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Capítulo 1
Introdução

“Ultimate Zombies arise commonly in science and 
economics in the form of ideas that are immune from 
refutation.”1 

John Quiggin (2010, p. 65)

1.1. A Recente Crise dos Mercados Financeiros 

Agosto de 2007 marca o início de uma das piores crises financeiras de 
que há memória. A crise atingiu o seu apogeu em setembro de 2008 
após a falência do banco de investimento Americano Lehman Brothers, e 
apesar de não ter tido as consequências económicas da Grande Depres-
são da década de 1930 do século passado foi, no que diz respeito ao fun-
cionamento dos mercados financeiros, ainda mais grave.2 A crise gerou 
uma significativa recessão económica nos Estados Unidos da América, 
tendo-se depois propagado à escala global, afetando, numa primeira 
fase, sobretudo os países mais desenvolvidos.3 

1 Zombies definitivos aparecem frequentemente em ciência e em economia na forma de 
ideias que são imunes à refutação. 
2 Ver Bernanke (2015).
3 Vários autores referem-se a esta crise como a Grande Recessão. 
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É hoje claro que a crise foi causada por um problema sistémico dos 
mercados financeiros, ligado a uma bolha imobiliária nos Estado Unidos 
amplificada e propagada à escala mundial pela criação pelos bancos de 
complexos produtos financeiros resultantes da securitização, num am-
biente de fraca regulação e de excessiva alavancagem, e onde a fraude 
foi prevalecente. Uma crise que começou no sector privado, e que não 
foi causada por problemas relacionados com os défices púbicos.4 

A resposta mais ou menos coordenada dos Governos e dos Bancos 
Centrais dos países desenvolvidos assumiu a forma de uma gigantesca 
operação de resgate sem precedentes, envolvendo: i) política mone-
tária fortemente expansionista; ii) estabilizadores automáticos;5 iii) a 
prestação de garantias pelos governos a empréstimos interbancários 
no mercado monetário; iv) a recapitalização de instituições financeiras 
(os designados bail-outs); e v) estímulos fiscais moderadamente expan-
sionistas.6 Estas medidas impediram o colapso dos mercados financei-
ros, evitaram o pânico, e sustiveram um impacto ainda mais recessivo da  
crise nas economias. Note-se, a este propósito a declaração da Cimeira 
de Pittsburgh do G-20 de 27 de junho de 2009, em que os líderes des-
tes 20 países se comprometem com uma forte resposta de política 
económica, incluindo política fiscal expansionista: “Comprometemo-
-nos, nesse momento, a manter uma resposta política forte até que seja 
assegurada uma recuperação duradoura. Agiremos para garantir que  

4 Koo (2015) classifica esta crise como uma ‘balance sheet recession’ que ocorre na sequência da 
existência de poupança privada que não é usada para consumir e para investir, mesmo numa 
situação em que as taxas de juro se aproximam de zero. Isto acontece porque na sequência 
da queda do preço dos ativos resultante do fim da bolha no mercado imobiliário nos Estados 
Unidos da América, muitas empresas e famílias começaram a desalavancar ao mesmo tempo, 
num esforço que se revela infrutífero quando o governo não aplica estímulos fiscais no sen-
tido de compensar a falta de procura na economia. 
5 James Galbraith (2014) defende que foram os estabilizadores automáticos, mais do que os 
estímulos fiscais discricionários, como a segurança social, os subsídios de desemprego, e os 
impostos progressivos que evitaram que a crise financeira tivesse originado uma depressão 
económica como aquela que ocorreu após o crash de Wall Street em outubro de 1929. 
6 Em 2008 e 2009, 144 países (cerca de 80% dos países do mundo) aumentaram a despesa 
pública na sequência da crise. Em termos médios esse aumento atingiu 3.9% do PIB (ver 
Ortiz e Cummins, 2013). 
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quando voltar a haver crescimento, haverá também empregos. Evitare
mos qualquer eliminação prematura do estímulo [nossa ênfase].”7

