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Prefácio

Esta obra coletiva é um excelente contributo para um conhecimento mais
profundo do processo de integração da economia portuguesa na União
Europeia (UE). A análise e a compreensão das dinâmicas que resultaram
deste processo de integração bem como das dificuldades e insuficiências
de ajustamento ao enquadramento institucional, monetário e económico
europeu são dados fundamentais para compreendermos os desequilíbrios
presentes e para encontrarmos as respostas e soluções para os problemas com
que estamos confrontados e, em particular, para tirarmos lições para o futuro
tanto no plano das políticas nacionais como dos quadros institucionais que
as devem suportar.
Neste contexto, considero particularmente importante refletir sobre as
causas das crises recorrentes com que Portugal se tem deparado e que se
traduzem em paragens e retomas do crescimento económico que condicionam a natureza, o ritmo e a sustentabilidade do processo de desenvolvi
mento económico e social do nosso país. Para entender a pertinência e a
acuidade desta reflexão, bastará ter presente a atualidade do discurso profe
rido em 1892 por Oliveira Martins, então ministro das Finanças, na apresentação do programa financeiro do novo governo, onde, depois de ter lembrado que os problemas essenciais da economia portuguesa já vinham de trás,
traça o quadro seguinte:
“Para mim a crise, sob a qual nós vergamos, tem de ser encarada sob
três aspetos. O primeiro é o desequilíbrio orçamental; o segundo é a
circulação fiduciária; e o terceiro é o desequilíbrio capitalista ou económico, como se quiser chamar, quero dizer, a diferença entre o ingresso e
as saídas, quer de mercadorias, quer de capitais. (…) Nós chegámos a este
estado, verdadeiramente anormal, de consumir exclusivamente produtos
estrangeiros e de trabalhar exclusivamente com capitais estrangeiros;(…)
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Vivemos exagerando a soma da dívida pública até às proporções verdadeiramente esmagadoras em que hoje se encontra.”
De facto, este quadro, que se repetiu ao longo dos dois últimos séculos,
indicia não só a inadequação das políticas públicas para garantir a sustentabilidade da trajetória de desenvolvimento da economia como a persistente
falta de quadros institucionais que promovam a qualidade dessas mesmas
políticas. Isto é, indicia uma incapacidade crónica da sociedade portuguesa
para, em primeiro lugar, se vincular a regras que assegurem a sustentabili
dade das contas públicas e das contas externas e os níveis de competitividade
compatíveis com a salvaguarda do emprego e o aumento do valor acrescentado por ativo; e, em segundo lugar, para integrar estas regras coletivas
em quadros institucionais que promovam e garantam a mediação política e
social que é necessária para a sua continuada observância.
As conclusões dos trabalhos dos investigadores que contribuíram para
este livro conduzem a um diagnóstico que partilho na sua generalidade.
O desempenho da economia portuguesa nos 25 anos de integração europeia foi relativamente dececionante, tanto do ponto de vista da potenciação
da capacidade para gerar riqueza como do ponto de vista da melhoria sustentada do nível de vida dos cidadãos.
Quando Portugal aderiu à UE, a economia padecia de importantes fragilidades estruturais, nomeadamente um baixo nível de capital humano;
mercados financeiros pouco desenvolvidos; um nível reduzido e uma fraca
dinâmica de incorporação de novas tecnologias no tecido produtivo; uma
incipiente cultura de empreendedorismo, resultado tanto do aproveitamento de mercados cativos domésticos, como de uma resposta reativa a uma
crescente procura externa que, no quadro da crescente internacionalização,
pretendia tirar partido das vantagens competitivas do país em termos de
custos relativos do trabalho; modelos de organização empresarial incipientes
e ineficientes; e uma escassez de pensamento e planeamento estratégicos
por parte das unidades empresariais, tanto em termos de produto como de
mercados. Adicionalmente, a taxa de inflação, o desemprego e o défice orça
mental apresentavam valores elevados.
Neste contexto, a integração europeia constituía uma oportunidade de
transformação da economia portuguesa, ao permitir o acesso a um grande
mercado de bens e serviços, ao reforçar a atratividade do país para o investimento direto estrangeiro e ao melhorar as condições de acesso ao financiamento externo, tanto em termos de volume como de custo, fosse sob a
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forma de financiamento bancário e do mercado de capitais fosse ainda, e
não menos importante, através da das transferências dos fundos estruturais.
