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Turquia

Como em outros países emergentes, a economia turca apresentou momentos de

instabilidade ao longo das últimas décadas. A vulnerabilidade a choques externos,

entre outros fatores, dificultou a experiência de ciclos de crescimento duradouros

e estáveis, além de contribuir para o surgimento de um clima hostil para o invés-

timento estrangeiro no país em determinados períodos.

As ambições da Turquia de se tornar um membro efetivo da União Euro-

péia, com o direito de usufruir as vantagens da moeda unificada e forte, têm

esbarrado no persistente déficit fiscal. Nos últimos anos o país conseguiu ao me-

nos diminuir sua relação dívida líquida/PIB (gráfico 6.1). O gráfico ilustra o forte

salto registrado pela dívida líquida em 2001, quando o país passou por séria crise

externa, com considerável evasão de divisas e grande aumento na taxa de juros.

Nesse ano, a dívida líquida do país chegou a ultrapassar os 90% do PIB, reduzin-

do-se nos anos seguintes, até retornar ao patamar pré-crise, em torno dos 60%.

Gráfico 6.1

Turquia — dívida líquida (1999-2005 
— % do PIB)
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Fontes: Turkish Treasure. Para 2004 e 2005, FMI/International Financial Statistics.
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A realização de robustos superávits primários foi um dos fatores que pos-

sibilitaram que o país conseguisse lograr êxito na redução da relação dívida líqui-

da/PIB. O gráfico 6.2 evidencia que, nos anos recentes, os superávits primários

turcos atingiram um patamar estável em torno de 5% do PIB. Tal resultado

reverte a tendência observada na década de 1980, quando o país acumulou déficits

primários em quase todos os anos. Ainda que a partir da década de 1990 os

resultados primários tenham oscilado, na maior parte dos anos eles foram posi-

tivos, o que aponta para uma inflexão na política de gastos públicos na Turquia.

Gráfico 6.2

Turquia — resultado primário (1980-2005 
— % do PIB)
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Fontes: Turkish Treasure. Para 2004 e 2005, FMI/International Financial Statistics.

O gráfico 6.2 permite a identificação de alguns episódios de ajuste fiscal que

se encaixam na definição proposta por Alesina, Ardagna e Gali (1998:496). Para

os autores, tais episódios de ajuste fiscal são caracterizados por anos em que o

resultado primário de um país melhora em pelo menos 2% do PIB. Alternativa-

mente, o ajuste também pode ser configurado por períodos de no mínimo dois

anos em que o resultado primário melhora em pelo menos 1,5% do PIB por ano.

Além das considerações finais, o capítulo apresenta outras três seções. A pri-

meira é dedicada a detalhar cada um dos episódios de aperfeiçoamento do resulta-

do primário, descrevendo qual o cenário macroeconômico os tornaram factíveis.

A segunda seção aborda políticas recentes implementadas pelo governo turco no

sentido de tentar aprimorar o resultado fiscal no país. Por sua vez, a terceira abor-

da questões relacionadas ao sistema previdenciário na Turquia.
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O ajuste fiscal e suas características

A melhora no resultado primário no ano de 1993

O primeiro período a se configurar como 
"candidato" 

a episódio de ajuste fiscal

ocorreu entre 1993/94. Nesse intervalo, a Turquia saiu de um déficit em seu resul-

tado primário equivalente a 0,9% do PIB para um superávit de 3,8%. Tal episó-

dio, contudo, remete a um período de grave recessão, quando o PIB chegou a

recuar mais de 5% (gráfico 6.3). Tal acontecimento pode ser explicado, em gran-

de medida, pela falta de credibilidade externa do país, que teve suas reservas inter-

nacionais reduzidas para menos da metade entre 1993/94 (FMI, 2006h).

Esses mesmos anos também foram marcados por altos índices de inflação.

De acordo com o gráfico 6.4, em 1994 chegou-se a registrar uma taxa anual de

106,3%. Nesse contexto, é plausível supor que a melhora no resultado primário

turco nessa fase tenha forte conexão com o aumento de receitas governamentais

oriundas da arrecadação de imposto inflacionário, o que descaracteriza o período

como uma fase de ajuste fiscal de êxito.

Gráfico 6.3

Turquia — taxa de crescimento anual do PIB (1980-2005 
— %)
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Fonte: FMI/lnternational Financial Statistics.

Some-se a isso o fato de que o superávit primário não se sustentou nos anos

seguintes, sendo praticamente zerado em 1997 (gráfico 6.2). Tal evidência leva a

suspeitar que o intervalo 1993/94 não representou um ciclo de medidas perenes

capazes de mudar os rumos da economia turca rumo a um ajuste fiscal eficaz. Por
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isso, este livro opta por não se aprofundar nos fundamentos que proporcionaram

o aprimoramento do resultado primário no período.

Gráfico 6.4

Turquia — taxa anual de inflação (1980-2005 
— %)
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Fonte: FMI/International Financial Statistics.

O ajuste fiscal de 1997/98

O gráfico 6.2 indica um segundo ponto de melhora no resultado primário turco

entre 1997/98. O superávit primário, que foi praticamente nulo no primeiro ano

(0,1% do PIB), saltou para 4,6% do PIB no segundo. O imposto inflacionário

ainda representava uma fonte de receitas importante 
para o país no período. O

gráfico 6.4 deixa evidente que naquela época a taxa anual de inflação se encontra-

va em pontos que suplantavam o patamar de 80%.

Os gastos de consumo e investimentos do governo não apresentaram gran-

des variações no período em questão. Pelo gráfico 6.5 é possível notar que, como

proporção do PIB, tais variáveis apresentaram oscilações marginais: o consumo

passou de 10,9% para 11,1% do PIB entre 1997 e 1998, e o investimento variou

de 6,5% para 6,8% do PIB entre os mesmos anos. Em termos reais, contudo,

ambas as variáveis demonstraram um crescimento expressivo, conforme pode ser

acompanhado pela tabela 6.9. Assim, não se pode dizer que a consecução do

aumento no superávit primário tenha se originado na contenção de gastos por

parte do governo.



Turquia 233

Gráfico 6.5

Turquia — consumo e investimento do governo (1987-2005 
— % do PIB)
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Fontes: Turkish Treasure. Para 2004 e 2005, FMI/International Financial Statistics.

O aumento das receitas explica melhor o aperfeiçoamento do resultado pri-

mário turco no episódio em análise. A partir do gráfico 6.6, percebe-se que as recei-

tas tributárias subiram como proporção do PIB, ainda que de forma mais moderada

se comparadas com as receitas totais. As primeiras passaram de 16,5% do PIB em

1997 para 17,3% do PIB em 1998, ao passo que as últimas subiram de 20% para

22,2% do PIB no mesmo intervalo. Conclui-se, então, que as receitas não-tributá-

rias foram as que apresentaram variação mais emblemática no período, sendo res-

ponsáveis por um incremento de 1,4% do PIB nas receitas governamentais turcas.

O programa de privatizações do país tem conexão direta com esse aconteci-

mento. Entre 1997/98, realizaram-se importantes leilões de licenças para a operação

de telefonia celular com tecnologia GSM, além da privatização do IS Bank. Apenas

essas vendas proporcionaram ao governo turco uma receita superior a US$1,8 bi-

lhão, evento que se encontra no cerne da explicação do aumento das receitas, e

subseqüente aprimoramento do resultado primário (FMI, 2000).

Contudo, o aperfeiçoamento do desempenho fiscal do período em questão

não se prolongou pelos anos seguintes, e, já em 1999, o superávit primário turco

recuaria de 4,6% para 1,9% do PIB. A explicação para tal fenômeno pode estar

associada ao fato de que o ajuste fora proporcionado principalmente pelo incre-

mento de receitas eventuais, sem que se alterassem os fundamentos principais da
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gestão pública. A falta de solidez nos fundamentos macroeconômicos da Turquia

ainda submeteria o país a uma séria crise, o que permite supor que o intervalo

1997/98 não representa um período de ajuste fiscal consistente.

Gráfico 6.6

Turquia — receitas totais e receitas tributárias do governo geral

(1980-2005 
— % do PIB)
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Fontes: Turkish Treasure. Para 2004 e 2005, FMI/International Financial Statistics.

O ajuste a partir de 1999

A partir de 1999 a economia turca inaugurou uma nova fase de ajuste fiscal que se

enquadra no diagnóstico proposto por Alesina, Ardagna e Gali (1998:496) citado

anteriormente. O superávit primário, que foi equivalente a 1,9% do PIB nesse

primeiro ano, subiu para 5,9% do PIB já em 2000, mantendo resultados seme-

lhantes desde então. Tal como já fora mencionado, esse tem sido um dos fatores

que possibilitou a redução da relação dívida líquida/PIB do país nos últimos anos

(gráfico 6.1).

Outro fator favorável é a taxa de crescimento do PIB que, de acordo com o

gráfico 6.3, tem sido superior a 6% ao ano desde 2002. Taxas tão elevadas, indubi-

tavelmente, sofrem influências da forte retração econômica assistida anteriormente

no país. O fator de recuperação pode ter sido decisivo para o registro de altas

taxas, uma vez que o investimento no país se encontra em patamares moderados.

O gráfico 6.7, que compara as formações brutas de capital fixo (FBCF) de

Turquia e Brasil, mostra que os países vêm registrando desempenho semelhante,



Turquia 235

com o Brasil apresentando uma FBCF ligeiramente superior nos últimos anos.

Entretanto, é importante salientar o fato de que, ao longo da década de 1990, a

FBCF turca superou a brasileira de forma sistemática, sendo esse outro fator ca-

paz de explicar por que as atuais taxas de crescimento econômico da Turquia são

tão superiores às do Brasil. O país pode estar sendo beneficiado pelo estoque de

investimento acumulado nos últimos anos, fato capaz de conferir um maior dina-

mismo à sua economia.

A estabilidade dos altos superávits primários como proporção do PIB mes-

mo em períodos de elevado crescimento econômico aponta que eles estão apre-

sentando variação real positiva (tabela 6.9). A crise enfrentada pela Turquia em

2001 integra a lista das justificativas para a manutenção desses superávits. Existe

um consenso em torno da necessidade de se fortalecer os fundamentos fiscais do

país de forma a evitar a deflagração de novas crises. O acordo firmado com o

Fundo Monetário Internacional (FMI) para conter a crise e recuperar o crédito do

país previa superávits primários de pelo menos 4% do PIB, que implicam um

esforço fiscal inequivocamente adotado pelo governo até o presente (Banco Mun-

dial, 2003b).

Gráfico 6.7

Turquia — formação bruta de capital fixo — Brasil e Turquia

(1980-2004 
- % do PIB)
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Fonte: FMI/International Financial Statistics.

Nota: Os dados referentes a 2002/03 diferem daqueles apresentados na tabela 9 em função do

fato de terem sido utilizadas fontes diferentes.
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Compreender as causas que culminaram na crise de 2001 na Turquia é es-

sencial para o entendimento do contexto no qual o ajuste fiscal recente se insere.

A degradação do saldo em transações correntes do balanço de pagamentos daque-

la época pode ser apontada como uma primeira causa. O déficit acusado em 2000

foi equivalente a 5% do PIB turco (gráfico 6.8). A seqüência de crises em economias

consideradas emergentes como México, Rússia e países do Leste asiático diminuíra

a liquidez internacional, provocando instabilidades no cenário mundial.

Gráfico 6.8

Turquia — saldo líquido em transações correntes

(1980-2005 
- % do PIB)
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Fontes: Turkish Treasure. Para 2004 e 2005, FMI/International Financial Statistics.

A situação foi agravada pela postura dos bancos turcos que, ao assumirem

uma posição arriscada em relação a suas reservas, comprometeram a credibilidade

do sistema financeiro do país. A Turquia passou a figurar, então, na lista de países

com possibilidade de crise eminente naquela época. O temor dos investidores

internacionais provocou uma fuga de capitais, e a perda de reservas internacio-

nais foi inevitável. Se em 2000 elas totalizavam US$22,5 bilhões, em 2001 não

passavam de US$18,8 bilhões — uma queda de aproximadamente 16,5% em

um ano. A lira turca sofreu uma desvalorização superior a 100% frente ao dólar

americano no decorrer de 2001, agravando o problema da dívida externa do

país (FMI, 2006h).

A relação dívida líquida/PIB também sofreu elevação acintosa, chegando a

ultrapassar a casa de 90%. Tal agravamento se deve não apenas à redução do PIB,
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mas também ao aumento dos encargos relacionados ao serviço da dívida. O gráfi-

co 6.9 exibe as despesas com pagamentos de juros e evidencia o quão crítica se

tornou a situação turca no momento da crise de 2001, quando esse encargo che-

gou a comprometer 19,4% do PIB. A abrupta elevação dos juros como tentativa

de conter a fuga de capitais tem associação direta com esse fenômeno.

Gráfico 6.9

Turquia — despesas com o pagamento de juros

(1980-2003 
- % do PIB)
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Fonte: Turkish Treasure.