Não obstante ter impedido o colapso do sistema financeiro, e a en-
trada das economias numa situação de queda livre, em meados de 2010 
a generalidade das economias desenvolvidas mantinham-se numa situa-
ção de recessão ou de estagnação, com taxas de desemprego elevadas, e 
com rácios de dívida pública em percentagem do produto interno bruto 
(PIB) muito elevados e a crescerem – resultado direto da assunção por 
parte do Estado dos problemas gerados pelo setor privado. Para piorar 
ainda mais a situação, a crise dos mercados financeiros, que começou 
por se traduzir num excesso de endividamento dos agentes privados 
(bancos, empresas e famílias) metamorfoseia-se numa crise das dívidas 
soberanas nos países periféricos da Zona Euro, catalisada pelo anúncio 
em outubro de 2009 pelo então recentemente eleito primeiro-ministro 
grego George Papandreou de que o governo anterior havia manipulado 
as contas públicas, e que o défice e a dívida pública em percentagem do 
PIB eram muito maiores do que os valores oficiais divulgados.8

O medo dos investidores relativo à existência de algum evento de 
crédito relacionado com as obrigações do tesouro gregas, na presença 
de deficiências na arquitetura da Zona Euro que não permitiram uma 
resposta apropriada à crise, afetou a capacidade dos países periféricos, 
como a Irlanda, Portugal, e mais tarde a Espanha e a Itália, para gerirem 
os seus défices, levando a uma subida substancial e abrupta das taxas de 
juro implícitas das obrigações do tesouro (as chamadas yields to maturity). 

Nesta altura os governos começam a deixar de aplicar medidas de 
estimulo fiscal, mudando subitamente para medidas de austeridade,9 
numa altura em que as economias estavam ainda muito longe de apre-
sentarem sinais de uma recuperação sustentada. A mudança para a 
aplicação sincronizada de medidas de austeridade10 é bem patente no  
seguinte excerto da declaração da Cimeira de Toronto do G-20 de 27 de 

7 Ver o texto da declaração em:
http://www.g8.utoronto.ca/g20/2009/2009communique0925-br.html.
8 O valor correto do défice orçamental em percentagem do PIB estaria perto de 13%.
9 Austeridade refere-se normalmente a políticas governamentais destinadas a reduzir o dé-
fice orçamental durante uma recessão. Estas políticas podem incluir cortes na despesa  
pública, aumento de impostos, ou uma combinação destas medidas.
10 Note-se que em 2013 cerca de 5.8 mil milhões de pessoas (80% da população mundial) 
foi afetada pelas políticas de austeridade. Este número estima-se que tenha aumentado em 
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junho de 2010, onde foi acordado reduzir os défices orçamentais para 
metade num espaço de três anos:11 

“While growth is returning, the recovery is uneven and fragile, unemployment in 
many countries remains at unacceptable levels, and the social impact of the crisis is 
still widely felt. Strengthening the recovery is key. To sustain recovery, we need to 
follow through on delivering existing stimulus plans, while working to create the 
conditions for robust private demand. At the same time, recent events highlight the 
importance of sustainable public finances and the need for our countries to put in  
place credible, properly phased and growth-friendly plans to deliver fiscal sustainabi-
lity, differentiated for and tailored to national circumstances. Those countries with 
serious fiscal challenges need to accelerate the pace of consolidation [nossa 
ênfase].”12

De entre as razões que poderão estar na base desta trágica mu dança 
de rumo,13 para um paradigma de uma espécie de austeridade perpé-
tua, contam-se14: i) pressões dos mercados financeiros, nomeadamente 
dos bancos largamente expostos à dívida pública dos países periféricos 
da Zona Euro; ii) existência de uma linha de investigação relativa mente 
marginal em termos académicos, mas com elevada influência política, 
que aponta para a existência de efeitos expansionistas decorrentes das 
consolidações orçamentais quando a dívida pública em percentagem do 
PIB é elevada; iii) a ideia de que a recuperação estava já bem alicerçada; 

2015 para cerca de 6.3 mil milhões de pessoas – 90% da população mundial (ver Ortiz e 
Cummins, 2013). 
11 Ver o texto da declaração em:
http://www.g20.utoronto.ca/2010/g20_declaration_en.pdf
12 “Enquanto o crescimento está a voltar, a recuperação é assimétrica e frágil, o desemprego 
em muitos países continua a níveis inaceitáveis, e o impacto social da crise é ainda sentido 
de forma generalizada. Fortalecer a recuperação é fundamental. Para manter a recuperação, 
precisamos de prosseguir com a aplicação de planos de estímulo, enquanto se trabalha para 
criar as condições para uma procura privada robusta. Ao mesmo tempo, os eventos recentes 
fazem salientar a importância de finanças públicas sustentáveis e a necessidade desses países 
porem em prática planos credíveis amigos do crescimento, adequadamente faseados para 
se atingir a sustentabilidade fiscal, diferenciados e adaptados às circunstâncias nacionais.  
Os países com sérios desafios fiscais têm que acelerar o ritmo da consolidação.” 
13 Note-se que as medidas de austeridade atingiram uma dimensão nunca vista na história da 
política fiscal de países desenvolvidos.
14 Ver Wolf (2014).
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iv) a ideia apelativa, embora errada, de que não podemos diminuir a dí-
vida em percentagem do PIB através de mais endividamento.15 