O que significa que a integração europeia confrontou o nosso país com
o desafio da conjugação, do alinhamento e da potenciação de uma constelação de fatores e de forças favoráveis cujo efeito, tanto em termos de
desenvolvimento económico e social como em termos de convergência
real sustentada da economia portuguesa dentro da UE, não seria o resultado
mecânico e automático desta mera constelação. Com efeito, o resultado
dependia tanto da qualidade das políticas e dos quadros institucionais de
resposta, como da extensão e da natureza das alterações do quadro institucional e, em particular, da sua adequação para a geração de consensos sociais
e políticos em torno da necessidade de assegurar os equilíbrios financeiros
fundamentais da economia e a melhoria e salvaguarda da competitividade
da produção de bens e serviços do país.
Como documentado neste livro, após a adesão à UE foram feitos progressos significativos em várias áreas, por exemplo ao nível da educação,
da modernização do sistema financeiro, da infraestruturação e do acesso a
novas tecnologias. Estes progressos não foram, contudo, suficientes para ultrapassar as fragilidades estruturais da economia. Adicionalmente, as exigências da nova envolvente externa não foram assumidas nem compreendidas
pela generalidade da sociedade portuguesa, em particular pelos decisores das
políticas públicas e pelos parceiros sociais, tendo persistido uma ordenação
de preferências e comportamentos sociais e económicos que privilegiavam
os efeitos e as vantagens de curto prazo, com prejuízo da sustentabilidade a
médio prazo. Assim, por exemplo, a determinação política de convergência
nominal, tendo em vista o cumprimento dos requisitos para a participação no “primeiro pelotão” de adoção do euro, acabou por não ser mais do
que uma determinação transitória ou pontual, não tendo conduzido a uma
apropriação efetiva do novo regime macroeconómico inerente à participação na união monetária.
Durante todo o período de integração europeia, a economia portuguesa
não conseguiu evitar a acumulação de perdas de competitividade. Até à
moeda única, sempre que a competitividade punha em causa o equilíbrio
externo e o crescimento económico, recorria-se à desvalorização cambial,
que juntamente com o fenómeno de ilusão monetária, funcionavam como
mecanismos centrais do ajustamento da economia. A desvalorização cambial e a ilusão monetária permitiam repor os níveis de competitividade que
progressivamente se degradavam em resultado de uma evolução de salários e
preços desajustada da evolução de produtividade interna e da concorrência

32

a economia portuguesa na união europeia: 1986-2010

externa. Contudo, com a participação na união monetária estes mecanismos
de ajustamento desapareceram. Deste modo, a perda de competitividade,
juntamente com uma estrutura de incentivos económicos inadequada, acabou por se traduzir num crescimento económico anémico – assente num
padrão de especialização produtivo baseado em setores não transacionáveis
e de baixa produtividade –, em níveis de emprego dependentes de uma
procura pública e privada cuja viabilidade dependia de um endividamento
crescente e na acumulação de significativos desequilíbrios das contas públicas e externas cuja continuidade era insustentável. Com efeito, o crescente
endividamento público e privado, propiciado pelo acesso a financiamento
em condições particularmente favoráveis, permitiu manter níveis insustentáveis de procura interna e, desse modo, adiar a resolução dos problemas
expressos na acumulação de desequilíbrios das contas públicas e externas,
desequilíbrios que, à medida que se acentuavam, iam agravando os custos do
inevitável ajustamento futuro. É sabido que a rapidez e a qualidade do diagnóstico, bem como a rapidez e firmeza da resposta aos problemas influenciam, de forma determinante, os custos do inevitável ajustamento. Também
neste aspeto tornou-se evidente a inadequação do nosso quadro normativo
e institucional: incapaz de interagir com a envolvente em constante mu
dança e de reconhecer e ultrapassar os desafios que daí resultam, tende a
protelar as respostas, acabando por originar crises frequentes.
O Programa de Assistência Económica e Financeira que tem vindo a ser
implementado desde meados de 2011 foi essencial para evitar o colapso
da economia que resultaria de uma interrupção súbita do financiamento
do défice público e do refinanciamento da dívida vincenda, e para iniciar
um processo de reequilíbrio ordenado e credível da economia portuguesa.
Concedeu o tempo e o financiamento necessários para pôr em prática
políticas e alcançar níveis de reequilíbrio das contas públicas e das contas
externas que permitissem repor a capacidade de refinanciamento da economia portuguesa no mercado de capitais. Um retorno cuja continuidade
ficará dependente da sustentabilidade da trajetória das finanças públicas e
da natureza e da eficácia dos mecanismos de salvaguarda da competitivi
dade das unidades produtivas. Isto é, ficará dependente da apropriação pelos
agentes políticos e sociais dos pressupostos de um processo de desenvolvimento socioeconómico sustentado, em particular das restrições com que
está confrontada uma pequena economia aberta que participa num espaço
económico integrado e numa união monetária. Mais especificamente, ficará
dependente da formação de um consenso alargado na sociedade portuguesa
quanto à necessidade de salvaguardar o equilíbrio das contas públicas e das
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contas externas e quanto à necessidade de executar uma política de distribuição de rendimentos assente em regras que assegurem a mobilidade social
e a manutenção da competitividade da economia.
