 
— responde em parte pelo êxito da economia do país.

38 Momento em que, segundo as projeções elaboradas para fundamentar a medida, os gastos

devem crescer significativamente em função do progressivo envelhecimento da população. Ver

Ministério das Finanças, Exposição de motivos ao projeto de lei do fundo nacional de reservas para

aposentadorias e pensões (2000).
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Esse desenho tem efeitos potenciais sobre o desempenho macroeconômico, ser-

vindo de incentivo positivo para as taxas de poupança das famílias, para a ativida-

de econômica e para o emprego.

O seguro social da Irlanda39

Empregadores e empregados (maiores de 16 anos) pagam contribuições ao Irelands

National Social Insurance Fund (Isif, Fundo Nacional Irlandês de Seguro Social).

O Isif é composto de uma conta corrente e de uma conta de investimentos, admi-

nistradas respectivamente pelo Ministério dos Negócios Sociais e da Família e

pelo Ministério das Finanças. A conta corrente é formada pelas contribuições

pagas. A conta de investimento é uma conta formada pelas poupanças.

A contribuição dos empregados depende do salário recebido e do tipo de

trabalho a que está vinculado. As contribuições para o seguro social são designa-

das Pay Related Social Insurance (PRSI). Para os empregados, as contribuições

são classificadas em categorias, conhecidas como classes ou taxas de contribuição.

A maioria dos empregados na Irlanda paga uma PRSI classe A, que corresponde a

um salário superior a €38. Essa categoria contributiva habilita o trabalhador à

cesta completa de benefícios previdenciários.

As contribuições para o seguro social são deduzidas dos salários pelo empre-

gador e recolhidas pelo Comissariado da Receita ao Fundo do Seguro Social. O

empregador também paga contribuições. Os valores e percentuais das contribui-

ções variam de acordo com os seguintes critérios:

trabalhadores (inscritos na classe A) que recebem menos de €300 (brutos) por

semana não pagam o PRSI; só o empregador contribui;

salários entre €300 e €440 semanais têm os primeiros €127 ignorados e são

taxados em 4% do restante, até o limite de €46.600;

trabalhadores que ganham mais do que €440 semanais e estão inscritos na

classe A recolhem 2% relativos aos primeiros €127, 6% sobre o restante até o

limite de €46.600 e 2% sobre a quantia que ultrapassar esse limite;

trabalhadores inscritos em outras classes de contribuição também têm uma

escala diversificada de percentuais de recolhimento.

Os trabalhadores autônomos são inscritos na classe S, que os habilita a um

leque limitado de benefícios (pensões contributivas para viuvez e orfandade,

aposentadoria, auxílio-maternidade, benefício para adoção e o auxílio-padrão para

39 Ver <www.oasis.gov.ie>.
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privações). A contribuição corresponde a 3% da renda total ou €253 ao ano (o

valor que for maior). Um trabalhador autônomo pode requerer isenção de contri-

buição ao Comissariado da Receita e manter-se filiado ao sistema.

São os seguintes os benefícios disponíveis: desemprego, invalidez, materni-

dade, adoção, saúde, incapacidade, viuvez, orfandade, aposentadoria 
por idade,

pensão de aposentadoria, auxílio-privação, tratamento e acidentes de trabalho.

O segundo pilar de cobertura previdenciária na Irlanda: diagnóstico prévio e

mudanças

Em geral grandes empresas patrocinam esquemas previdenciários ocupacionais;

pequenas e médias não o fazem. Cada esquema tem suas próprias regras embora

regulados pelo Irish Pension Board (IPB). Não há obrigação legal de provimento

de esquemas ocupacionais. Os esquemas ocupacionais de pensões são organizados

pelos empregadores para prover pensões para empregados (alguns ou todos) no

momento de retirada da força de trabalho e para sobreviventes dependentes no

caso de morte do empregado.

A partir de 2003 as PRSAs se tornaram disponíveis. Essa iniciativa foi pro-

posta desde 1996 (e no período subseqüente discutida e aprovada nas instâncias

pertinentes) com o objetivo de ser uma alternativa aos esquemas ocupacionais e,

sobretudo, para oferecer alternativa aos empregados cujos empregadores não se

interessam ou não querem patrocinar fundos ocupacionais. Podem também ser

usadas para suplementar os esquemas ocupacionais, como contribuições voluntá-

rias adicionais (AVCs) e como substitutivos àqueles esquemas. Depois de 15 de

setembro de 2003, quando o sistema PRSA entrou em vigor, os empregadores 
que

não patrocinavam esquemas ocupacionais para seus empregados passaram a ser

obrigados a prover o acesso dos mesmos pelo menos a uma PRSA padrão.