1.2. A Austeridade em Portugal

No que respeita a Portugal, não obstante terem sido aplicadas de forma 
voluntária medidas de austeridade a partir de 2010 com os sucessivos 
Programas de Estabilidade e Crescimento (os chamados PECs), os efei-
tos da crise agudizaram-se no primeiro trimestre de 2011. “A economia 
portuguesa enfrentava desafios consideráveis. Os indicadores de com-
petitividade tinham sido afetados, o crescimento económico revelava-se 
fraco e o défice da balança corrente situava-se nos 10% do PIB. A crise 
global expôs a frágil posição orçamental e financeira de Portugal, com 
uma dívida pública de cerca de 90% do PIB, no final de 2010, e uma 
dívida do sector privado de cerca de 260% do PIB. Os bancos que fi-
nanciaram este avolumar de dívida apresentavam o mais elevado rácio  
entre créditos e depósitos da Europa.”16 Em março de 2011, os parti-
dos da aposição chumbaram o designado PEC IV e o primeiro-ministro 
pede a demissão, as agências de rating cortam a notação da dívida pú-
blica portuguesa para próximo de nível especulativo (“lixo” na gíria dos 
mercados financeiros), as taxas de juro de mercado secundário implíci-
tas nas obrigações do Tesouro a 10 anos sobem até 9.6%, e o governo 
encontra dificuldades crescentes para fazer o roll over da dívida pública. 

Esta situação de emergência levou Portugal a assinar em Maio de 
2011 um Programa de Assistência Económica e Financeira com o Fundo  
Monetário Internacional (FMI), a Comissão Europeia e com o Banco  
Central Europeu (BCE), entidades que ficaram conhecidas como a  
Troika. O país requereu, para o período de 2011 a 2014, um total de 78 
mil milhões de euros de financiamento (cerca de 50% do PIB portu-
guês em 2011), dos quais 52 mil milhões de euros através do Mecanismo  
Europeu de Estabilização Financeira e do Fundo Europeu de Estabi-

15 De facto, a única forma dos agentes excessivamente endividados poderem pagar as suas 
dívidas decorre da obtenção de rendimento de outros agentes que estejam em melhores 
condições de se endividarem e de gastar, potenciando o crescimento do PIB a uma taxa mais 
elevada do que o crescimento da dívida. 
16 Este é o cenário macroeconómico traçado pelo Governo Português em maio de 2011, e 
plasmado no Memorando de Políticas Económicas e Financeiras assinado com Fundo Mone-
tário Internacional. 
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lidade Financeira, e 26 mil milhões de euros de assistência do FMI, ao 
abrigo de um Programa de Financiamento Ampliado.17 Deste total, 12 
mil milhões de euros foram destinados ao mecanismo de apoio público 
à solvabilidade de bancos viáveis. A assistência financeira concretizou-se 
através de numa carta de intenções subscrita pelo Governador do Banco 
de Portugal e pelo Ministro de Estado e das Finanças, e de memorandos 
de entendimento assinados com a Comissão Europeia (Memorando de 
Entendimento sobre as Condicionalidades de Política Económica18), e 
com o FMI (Memorando de Políticas Económicas e Financeiras19).