A resolução destas questões exige a apropriação deste paradigma por todos os agentes económicos, sociais e políticos e quadros estruturais, nomeadamente institucionais, que assegurem a reposição das condições de equilíbrio sempre que as condições, endógenas ou exógenas, se alterem. Assim, é
fundamental reforçar o papel dos parceiros sociais na discussão da formação
de salários e preços, que não é mais do que a negociação do rendimento
que é possível distribuir anualmente, com salvaguarda da competitividade
e, em consequência, da sustentabilidade do modelo de desenvolvimento.
A concertação social é o quadro institucional privilegiado para esse efeito.
A negociação terá de assentar em regras que definam de forma credível as
condições que deverão ser respeitadas na distribuição dos rendimentos ao
longo do tempo, tendo como preocupação assegurar a mobilidade social e
a manutenção da competitividade da economia. Terá de assentar na cons
ciência de que aumentos de salários superiores ao acréscimo da produtividade geram perdas de competitividade e desemprego, potenciando uma
situação em que a euforia inicial associada ao aumento de rendimento se
desvanece depois em condições de ajustamento dolorosas para os indivíduos
e para a sociedade e tanto mais dolorosas quanto maiores forem as perdas
acumuladas de competitividade.Terá de assentar na consciência de que estas
oscilações de competitividade conduzem a trajetórias de crescimento sub-óptimas, na medida em que perturbam os horizontes temporais e os níveis
de confiança que determinam as decisões dos agentes económicos e, em
particular, os níveis e a natureza do investimento.
Adicionalmente, é necessário que os agentes políticos consensualizem
e incorporem as restrições incontornáveis que se impõem em termos de
défice orçamental e de dívida pública e que tomem as decisões tendo como
referência estas restrições. A definição de quadros orçamentais plurianuais
viáveis, devidamente acompanhados por uma instância externa e autónoma
que forneça uma avaliação independente, como é o caso do Conselho de
Finanças Públicas, e dotados de instrumentos vinculativos, que constituam
limites imperativos de negociação, é uma ferramenta eficaz de disciplina orça
mental. Seria desejável que os instrumentos vinculativos incluíssem limites
plurianuais para a despesa pública, na medida em que se acautelaria a principal fonte de indisciplina das contas públicas em Portugal.
Todavia, não basta garantir orçamentos do Estado compatíveis com limites plurianuais de despesa pré-definidos. É necessário adotar mecanismos de
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controlo e de responsabilização das entidades públicas pelo cumprimento
estrito dos orçamentos aprovados. Atualmente, a dimensão e a complexi
dade do processo orçamental, incluindo a fragmentação orgânica ao nível
da execução, colocam importantes desafios de coordenação e de responsabilização dos diferentes intervenientes. São necessários mecanismos de intermediação setorial entre o Orçamento do Estado, controlado centralmente
pelo Ministério das Finanças, e os organismos executores, para garantir uma
visão global da situação financeira de cada ministério e de cada uma das políticas. Caso contrário, será difícil responsabilizar cada ministério tanto pelo
cumprimento estrito dos limites orçamentais fixados como pela tomada de
medidas corretivas em caso de desvios. E também será difícil responsabilizar
cada ministério pela eficiência da política prosseguida, isto é pela otimização
do resultado por unidade de despesa. A centralização da responsabilidade
orçamental numa única entidade em cada ministério, que passaria a ser o
interlocutor único do Ministério das Finanças, afigura-se essencial. Uma tal
forma de organização permitiria delegar parte do controlo setorial – para o
qual o Ministério das Finanças não tem vocação – e, desta forma, responsabilizar os vários interlocutores, criando os incentivos corretos à prossecução
do rigor orçamental.