O objetivo fundamental do NPPI foi o de aumentar a extensão e melhorar a

qualidade da cobertura suplementar. Um diagnóstico prévio à iniciativa indicava que

a cobertura, de menos de 50% da população empregada, estava declinando. Barreiras

à expansão da cobertura sob o segundo pilar (previdência complementar privada)

foram identificadas como: acesso limitado à provisão de benefícios; fluxo de informa-

ÇÕes limitado; altos custos correntes no caso de planos pessoais e pequenos; dificulda-

de em considerar investimentos; e não-correspondência entre o desenho vigente do

benefício e os requerimentos de uma força de trabalho em processo de mudança.

No relatório redigido para dar início a um debate nacional, o IPB propôs as

seguintes medidas para eliminar as imperfeições: criar um sistema de baixo custo;

assegurar o valor monetário dos produtos; criar um conjunto de produtos novos;

buscar simplicidade, transparência e compreensibilidade.
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Para atingir tais objetivos, IPB e o governo apresentaram a proposta de in-

trodução de um novo produto: a PRSA. Esse produto teria portabilidade e remo-

veria barreiras existentes entre os sistemas vigentes. Outras medidas também fo-

ram propostas, como: simplificação das estruturas legais em vigor no sistema de

aposentadorias; introdução de esquemas guarda-chuva; marco regulatório efeti-

vo, mas não oneroso; programas de educação e conscientização; incremento das

possibilidades de transmissão de direitos de um sistema para outro.

A PRSA foi considerada o aspecto mais revolucionário das propostas apresen-

tadas pelo IPB. Como sua implantação está em curso há pouco tempo, seus resulta-

dos ainda se encontram sob a forma de estimativas. Assim, espera-se que venha a ter

forte impacto positivo na ampliação da cobertura, vindo a atingir a meta de 70% da

população trabalhadora com mais de 30 anos. Características da PRSA:

>¦ o produto está disponível para empregados em geral independentemente de

seu status empregatício;

a idade para aposentadoria é mais flexível e não há limites para o estabelecimento

do valor do benefício (similar ao que funciona atualmente no regime dos

autônomos, no qual os benefícios são determinados pelo valor da capitalização

no momento);

>¦ a partir de um patamar de renda anual, os empregados têm flexibilidade para

estabelecer formas de recebimento do benefício ao ingressarem na inatividade;

há um conjunto mínimo de regras fixando condições do contrato;

há opções de investimento.

É provável que um grande número de pequenos planos de aposentadorias

que operam em regime de contribuição definida considere mais eficiente operar

pelo sistema PRSA. Uma das conseqüências da introdução da PRSA será o térmi-

no dos contratos individuais de aposentadorias. No entanto, haverá um período

de transição durante o qual os produtos existentes prevalecerão ou os provedores

poderão transferir seus produtos para o novo arranjo [The Multinational, 2000).

O IPB tem apoiado o regime atual, pelo qual os empregadores podem com-

pelir seus empregados a aderir ao plano que a empresa escolheu. Esse é um fator

que contribui para o atual nível, bastante significativo, do segundo pilar. Contu-

do, o regime PRSA contribuirá para facilitar acordos entre empregadores e em-

pregados sobre o provedor.

O sistema das PRSAs permitirá estabelecer, mediante acordos, um nível mí-

nimo de contribuição do empregador. Atualmente, muitos empregados que dei-

xam o emprego e já têm cinco anos de contribuição ao plano escolhido pela em-
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presa têm direito a preservar o benefício. A proposta da PRSA é reduzir esse tem-

po para dois anos.

O Fundo Nacional de Reserva para Aposentadorias e Pensões

O National Pensions Reserve Fund (Fundo Nacional de Reserva para Aposenta-

dorias e Pensões), uma iniciativa do Ministério das Finanças do governo irlan-

dês, foi aprovado pelo Parlamento em dezembro de 2000. Na justificativa apre-

sentada pelo projeto destaca-se a preocupação com o financiamento das presta-

ções previdenciárias nos próximos 20 anos. A preocupação se explica pelo fato

de que a Irlanda ainda não apresenta problemas demográficos graves, mas, como

os demais países europeus, tende a um gradativo envelhecimento da população.