Com base num diagnóstico errado sobre as causas da crise,20 e supor-
tado por conceções ideológicas discutíveis e pouco alicerçadas na teoria 
económica, como contrapartida deste financiamento foi imposto a Por-
tugal um programa de ajustamento económico assente em três pilares 
fundamentais:21 i) “Profundas reformas estruturais para impulsionar o 
crescimento do produto potencial, criar emprego e aumentar a com-
petitividade (incluindo através de uma desvalorização fiscal)”; ii) “uma 
estratégia de consolidação fiscal credível e equilibrada, suportada por 
medidas fiscais estruturais e melhor controlo sobre as parcerias público-
-privadas (PPP) e as empresas públicas”; iii) “esforços no sentido de  

17 O pedido de assistência económica e financeira concretizado em maio de 2011 seguiu-se 
a idênticos pedidos formulados em 23 de abril e em 21 de novembro de 2010 pela Grécia e 
Irlanda respetivamente, e precedeu o pedido de assistência solicitado pelo Chipre em 25 de 
junho de 2012. 
18 Ver o texto original em inglês do memorando em:
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/mou/2011-05-18-mou-portugal_
en.pdf.
Existe, também, uma versão em Português que pode ser consultada em:
http://www.portugal.gov.pt/media/371372/mou_pt_20110517.pdf.
19 Ver o texto original em inglês do memorando em:
http://www.imf.org/external/np/loi/2011/prt/051711.pdf.
A versão em Português pode ser consultada em: 
https://www.imf.org/external/np/loi/2011/prt/por/051711p.pdf.
20 É hoje claro que os problemas fiscais que vários países da Zona Euro enfrentam atual-
mente resultam da queda da procura e do produto na sequência de uma crise económica 
mundial, exacerbada em alguns países da Zona Euro (de entre os quais Portugal) por uma 
perda de competitividade, em parte causada pela própria arquitetura da moeda única (ver, 
por exemplo, King, 2016, p. 223). 
21 Ver Carta de Intenções assinada com o FMI em 2011. 
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salvaguardar a desalavancagem desordenada do sector financeiro através 
de mecanismos de mercado apoiados por mecanismos de apoio público.” 

Na tentativa de redução do défice orçamental foram aplicadas medi-
das de política orçamental fortemente restritivas, inicialmente do lado 
da despesa pública, ao nível dos salários da função pública, das presta-
ções sociais, e do investimento público, assim como reduções significa-
tivas das pensões. Numa segunda fase, e em face da dificuldade de redu-
ção do défice por esta via, foram também tomadas medidas restritivas do 
lado da receita através de um enorme aumento de impostos22 diretos e indi-
retos. Este conjunto de medidas ficou conhecido por medidas de auste-
ridade.23

Paralelamente, as reformas estruturais deveriam passar pelo au mento 
da flexibilidade do mercado de trabalho (chavão normalmente usado 
para mascarar o objetivo de descida dos custos do fator trabalho para as 
empresas, conseguido principalmente pela via da redução dos salários), 
pela reforma do sistema de pensões, pela privatização de empresas pú-
blicas, e pela venda de participações públicas em empresas estratégicas, 
e pela tão falada reforma do Estado, cujo objetivo não é tanto torná-lo 
mais eficiente no cumprimento das suas funções fundamentais, mas 
normalmente um eufemismo utilizado para a redução do Estado Social 
nas suas diferentes vertentes. 

O objetivo de tais políticas era restabelecer a confiança do sistema fi-
nanceiro internacional no sentido de reduzir os custos de financiamento 
do governo e consequentemente das empresas, permitir o regresso aos 
mercados no que diz respeito à obtenção de financiamento público e 
privado, e causar uma redução da procura interna (pela via do consumo 
interno e do investimento) provocando um espécie de deflação voluntá-
ria – aquilo que ficou conhecido como desvalorização interna. Esta política 
permitiria supostamente aumentar a competitividade externa da nossa 
economia através da redução dos salários e da consequente redução dos 
preços (incluindo os dos bens transacionáveis), replicando de certa forma 
uma desvalorização cambial. Note-se, contudo, que diferentemente da 
desvalorização cambial, a desvalorização interna afeta apenas uma das 

22 Nas palavras do próprio ex-ministro das Finanças Vítor Gaspar proferidas a 3 de outubro 
de 2012.
23 Ainda que o texto dos memorandos não refira explicitamente a palavra austeridade, a ver-
dade é que a ideia está implícita nos programas de ajustamento da economia Portuguesa. 
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componentes do preço dos bens e serviços – os salários que represen-
tam apenas cerca de 30% dos custos do bens e serviços exportados, e faz 
cair a procura interna gerando desemprego, tendo, por isso, implicações 
graves do ponto de vista social. 