A taxa de inflação anual, ainda superior a 50%, completava o cenário de

intempéries na economia turca daquele ano (gráfico 6.4), quando experimentou

uma retração de 7,5 pontos percentuais no PIB (gráfico 6.3). Tal recessão foi

decisiva para que o país assistisse a uma elevação da relação dívida líquida/PIB

para um patamar superior a 90%, tornando imprescindível a implementação de

reformas de reestruturação na economia.

Embora as políticas de ajuste fiscal ainda permaneçam em curso, o que im-

pede a sua avaliação definitiva, pode-se dizer que a partir de 2001 a Turquia inau-

gurou um ciclo persistente de combate ao déficit fiscal.

Os efeitos das reformas na retomada da credibilidade da economia turca se fize-

ram sentir na redução das taxas de juros básicos do país. Se em 2001 os juros nominais

pagos pelo Tesouro turco chegavam a 85,3% ao ano (correspondente a uma taxa real

de aproximadamente 30% a.a.), em 2004, a taxa nominal já estava em 22,1% ao ano

(com taxa real de aproximadamente 13% ao ano) (FMI, 2006h). Sem embargo, essa
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queda contribuiu para a redução do peso da dívida sobre a economia da Turquia,

conseqüência da redução com as despesas com o pagamento de juros. A análise do

gráfico 6.9 permite notar que já em 2003 os gastos com juros haviam recuado para

9,9% do PIB, um percentual que, todavia, ainda pode ser considerado alto.

O entendimento das medidas que proporcionaram a obtenção de vultosos

superávits primários permite avaliar melhor a efetividade e a sustentabilidade do

ajuste fiscal conduzido pela Turquia. Analisando primeiramente a evolução dos

gastos públicos o gráfico 6.5 mostra que, embora os investimentos tenham dimi-

nuído, os gastos de consumo aumentaram desde 1999. Tal verificação faz com

que o tipo de ajuste fiscal engendrado na Turquia não coincida com os ajustes

classificados por Alesina e Perotti (1996) como os de maior êxito. Segundo os

autores, a experiência internacional aponta que os ajustes que privilegiaram o

corte nos gastos em detrimento do aumento das receitas apresentaram conseqüên-

cias macroeconômicas mais satisfatórias e duradouras.

A recente queda dos investimentos públicos turcos tem relação com a intensi-

ficação do processo de privatizações do país. De acordo com o gráfico 6.5, os invés-

timentos de capital realizados pelo governo caíram de 6,9% para 4,5% do PIB entre

2000-03. Tais investimentos se encontram em patamares bem abaixo dos observa-

dos até o início da década de 1990, quando o governo investia, em média, valores

equivalentes a 8% do PIB. De fato, a redução no número de empresas estatais per-

mite que o governo possa praticar investimentos menores. Entretanto, argumenta-

se que os gargalos de infra-estrutura que interferem no crescimento do país deman-

dam esforços governamentais que suplantam os atuais (OCDE, 2005a: 16).

Ao contrário da evolução dos investimentos, os gastos correntes do governo

como proporção do PIB têm mantido certa estabilidade nos últimos anos (gráfico

6.5). Em que pese ao fato de que desde 2002 o PIB tem variado a taxas altas e

positivas, pode-se supor que a variação real desses gastos não é desprezível. Fatores

específicos justificam o comportamento de elevação dos gastos, entre os quais:

a pressão exercida pela folha de pagamento do funcionalismo público que tem

aumentado nos últimos anos, assim como os gastos com a saúde e com a

previdência social;

a sucessão de terremotos que abalaram o país desde 1999 e que exigiram o

aumento nos gastos correntes, em geral, extra-orçamentários;

os gastos com segurança pública que também variaram positivamente desde

os atentados terroristas de 2001, que intensificaram o ambiente de incerteza

em países islâmicos (OCDE, 2005a:6).
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Dessa forma, pode-se intuir que a concretização do ajuste tem recebido

contribuição muito mais notável do lado das receitas do que do lado dos gastos. O

gráfico 6.6 confirma essa hipótese ao exibir que, desde 1999, as receitas governa-

mentais passaram de 22,8% para 27,9% do PIB — um aumento de 5,1 pontos

percentuais. A tabela 6.9 confirma que a variação real das receitas totais foi consi-

derável, sobretudo em 2000, quando aumentaram mais de 15% em relação ao

ano anterior. Em que pese ao fato de que a taxa média de crescimento do PIB no

intervalo 1999-2005 esteve em torno de 5% ao ano, tem-se uma dimensão me-

lhor do quão expressivo tem sido o aumento das receitas turcas. Mesmo com a

economia se expandindo, elas aumentaram sua participação no PIB do país.

O gráfico 6.6 mostra uma inclinação muito parecida entre as curvas de re-

ceitas totais e receitas tributárias como percentagem do PIB desde o ano de 1999.

Exceções são diagnosticadas entre 2000-02, quando a curva de receitas totais pa-

rece ter se distanciado ligeiramente da curva de receitas tributárias. Tais exceções

são explicadas pelo programa de privatizações do país que viveu um de seus prin-

cipais momentos justamente nessa fase, quando foram privatizados ativos de em-

presas como a Poas (setor de petróleo), Erdemir (siderúrgica) e Turkish Airlines

(aviação civil) (Banco Mundial, 2006:20-24). Desde 2002, contudo, as receitas

não-tributárias se tornaram mais escassas, aproximando a variação das curvas de

receitas totais e tributárias.

O gráfico 6.10 indica que, ainda que a arrecadação com tributos diretos

tenha demonstrado uma retração em proporção do PIB, a expansão obtida com a

arrecadação indireta mais que compensou essa queda. Se, em 1999, cifras equiva-

lentes a 8,1% do PIB eram arrecadadas com impostos diretos, em 2005 elas não

atingiam sequer 7% do PIB. Caminhando em sentido inverso, a arrecadação com

tributos indiretos aumentou de 9,8% para 18% do PIB no decorrer desses anos.

Tais oscilações têm origem na reforma tributária conduzida pelo país entre

2002-04, que fora baseada em recomendações feitas pelo Banco Mundial. Para a

instituição, o intrincado sistema de indexação que vigorava desde os períodos de

alta inflação precisa ser revisto, dada a relativa estabilização dos preços alcançada

nos últimos anos. Além disso, as sucessivas alterações no sistema de tributos, rea-

lizadas com o intuito de contrabalançar os altos déficits públicos do país, geraram

um sistema instável e complexo. Tornava-se necessário substituir tal sistema por

outro mais simples, que desonerasse o contribuinte, evitando que ele se expusesse

a pagamentos de impostos em cascata. Ademais, um sistema mais simples poderia

facilitar a fiscalização, o que reduziria os altos índices de sonegação (OCDE,

2005b:2).
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Gráfico 6.10

Turquia — arrecadação com impostos diretos e indiretos (1980-2005 
— % do PIB)

20 

18  — Impostos diretos - p-

Impostos indiretos jJ
16 

14  / 

¦t—"
12 r- i

10 '' 
——¦ ¦ — ¦ ------

4 

2 

0 
—'—'—'—1—1—'—'—'—'—'—1—1—'—'—'—*—'—1—'—'—'—' ' 1 " '
OfN'^-sOOOO'^^^OOOOCN^"
OOCQCQCQCOOsOOOO-OOO
OOOOOOC^OOOOOO

Fontes: Turkish Treasure. Para 2004 e 2005, FMI/International Financial Statistics.

As reformas relacionadas ao sistema de tributos diretos visavam torná-lo mais

próximo do padrão das 
"melhores 

práticas internacionais" (international best

practices) sugeridas pela OCDE. Tais práticas subentendem que um sistema de

concessão de subsídios e isenções deve ser preterido frente a um sistema que pos-

sibilite a cobrança de impostos menores, ainda que negue tais incentivos.

O novo sistema permite que qualquer empresário deduza 40% do valor dos

novos investimentos de suas declarações de imposto de renda de pessoa jurídica.

Essa sistemática substitui um complexo sistema de concessão seletiva de incenti-

vos, que permitia deduções de até 200% do valor dos investimentos na declaração

de empresas que tivessem seus projetos de investimento bem-avaliados pelo corpo

técnico do governo. Assim, o novo sistema de incentivos diminuiu a burocracia e

estendeu benefícios, ainda que menores, para todo o empresariado. Reduziu-se,

também, o espaço para a corrupção dentro do governo.

A negociação com os empresários para a revisão do sistema de renúncia fiscal

incluiu uma redução na alíquota de imposto de renda da pessoa jurídica de 30%

para 20%. A iniciativa de diminuir a alíquota também subsidiou a negociação

para se reduzir ou extinguir as isenções fiscais em zonas francas e áreas de livre-

comércio. Elas só foram mantidas nas regiões mais pobres do país (OCDE,

2005b:3-4).
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Após essa reforma, a Turquia passou a praticar uma alíquota inferior à média

praticada nos países-membros da OCDE. Espera-se que a desoneração da carga

tributária sobre o setor produtivo impulsione de vez os investimentos privados,

de forma a possibilitar que o país cresça e reponha as perdas com esse tipo de

tributo a partir do aumento na arrecadação de impostos indiretos, principalmente

sobre o consumo (Banco Mundial, 2006:84-88).

Este último componente também pode vir a ser favorecido pela redução das

alíquotas de imposto de renda da pessoa física. Até as reformas, a alíquota máxima

desse tipo de imposto na Turquia atingia 45% para os rendimentos não-salariais e

40% para os rendimentos salariais. No novo sistema, as alíquotas para ambos os

tipos de rendimento foram reduzidas e unificadas. O número de faixas de rendi-

mento tributadas também diminuiu de cinco para quatro. As novas faixas são

taxadas de acordo com as seguintes alíquotas: 15%, 20%, 27% e 35% (OCDE,

2005b:3-4).

Ainda que tal conclusão possa ser precoce, é possível dizer que a Turquia tem

logrado relativo êxito em sua estratégia de reduzir os impostos diretos contando

com o crescimento econômico e o subseqüente aumento de arrecadação indireta.

As medidas de redução das alíquotas, concedidas em troca de cortes nas isenções

e aumento da base tributária, têm gerado reduções no total arrecadado com tribu-

tos diretos, mas tal fato não tem comprometido as receitas totais. Pelo contrário,

estas últimas estão crescendo e o motivo está associado à ampliação da arrecada-

ção indireta.

Além de serem influenciadas pelo crescimento do PIB, as receitas com tribu-

tos indiretos podem ter sido favorecidas pela alteração na legislação que as rege.

Para simplificar a tributação sobre o consumo, aproximando-a do padrão assisti-

do nos países da União Européia, foi instituído um tributo chamado de imposto

especial sobre o consumo (SCT, em inglês). Ele substituiu e unifica uma gama de

16 impostos seletivos que incidiam de forma diferenciada sobre o petróleo e seus

derivados, o fumo, o álcool e outros bens de luxo. O imposto é recolhido de uma

só vez na importação ou produção desses bens.

Sobre as vendas posteriores o único imposto a incidir é o IVA, ou imposto

por valor adicionado, que se aplica apenas à parcela ainda não-tributada da venda.

As três alíquotas desse imposto (1%, 8% e 18%) variam dependendo do tipo de

produto. Além de tornar o sistema de tributos indiretos mais racional, a simplifi-

cação tributária conduzida pelo governo fez com que o entendimento do contri-

buinte sobre as cobranças desses impostos se tornasse mais fácil. Além disso, dei-

xou o sistema menos vulnerável a sonegações (Banco Mundial, 2006:5-6).
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A avaliação do ajuste fiscal em curso na Turquia é positiva em diversos aspec-

tos. A manutenção de altos superávits primários tem contribuído para que o país

reduza sua relação dívida/PIB e sua taxa de juros, além de acenar para o compro-

metimento do setor público para com a disciplina fiscal. As taxas anuais de cresci-

mento do PIB, superiores a 6% nos últimos anos, compõem o cenário favorável e

ajudam na retomada da credibilidade frente aos investidores internacionais.

Todavia, a composição do ajuste fiscal — muito dependente do aumento de

receitas — 
provoca suspeita sobre a sua sustentabilidade. Não se pode afirmar até

que ponto a economia turca suporta um aumento da carga tributária sem com-

prometer o crescimento sustentado. Uma redução dos gastos públicos, especial-

mente dos gastos de consumo, poderia reduzir a pressão dos impostos sobre a

população, além de proporcionar a ampliação dos investimentos estruturais tão

importantes para o país. A próxima seção descreve algumas medidas que fatal-

mente interferirão na forma de gestão dos gastos. O seu sucesso pode se tornar

decisivo para a eficácia do aprimoramento fiscal em curso.

