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INTRODUÇÃO

Ao longo do século passado, o desenvolvimento da econo- 
mia internacional conheceu fases com lições muito distintas.  
O período entre as duas guerras mundiais mostrou os efeitos 
negativos da descoordenação política a nível internacional e  
dos resultantes entraves à livre circulação de pessoas, bens e 
capitais. Os erros então cometidos devem ser entendidos à luz 
das dificuldades criadas pelo persistente estado de conflito inter-
nacional, e não foram todavia repetidos a seguir à Segunda 
Guerra Mundial. O peso económico e o interesse estratégico  
dos Estados Unidos e de seus principais aliados levaram aos 
entendimentos assinados em Bretton Woods e possibilitaram a 
recuperação da economia global, de fronteiras abertas. A lição 
mais importante desse período prende-se com as vantagens  
que a abertura trouxe ao desenvolvimento das nações. Mas esse 
período deu ainda outra lição, seguramente menos seguida, a de 
que o mundo funcionou melhor porque a política dominou a 
economia e, em particular, controlou em grande medida a cir-
culação financeira internacional, para o bem e para o mal.

Em 1971, o dólar deixou de ser a moeda-âncora mundial, em 
virtude dos excessos de gestão monetária cometidos pelo país 
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emissor, e a Europa Ocidental e o resto do mundo desinteressa-
ram-se do modelo de coordenação centrado nos Estados Uni-
dos. O mundo entrou então num período de recessão e de 
crescente conflitualidade marcado por moedas de valor incerto, 
desvalorizações competitivas e elevados níveis de inflação, pro-
vocados ou agravados pelos surtos dos preços do petróleo e de 
outras matérias-primas. Dado que a crise foi sobretudo ociden-
tal, estes anos foram também palco do advento de novos prota-
gonistas de outras partes do mundo, os quais marcariam o 
advento de uma nova era de expansão das relações económicas 
de um cada vez maior número de nações, a partir da década de 
1990. As lições desta nova era estão agora a ser aprendidas.

O terceiro milénio despertou com uma liberdade de frontei-
ras políticas e económicas sem precedentes, que não foram toda-
via seguidas pelo desenvolvimento da capacidade de resposta 
por parte das políticas de gestão das economias nacionais num 
contexto aberto e de coordenação internacional. Não será exa-
gerado dizer que nunca o mundo foi economicamente tão livre 
e politicamente tão necessitado como nas últimas duas décadas. 
Esse mau acompanhamento das instituições políticas abriu 
caminho ao predomínio de outras instituições, em que rapida-
mente sobressaíram as financeiras, que ultrapassaram em pro-
tagonismo os governos nacionais, as instituições internacionais, 
ou os outros sectores económicos e sociais. A Grande Recessão, 
iniciada em 2008, foi uma consequência directa do défice de 
atenção da política internacional relativamente à expansão das 
relações económicas entre as nações.

Perante a urgência das consequências da crise financeira, 
quase todos os países mais desenvolvidos reagiram ao défice 
político utilizando as armas que tinham ao alcance, fazendo-o 
de forma coordenada, embora ainda com grandes limitações. 
Essa reacção de um grande número de Estados deu lugar a mas-
sivas intervenções nos mercados financeiros, por parte dos res-
pectivos tesouros nacionais e bancos centrais, acompanhadas 
por alterações legislativas, ainda que modestas. Houve contudo 
uma importante excepção a essa acção política de combate à 
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crise internacional, a saber, a resposta tardia, ténue, descoorde-
nada, e politicamente errada dos governos e das instituições da 
União Europeia, em particular a Zona Euro. Essa reacção desa-
justada teve implicações que se fizeram sentir de forma particu-
larmente severa nas regiões menos desenvolvidas e menos 
integradas da Europa periférica, incluindo Portugal. É segura-
mente mais fácil encontrar as causas de efeitos tão extraordi- 
nários, como a ausência de uma adequada resposta à crise  
internacional por parte de um conjunto alargado de países avan-
çados, do que explicá-las, mas é obrigatório tentá-lo. 

A União Europeia é fruto da coordenação de políticas nacio-
nais, com motivações e procedimentos variáveis ao longo de 
décadas, e a União Económica e Monetária é apenas uma parte, 
embora fundamental, dessa história. O desenvolvimento das 
instituições europeias responde historicamente a problemas 
correntes, pois essa tem sido porventura a forma mais eficaz de 
coordenação política em contexto democrático, onde as decisões 
precisam de ser compreendidas e aceites por eleitorados com 
interesses divergentes, a nível nacional e europeu. Este processo 
de formação de políticas, todavia, resulta muitas vezes na 
implantação de instituições imperfeitas e inacabadas. Nas ques-
tões sociais ou estritamente económicas, ligadas à produção ou 
comércio de bens ou serviços, as instituições europeias imper-
feitas não constituem necessariamente um problema, uma vez 
que elas podem ser complementadas pelas correspondentes ins-
tituições nacionais. Todavia, no caso da criação de uma moeda 
única para um conjunto alargado e diversificado de países, o 
processo dos pequenos passos revelou-se problemático, dado 
que a moeda não pode funcionar plenamente sem um enqua-
dramento institucional mínimo, aliás, conhecido e experimen-
tado ao longo dos tempos. 

O volume que o leitor tem em mãos reúne textos publicados 
à medida que a crise internacional se foi desenrolando e reper-
cutindo na Zona Euro. No capítulo 1, o livro começa por anali-
sar a forma como a crise atingiu a economia e a política em 
Portugal, um dos países europeus que mais sofreram com as 