A preferência pelo ajustamento do saldo orçamento pela via da des-
pesa serve, também, o objetivo de redução da dimensão do Estado no 
sentido de deixar mais espaço para a iniciativa privada e dar suposta-
mente mais confiança aos consumidores e investidores, em função da 
expectativa de que no futuro um Estado mais pequeno possibilitaria 
uma descida de impostos. 

Esta receita de política económica revelou-se muito similar aos pro-
gramas de ajustamento económico falhados impostos pelo FMI nos 
países em vias de desenvolvimento que enfrentaram crises bancárias 
e cambiais graves nos últimos 30 anos.24 As medidas standard impostas 
pelo FMI, e suportadas pelo Tesouro dos Estados Unidos da América  
e pelo Banco Mundial, que incluem estabilização macroeconómica, 
desregulação financeira, abertura económica e expansão da economia 
pela via de privatizações, ficaram conhecidas pelo chamado consenso de  
Washington – termo introduzido pelo economista John Williamson em 
1989. Importa, no entanto, notar uma diferença fundamental; nunca 
medidas de austeridade deste tipo foram aplicadas ao mesmo tempo em 
vários países desenvolvidos, e sem a possibilidade de desvalorização da 
taxa de câmbio. O programa de ajustamento imposto pela Troika a Por-
tugal foi, ainda, extraordinariamente similar aos programas impostos à 
Grécia e à Irlanda, não obstante as distintas idiossincrasias dos países, 
e os diferentes mecanismos de propagação da crise económica e finan-
ceira iniciada nos Estados Unidos da América em agosto de 2007. 

Assim, desde pelo menos 2011 que os portugueses vivem num con-
texto de austeridade estrutural que ameaça perpetuar-se.

Este livro pretende mostrar de um modo fundamentado que as de-
signadas políticas de austeridade, aplicadas durante uma depressão25 ou 

24 Ver Stiglitz (2002 e 2010).
25 Adotamos aqui a distinção entre recessão e depressão económica considerada por Krug-
man (2014). Uma recessão define-se normalmente, de um ponto de vista técnico, como uma 
queda do PIB em dois trimestres consecutivos. Uma depressão é uma situação em que a eco-
nomia está claramente e de um modo crónico abaixo da sua capacidade, sem uma tendência 
nem para a recuperação nem para o colapso, e em que a política monetária se torna ineficaz 



15

INTRODUÇÃO

numa fase inicial da recuperação da economia, e sobretudo num con-
texto em que muitos países desenvolvidos as estão a aplicar ao mesmo 
tempo, têm um muito fraco apoio na teoria económica,26 e nenhum su-
porte empírico, ao ponto de não ser possível encontrar nenhum país no 
mundo, em circunstâncias similares em que políticas deste tipo tenham 
tido sucesso.27 Ao contrário, a austeridade cria invariavelmente ciclos  
viciosos e expirais recessivas, que tornam as crises mais severas, mais 
prolongadas, deixando cicatrizes irreversíveis na economia.28 De facto,

“…withdrawing fiscal stimulus too quickly in economies where output is alre-
ady contracting can prolong their recessions without generating the expected 
fiscal saving [nossa ênfase]. This is particularly true if the consolidation is centred 
around cuts to public expenditure — likely reflecting the fact that reductions in pu-
blic spending have powerful effects on the consumption of financially-constrained 
agents in the economy — and if the size of the consolidation is large. Large consoli-
dations make recessions more likely even when made at an expansion time. From a 
policy perspective this is especially relevant for periods of positive, though low growth.  
Accordingly, frontloading consolidations during a recession seems to aggravate 
the costs of fiscal adjustment in terms of output loss, while it seems to greatly 
delay the reduction in the debt-to-GDP ratio—which, in turn, can exacerbate  
market sentiment in a sovereign at times of low confidence, defying fiscal  
austerity efforts altogether [nossa ênfase]. Again this is even truer in the case of 
consolidations based prominently on cuts to public spending.”29 

no relançamento do investimento. Em termos práticos, a depressão está associada à situação 
de armadilha de liquidez, estado em que a política monetária é ineficaz (ao contrário do que 
de passa numa recessão). 
26 Ao longo da história os argumentos para aplicação de medidas de austeridade tem sido as-
sentes sobretudo em considerações morais e políticas, e menos na racionalidade económica 
(ver Schui, 2014).
27 Ver Stiglitz (2013).
28 Esta é a posição defendida por autores como Koo (2009), Quiggin (2010), Blyth (2013), 
Schui (2014), e pelos galardoados com o prémio Nobel da Economia Joseph Stiglitz (2010) 
e Paul Krugman (2012a). 
29 “… retirar os estímulos fiscais demasiado depressa em economias em que a produção já se 
está a contrair pode prolongar essas recessões sem gerar a esperada poupança fiscal. Isto é 
particularmente verdade se a consolidação se centrar em cortes na despesa pública – refle-
tindo o facto de que reduções da despesa pública têm fortes efeitos no consumo de agen-
tes financeiramente constrangidos – e se a dimensão da consolidação for grande. Grandes 
consolidações tornam as recessões mais prováveis mesmo quando são feitas em períodos de 