Detalhamento das políticas

A seção anterior mostrou que, nos últimos anos, a Turquia tem obtido êxito na

manutenção de altos superávits primários baseados, principalmente, no incre-

mento das receitas governamentais. Contudo, as reformas pelas quais o país vem

se submetendo não se resumem ao sistema tributário. O sistema financeiro, por

exemplo, tido como um dos catalisadores da crise de 2001, passou por considerá-

veis reformulações visando o fortalecimento das fragilidades que o deixaram

vulnerável a ataques especulativos. A rigidez no controle das reservas bancárias e a

exigência da publicação de relatórios financeiros periódicos são apenas algumas

das modificações concretizadas nessa área (Banco Mundial, 2006:50-53).

O avanço no programa de privatizações, que também foi responsável pelo

incremento das receitas, cria uma agenda de reformas no eixo da regulação, uma

vez que tal programa transferiu ao setor privado o controle de setores críticos e

majoritariamente concentrados.

O fortalecimento do marco regulatório também pode contribuir para a con-

solidação de um projeto importante abraçado pelo país, ou seja, o programa de

estímulo ao investimento estrangeiro direto. Ao concretizar o processo de desesta-

tização, o governo reconheceu a importância de manter a economia cada vez mais

aberta ao investimento privado, inclusive oriundo do exterior, uma vez que os

planos da Turquia prevêem uma integração cada vez maior com a União Euro-
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péia. Nesse contexto, as autoridades turcas reconhecem a importância de consoli-

dar as regras de seu mercado interno, o que possibilitaria ao país se tornar cada vez

mais atrativo para os investidores externos (Turkey, 2004).

Uma legislação específica voltada para o estímulo dos investimentos estrangeiros

entrou em vigor em 2003, e será vista adiante. Antes, apresentamos algumas reformas

que estão fortemente relacionadas com a gestão do gasto público na Turquia sendo,

portanto, vitais para as pretensões de aperfeiçoamento do desempenho fiscal.

As origens da presença maciça do Estado na economia turca até a década de

1980 remontam à década de 1930 quando, após a queda do Império Otomano, o

Partido Popular Republicano (partido detentor do poder na época) resolve adotar

o estatismo como estratégia econômica. O programa de privatização turco foi

efetivamente implementado a partir de 1986 com objetivo de aumentar a eficiên-

cia da economia, eliminar o déficit orçamentário gerado pelas empresas estatais e

flexibilizar o mercado de trabalho.

Embora o programa de privatização na Turquia tenha se iniciado antes da

maioria dos países emergentes, o seu alcance, em termos do tamanho do desinves-

timento feito pelo Estado, foi, até bem pouco tempo, bastante limitado. Segundo

dados apurados por Tecer (1992) para 1980 e 1989, dos 20 principais setores da

economia turca, apenas a exploração de petróleo não era controlada majoritaria-

mente pelo Estado em 1980. Embora até 1989 tenha havido redução da partici-

pação do governo em seis desses setores (aéreo, chá, derivados de petróleo, coque

e papel), o governo permanecia com o controle de todos eles.

Considerando a venda de ações através de ofertas públicas e venda direta de

bloco de ações de valor superior a US$10 milhões, foram realizadas, no período

1986-95, 57 operações envolvendo a venda de participação de empresas estatais,

totalizando US$1,96 bilhão. Os principais setores privatizados foram os de cimen-

to, no qual o governo privatizou 20 empresas (totalizando US$656 milhões), e o de

autopeças. No período 1996-2004, o processo de privatização continuou lento e

abrangendo, em sua maioria, empresas de menor porte. Nesse período foram reali-

zadas 34 operações, que totalizaram receitas de US$4,7 bilhões abrangendo 10 seto-

res da economia. O foco principal nesse período foram as privatizações de seis ban-

cos estatais e a venda de blocos de ações das estatais petrolíferas Tupras e Petrol Ofisi.

Uma nova fase se iniciou a partir de 2005, quando o processo atingiu, por

fim, os monopólios estatais nas áreas de telefonia, petróleo e siderurgia. Em

novembro de 2005, depois de sucessivos adiamentos, foram vendidos 55% do

capital da Turkish Telecom, maior empresa do setor de telefonia turco, por

US$6,5 bilhões.
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O tipo de operação predominante no programa de privatização turco, até o

momento, foi a venda de ações em bloco responsável por 70% (US$18,1 bilhões)

das receitas obtidas — conforme demonstrado no gráfico 6.1. O biênio 2005/06

foi responsável por 80% (US$14,4 bilhões) desse total, sendo 95% concentrados

nas operações da Turkish Telecom, da siderúrgica Edermir e de outro bloco de

ações da petrolífera Tupras. As ofertas públicas de ações responderam por apenas

13% (US$3,3 bilhões) das receitas e as vendas de ativos por 12% (US$3 bilhões).

Gráfico 6.11

Turquia — 
privatização por tipo de operação (1986-2006 

— US$)

1.265.422.560

3.341.559.629 5%
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I Bloco de ações ¦ Venda de ativos ¦ Oferta pública ? Outros

Fonte: Departamento de Privatização.

Um dos eixos do programa de reformas liberais do início da década de 1980

foi a criação do arcabouço legal e de instituições regulatórias para fomentar o desen-

volvimento de um mercado de capitais nos moldes dos países mais modernos. Em

1981 foi sancionada a Lei dos Mercados de Capitais e no ano seguinte foi criada a

Comissão de Mercado de Capitais, instituição responsável pela supervisão e regulação

dos mercados de valores na Turquia. Em 1983 foi emitido um decreto prevendo a

criação de uma bolsa de valores na Turquia, em 1984 foi publicado o documento

"Regras 
para o estabelecimento e funcionamento das bolsas de valores" e, por fim,

em 1985 a Bolsa de Valores de Istambul (ISE) é formalmente inaugurada.

Um importante efeito do programa de privatização foi o impulso dado so-

bre o mercado de capitais no final da década de 1980 e início da de 1990 quando

ele ainda dava os seus primeiros passos. O programa de privatização teve início no
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ano seguinte à abertura da bolsa e nos seis primeiros anos de funcionamento da

Bolsa de Istambul foram realizadas 23 ofertas públicas de ações de empresas esta-

tais. No período 1990/91, foram realizadas, segundo dados da Bolsa de Istambul,

58 operações de oferta pública de ações, sendo que 21 referentes à privatização de

empresas estatais. Não há dúvidas quanto à importância do programa de

privatização para o desenvolvimento da bolsa nesse estágio inicial.

No entanto, a queda no ritmo das privatizações ao longo da década de 1990

e a preferência pela venda direta de blocos de ações em relação às ofertas públicas

reduzem muito o impacto direto das privatizações sobre os mercados de capitais.

As privatizações têm impacto apenas pontual no período 1994-2006 especifica-

mente após a privatização da empresa automobilística Tofas (1994), do banco IS

Bankasi (1998) e da petrolífera Tupras (2000). Em 1994, a privatização da Tofas

por US$332 milhões contribui de maneira importante para o aumento do volu-

me diário médio negociado de US$92 milhões naquele ano para US$209 milhões

em 1995. Efeitos semelhantes são perceptíveis no período 1998-2000 quando

ocorreram as vendas, com ofertas públicas de ações, do IS Bankasi (US$632 mi-

lhões) e de parte da Tupras (US$1,1 bilhão) concomitantemente a um aumento

de US$509 milhões no volume diário médio negociado.

Tabela 6.1

Turquia — receita de privatizações x volume de contratos

negociados na Bolsa de Istambul (1989-2006 
— US$)

Ano Receita de privatizagao Volume diario (ISE)

1989 131 3

1990 487 24

1991 244 34

1992 423 34

1993 566 88

1994 412 92

1995 573 209

1996 292 153

1997 466 231

1998 1.020 284

1999 38 356

2000 2.717 740

2001 120 324

2002 536 281

2003 172 407

2004 1.266 593

2005 8.209 794

200 8.094 919

Fontes: Departamento de Privatização da Turquia e Bolsa de Valores de Istambul.
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O programa de reformas liberais dos anos 1980 tinha como um dos seus

pilares a integração com os mercados internacionais pelo estabelecimento de uma

economia de livre mercado. Como reflexo dessa política, nesse período foram

implementadas mudanças institucionais, legais e estruturais no sistema bancário

turco. Nesse contexto as taxas de juros e câmbio foram liberalizadas e permitiu-se

a entrada de novas instituições privadas no sistema financeiro, inclusive bancos

estrangeiros e em 1986 foi criado o mercado monetário interbancário. Nos anos

seguintes foi criado um plano de contas uniformizado, adotado um sistema pa-

dronizado de publicação de relatórios financeiros e introduzida a prática da reali-

zação de auditoria externa de acordo com padrões aceitos internacionalmente. A

regulamentação e legislação do setor bancário continuaram a se aperfeiçoar na

década de 1990 quando a Turquia procurou se basear nos princípios determina-

dos pelo BIS e pelas diretivas da União Européia.

No ano 2000, o programa de combate à inflação implementado teve impac-

to importante nos balanços dos bancos turcos. A trajetória pré-anunciada da taxa

de câmbio e a respectiva apreciação real da lira turca reduziram o custo de capta-

ção em moeda estrangeira. Como resultado, um maior número de bancos procu-

rou captar em moeda estrangeira em operações de curto prazo e emprestou em

liras turcas em operações de longo prazo. Esse tipo de operação aumentou o

descasamento de prazo dos bancos e as posições dos bancos em moeda estrangei-

ra. A composição da estrutura dos ativos do setor bancário mudou significante-

mente durante esse período, com o aumento da carteira de empréstimos, especial-

mente os créditos ao consumidor, e a queda nos ativos líquidos. O resultado foi o

aumento da exposição dos bancos aos riscos de liquidez, taxa de juros e câmbio

durante o ano.

A crise de novembro de 2000 resultou em um fluxo significante de saídas de

capital estrangeiro da Turquia e a elevação das taxas de juros dos títulos do governo

levou à erosão do capital do setor bancário — especialmente dos bancos estatais e

daqueles sob intervenção do governo. Em dezembro de 2000, o governo turco anuncia

um acordo com o FMI para tentar superar a crise. A mudança do regime de câmbio

fixo para taxas flutuantes teve um forte impacto no setor, que se encontrava com

uma posição fortemente vendida em moeda estrangeira. Os principais impactos

foram o aumento abrupto dos custos de captação devido à elevação das taxas de

juros e do descasamento de prazos, as perdas de capital devido à queda no valor dos

títulos públicos e por fim as perdas por conta da forte desvalorização cambial.

Em resposta às crises do sistema financeiro o governo lançou um novo pro-

grama que teve como um dos seus pilares reformas estruturais no setor bancário.
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O objetivo principal do programa de reestruturação e reabilitação do setor bancá-

rio era eliminar as distorções no sistema financeiro e adotar regras para promover

um sistema financeiro eficiente e competitivo. Os principais eixos do programa

eram a reestruturação operacional e financeira dos bancos estatais, a reestrutura-

ção dos bancos sob intervenção, o fortalecimento dos bancos privados e o fortale-

cimento do ambiente legal e regulatório.

Os dois primeiros eixos do programa de reabilitação e reestruturação do

setor bancário tinham como foco a melhoria de gestão nos bancos de controle

estatal ou sob intervenção. Na segunda metade da década de 1990 o governo

interveio em 18 bancos. Cinco foram fundidos com o Sümerbank, vendido ao

setor privado em 1995. No total, até o ano 2000, o governo turco havia vendido

ações de quatro bancos comerciais estatais dos oito existentes até então (Sümerbank,

Anadolubank, Denizbank e Etibank), além da venda de uma participação

minoritária no banco privado IS.

Tabela 6.2

Turquia — venda de participação em bancos estatais comerciais (US$)

Empresa A<;oes vendidas (%) Tipo de opera<;ao Data da transa<;ao Valor (US$)

Sumerbank 100,00 Venda de bloco 17-10-1995 103.460.000

Anadolubank 100,00 Venda de bloco 7-5-1997 69.500.000

Denizbank 100,00 Venda de bloco 29-5-1997 66.000.000

Etibank 100,00 Venda de bloco 2-3-1998 155.500.000

IS Bankasi 7,39 Oferta internacional 1-5-1998 391.949.083

IS Bankasi 12,29 Oferta publica 1-5-1998 632.651.612

Total 1.419.060.695

Fonte: Departamento de Privatização.

O governo ainda transferiu os ativos do banco Emlak para o banco Ziraat

preparando-o para um futuro processo de privatização. No entanto o processo de

privatização do setor bancário não mais avançou, existindo ainda, além do Ziraat

mais dois bancos comerciais estatais (Halk e Vakiflar).