Mas o acumular das vulnerabilidades da economia portuguesa no quadro da integração na moeda única, não pode também deixar de ser visto à
luz das fragilidades do próprio modelo institucional da União Económica
e Monetária (UEM). Com efeito, o Pacto de Estabilidade e Crescimento
revelou-se incapaz de assegurar a disciplina orçamental e a sustentabilidade
das finanças públicas dos Estados-Membros. Adicionalmente, o modelo
institucional europeu não contemplava mecanismos de monitorização eficaz de desequilíbrios macroeconómicos sistemáticos e dos diferenciais de
competitividade. O que significa que o modelo institucional inicial da área
do euro foi condicionado pelo estádio de integração no momento da sua
criação e que esse estádio de integração não contemplava nem mecanismos
nem quadros institucionais capazes de garantir a aplicação e o cumprimento
das disposições e das regras que lhe eram aplicáveis. Quer isto dizer que a
estabilidade da área do euro depende da superação das inconsistências e do
preenchimento das lacunas do modelo institucional inicial e, por consequência, da transição para um nível superior de integração e de confiança
mútua.
Trata-se de uma caraterística recorrente do processo de integração euro
peia. De facto, o processo de crescente reforço da integração europeia foi
em grande medida resultado da renovação institucional necessária para
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superar crises resultantes de falhas do modelo institucional anterior. As crises
do sistema monetário europeu dos anos 80 e início dos anos 90, como reflexo da inconsistência do trio taxas de câmbio fixas, liberdade de circulação
de capitais e política monetária autónoma, determinaram a necessidade da
centralização das políticas monetárias e cambiais, isto é a moeda única e a
UEM.
Também o modelo de governação da UEM foi construído sobre princípios inconsistentes: o princípio de que não haveria incumprimento dos
Estados-Membros (no-default), o princípio de que não haveria resgate (no-bail-out) e o princípio de que cada um dos Estados-Membros conservaria
a sua soberania orçamental. Estes princípios são mutuamente inconsistentes:
um país que opte por uma política orçamental que conduza à acumulação
de desequilíbrios insustentáveis confrontar-se-á em determinado momento
com o risco de incumprimento, ou alternativamente com a necessidade de
um resgate. Fica em causa a salvaguarda do grupo e o interesse do grupo
impõe o resgate e, em consequência, um risco moral: o risco de condescender com um comportamento passado irresponsável e de, por esta via, legitimar um comportamento irresponsável no futuro. A solidariedade entre os
membros do grupo não é compatível com a manutenção de todos os graus
de liberdade de cada um dos membros em matéria de política orçamental e
económica. Por isso, as regras em matéria de disciplina orçamental e de coordenação das políticas económicas dos Estados-Membros tinham que ser,
e foram, significativamente reforçadas com a adoção do Semestre Europeu,
do “six-pack”, do “fiscal compact” e do “two-pack”.
Do mesmo modo, a interdependência entre os sistemas bancários nacionais e os respetivos soberanos num contexto de crise da dívida soberana
determinou uma fragmentação do espaço financeiro com prejuízo da transmissão da política monetária. Foi, assim, evidenciada a inconsistência entre
a unificação monetária e a persistência de sistemas bancários nacionais e a
necessidade de um endosso soberano idêntico para todos os bancos, independentemente dos Estados-Membros onde estejam radicados. A inconsistência entre, por um lado, a unificação monetária e a integração financeira
da união monetária e, por outro lado, a dependência dos bancos do sobe
rano local, determinou um passo adicional no processo de integração euro
peia com a decisão de construção da União Bancária. A União Bancária
assenta na partilha de um mesmo endosso soberano, europeu, que pressupõe
um mecanismo único de supervisão, um mecanismo comum de resolução
e um mecanismo único de garantia de depósitos. O objetivo é desvincular
o sistema financeiro do respetivo soberano e vice-versa. O primeiro pilar da
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União Bancária – Mecanismo Único de Supervisão – deverá entrar em
funcionamento em novembro de 2014. A este deverá seguir-se a edificação
do pilar do Mecanismo Único de Resolução e, por fim, um Sistema Único
de Garantia de Depósitos.
A evolução do processo de integração é, assim, um processo de superação
de falhas institucionais de cada uma das sucessivas etapas de aprofundamento
do processo de integração, falhas que são o reflexo das limitações circunstanciais da vontade de partilha de soberania e de partilha de risco – o equilíbrio dinâmico entre responsabilidade e solidariedade.
Trata-se de um processo evolutivo e inacabado. Em termos prospetivos
é desde já possível identificar três trios inconsistentes no presente modelo
institucional europeu, cujas respostas deverão conduzir a outros tantos pata
mares de maior integração europeia, consistentes com o modelo evolucionista/gradualista de integração e de partilha de soberania.