16

AUSTERIDADE EXPANSIONISTA

Portanto, embora seja importante que o governo se comprometa 
com a estabilidade das contas públicas no futuro, isso não implica que 
deva reduzir o endividamento de uma forma agressiva durante uma 
reces são, agravando-a desta forma. Na verdade, a história mostra que a 
dívida pública não pode ser reduzida através de medidas de austeridade 
durante uma recessão.

A austeridade não tem, também, uma justificação política e moral 
evidente, sendo criadora de desigualdades económicas e causadora de 
sofrimento desnecessário e injusto nas populações. 

Por estas razões, a noção de austeridade expansionista (entendida 
como a possibilidade dos cortes da despesa pública poderem ter efeitos 
expansionistas sobre a atividade económica) é errada e pode ser consi-
derada “uma ideia perigosa.”30 Uma ideia que conduz a uma estratégia 
de retrocesso económico e civilizacional,31 e que pode, inclusive, pôr em 
causa a própria democracia.32 

1.3. A Atratividade das Políticas de Austeridade com Solução para  
a Crise

Não obstante a falta de consistência teórica e ausência de validade prá-
tica das políticas de austeridade como forma de resolução de crises 
como a que atravessamos, a austeridade tornou-se a abordagem domi-
nante defendida pelos políticos, pelos opinion-makers e, curiosamente 
também, por uma parte da população que com ela sai amplamente pre-
judicada. 

Uma explicação relaciona-se com o facto de as pessoas verem a eco-
nomia em termos morais – há uma tendência (muito alimentada pela 

expansão. De um ponto de vista de política económica isto é especialmente relevante para 
períodos de baixo crescimento. Consequentemente, consolidações à cabeça durante uma 
reces são parecem agravar os custos do ajustamento fiscal em termos de perda de produção, 
enquanto parecem atrasar grandemente a redução do rácio da dívida pública em relação 
ao PIB o que, consequentemente, pode exacerbar os sentimentos do mercado sobre a dí-
vida soberana em tempos de baixa confiança, desafiando os esforços de austeridade fiscal.  
Mais uma vez, isto é sobretudo verdade no caso de consolidações baseadas proeminente-
mente em cortes na despesa pública.” Battini et al. (2012, p. 32).
30 Ver por exemplo Koo (2009), e Blyth (2013).
31 Ver Nunes (2014, p. 134).
32 Ver Cluny (2014).
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comunicação social) para considerar as recessões como o resultado de 
excessos no passado (sobretudo no sector público) o que limita a acei-
tação de estímulos fiscais.33 Na verdade a solução para a crise é de cer-
ta forma contraintuitiva, não sendo facilmente compreendida por não 
economistas. Como refere Lawrence Summers, entrevista à Reuters em 
18 de outubro de 2011: The central irony of financial crisis is that while it is  
caused by too much confidence, too much borrowing and lending and too much 
spending, it can only be resolved with more confidence, more borrowing and  
lending, and more spending.”34 

Não se pode também deixar de considerar que o poder de influên-
cia política e ideológica dos bancos (muitos deles resgatados) ajudou 
a colo car o problema dos défices públicos no topo da agenda política, 
numa tentativa de voltar a limitar o poder exercido pelo Estado sobre a 
economia.35

Assim, apesar da evidência de que não resulta, e do reconheci mento 
por parte do próprio FMI de que tais políticas poderão ter tido um efeito 
recessivo maior do que o esperado, impedindo a recuperação da econo-
mia, não há sinais de inversão.36 A sobrevivência desta resposta de polí-
tica económica, em face da esmagadora evidência ao longo dos tempos 
dos seus efeitos negativos, leva Jonh Quiggin a classificar a austeridade 
como uma ideia que não se consegue matar, sendo por isso uma “ideia 
zombie!”37 As políticas de austeridade são uma terapêutica sem bases 
científicas, baseada num diagnóstico errado relativo às causas da nossa 
crise económica e financeira, equiparada por Paul Krugman aos trata-
mentos de sangrias através da utilização de sanguessugas aplicados às 
mais variadas doenças na Idade Media! 