Em dezembro de 2005, existiam 51 bancos operando na Turquia sendo seis

estatais, 13 estrangeiros, 17 privados, 13 de investimentos ou desenvolvimento,

quatro de participação e um sob intervenção do governo. Dos seis bancos estatais

existentes, três são comerciais e três de desenvolvimento, que não recebem depó-

sitos. Os bancos estatais respondiam, em dezembro de 2005, por 33% dos ativos,

25% dos empréstimos, 38% dos depósitos e 34% do patrimônio líquido do siste-

ma financeiro turco.
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Tabela 6.3

Turquia — dados financeiros dos bancos estatais turcos (2005 
— US$)

Ativos Emprestimos 
Depositos PL Lucro ROE (%)

Ziraat Bankasi A.S. 48.480 10.005 38.589 4.320 1.343 31

Halk Bankasi A.S. 20.162 4.635 15.574 2.382 396 17

Vakiflar Bankasi 24.134 8.872 17.101 3.176 399 13

liter Bankasi 2.741 2.028 2.044 90 4

Turk Eximbank 2.622 2.176 1.454 270 19

Kalkinma Bankasi A.S. 514 210 344 20 6

Bancos estatais total 98.653 27.927 71.264 13.720 2.518 18

Setor bancario total 295.849 114.070 188.984 40.048 4.259 11

Estatais/setor bancario (%) 33,3 24,5 37,7 34,3 59,1

Fonte: Associação dos Bancos da Turquia.

Em 1994, ano imediatamente anterior ao início do processo de privatização

do setor bancário, a participação dos bancos estatais era de quase 50% dos em-

préstimos, 45% dos ativos e 44% dos depósitos. No entanto, o lucro líquido dos

bancos aumentou significativamente à medida que os bancos com baixa perfor-

mance foram privatizados ou saneados.

Tabela 6.4

Turquia — dados financeiros dos bancos estatais turcos (1994 
— US$)

Ativos Emprestimos Depositos PL Lucro ROE (%)

Ziraat Bankasi A.S. 9.178 3.842 6.747 622 35 6

Halk Bankasi A.S. 3.646 703 2.675 162 23 14

Vakiflar Bankasi 2.733 1.416 1.738 133 30 23

Emlak Bankasi 4.406 1.679 2.690 238 26 11

Etibank 507 97 501 -124 -151 -

Sumerbank 111 31 42 26 62

lller Bankasi 580 425 0 99 14 14

Turk Eximbank 1.861 1.480 0 37 12 32

Kalkinma Bankasi A.S. 692 204 -55 -105 —

Bancos estatais total 23.714 9.849 14.382 1.154 -90 -8

Setor bancario total 51.926 20.315 32.795 4.187 1.919 46

Estatais/setor bancario (%) 45,67 48,48 43,85 27,56 -4,69 —

Fonte: Associação dos Bancos da Turquia.

Reformas na administração pública e no orçamento

Até o momento (desde a crise de 2001), a Turquia obteve alguns resultados

fiscais impressionantes, ao mesmo tempo em que melhorou a qualidade de insti-

tuições e processos fiscais. Isso decorre da vontade política do governo, motivada

pelo reconhecimento da necessidade de a Turquia atingir e obter credibilidade
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fiscal. Porém, para assegurar um compromisso de longo prazo com um forte con-

trole fiscal e eficiência nos gastos públicos, as instituições e os processos fiscais

terão que ser mais robustos tanto em relação aos ciclos econômicos quanto aos

políticos, e maior atenção terá que ser dada ao controle das despesas correntes. Os

benefícios potenciais de estabelecer processos e instituições fiscais mais robustas e

transparentes são enormes. Apesar do processo de fortalecimento institucional já

ter começado, como será detalhado adiante, desafios significativos ainda perma-

necem (OCDE, 2006).

A Turquia apresenta um dos mais centralizados sistemas de gestão pública

do mundo. Dados de 2001 indicavam que apenas 13% das receitas totais do

governo geral eram geridos por administrações subnacionais. Os 3.225 municí-

pios turcos, sendo 62,5% deles com mais de 5 mil habitantes, têm pouca autono-

mia para tributar. Quase toda a arrecadação é centralizada pelo governo central,

que também se responsabiliza pelo provimento da maior parte dos serviços públi-

cos (OCDE, 2005a).

No entanto, o sistema de governo centralizado turco obteve sucesso na tarefa de

manter os gastos sob controle e fornecer serviços eficientemente. Por isso, tem havido

ao longo dos anos um movimento na direção de 
"afrouxar" 

a atual estrutura e disposi-

ção de dar mais poder e responsabilidades aos governos locais (Bindebir, 2004).

Quadro 6.1

Turquia — estágios das reformas dos governos locais

Ano Marco legal/regulatorio

1930 Ato das Municipalidades 1580. Valido ate agora

1961 Adogao de uma nova Constituigao estabelecendo o princfpio da descentralizaqao

1984 Ato 3030 estabelecendo as bases para a reorganizagao das grandes cidades

1987 Lei da Administraqao Provincial Especial, Confere mais poder as provincias

1995 Emenda constitucional relativa ao corpo administrativo das administrates locais

Fonte: Bindebir (2004).

Somente em 2004 tramitou pelo Parlamento turco uma lei que de fato revia

os princípios federalistas do país. Trata-se da Lei de Estrutura da Administração

Pública (Public Administration Framework Law). Aprovada naquele ano, a lei

começou a ser implementada em 2005. Embora não preveja a descentralização da

arrecadação, que continua sob a égide do governo central, tal lei prevê uma consi-

derável descentralização dos gastos públicos, que gradualmente vêm sendo dele-

gados aos municípios e províncias (Banco Mundial, 2006).
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Outra inovação da Lei de Administração Pública é a sua insistência na pos-

sibilidade dos governos subnacionais recorrerem a canais de provisão de serviços

distintos dos serviços públicos monopolísticos. A lei autoriza o uso de prestadores

de serviços privados por parte de autoridades públicas, notadamente governos

subnacionais com novas responsabilidades, para aumentar a eficiência na oferta

dos serviços. Vale notar que a pouca utilização de competição e sinais de mercado

na provisão de serviços públicos tem sido uma importante área de fraqueza do

sistema de gerenciamento de gastos públicos turco. A possibilidade de prestação

de serviços, outrora monopolizados pelo mercado, por parte de entes privados

pode, em algumas áreas e devidamente regulados, incentivar a competição e au-

mentar a qualidade e a eficiência dos serviços (OCDE, 2005a).

De acordo com estimativas iniciais, essa lei implicaria a devolução de meta-

de das responsabilidades de gastos com serviços públicos às autoridades subnacio-

nais, e tem o potencial de transformar a Turquia em um dos mais descentralizados

países da OCDE no que diz respeito às despesas (OCDE, 2005a).

Um detalhado processo de limitação dos gastos nas esferas subnacionais acom-

panha o projeto de descentralização. Existem três tipos de fontes de receita nas

municipalidades turcas: recursos locais (impostos municipais, cobranças por uso

de serviços e receitas de outras taxas); transferências do governo central e emprés-

timos. A Turquia, em contraposição a outros países, tem aproximadamente 80%

dos recursos financeiros providos às municipalidades advindos de transferências

do governo central.

Existem três canais usados para distribuir transferências na Turquia. O pri-

meiro, aproximadamente 55% de todas as transferências, se refere à alocação de

receitas do governo central baseada no tamanho populacional. O segundo, cerca

de 30% de todas as transferências, se refere a impostos arrecadados dentro das

províncias repassados para as municipalidades metropolitanas. Mais especifica-

mente, as 16 regiões metropolitanas recebem o equivalente a 4,1% das receitas to-

tais coletadas nas províncias em que elas são localizadas. Uma vez recebida, a receita

é dividida em três partes. A maior, 55%, vai para vários municípios distritais de

acordo com as suas populações, 35% são alocados à municipalidade metropolitana,

e os 10% restantes vão para a administração de águas e esgoto. O terceiro tipo de

transferência consiste em alocações do orçamento do governo central a vários minis-

térios e outras agências que repassam os fundos para atividades municipais.

Depreende-se do exposto que, como as suas principais fontes locais de recei-

ta são provenientes de transferências do governo central e a capacidade de emprés-

timo dos entes federativos locais é limitada (existem ainda maiores limitações para
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empréstimos em moeda estrangeira), o perfil fiscal e os déficits das municipalida-

des são, a princípio, restritos pelas políticas do governo central.

Entretanto, existem sérios riscos de desvios que podem comprometer os

objetivos fiscais do governo geral, principalmente pelos municípios que estão abaixo

de seus limites de endividamento e/ou que são suficientemente grandes para igno-

rar ou conseguir brechas nos limites impostos pelo governo central (por exemplo,

com a criação de corporações municipais). Vale frisar que esses riscos são particu-

larmente grandes nos primeiros estágios da descentralização, quando as expectati-

vas de gastos dos governos subnacionais serão grandes, e as salvaguardas e infor-

mações financeiras do governo central serão fracas. É essencial que as provisões

das novas leis sejam totalmente consistentes em espírito e letra. Instrumentos ad-

ministrativos e financeiros devem ser usados de maneira apropriada para assegu-

rar o compliance com o arcabouço fiscal nacional. De outra forma, existe um claro

risco de que a descentralização leve a um enfraquecimento da disciplina fiscal

(OCDE, 2005a).

Além disso, existem várias outras fraquezas no sistema turco de atribuição de

receitas. Em primeiro lugar, a base de arrecadação e a autonomia financeira dos

governos locais na Turquia são muito restritas e a alíquota de impostos não é

determinada pelos governos locais. Portanto, os governos locais não estão total-

mente aptos a resolver assuntos e problemas locais e exercer de forma livre e plena

as suas responsabilidades. Como conseqüência, governos locais não são obrigados

a justificar as suas políticas tributárias ao seu eleitorado e estão, portanto, sob

menos pressão para reduzir ou justificar as suas despesas.

Em segundo lugar, existe pouca coordenação entre os entes federativos. Na

Turquia, existe pouca compatibilidade das políticas fiscais subnacionais com a

política fiscal nacional, ou seja, com os objetivos governamentais gerais para recei-

tas e despesas. Para aumentar essa compatibilidade é desejável que governos sub-

nacionais sigam uma rotina de preparação, implementação e divulgação orça-

mentária que seja compatível com o arcabouço fiscal nacional. Sob o arcabouço

legal atual, os governos subnacionais preparam e adotam os seus próprios orça-

mentos e os divulgam para o governo central e Parlamento apenas 
"para 

informa-

ção". Além disso, há pouca transparência nas transferências turcas e as parcelas

alocadas muitas vezes não são tornadas públicas.

Por último, a dependência de transferências governamentais reduz a eficiên-

cia econômica e a autonomia local ao minimizar o controle dos governos locais

sobre decisões de gastos. Adicionalmente, a pouca autonomia tributária faz com

que os governos locais não tenham incentivos para aumentar as próprias receitas
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na medida em que sabem que o aumento de impostos locais teria pouco efeito na

arrecadação local total e alto custo político para as autoridades locais (Bindebir,

2004). Portanto, a dependência das municipalidades das transferências governa-

mentais precisa ser reduzida e a responsabilidade fiscal deve ser incentivada pelo

fortalecimento da base de arrecadação municipal. A descentralização das respon-

sabilidades de governos locais em relação a despesas deve ser claramente ligada aos

recursos e atividades. Além disso, deve-se aumentar a transparência em relações

fiscais intergovernamentais (OCDE, 2006d).

Tabeu 6.5

Turquia — distribuição das receitas locais (2001 
— %)

Tipo de receita Total (%)

Participagao na receita tributaria do governo central 42,9

Tarifas de uso e outras taxas 35,5

Impostos locais 13,2

Receitas de empresas publicas 6,8

Fonte: Bindebir (2004).

A Lei de Estrutura da Administração Pública representa um importante pas-

so na direção de transformar e aumentar a eficiência do sistema de finanças públi-

cas da Turquia. Entretanto, é essencial para isso a consecução de um rigoroso

arcabouço fiscal, institucional e regulatório no nível nacional, de modo que essa

reforma cumpra suas promessas e não permita que fatores como os incentivos

perversos advindos da pouca autonomia dos governos subnacionais, sobretudo na

dimensão tributária, a ausência de metas de controle de gastos e a falta de coorde-

nação apropriada entre os entes federativos dificultem a obtenção deste objetivo.

O sucesso da lei de reestruturação da administração pública demanda a con-

solidação do amadurecimento do processo orçamentário turco, iniciado pela Lei

do Controle Gerencial e Financeiro (Public Financial Management Control Law).

Tal lei foi aprovada em 2003, sendo aplicada pela primeira vez ao orçamento

público de 2006. Seu objetivo básico é o de aproximar os padrões de orçamento

da Turquia aos internacionais, melhorando o detalhamento das receitas e despe-

sas, bem como a especificação do órgão governamental responsável por cada pro-

jeto. Pela primeira vez na administração pública turca objetiva-se consolidar todas

as operações fiscais do governo em um enfoque de governo geral integrado desde

os estágios de preparação até o fechamento do orçamento.
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Até a aprovação dessa lei, o orçamento turco era gerido sob um regime de

caixa que cobria o período de um ano. Recursos de algum projeto específico só

podiam ser realocados para um período subseqüente após autorização explícita do

ministro das Finanças, que avaliava essa possibilidade caso a caso. Não se estabe-

lecia qualquer tipo de meta fiscal a ser cumprida pelo governo via orçamento, seja

ela real, nominal ou em percentagem do PIB. A exemplo do Brasil, a Turquia

enfrenta problemas com o volume de receitas vinculadas constitucionalmente ou

por meio de outra legislação. Mais de 80% dos recursos são vinculados, propor-

ção que contrasta com a média dos países da OCDE que é de 60% (OCDE,

2006b). O novo sistema orçamentário turco, que começou a valer a partir de

2006, será preparado de acordo com um cronograma inspirado no modelo pa-

drão de muitos países da OCDE.