Segundo as estimativas usadas para fundamentar a proposta, somente por volta

de 2025 é que a Irlanda passará a se defrontar com as questões decorrentes de

uma substantiva alteração na pirâmide etária: um volumoso segmento de idosos

e, conseqüentemente, aumento dos gastos e pressões no orçamento. A institui-

ção do fundo representou, assim, a adoção de uma medida preventiva, com a

finalidade de enfrentar uma situação futura, que pode se tornar problemática

tendo em vista a evolução verificada nas últimas décadas na OCDE, como se

observa na tabela 7.6.

Tabela 7.6

Irlanda — aspectos financeiros e demográficos do sistema previdenciário

irlandês em comparação com a média da OCDE (1980-2001)

Aposentados por idade Aposentados por invalidez

Gastos (% do PIB) Gastos (% do PIB)

1980 1990 2001 1980 1990 2001

Irlanda 4,0 3,8 2,4 2,4 1,9 1,3

OCDE 5^4 63 ^4 23 2,4 2,2

Popula<;ao 
de 65 anos ou ? (%) Gasto por pessoa (% do PIB per capita)

1980 1990 2001 1980 1990 2001

Irlanda 18,3 18,5 16,8 0,22 0,20 0,14

OCDE 19/) 20,0 22,2 028 033 0,33

Fonte: OCDE apud Whiteford e Whitehouse (2006).

Em resumo, a criação do fundo implicou:

? a constituição de ativos para fazer face às despesas com o sistema de bem-estar

e com as pensões dos servidores públicos a partir de 2025;
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>¦ a obrigação do governo de alocar o equivalente a 1 % do PNB (proveniente do

Tesouro) ao fundo, anualmente, pelo menos até o ano de 2055;

o pagamento, pelo governo, de somas adicionais ao fundo, por determinação

da Câmara de Deputados;

a realização de investimentos estritamente comerciais e sujeitos às regras de

gerenciamento de riscos, com o objetivo de assegurar retornos a longo prazo;

o estabelecimento de uma comissão independente, a National Pensions Reserve

Fund Commission, para controlar e administrar o fundo;40

a proibição de retiradas do fundo antes de 2025;4'

a designação de um administrador como agente da comissão no desempenho

de suas responsabilidades e para executar as funções por ela determinadas;

a responsividade (accountability) da comissão diante do Ministério das Finanças

e do Parlamento, incluindo a apresentação de relatórios detalhados anuais e a

presença, quando requerida, do presidente da comissão em audiências

promovidas pelo comitê pertinente da Câmara dos Deputados.

Em 2004 foram introduzidas mudanças nos critérios de aposentadorias para

os servidores públicos. Basicamente, as novas regras diziam respeito a mudanças

na idade mínima para aposentadoria. As regras introduzidas — 
que valiam apenas

para os novos entrantes no serviço público 
— foram:

a idade mínima de aposentadoria passa para 65 anos para a maioria dos entrantes

a partir de Ia de abril de 2004;

a idade mínima de aposentadoria para certas categorias (oficiais de prisões) foi

elevada para 55 anos e para os pertencentes às forças de defesa para 50 anos;

>¦ a idade mínima para aqueles apontados para cargos executivos após Ia de abril

de 2004 aumenta para 65 anos;

>¦ a aposentadoria compulsória aos 65 anos é eliminada para os novos entrantes,

permitindo-lhes trabalhar após essa idade se desejarem.

40 
À comissão foi conferida autoridade para determinar e implementar uma estratégia de

investimentos para o fundo, consistente com as regras de investimento contidas na legislação.

41A 
possibilidade de retiradas obedece a regras estipuladas por legislação específica e modificada

regularmente para atender a alterações na situação demográfica.