33 Ver Mirowski (2013). 
34 “A grande ironia da crise financeira é a de que enquanto ela é causada por demasiada 
confiança, demasiados empréstimos e crédito e demasiada despesa, ela só pode ser resolvi-
da ainda com mais confiança, mais empréstimos e crédito, e mais despesa.” Lawrence Sum-
mers, entrevista à Reuters em 18 de outubro de 2011. 
35 Callinicos (2012).
36 Não podemos por isso deixar de partilhar a ideia de José Reis (2014, p. 989) de que esta-
mos perante uma ideia instrumental de reconfiguração social e política ao serviço de deter-
minados interesses não revelados. 
37 Ver Jonhn Quiggin (2010). Mirowski (2013) oferece também uma extensiva explicação 
para o facto do dogma da austeridade expansionista não “morrer” mesmo depois da evidên-
cia proporcionada pela recente crise das dívidas soberanas na Zona Euro. 
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Uma outra justificação para o facto da ideia da austeridade expan-
sionista não morrer definitivamente, e se ter transformado numa ideia  
zombie, está relacionada com a dificuldade de aplicação do método cien-
tífico em economia, e em particular à dificuldade em conduzir experien-
cias controladas destinadas a verificar se um enunciado é verdadeiro.  
De facto, em economia a teoria diz que uma política x tem um resultado 
y ceteres paribus (isto é, tudo o resto constante). Ora na prática, conside-
rando a complexidade dos sistemas económicos e dada a interação entre 
os diferentes agentes, é impossível controlar todos os fatores que podem 
determinar o resultado y e que não derivam da política x. Por essa razão, 
mesmo quando observamos o fracasso absoluto das políticas de auste-
ridade nos diferentes países onde ela tem vindo a ser aplicada, pode-se 
sempre argumentar que para se produzirem efeitos benéficos é preciso 
ainda mais austeridade, ou prolongar a austeridade durante mais tempo, 
ou ainda dizer que a economia tem que se retrair no imediato, e que as 
pessoas têm que sofrer em prol de uma recuperação sustentada no fu-
turo. Contudo, vale a pena invocar Friedrich Waismann, filósofo, físico 
e matemático austríaco, para lembrar que “se não houver meio possível 
de determinar se um enunciado é verdadeiro, esse enunciado não terá 
significado algum, pois o significado de um enunciado confunde-se com 
o método da sua verificação.”38 Ora como muito bem se compreende, os 
três enunciados mencionados atrás estão formulados de um tal maneira 
que não admitem o estabelecimento de uma experiencia que os possam 
testar. Não são por isso científicos, não passando de uma profissão de fé. 
Assim, em economia causalidade e intencionalidade são dois conceitos 
muito difíceis de provar. Como dizia J. M. Keynes; “In economics you can-
not convict your opponent of error, you can only convince him of it. And even if 
you are right you cannot convince him … if his head is already filled with con trary 
notions.”39 Por esta razão, é muitas vezes difícil apresentar uma prova  
cabal e irrefutável de que as políticas de austeridade efetivamente não 
resultam. 

De facto, a “ciência” económica tem um sério problema: a dificuldade 
de eliminação de ideias manifestamente erradas, devido à dificuldade de 

38 Waismann (1930), citado em Popper (1934, p. 41). 
39 “Em economia não se pode condenar o nosso oponente por errar, apenas se pode conven-
cê-lo de que está errado. E mesmo que você esteja certo, não o pode convencer… se a cabeça 
dele estiver já cheia de ideias pré-concebidas.” 
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condução de experiencias controladas, o que abre a porta a enunciados 
não passíveis de serem testados através da experiencia. Isto leva os eco-
nomistas, e por inerência os políticos a cometerem sistematicamente os 
mesmos erros. Por isso, o conhecimento em economia não avança como 
nas ciências chamadas de exatas. Paul Krugman refere, a propósito, que 
vivemos atualmente na idade das trevas do pensamento económico – o 
conhecimento (sobre como lidar com crises) foi descoberto com a revo-
lução Keynesiana, e tal como aconteceu na Idade Média com as artes da 
civilização clássica, de certa forma perdido.40 