O orçamento central continuará tendo o papel de pivô das finanças públi-

cas, entretanto, algumas importantes mudanças serão, em tese, introduzidas gra-

dualmente em relação ao processo orçamentário turco anterior. Todos os fundos

extra-orçamentários serão integrados ao orçamento central. Uma programação

econômica de médio prazo preparada pelo Conselho de Ministros será preparada

pela Organização de Planejamento do Estado (State Planning Organization —

SPO), cobrindo políticas macroeconômicas; metas e indicadores econômicos no

contexto de planos de desenvolvimento estratégico; e condições econômicas ge-

rais. Um plano fiscal de médio prazo, consistente com a programação econômica

de médio prazo, será preparado pelo Ministério da Fazenda. Ele incluirá projeções

de receita e despesa total, metas orçamentárias e propostas de tetos para apropria-

ções de administrações públicas. Ele será endossado pelo Alto Conselho de Plane-

jamento (High Planning Council). Esses documentos estabelecerão as bases para

as discussões e negociações com ministérios e agências, antes da reconciliação

política do orçamento no gabinete e no Parlamento.

Um arcabouço orçamentário plurianual que contempla os dois anos seguin-

tes (rolling multi-yearly budget framework) acompanhará a lei orçamentária. O or-

çamento votado será implementado por meio de um sistema de Tesouro unifica-

do e o fechamento contábil será apresentado logo após o exercício do orçamento.

Um relatório de auditoria detalhado será submetido ao Parlamento antes do fe-

chamento das contas. A contabilidade das instituições de seguridade social, fun-

dos extra-orçamentários e governos locais será preparada e fechada de acordo com

as suas respectivas leis, mas será coordenada com o orçamento central. As suas

provisões orçamentárias serão comunicadas ao Parlamento antes da votação do

orçamento central. A contabilidade do governo geral integrado será publicada em



254 Ajustes fiscais

períodos de três meses, junto com um relatório anual que será divulgado logo

após o fechamento do ano de exercício do orçamento. A Instituição de Auditoria

do Estado (State Audit Institution — Systay) terá autoridade para auditar todas as

contas e organizações do governo geral.

De modo a alinhar a contabilidade com o padrão das estatísticas financeiras

de governos {governmentfinancialstatistics 
— GFS), o sistema de codificação será

revisado. Pretende-se que cada item de gasto seja identificado em termos institu-

cionais, administrativos, econômicos, funcionais e orçamentários. Além disso, o

relatório do orçamento será compilado de acordo com diferentes classificações. O

novo sistema de codificação será implementado por todas as entidades do gover-

no geral gradualmente a partir de 2006.

Quadro 6.2

Turquia — o novo ciclo de preparação do orçamento

Meta de datas para
Processo de preparagao do orgamento cada ano

Programa economico de medio prazo Final de maio

Piano fiscal de medio prazo 15 de junho

Chamada orgamentaria do primeiro-ministro e guia de preparagao orgamentaria Final de junho

Circular de investimento da SPO e guia de preparagao da programagao de

investimentos Final de junho

Administragoes publicas submetem as suas propostas de receitas e despesas

orgamentarias ao Ministerio da Fazenda Final de julho

Administragoes publicas submetem as suas propostas de investimento para a SPO Final de julho

O Alto Conselho de Planejamento (subgabinete economico) estabelece os Primeira semana de

indicadores macroeconomicos e tetos orgamentarios outubro

A lei orgamentaria do governo central e submetida ao Parlamento 17 de outubro

O plenario do Parlamento debate e aprova o orgamento Dezembro

A lei orgamentaria do governo central e publicada no Diario Oficia! antes

do comego do ano fiscal Final de dezembro

Publicagao do programa de investimento publico no Diario Oficia/em linha

com a lei orgamentaria do governo central 15 de janeiro

Fonte: OCDE (2006d).

É necessário que os governos locais, novos protagonistas do gasto público do

país, passem a integrar efetivamente o orçamento, o que possibilitaria um melhor

planejamento. A articulação entre as novas leis de orçamento e administração

pública, portanto, é vital. Adverte-se, contudo, que o sistema orçamentário da
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Turquia permanece autorizativo, o que, potencialmente, pode redundar em gas-

tos efetivos diferentes dos gastos planejados (OCDE, 2005a).

A nova lei orçamentária foi colocada em prática pela primeira vez em 2006,

e a Lei de Estruturação da Administração Pública vem esbarrando em entraves

políticos que a impedem de funcionar na íntegra. O principal problema a ela

relacionado remete à fusão de alguns municípios e vilarejos, prevista na lei. Acre-

dita-se que as administrações municipais, jurisdições importantes para o sucesso

do novo modelo de administração, ganhariam em escala se representassem pelo

menos 5 mil habitantes. Dessa forma, alguns pequenos municípios teriam que se

fundir, fato que não vem recebendo boa aceitação popular (OCDE, 2005a).

De qualquer forma, o novo arcabouço orçamentário representa uma evolu-

ção no sentido de impulsionar o ajuste fiscal, tendo em vista o fato de que repre-

senta uma tentativa firme de tornar os gastos públicos mais transparentes e efeti-

vos. A introdução de um orçamento baseado em metas de performance irá reque-

rer uma grande mudança cultural entre os servidores públicos, dadas a longa his-

tória de tomadas de decisão centralizadas e a falta de experiência com objetivos

específicos de agências individuais (OCDE, 2006d).

No passado, e sob certas circunstâncias, iniciativas políticas que implicavam

gastos consideráveis precisavam se financiar com fontes distintas do orçamento

usual, aprofundando uma divisão funcional entre o orçamento oficial, votado

pelo Parlamento e direcionado às despesas rotineiras, e canais de financiamento

extra-orçamentários utilizados por ações governamentais. O exemplo-padrão con-

siste no esforço massivo para aumentar os investimentos em estradas, irrigação,

energia, telecomunicações e moradia pública nos anos 1980 e 1990, que eram fi-

nanciados por grandes fundos extra-orçamentários. Um exemplo mais recente se

refere à ambiciosa campanha governamental para aumentar o período de educação

primária de cinco para oito anos. A decisão foi tomada em 1997 e foi implementada

via um programa orçamentário especial provido por empréstimos do Banco Mun-

dial. Mais de 1% do PIB na forma de novos financiamentos podiam ser canalizados

anualmente para esse projeto. Nesse arcabouço fragmentado, moldar prioridades,

regras contábeis transparentes e direção coerente para os gastos era impossível.

Outra forma importante de recurso extra-orçamentário na Turquia refere-se

aos fundos rotativos (revolving funds 
— RF). A Lei do Controle Gerencial e Fi-

nanceiro estabelece que os fundos rotativos devem ser liquidados a partir de 2007.

Eles eram comuns em várias agências públicas e vendiam serviços em troca de

uma taxa. A Lei do Controle Gerencial Financeiro é bastante crítica em relação

aos fundos rotativos. A lei explica que eles se degeneraram ao longo do tempo em
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coletores informais de impostos, obstruindo o acesso a serviços e distorcendo a

competição em mercados privados. Em maio de 2004, existia um total de 1.440

"fundos 
rotativos" operados em universidades públicas, hospitais e prestadoras de

serviços, vendendo vários serviços (pesquisa, assistência etc.) e gerando receitas

orçamentárias para as suas organizações.

Parte dos fundos extra-orçamentários para infra-estrutura e moradia foi in-

tegrada ao orçamento em 1993. Os fundos restantes foram integrados em 2000

na forma de esquemas especiais de apropriação e pretendia-se que fossem inteira-

mente abolidos em 2005. O banco público que financiava investimentos em

moradia foi fechado. O programa especial de educação foi abolido em 2003. Um

quarto dos recursos do Conselho de Propaganda (Advertising Council) continua

a ser vinculado para gastos com educação.

Até 2001 existiam dois fundos extra-orçamentários geridos pelo governo cen-

trai que serviam às administrações locais (o fundo de municipalidades e o fundo de

administração local). Atualmente, já não existem atividades extra-orçamentárias em

administrações locais. Exceto as corporações financeiras estabelecidas por adminis-

trações locais, todas as receitas e despesas são incluídas nos orçamentos locais.

Gráfico 6.12

Turquia — evolução dos recursos extra-orçamentários e despesas totais
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Apesar das disposições da Lei do Controle Gerencial e Financeiro, a im-

portância de fundos rotativos não tem diminuído e o seu status ainda não foi

resolvido. Dado que os fundos rotativos se desenvolveram como uma forma de

valer-se de brechas nas regulamentações orçamentárias excessivamente rígidas

(como restrições à cobrança de taxas no sistema de saúde), a sua resolução irá

requerer reformas importantes em vários ministérios (especialmente Saúde e

Educação). Essencialmente, uma decisão tem que ser feita entre incorporar os

fluxos de receita e despesas dos fundos rotativos à contabilidade do governo

geral ou transformar em corporações as instituições relevantes (por exemplo,

hospitais). Dada a inconsistência dos fundos rotativos com os objetivos gover-

namentais de contabilidade e transparência, essas decisões merecem receber prio-

ridade (OCDE, 2006d).

Estímulo aos investimentos estrangeiros diretos

Paralelamente ao esforço de reestruturação dos gastos públicos do país, a Tur-

quia desenvolve programas que visam ampliar o volume de investimentos na

economia, dando prioridade aos investimentos privados. O amplo programa de

privatizações conduzido ao final da década de 1990 e início da década atual

caminhou nessa direção. Nesse contexto, o Estado reduz sua participação nos

investimentos de capital, podendo ampliar o seu papel de gerador de infra-

estrutura básica.

A abertura do país para investimentos estrangeiros vai ao encontro dos esfor-

Ços de integração engendrados pela Turquia, aspirante a uma vaga de membro

efetivo da União Européia. Fazendo-se valer da posição geográfica estratégica —

que funciona como um elo entre o mercado europeu e o próspero mercado asiáti-

co —, o país almeja a consolidação de sua condição de receptor de investimentos

privados externos. Para tanto, dedica-se a reforçar a abertura de sua economia,

investindo no desenvolvimento de um ambiente de mercado mais transparente.

A Lei de Investimentos Estrangeiros Diretos, regulamentada em 2003, tem

como foco a reafirmação dos propósitos de interferência mínima do Estado na

economia, reforçando o respeito à propriedade privada. A redação da lei garante

aos investidores estrangeiros tratamento idêntico àquele dispensado aos investi-

dores locais, sujeitando-os aos mesmos marcos regulatórios e judiciais. Os estran-

geiros podem se organizar em qualquer tipo de arranjo previsto pelo Código Co-

mercial turco. A legislação estende seus benefícios a todos os investidores estran-

geiros estabelecidos no país desde 1954, enfatizando a inconstitucionalidade da

expropriação ou nacionalização de ativos por parte das autoridades turcas.
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Concomitante à regulamentação da lei, a Turquia criou um Comitê Intergo-

vernamental de Coordenação para reduzir os obstáculos burocráticos ao investi-

mento externo. Tal comitê centraliza em um único escritório a representação legal

de todos os órgãos jurídicos e econômicos que tratam das questões relacionadas

ao investimento estrangeiro. O objetivo principal do comitê é a minimização dos

custos de transação incorridos pelo investidor estrangeiro que, teoricamente, des-

conhece os procedimentos para a abertura de um negócio na Turquia.

Exige-se, basicamente, o cumprimento de apenas três requisitos para que a

empresa estrangeira possa iniciar suas atividades:

preparação e registro do contrato social da empresa;

>- depósito de 0,04% do seu capital como contribuição para a respectiva entidade

de representação onde a empresa irá atuar;

apresentação do contrato social no Escritório de Registro Comercial do país.

Não há exigência de capital mínimo para qualquer empresa que queira se

instalar na Turquia.

Assegura-se, ainda, a livre transferência — via bancos ou instituições finan-

ceiras especiais — de lucros, dividendos, reembolsos, compensações e recursos

provenientes da liquidação (integral ou parcial) de qualquer tipo de investimento

estrangeiro (Turkey, 2003). Com a adoção de tal resolução, a Turquia espera que

o ambiente de investimentos do país se aproxime do ambiente observado na zona

do euro, onde a transferência de recursos entre países é facilitada (Banco Mundial,

2006:121-122).

O Comitê Intergovernamental de Coordenação não seria a única instituição

nova criada dentro do país para fomentar os investimentos estrangeiros diretos.

Prevê-se, ainda, a formação de uma Agência de Promoção do Investimento capaz

de articular a sintonia entre os projetos de investimento das empresas privadas e

os investimentos de infra-estrutura conduzidos pelo setor público (Turkey, 2004).