Anexo

Tabela 7.7

Irlanda — receitas e despesas do governo geral (1987-2005 
— % do PIB)

Discrimina<;ao 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Divida bruta do governo central 107,0 102,3 92,4 86,8 84,6 82,6 82,3 78,9 72,2 64,6

Receitas totais 44,1 40,2 40,3 41,8 42,1 42,2 42,2 39,3 39,2

Despesas primarias 42,3 36,7 36,9 39,0 39,9 40,1 39,7 37,3 36,1

Investimentos 3,1 1,9 1,8 2,1 2,2 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4

Salarios 10,2 10,9 11,1 11,2 10,9 10,1 9,6

Resultado primario 1,8 3,5 3,3 2,8 2,2 2,1 2,5 2,0 3,1

Despesas liquidas com juros 6,4 6,2 6,1 5,6 5,1 4,8 4,5 3,9 3,1

Despesas totais 48,7 42,9 43,1 44,7 45,1 44,9 44,2 41,3 39,2

Resultado nominal -8,6 -4,7 -2,7 -2,8 -2,8 -2,9 -2,7 -2,0 -2,0 0,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Divida bruta do governo central 57,2 47,7 44,0 35,0 30,9 27,9 27,0 25,5 23,8

Divida bruta do governo geral 61,4 50,1 42,6 38,5 36,1 34,5 33,0 31,8

Dfvida Ifquida do governo geral 45,3 30,0 22,1 17,8 18,0 15,0 12,0 10,0

Receitas totais 38,4 36,8 36,6 36,2 34,2 33,2 33,9 35,5 35,2

Despesas primarias 34,2 32,2 32,6 30,8 33,3 33,5 33,3 33,9 34,2

Investimentos 2,5 2,7 3,1 4,2 5,0 5,1 4,5 4,3 4,8

Salarios 9,1 8,4 8,1 8,0 8,3 8,6 9,0 9,4 9,5

Resultado primario 4,2 4,6 4,0 5,4 0,9 -0,3 0,5 1,5 1,0

Despesas liquidas com juros 2,6 2,3 1,4 0,8 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0

Despesas totais 36,7 34,5 34,0 31,6 33,4 33,6 33,5 34,0 34,1

Resultado nominal 1,6 2,2 2,6 4,6 0,8 -0,4 0,4 1,5 1,1

Fontes: OCDE, FMI, Eurostat e CSO.



Tabela 7.8

Irlanda — receitas e despesas do governo geral (1987-2005 
— milhões de euros de 2000)

Discriminaqao 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Dfvida bruta do governo central 42.462 43.185 41.862 40.986 40.150 40.397 42.879 43.182 43.538 42.393

Receitas totais 18.602 18.230 19.010 19.853 20.613 21.968 23.091 23.703 25.742

Despesas primarias 17.851 16.638 17.430 18.529 19.536 20.895 21.714 22.519 23.696

Investimentos 981 1.030 1.013 1.167 1.263 1.379 1.577

Salarios 4.835 5.152 5.439 5.846 5.951 6.087 6.303

Resultado primario 751 1.592 1.580 1.324 1.077 1.073 1.376 1.184 2.045

Despesas liquidas com juros 2.719 2.798 2.897 2.672 2.516 2.489 2.467 2.376 2.060

Despesas totais 20.570 19.436 20.328 21.201 22.052 23.383 24.182 24.895 25.757

Resultado nominal —3.414 —1.968 —1.206 -1.318 -1.348 —1.439 —1.416 —1.091 —1.192 —15

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Dfvida bruta do governo central 42.825 40.243 42.069 36.572 34.403 32.988 33.083 32.395 32.289

Divida bruta do governo geral 51.827 47.967 44.567 42.896 42.801 42.268 41.907 43.133

Di'vida Ifquida do governo geral 38.272 28.744 23.081 19.766 21.286 18.335 15.254 13.613

Receitas totais 28.692 31.035 35.002 37.873 38.130 39.321 41.461 45.097 47.742

Despesas primarias 25.564 27.191 31.205 32.202 37.074 39.619 40.802 43.138 46.332

Investimentos 1.864 2.238 2.934 3.693 4.671 4.942 4.645 4.571

Salarios 6.791 7.120 7.761 8.358 9.240 10.190 11.009 11.819

Resultado primario 3.128 3.844 3.797 5.671 1.056 —298 659 1.959 1.410

Despesas liquidas com juros 1.922 1.955 1.352 844 116 129 205 67 
-67

Despesas totais 27.486 29.146 32.557 33.045 37.190 39.748 41.007 43.205 46.265

Resultado nominal 1.206 1.889 2.445 4.828 940 —426 454 1.892 1.478

Fontes: OCDE, FMI, Eurostat e CSO.