O primeiro trio inconsistente em perspetiva é o que resultará da conjugação entre a necessidade de responder a choques assimétricos ou a choques comuns mas com efeitos assimétricos, uma política monetária única
e diferentes margens de manobra das políticas orçamentais nacionais. Esta
situação, num contexto de consolidação orçamental simultânea em diversos
Estados-Membros, vai determinar diferentes níveis de desemprego, diferentes trajetórias de crescimento, potenciando riscos de espirais contracionistas
e de instabilidade política e social. Neste contexto, para conciliar consolidação orçamental e crescimento económico será necessário explorar formas
de internalização e amortecimento dos choques assimétricos, como, por
exemplo, o estabelecimento de um mecanismo de seguro entre países da
área do euro que sustente um processo de suporte orçamental a favor dos
Estados-Membros atingidos por choques assimétricos ou efeitos assimétricos de choques comuns. Um mecanismo deste tipo asseguraria uma forma
de solidariedade orçamental e seria um passo importante no caminho da
criação gradual de capacidade orçamental a nível central para facilitar o
ajustamento económico a choques. Para mitigar o risco moral, este mecanismo terá de ser complementado com medidas que induzam uma convergência económica forte, assente em políticas estruturais que melhorem a
capacidade de ajustamento das economias nacionais.
O segundo trio inconsistente resultará da conjugação da necessidade de
responder à persistência de elevadas taxas de desemprego nos Estados-Membros e de manter a competitividade global da economia europeia, na ausência de uma política económica centralizada. Neste contexto, será necessário
avançar para uma coordenação mais profunda das políticas económicas dos
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Estados-Membros – nomeadamente ao nível da tributação e do emprego – e
para a criação de capacidade orçamental autónoma a nível central adequada
para apoiar a implementação das escolhas de política que resultam dessa
coordenação mais profunda. A médio prazo, a resposta institucional deverá
passar pela criação de um governo económico a nível europeu, responsável
por promover a estabilidade, o crescimento e o bem-estar da área do euro
como um todo e das partes individualmente consideradas, apoiado por uma
política orçamental centralizada que suporte as sua decisões.
Um terceiro trio inconsistente resultará da emergência de mecanismos
centrais de governo económico, da persistência de diferentes preferências e
de diferentes quadros institucionais ao nível nacional e da progressiva emergência de mecanismos de transferência orçamental entre Estados-Membros.
A conciliação destas três dimensões vai requerer a introdução de mecanismos de legitimação e responsabilização democrática da tomada conjunta de
decisão. Esta dimensão política do processo de integração terá de conciliar
duas preocupações: a necessidade de uma resposta legitimada face ao todo
e a necessidade de assegurar que todas as partes, independentemente da sua
dimensão, estão representadas e participam no processo de decisão.
Em suma, a integração europeia é um processo em construção com uma
lógica interna que não é nem inexorável nem determinística. É o resultado
de um processo contínuo de superação de problemas, assente na avaliação
permanente dos custos de oportunidade da inércia ou do retrocesso e os
benefícios de um avanço no processo de integração e de um grau superior de partilha de soberania. Um resultado que resulta do confronto e da
conjugação dos interesses de cada um dos Estados-Membros que, por sua
vez, refletem os respetivos estádios de desenvolvimento, estruturas, quadros
institucionais e preferências, bem como a capacidade de antecipar e se apropriarem das regras que determinam a coesão do grupo. Um resultado tanto
mais superior quanto o todo consiga integrar cada uma das partes e, por sua
vez, cada uma das partes integre as condições de otimização da dinâmica
do todo.
Este livro colhe o saber de vários especialistas e apresenta-nos um diagnóstico da experiência da integração europeia de Portugal. Esta experiência
é o resultado de uma permanente dialética entre o todo e uma das suas partes – o nosso país –, ora marcada pelo atraso do todo em responder aos desafios da integração de uma das suas partes, ora marcada pela resposta tardia ou
desajustada da parte às regras que resultam da coesão e da dinâmica do todo.
Este diagnóstico deve ser usado para aprofundarmos os nossos sucessos e
corrigirmos os nossos fracassos, tendo em vista a criação de uma economia
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dinâmica, moderna e competitiva, capaz de gerar de forma sustentada
empregos e níveis de bem-estar correspondentes às expetativas e aspirações
da população. Não estamos ainda longe do discurso de Oliveira Martins de
1892, mas temos uma grande oportunidade de romper com as regularidades
do passado. Para isso precisamos de criar um quadro institucional inclusivo,
coerente e credível, que enquadre e modele os comportamentos nacionais
na direção da sustentabilidade a prazo das opções imediatas, no contexto da
nossa participação plena no projeto de integração europeu.
Lisboa 6 de Fevereiro de 2014
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