Ainda não é possível avaliar de forma definitiva os impactos da nova lei

sobre a economia turca. Os primeiros anos de vigência da mesma, contudo, apon-

tam para boas perspectivas. De acordo com a Conferência das Nações Unidas

sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad, 2006), os fluxos líquidos de invés-

timento estrangeiro direto na Turquia aumentaram de 0,7% para 2,4% do PIB

entre 2004/05. Os estoques de capital estrangeiro passaram de 8,5% para 9,4%

do PIB entre os mesmos anos, o que denota uma maior disposição dos empresários

estrangeiros em investir no país.
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Tais ganhos tendem a se tornar mais evidentes à medida que o país consiga

reforçar junto ao mercado sua condição de ambiente seguro para o investimento.

A aproximação com a União Européia, responsável por mais da metade dos novos

investimentos nos últimos anos (Turkey, 2006), também pode contribuir para

novos influxos.

É importante, contudo, que a Turquia qualifique sua mão-de-obra e melho-

re seus indicadores educacionais, o que possibilitaria 
a atração de investimento

nos setores mais sofisticados da indústria, que proporcionem maior desenvolvi-

mento econômico para o país (OCDE, 2005a:23-24). Tem sido recorrente a afir-

mação de que a Turquia só está conseguindo se beneficiar de um maior fluxo de

investimentos externos em virtude de sua regulamentação industrial permissiva,

que atrai as chamadas 
"indústrias 

sujas", em geral, produtoras de bens de baixo

valor agregado. A qualificação dos investimentos estrangeiros, portanto, consiste

num novo obstáculo.

A reforma da previdência

Os problemas típicos relacionados ao envelhecimento populacional em países que

operam sua previdência em sistemas de repartição (ou Payg — 
pay as you gó)

começaram a surgir na década de 1980, quando a arrecadação passou a ser infe-

rior aos gastos. O déficit do sistema de seguridade social passou a ser financiado

pelo governo e tornou-se o principal item de despesa do orçamento público, che-

gando a 3,5% do PIB em 2005 (Vorkink, 2005). Para 2006 há previsão de que o

déficit chegue a 4,1% do PIB. As projeções indicam que, na ausência de altera-

ções, esse déficit será de 5% do PIB até 2010, chegando a 16% do PIB em 2050

(Vorkink, 2005).

Assiste-se a tal problema a despeito do fato de a Turquia ser um país relativa-

mente jovem. Em 2005, a população turca alcançou 73 milhões de pessoas, sendo

35,4 milhões (48,5%) com idade inferior a 24 anos (Tusiad, 2005). A crise no

sistema previdenciário turco tem sido analisada como decorrente dos problemas

enfrentados pelo sistema de repartição, que vem apresentando problemas 
no mundo

inteiro por razões muito parecidas.

No caso específico da Turquia, os problemas foram agravados pela baixa

idade mínima para a aposentadoria permitida antes da reforma: 38 anos para

mulheres e 43 anos para homens. Até 1999, os servidores civis do sexo masculino

podiam se aposentar depois de 25 anos de contribuição. As servidoras do sexo

feminino o faziam após 20 anos. O benefício concedido correspondia a 75% do
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último salário, independentemente do histórico de contribuição do segurado. Os

trabalhadores do setor público e de companhias do setor privado ainda contavam

com a possibilidade de usufruir uma modalidade especial de aposentadoria, con-

cedida após 14 anos de contribuição e que assegurava um benefício equivalente a

60% do último salário (Vorkink, 2005).

O sistema sempre foi muito vulnerável a fraudes e sonegações. A declaração

de salários abaixo do verdadeiro é comum, bem como a retenção da contribuição

social, visto que as multas por atrasos no recolhimento são inferiores aos juros das

aplicações disponíveis no mercado.

Antes de maio de 2006, o sistema turco de seguridade social era feito de três

instituições separadas: SSK para trabalhadores do setor público e privado; Emekli

Sandigi (ES) para servidores públicos e Bag-Kur, para trabalhadores autônomos e

rurais. Juntas, as três instituições fazem com que o sistema tem tido déficit por

mais de uma década, apesar das condições demográficas muito favoráveis.

Gráfico 6.13

Turquia — condições demográficas (ano * mediana da idade em anos)
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Fonte: SPO.

Ao longo do tempo esses déficits têm requerido maiores transferências do gover-

no geral, implicando várias tentativas de reforma. A primeira reforma, em 1999, levou

a uma queda temporária na despesa dos sistemas SSK, ES e Bag-Kur, no entanto eles

começaram a subir novamente em função de uma combinação de aumentos dis-

cricionários no nível das pensões e de um encolhimento da base do prêmio.
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Gráfico 6.14

Turquia — despesa dos diferentes sistemas de seguridade e transferências

orçamentárias para a seguridade social (1980-2005 
— % do PIB)
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Fonte: SPO.

O valor acumulado desses déficits entre 1994-2004, mais o custo do serviço

da dívida (calculado a partir da taxa dos títulos do Tesouro), foi de 475 bilhões de

liras turcas a preços de 2004, igual a aproximadamente 110% do PIB e 1,5 vez o

total consolidado de estoque da dívida ao final de 2004. Portanto, o sistema de

seguridade social insustentável merece uma grande parte da culpa pelos desafios

fiscais enfrentados pela Turquia na década passada. 
Nesse contexto, a reforma da

seguridade social de 2006 é essencial. Em vez de continuar a crescer, os cenários

atuariais mostram esses déficits declinando gradualmente 
ao longo das próximas

quatro décadas e alcançando o equilíbrio em torno de 2045-

Após consideráveis atrasos, duas novas leis de seguridade social passaram em

maio de 2006. A Lei de Reforma Administrativa da Seguridade Social se tornou

efetiva desde maio de 2006 e a Lei de Reforma da Saúde e Seguro Social se tornou

efetiva desde janeiro de 2007.

A primeira dessas leis (Lei de Reforma Administrativa da Seguridade Social)

unificará as três instituições sociais em uma. Essa mudança aumentará considera-

velmente a capacidade da administração em monitorar precisamente 
o número de

pessoas asseguradas, receitas e despesas, assim como facilitara a provisão de me-
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lhores serviços aos clientes. Um importante benefício na área de pensões será o

aumento na facilidade de impor o registro na seguridade social. O estabelecimen-

to de um sistema de seguridade social integrado também permitirá uma maior

mobilidade da força de trabalho entre os setores públicos, privados e autônomos,

contribuindo potencialmente para uma maior produtividade da força de traba-

lho. Talvez, os benefícios sejam ainda maiores no financiamento à saúde.

A segunda lei (Lei de Reforma da Saúde e Seguro Social) unifica as regras

de cálculo dos três sistemas de pensão introduzindo uma única fórmula que é

baseada em parâmetros mais sustentáveis do que os atualmente em curso. Le-

vando em consideração a taxa de reposição previdenciária líquida (pensão líqui-

da como percentual dos ganhos individuais pré-aposentadoria) nos três siste-

mas de regras de aposentadoria: regras pré-1999 (sistema 1); regras 2000-06

(sistema 2) e regras 2007-15 (sistema 3), a OCDE (2006d) observou que, ape-

sar das taxas de reposição serem altas sob o sistema 1, é bastante claro que o

sistema 2, introduzido em 1999, implica taxas de reposição ainda mais altas.

Felizmente para as finanças públicas turcas, a reforma de 2006 diminuiu nova-

mente a taxa de reposição. Na prática, nenhum trabalhador receberá uma taxa

de reposição integralmente pelo sistema 2, dado que esse sistema só vigorou por

apenas sete anos. Entretanto, trabalhadores que participaram do mercado for-

mal durante esses sete anos terminarão com taxas de reposição maiores do que

os que não participaram.

Quadro 6.3

Turquia — condições mínimas de aposentadoria

Sistema Homens

Sistema 1: pré- Segurado por 25 anos + 5 mil dias de

regras de 1999 contribuição ou 55 anos de idade mais

(até 1999) 5 mil dias de contribuição

Sistema Sessenta anos + 7 mil dias de

2: 2000-06 contribuição ou 60 anos + 25 anos como

segurado + 4.500 dias de contribuição

Sistema 3: Sessenta anos + 25 anos de trabalho

após 2006 (apenas para aqueles que ingressarem

na força de trabalho após a introdução

da nova lei)

A partir de 2036 a idade começará a

crescer em direção a 65 anos

Mulheres

Segurado por 20 anos + 5 mil dias de

contribuição ou 50 anos de idade mais

5 mil dias de contribuição

58 anos de idade + 20 anos como segurado

Cinqüenta e oito anos + 25 anos de trabalho

(apenas para aqueles que ingressarem na

força de trabalho após a introdução da

nova lei)

A partir de 2036 a idade começará a crescer

em direção a 65 anos

Fonte: OCDE (2006d).
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Apesar dos cortes implicados pela reforma de 2006, a taxa líquida de reposi-

ção permanece alta para padrões da OCDE. Uma razão importante refere-se ao

fato de que pensionistas na Turquia não pagam imposto de renda ou prêmios de

seguro-saúde. Com a exceção do México e da República da Eslováquia, todos os

outros membros da OCDE taxam as pensões e um número significante também

requer que os pensionistas paguem prêmios de seguro-saúde. Além disso, alguns

dos novos parâmetros são bastante 
"generosos", 

apesar do impacto ser parcial-

mente anulado por outros pontos. Em particular, o novo valor de pensão acumu-

lado de 2% ao ano (accrual rate), apesar de menor do que o anterior (o que signi-

fica que os trabalhadores terão que trabalhar mais para ganhar a mesma pensão)

permanece relativamente alto para padrões da OCDE. O único país que possui

uma taxa mais alta é a Espanha. Além disso, o valor de pensão acumulado na

Turquia é ainda mais alto — 2,5% ao ano — no curto prazo; apenas a partir de

2016 a taxa mais baixa de 2% passará a valer. Por outro lado, a nova taxa de

correção é ligeiramente menos generosa do que a média da OCDE. Enquanto na

Turquia ganhos passados serão corrigidos por uma média entre o índice de infla-

ção ao consumidor e crescimento dos ganhos da economia como um todo, vários

outros países da OCDE colocam 100% de peso nos ganhos médios (que em geral

crescem mais rápido do que preços). A indexação da pensão pós-aposentadoria 
é

baseada na inflação assim como já era anteriormente à reforma de 2006.

De maneira geral, a melhoria na fórmula de pensão explica apenas uma par-

te da melhora projetada da sustentabilidade fiscal do sistema. Outros fatores im-

portantes incluem: um aumento na contribuição base para ES e Bag-Kur; uma

mudança na indexação das pensões ES de salário para inflação; e uma transição

gradual 
— após 2036 — 

para um patamar maior de idade de aposentadoria mini-

ma de 65 anos. Apesar da reforma de 1999 já ter legislado a respeito de um au-

mento gradual dos limites mínimos de idade extremamente baixos que são verifi-

cados nos dias de hoje, a reforma de 2006 legislou também por um acréscimo

para 65 anos — incluindo mulheres — entre 2035-48. No meio-tempo, entre-

tanto, trabalhadores bem jovens têm ainda direitos a receber pensões integrais,

gerando pouco incentivo para que continuem a trabalhar — 
pelo menos no setor

formal — após se qualificarem para a aposentadoria (OCDE, 2006d).

Apesar das reformas que foram aprovadas recentemente, o sistema de pensão

é ainda uma barreira significativa para a expansão do setor formal por dois moti-

vos. Primeiro, o aumento dos limites de aposentadoria serve para direcionar a

força de trabalho (geralmente mais educada) de meia-idade do setor formal para o

informal. Segundo, as contribuições para a seguridade social permanecem 
altas,
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constituindo uma parcela significativa do custo trabalhista, desencorajando o

emprego de trabalhadores pouco qualificados por empresas do setor formal. Além

disso, o sistema de pensão turco atua pouco no sentido de lidar com os problemas

de pobreza e eqüidade da população geral.

Apesar da melhoria na sustentabilidade do déficit previdenciário turco em

função da reforma de 2006, a transição lenta para as novas regras é excessivamente

cara e cria poucos incentivos para a participação do setor formal. As novas regras

de aposentadoria têm sido implementadas muito lentamente em dois aspectos.

Em primeiro lugar, a idade para se candidatar à aposentadoria é a menor em

toda a OCDE, e é esperado que a mesma se eleve gradualmente. 
Esse problema se

originou entre 1986-92, quando medidas populistas eliminaram a idade mínima

de aposentadoria, permitindo aposentadorias com menos de 15 anos de contri-

buição, aparentemente na esperança de diminuir o desemprego, o que não se

verificou. No entanto, essas medidas aumentaram drasticamente o déficit da

seguridade social e permitiram que trabalhadores precocemente aposentados conti-

nuassem trabalhando informalmente enquanto recebiam as suas pensões. Apesar

das condições mais estritas introduzidas na reforma de 1999, mais da metade dos

atuais pensionistas pertencentes ao sistema de trabalhadores do setor privado (SSK)

ainda estão abaixo da idade mínima oficial de aposentadoria (58 para homens e

60 para mulheres). Além disso, mais do que 3/4 dos pensionistas são mais jovens

do que a idade de referência mais alta de 65 anos, e é esperado que essa percenta-

gem permaneça alta pelas próximas décadas que virão.