Convém, no entanto, notar que a aproximação da economia às ciên-
cias naturais constitui parte do problema, não sendo só por si uma solu-
ção. De facto, a teoria neoclássica, que constitui o paradigma dominante 
em economia, nasceu de uma tentativa de imitação da física do século 
XIX, e o pensamento económico ortodoxo continuou a ser influen ciado 
pela física durante todo o século XX.41 Esta tendência de importação 
dos modelos da física acentuou-se partir da década de 80 com o desen-
volvimento de modelos complexos para a estimação e diversificação do 
risco que acompanhou o incremento do mercado de produtos financei-
ros resultantes da securitização. “… by the 1960s the neoclassical research 
program became helplessly locked into the physics of circa 1860, and persists in 
this predicament to the very present.”42 

O problema é que nesta tentativa de tornar a economia mais cien-
tífica à imagem da física foram importados os modelos errados, o que 
conduziu a narrativas económicas baseadas em metáforas inadequadas.  
A teoria económica dominante descendeu da física newtoniana, no sen-
tido em que a economia passou a ser vista como um mundo de partí-
culas atómicas independentes (seres humanos) cujas ações e reações 
a conduziam para um estado de equilíbrio estacionário. A economia 
é, por isso, vista como possuindo uma força gravitacional que a impele 
para um estado de equilíbrio.43 

Esta influência está patente no modelo macroeconómico atualmente  
dominante designado de modelo estocástico dinâmico de equilíbrio 

40 Krugman (2012a, p. 92).
41 Ver Mirowski (1989), e Ormerod (1994). 
42 “… pelos anos 1960 o programa de investigação neoclássico tornou-se definitivamente preso 
na física de cerca de 1860, e permanece nesta situação até ao presente.” (Mirowski, 1989). 
43 Ver Skidelsky (2009).
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geral. Este modelo assume pressupostos de tal forma simplistas que o 
tornam praticamente irrelevante em situações de crise, nomeadamente: 
i) os sectores económicos são representados por um único agente – o 
agente representativo, o que implica que não se têm em conta as inte-
rações entre os diversos agentes económico; ii) os agentes têm expec-
tativas racionais no sentido em que não só aprendem com os erros na 
formação das expectativas, como também acabam por compreender 
o verdadeiro modelo que determina o comportamento da economia e 
usam-no na formação das expectativas; iii) a economia tende, no longo 
prazo, para uma situação de equilíbrio que é independente da política 
macroeconómica; iv) os mercados financeiros são eficientes. A assunção 
destes pressupostos com pouca aderência à realidade leva a que estes 
modelos, amplamente usados pelos Bancos Centrais antes da crise, não 
prevejam a existência de desemprego involuntário, crises financeiras, ou 
até a possibilidade de uma crise sistémica global como esteve prestes a 
acontecer em setembro de 2008. São, por isso, modelos usados em ex-
periências de teoria pura, mas revelam-se um instrumento insatisfatório 
para a compreensão de como a economia realmente funciona.44 Como 
pergunta de forma retórica James Galbraith “qual é o valor de uma des-
crição coerente de um mundo de fantasia?”45 

É, por isso, necessário perceber quais são os modelos económicos 
adequados a cada situação particular. Um determinado modelo não ex-
plica tudo e não explica sempre.46 Os modelos estocásticos dinâmicos 
de equilíbrio geral não são adequados para as situações de economia 
de depressão. Por essa razão não devem ser usados para justificar a não 
inter venção do governo na economia nessas situações. 

Uma outra importante dificuldade em economia diz respeito ao con-
ceito de longo prazo. Dizem os defensores da austeridade e os econo-
mistas mais liberais que os mercados se ajustam no longo prazo, e que 
a austeridade acabara por produzir efeitos benéficos. Mas quando é o  
longo prazo? Os autores de pendor Keynesiano enfatizam o lento pro-
cesso de ajustamento para uma suposta situação de equilíbrio de longo  
prazo. Para estes economistas, o longo prazo acontece num futuro  
demasiado longínquo para interessar. Já para os autores de inspiração 

44 Ver Ormerod (1994) e Davidson (2007). 
45 Galbraith (2014, p. 69).
46 Skidelsky e Wigström (2010). 