Atualmente, as mulheres podem se aposentar antes dos homens e, como

vivem mais que os homens em média, tipicamente extraem maiores taxas de retor-

no implícitas de suas contribuições. Isso sugere que alguma economia pode ser

feita acelerando a equalização das aposentadorias para homens e mulheres. No

presente, as mulheres, com elegibilidade para aposentadoria aos 44 anos e uma

expectativa de vida (aos 44 anos) de 76, desfrutam de um período médio de apo-

sentadoria de 32 anos, enquanto os homens, com elegibilidade para aposentado-

ria aos 47 e expectativa de vida de 75 anos (aos 47) desfrutam de um período

médio de aposentadoria de 28 anos. Nenhum outro membro da OCDE tem um

período médio tão longo de elegibilidade para aposentadoria.

Em segundo lugar, o envelhecimento dos trabalhadores intitulados com regras

de pensão anteriores é muito custoso em fonção da pouca velocidade com que os

novos parâmetros de aposentadoria estão sendo implementados. Um dos problemas

existentes antes da reforma de 1999 consistia na falta de ligação entre as contribui-

ções de seguridade social pagas e os salários de aposentadoria subseqüentes. Como
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resultado, era comum para muitos empregados pagar o prêmio de seguridade social

legalmente mínimo e, subseqüentemente, aumentar a contribuição para um pata-

mar superior somente próximo do período de se qualificar para a aposentadoria,

recebendo uma pensão atuarialmente generosa. Apesar de um grande percentual de

trabalhadores estar ainda registrado como ganhando salário mínimo, trabalhadores

que pagam a contribuição mínima a terão agora refletida em suas aposentadorias,

pelo menos a porção pós-1999 de sua vida produtiva.

Tópicos especiais

Contribuições das estatais para o déficit e financiamento do déficit público

Na década de 1980, o resultado fiscal deteriorado da Turquia resultou em déficits

fiscais insustentáveis que são a causa principal da inflação crônica observada nesse

período. As empresas estatais foram atores principais desse processo, contribuin-

do decisivamente para o agravamento da situação. Embora as empresas estatais

representassem uma parcela bastante significante do PIB, eram muito ineficientes

e deficitárias elevando as necessidades de financiamento do setor público (NFSPs).

Na década de 1980, as empresas estatais foram responsáveis na média por 50%

das necessidades anuais de financiamento do setor público. Após ultrapassar os 4%

do PIB em 1980, o déficit das empresas estatais em relação ao PIB se manteve em

torno dos 2% durante toda a década enquanto a média da relação NFSP/PIB foi de

5%. Em 1986, após 10 anos de uma leve redução da participação das estatais nas

NFSPs, ela superou os 60%. Nesse mesmo ano, foi anunciado o início do programa

de privatização visando fomentar o capital privado e aumentar a produtividade e a

eficiência da economia além de melhorar o resultado fiscal do governo.

Embora o processo de privatização até 2004 tenha tido um alcance limitado

em termos de volume de recursos obtidos e da redução dos principais monopólios

estatais, os dados sugerem que em termos fiscais o impacto foi importante. O

resultado das empresas estatais melhorou substancialmente até 1997, quando já

registravam superávit, em conseqüência da opção do governo de vender as empre-

sas e ativos com piores resultados e da melhoria da gestão das empresas ainda

estatais. As NFSPs subiram levemente no período para 6% do PIB.

Com a crise cambial dos mercados emergentes, a situação fiscal da Turquia

novamente se deteriorou e o resultado das estatais voltou a registrar déficits conse-

cutivos até 2002. No entanto, nesse período, a importância do resultado das esta-

tais em relação às NFSPs não superou os 20%. Elas, por sua vez, chegaram a
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atingir os 16% do PIB em 2002 pouco antes do FMI e Turquia fecharem um

pacote de reformas econômicas. A análise do resultado das estatais de 2002-04

mostra uma evolução bastante positiva com um superávit de quase 1% do PIB em

2004. No entanto, a venda das grandes estatais lucrativas em 2005/06 (como a

Turkish Telekom, a siderúrgica Erdemir e a petrolífera Tupras) deve resultar em

novos resultados negativos para os próximos anos, apesar da expectativa de uma

melhora no resultado das demais empresas restantes.

Gráfico 6.15

Turquia — déficit das estatais x NFSP (1975-2004 
— % do PIB)
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Fonte: Banco Central da Turquia.

As principais fontes de financiamento da Turquia são as emissões internas.

No período 1994-2005, o governo financiou o seu déficit integralmente com

emissões no mercado doméstico em sete dos 12 anos, sendo cinco anos seguidos

de 1994-98. Em quatro anos, 1999 e nos últimos três anos analisados (2003-05)

as emissões domésticas representaram quase a totalidade do financiamento do

déficit nominal. Em apenas dois anos as emissões externas representaram uma

parcela significativa: em 2000 quando representaram quase 20% do total e em

2002 quando atingiram 45% do financiamento.

Até 1998, os gestores da política econômica turca tinham como estratégia

proteger a taxa real de câmbio e expandir a oferta de moeda de acordo com as

expectativas inflacionárias. Os altos déficits orçamentários estavam no centro do
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processo inflacionário. O financiamento desses déficits acelerou o crescimento da

base monetária, bem como em um segundo momento elevou as taxas de juros

reais. Outros fatores que contribuíram para a inércia inflacionária foram os au-

mentos nos salários do setor público e os subsídios agrícolas.

Gráfico 6.16

Turquia — evolução do financiamento público interno * externo (1994-2005 
— % do PIB)
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Fonte: Secretaria do Tesouro da Turquia.

Questões de longo prazo: reforma no sistema de saúde

Seguindo a aprovação da lei de reforma da seguridade social de 2006, o Sistema de

Seguro de Saúde Universal (SSSU) será introduzido a partir de janeiro de 2007.

Apesar do seu nome, entretanto, o seguro-saúde não será universal, dado que dife-

renças relacionadas à cobertura continuarão a existir. O escopo dos serviços de saú-

de que são atualmente fornecidos aos trabalhadores segurados por uma das institui-

ções de seguridade social e seus beneficiários permanecerá o mesmo e o Estado

pagará prêmios SSSU apenas para os pobres e crianças (a partir dos recursos alocados

para benefícios sociais). Aqueles que não pagarem prêmios se qualificarão somente

na base de um critério objetivo de nível mínimo de subsistência. Um sistema similar

baseado em critérios subjetivos existe no presente, onde um número relativamente

grande de pessoas pobres se qualifica para um green card administrado por funcio-

nários públicos de governos locais. Dado que o novo critério para se qualificar como

pobre é menos subjetivo do que o atual sistema de green card, espera-se que o nume-

ro de requisições fraudulentas para cobertura de saúde caia.
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Trabalhadores informais que não se qualifiquem como sendo pobres, mas

que não pagam nenhum prêmio de saúde, não poderão dispor do sistema de

saúde, exceto em situações de emergência. Mesmo nessas situações, estabelece-se

que paguem todas as despesas junto com os juros e o prêmio da dívida.

O impacto fiscal da reforma na saúde não está claro, mas sabe-se que é arris-

cado. De um lado, espera-se que o sistema simples de financiamento da saúde que

será introduzido 
junto com o SSSU resulte em eficiências significativas em rela-

Ção ao sério desperdício e mau uso de recursos que vigora sob o atual modelo

misto de sistema de saúde. Até o momento anterior às reformas, o sistema de

saúde era financiado com prêmios de seguro de pessoas registradas nas institui-

ções de seguridade social SSK ou Bag-Kur, e o governo financiava os servidores

públicos, os portadores de green card e os cidadãos carentes acima de 65 anos.

Pretende-se a partir do novo modelo de saúde, a criação de uma base de

dados nacional referente a benefícios sociais a partir do número de identidade dos

cidadãos. O governo argumenta que tornar os benefícios de saúde condicionais ao

pagamento de prêmios pode aumentar os registros na seguridade social e os paga-

mentos. Por outro lado, muitos trabalhadores informais 
podem achar que os be-

nefícios do pagamento do prêmio não superam os custos; especialmente dado que

pagar prêmios de saúde também obrigaria os trabalhadores do setor informal a

começar a pagar prêmios de pensão e imposto de renda ao mesmo tempo (uma

grande carga tributária). Além disso, tais trabalhadores podem esperar que haja de

qualquer forma cobertura de saúde para suas crianças e em casos de emergência.

Não apenas os incentivos para registro permanecem fracos, mas a relação

custo/cobertura de saúde para antigos portadores do green card pode aumentar

significativamente. As projeções de longo prazo do governo para o componente

saúde do sistema de seguridade social implicitamente assumem que os ganhos de

eficiência vão superar significativamente os custos potenciais de estender a quali-

dade dos serviços de saúde a uma porção maior da população e o acréscimo na

demanda por assistência de saúde que daí resultaria. À luz do baixo nível médio de

saúde da população, o também baixo nível de gastos com saúde per capita e o

envelhecimento natural da população, os riscos fiscais de um aumento significati-

vo de gastos com saúde são consideráveis (OCDE, 2006d).

Questões de longo prazo: reforma tributária

O ambiente corporativo foi caracterizado no passado por alíquotas altas de im-

postos e um número excessivo de isenções e benefícios que incentivavam o plane-

jamento tributário e afetavam decisões financeiras. A complexidade do sistema
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tributário tem criado grandes desigualdades tanto entre as empresas formais e

informais quanto dentro do setor formal, na medida em que a carga tributária

efetiva caiu apenas para um pequeno grupo de contribuintes. Esse ambiente alta-

mente opaco tem levado a uma confiança baixa por parte do setor público e em-

presarial na integridade do sistema de impostos corporativos. A reforma tributária

recente melhorou a situação, embora deficiências ainda persistam.

A redução da alíquota-padrão de imposto corporativo de 30% para 20% em

junho de 2006 reduziu as taxas médias e marginais efetivas das empresas. A alíquota

corporativa média é hoje próxima de outros países de baixos impostos da Europa

(como Hungria, Polônia e Eslováquia) e significativamente menor do que a maio-

ria dos demais países europeus (com poucas exceções como Irlanda, Lituânia etc.).

Sem o corte recente na alíquota estatutária, as alíquotas médias e marginais efetivas

teriam crescido acima do nível de 2005, na medida em que a isenção de 40% dos

gastos com investimentos foi eliminada ao final de 2005. De modo geral, e particu-

larmente depois da reforma recente, a alíquota de imposto de renda de pessoa jurí-

dica parece ser suficientemente atrativa para investidores domésticos e internacio-

nais. O foco deve agora ser em outras políticas que afetam o ambiente de negócios e

a criação de postos de trabalho, tais como custos de trabalho e regulatórios.

As autoridades têm sido relutantes em oferecer isenções fiscais temporárias

ad hoc para investidores estrangeiros potenciais, o que parece sensato não apenas

por conta dos custos fiscais, mas também porque medidas nesse sentido criariam

novas distorções dentro do setor empresarial. No tocante à questão da transparên-

cia, os gastos tributários começaram a ser reportados somente a partir de 2006,

mas a cobertura dessa reportagem deve ser ampliada e melhorada assim como

outros subsídios estatais devem se tornar mais transparentes.

Desde 2004, todas as empresas na Turquia podem também deduzir 40% de

seus investimentos em P&D de sua renda taxável, e empresas estabelecidas próxi-

mas de lugares designados como universidades e que cooperam com elas (parques

tecnológicos) são isentas de impostos corporativos em suas vendas de software e

P&D. As despesas de pessoal com pesquisadores e engenheiros são também isen-

tas de imposto de renda de pessoa física. A generosidade desses incentivos e seus

impactos potencialmente distorcidos na competição justificariam uma avaliação

de custos e benefícios.

Uma alíquota de 15% sobre receitas de ativos financeiros pertencentes a invés-

tidores domésticos e estrangeiros foi introduzida no início de 2006, para substituir

o sistema anterior baseado em declaração presumida. Quando a saída de capital se

acelerou e a lira turca enfraqueceu em meados de 2006, essas taxas foram eliminadas
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para investidores estrangeiros e reduzidas a 10% para investidores domésticos. In-

vestimentos em títulos do Tesouro turco e ações se beneficiam dessas isenções como

impostos para depósitos bancários e contas com acordo de recompra (repo accounts).

A administração tributária tem sido delegada a agências semi-autônomas e agora

passou a ser organizada de acordo com linhas funcionais (e não de acordo com tipo de

impostos como antes). Como é o caso em toda reestruturação administrativa em larga

escala, a transformação leva tempo e as fraquezas persistem. A cooperação ativa entre a

administração tributária e o sistema bancário para reduzir a evasão de tributos come-

Çou apenas recentemente. Esse projeto está em uma fase inicial de implementação e

deve ser levado adiante com salvaguardas que preservem a privacidade e a confiança

no sistema bancário, conforme as melhores práticas da OCDE.

A principal razão para as empresas não se registrarem na economia formal é

burlar impostos. Os perdedores dessa evasão de divisas são, além do governo, as

firmas honestas e que pagam devidamente os impostos, mas vêem os seus preços e

salários declinarem em função da competição desleal com os evasores de impôs-

tos. Entretanto, mesmo que o setor informal não pague impostos diretamente,

algumas de suas atividades são taxadas indiretamente. Dada a flexibilidade de

preços e salários, é freqüentemente difícil identificar quem arca efetivamente com

a carga tributária (incidência de impostos). O deslocamento de tributos do setor

formal para o informal pode ocorrer com aumento nos preços de produtos ou

diminuição nos preços de insumos. Por exemplo, o dinheiro que é ganho no setor

informal e gasto em compras do setor formal arca com o IVA e outros impostos

indiretos. Além disso, se as firmas informais vendem bens intermediários 
para o

setor formal, essas vendas são taxadas na medida em que os compradores não

podem reclamar créditos tributários relacionados ao IVA sobre esses insumos. Ao

mesmo tempo, a evasão de impostos do setor formal para o setor informal pode

ser limitada na medida em que atividades do setor informal podem pressionar

para baixo os preços e salários das firmas formais e trabalhadores pela competição.

Tabela 6.6

Turquia — 
parâmetros tributários corporativos (%)

2006 2006
Parametros 2005 antes da reforma apos a reforma

Aliquota corporativa nominal 30 30 20

Aliquota sobre dividendos 0-20 0-17,5 0-17,5

Aliquota sobre juros 0-40 0-35 0-36
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Considerações finais

Grandes instabilidades marcaram o cenário macroeconômico da Turquia nas

últimas décadas. Períodos de recessão e degradação das contas públicas interca-

laram momentos de relativa prosperidade. A exemplo de outras economias emer-

gentes, o país convivera até pouco tempo com altas taxas de inflação. Até certo

ponto, a instabilidade da moeda reduzia os efeitos deletérios da indisciplina

fiscal, um comportamento que não mais se sustenta, dada a relativa contenção

dos preços. Esse pode ser apenas mais um argumento para se destacar a impor-

tância de um desempenho fiscal austero para estas economias no mundo con-

temporâneo.

O esforço do governo turco para solidificar os fundamentos de sua econo-

mia pode ser considerado notável. Desde 1999 percebe-se uma seqüência de seis

anos com altos superávits primários, um cenário que contrasta com períodos an-

teriores, quando os mesmos sequer se estendiam por dois anos. Por isso, essa pode

ser considerada a mais emblemática experiência de ajuste fiscal vivida pela Tur-

quia. Graças à ela e à conjunção de outros fatores, o país tem conseguido reduzir

o seu déficit público, ainda que ele permaneça alto.

A principal fragilidade do ajuste turco recente remete ao fato de ser mais

dependente do aumento de receitas do que da redução de gastos. O consumo

corrente do governo tem apresentado variações positivas, o que obriga uma eleva-

ção de receitas para a consecução de superávits primários.

Até o momento, o governo tem obtido êxito na condução das reformas

importantes para o país. Essa afirmativa se aplica, por exemplo, à negociação

da redução de subsídios e isenções em troca de reduções nos impostos diretos.

Os tributos indiretos também passaram por reformas que os simplificaram e

permitiram aumentar sua participação na arrecadação. Questiona-se, todavia,

até que ponto o ajuste da Turquia pode se fundamentar apenas em reestrutu-

rações da receita.

Outras leis aplicadas ao controle do gasto e aos investimentos estrangei-

ros também foram aprovadas, mas a sua avaliação ainda não pode ser conclui-

da. Pode-se alegar, contudo, que tanto o controle dos gastos quanto a amplia-

ção dos investimentos que aprimorem a competitividade da Turquia serão

fatores decisivos para as pretensões do país de ingressar, até 2010, na União

Européia.



Anexo

Tabela 6.7

Turquia — indicadores macroeconômicos (1980-2005 
— em % do PIB)

Indicador 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Resultado primario -2,6 
-0,6 -0,7 -0,7 -2,4 -0,3 -0,1 -0,4 0,9 0,3 0,2 -1,5 -0,6

Consumo do governo _______ 7,1 6,9 8,3 10,1 11,1 12,2

Investimentos do governo _______ io,4 8,7 7,7 8,7 7,6 6,8

Receitas totais 17,4 17,6 13,8 16,5 12,8 13,1 14 14 14 14,2 14,1 15,2 15,9

Receitas tributarias 14,3 15,1 12,4 13,9 10,8 10,9 11,7 12,2 11,3 11,6 11,6 12,3 12,9

Impostos indiretos 5,3 5,4 4,6 5,6 4,5 5,7 5,6 6,1 5,7 5,4 5,5 5,9 6,4

Impostos diretos 9 9,7 7,9 8,3 6,3 5,2 6,1 5,6 6,2 6,4 6,5

Conta corrente 4,2 6,6 9,1 9,6 12,3 12,3 10 12 13,4 0,9 -1,8 0,2 -0,6

Indicador 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Resultado primario ^09 33 18 01 4^6 19 5^9 W 4^6 y* W*"

Consumo do governo 12,2 10,7 9,5 10,2 10,9 11,1 12,6 12,2 12,3 12,5 12,3 13,2* 13,1*

Investimentos do governo 7,3 3,6 3,8 5,6 6,5 6,8 6,2 6,9 5,1 6,2 4,5 -

Receitas totais 17,5 19,2 17,6 18,8 20 22,2 22,8 26,4 27,5 27,5 27,9 27,2* 27,9*

Receitas tributarias 13,2 15,2 13,7 15,6 16,5 17,3 17,9 20,7 21,1 21,4 23,5 23,6* 24,7*

Impostos indiretos 6,8 7,8 7,9 9,5 9,8 9,2 9,8 12,3 12,6 14,2 15,8 16,3* 18,0*

Impostos diretos 6,4 7,3 5,8 6,2 6,7 8,1 8,5 8,5 7,2 7,8 7,3* 6,7*

Conta corrente -3,6 2,1 -1.4 -1,4 -1,4 -0,7 -5 2,4 -0,8 -2,8

Fonte: Tesouro da Turquia.

Nota: Os dados assinalados com asterisco são provenientes do FMI/International Financial Statistics.



Tabela 6.8

Turquia — indicadores macroeconômicos

(1980-2003 
— 

preços de 2005, deflacionados pelo índice de Preços ao Consumidor turco)

Resultado Consumo do Investimentos Receitas Receitas Impostos Impostos Transacjoes

Ano primario governo do governo totais tributarias indiretos diretos correntes PIB

1980 -5.510.391 36.952.032 30.388.184 11.304.404 19.083.779 117.906.153 143.769.309

1981 -1.419.898 41.379.023 35.378.619 12.565.202 22.813.417 139.702.472 150.814.005

1982 -1.581.546 32.741.175 29.569.020 10.830.645 18.738.375 133.457.109 156.243.309

1983 -1.749.845 39.690.770 33.374.761 13.546.633 19.828.128 101.901.739 164.055.475

1984 -6.256.192 32.618.250 27.583.062 11.512.324 16.070.739 85.923.797 175.047.192

1985 -898.210 36.995.018 30.715.569 16.071.541 14.644.028 66.202.878 182.399.174

1986 -451.007 42.622.559 35.582.544 17.074.921 18.507.623 45.180.995 195.167.116

1987 -1.427.966 22.592.206 33.134.949 44.835.090 38.852.769 19.569.466 19.283.304 44.308.711 212.732.156

1988 2.762.913 21.510.194 27.013.779 43.462.751 35.171.540 17.709.335 17.462.205 29.480.136 217.624.996

1989 1.145.606 27.803.259 25.655.815 47.472.263 38.666.082 18.016.427 20.649.655 1.419.522 218.277.871

1990 640.082 37.549.573 32.347.729 52.149.668 42.859.986 20.526.043 22.333.943 -2.478.193 238.577.713

1991 -5.370.583 40.358.567 27.445.236 55.021.675 44.725.418 21.354.712 23.370.706 142.180 240.247.757

1992 -2.385.878 44.994.658 24.956.428 58.250.723 47.343.758 23.473.947 23.869.810 -325.651 252.260.145

1993 -3.499.761 49.301.325 29.295.446 70.731.941 53.195.696 27.365.269 25.830.427 -1.294.903 271.684.176

1994 14.255.733 40.467.236 13.798.609 72.702.336 57.348.822 29.664.473 27.684.350 256.712 258.915.020

1995 13.078.104 37.830.203 15.098.183 70.256.913 54.649.804 31.444.389 23.205.415 -117.883 279.369.306

1996 7.283.721 41.207.884 22.389.345 75.907.979 63.043.113 38.220.035 24.823.078 -68.462 300.042.635

1997 565.882 47.688.834 28.336.192 87.317.251 72.061.860 42.724.210 29.337.651 -40.059 322.845.875

1998 20.501.644 48.985.938 30.092.263 98.320.643 76.364.555 40.767.526 35.597.028 16.409 333.176.943

1999 7.938.133 53.018.868 26.095.894 95.775.725 74.879.535 40.907.481 33.972.054 -6.799 317.517.627

2000 24.895.478 51.123.291 28.765.696 110.668.799 86.925.246 51.356.743 35.568.503 -32.191 340.696.413

2001 26.624.141 49.450.552 20.521.935 110.373.516 84.715.435 50.460.217 34.255.219 7.222 315.144.182

2002 18.809.545 51.235.712 25.335.379 112.397.676 87.732.170 58.194.899 29.537.272 -2.239 340.040.573

2003 22.083.109 51.928.448 18.931.245 117.785.006 99.097.126 66.429.131 32.667.994 -8.049 359.762.926

Fonte: Tesouro da Turquia.



Tabela 6.9

Turquia — indicadores macroeconômicos (1980-2005 
— variação real anual, %)

Deficit Superavit Consumo Investimentos Receitas Receitas Impostos Impostos Transa<;oes correntes

Ano primario primario do governo do governo totais tributarias iridiretos diretos Superavit Deficit lnfla<;ao PIB

1981 -74,23 11,98 16,42 11,15 19,54 18,49 36,40 4,90

1982 11,38 -20,87 -16,42 -13,80 -17,86 -4,47 31,10 3,60

1983 10,64 21,23 12,87 25,08 5,82 -23,64 31,30 5,00

1984 257,53 -17,82 -17,35 -15,02 -18,95 -15,68 48,40 6,70

1985 -85,64 13,42 11,36 39,60 -8,88 -22,95 45,00 4,20

1986 -49,79 15,21 15,85 6,24 26,38 -31,75 34,60 7,00

1987 216,62 5,19 9,19 14,61 4,19 -1,93 38,80 9,00

1988 -293,49 -4,79 -18,47 -3,06 -9,47 -9,51 -9,44 -33,47 73,70 2,30

1989 -58,54 29,26 -5,03 9,23 9,94 1,73 18,25 -95,18 63,30 0,30

1990 -44,13 35,05 26,08 9,85 10,85 13,93 8,16 -274,58 60,30 9,30

1991 -939,05 7,48 -15,16 5,51 4,35 4,04 4,64 -105,74 66,00 0,70

1992 -55,58 11,49 -9,07 5,87 5,85 9,92 2,14 -329,04 70,10 5,00

1993 46,69 9,57 17,39 21,43 12,36 16,58 8,21 297,64 66,10 7,70

1994 -507,33 -17,92 -52,90 2,79 7,81 8,40 7,18 -119,82 106,30 -4,70

1995 -8,26 -6,52 9,42 -3,36 -4,71 6,00 -16,18 -145,92 93,60 7,90

1996 -44,31 8,93 48,29 8,04 15,36 21,55 6,97 -41,92 79,40 7,40

1997 -92,23 15,73 26,56 15,03 14,31 11,78 18,19 -41,49 85,00 7,60

1998 3.522,95 2,72 6,20 12,60 5,97 -4,58 21,34 -140,96 83,60 3,20

1999 -61,28 8,23 -13,28 -2,59 -1,94 0,34 -4,56 -141,43 63,50 -4,70

2000 213,62 -3,58 10,23 15,55 16,09 25,54 4,70 373,48 54,30 7,30

2001 6,94 -3,27 -28,66 -0,27 -2,54 -1,75 -3,69 -122,43 53,90 -7,50

2002 -29,35 3,61 23,46 1,83 3,56 15,33 -13,77 -131,01 44,80 7,90

2003 17,40 1,35 -25,28 4,79 12,95 14,15 10,60 259,48 25,20 5,80

2004 8,60 8,9*

200 8,20 7,4*

Fonte: Tesouro da Turquia.

Nota: Os dados assinalados com asterisco são provenientes do FMI/International Financial Statistics.


