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Sumario Executivo
Será a integração europeia o caminho para o crescimento?

A questão da Integração Europeia tem estado na ordem do dia. A
procura de uma solução para a Grécia no quadro europeu ou a sua
saída do Euro para resolver as questões que um programa de
assistência económica e financeira, sob a supervisão da Troika, não tem
conseguido resolver, tem estado em permanente debate.
As economias de hoje são conectadas e integradas, funcionam em
permanente dependência e interação com outras. A integração
europeia continua a ser o caminho a seguir, permitindo aos vários
países que compõem a UE ganhar escala, competir e crescer.
Não podemos, contudo, esquecer que cada País tem um ponto de
partida diferente e que, se a integração for realizada sem se
reconhecerem essas diferenças e implementarem medidas concretas
que reduzam essas assimetrias, a integração trará maior desigualdade e
divergência, em vez de convergência, de competitividade entre os
Estados-Membros.
Tal como as regiões de um país, cada país na Europa precisa de uma
receita que lhe permita convergir nos níveis de competitividade e
crescimento. E, se é verdade que tem de haver partilha de metas,
objetivos e solidariedade entre os Estados-Membros da UE, também é
verdade que, por o ponto de partida ser diferente, é necessária uma
receita à medida aplicável às especificidades dos territórios.

Os vetores do crescimento
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Não podemos ter restrições orçamentais e uma política monetária
controlada a nível Europeu sem que exista igualmente a definição de
políticas públicas, de uma agenda para a competitividade, que promova
o crescimento económico à escala europeia.
O aprofundamento das competências da UE e da integração europeia continua, no nosso entender, a ser o melhor caminho e deve
continuar a acontecer, ainda que de forma gradual.
Cada país, cada Estado-Membro, tem um papel. Aos países do sul da Europa, do qual Portugal faz parte, cabe implementar com
urgência um conjunto de políticas públicas que apoiem as empresas e os agentes económicos a competir numa escala global.
4

As propostas da Missão Crescimento
Medidas “Integração Europeia”

No âmbito do presente boletim foram trabalhados
cenários de maior e menor intensidade de integração
europeia, mas a Missão Crescimento defende que a
solução para a crise e o caminho do crescimento passa
pela maior e gradual integração dos vários EstadosMembros na Europa.
À União Bancária, cuja construção está já em curso,
devem seguir-se outras etapas, incluindo o Tratado
Orçamental, a culminar num modelo de instituições
supranacionais
europeias
de
aproximação
e
harmonização entre Estados.
No que a Portugal diz respeito, e procurando preparar o
País e a nossa economia para estas fases subsequentes
de
integração,
propomos
a
formulação
e
implementação de uma Estratégia Nacional de Reforma
do Estado assente em 5 pontos:

Estratégia Nacional de Reforma do Estado

Educação/
Formação

Inovação

Competitividade
orientada para a
Exportação

 Educação/Formação.
 Inovação.
 Competitividade orientada para a Exportação.
 Portugal, país limpo.

Portugal na Europa
e na Economia
Nacional

Portugal,
País Limpo

 Portugal na Europa e na economia global.
A Reforma do Estado inclui um contrato social em
Portugal, integrado num novo contrato social europeu,
que deverá resultar de uma conferência europeia a
realizar o mais rapidamente possível.
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Estratégia Nacional de Reforma do Estado
Educação/formação

Educação/
Formação

Medida Bandeira
Reformar o ensino superior, promovendo a criação
de um conjunto restrito de Pólos Universitários
nacionais, mas de âmbito global, que se assumam
como referência nos principais rankings globais e
que:
 Potenciem a investigação aplicada, inovação e
desenvolvimento de conhecimento;
 Tenham dimensão/escala e multidisciplinaridade
para competir à escala global;
 Estejam focados nas áreas/setores onde se
pretende um posicionamento competitivo
diferenciador;
 Possuam reputação global, com quadro docente
de referência global;
 Sejam suportados por parcerias internacionais (no
meio académico e meio empresarial);
 Estabeleçam relações privilegiadas com países de
expressão portuguesa e países asiáticos, como
forma de integração na Europa;
 Gerem emprego através de startups ou redes
empresarias.

Este eixo visa promover a reforma dos diferentes graus de ensino, em
particular o Ensino Superior, procurando promover as condições
necessárias ao desenvolvimento de competências que maximizem a
nossa capacidade de atuar a uma escala supranacional.
• Competências técnicas de base: a par da excelência técnicofuncional, o domínio de línguas estrangeiras (nomeadamente o
inglês) e de tecnologias de informação é a base mínima para
competir globalmente.
• Mentalidade de abertura à mudança e ao mundo: a
disponibilidade de mudança (geográfica e funcional) é outro
requisito mínimo para competir globalmente, o que implica uma
noção diferente das distâncias e a minimização das restrições à
mobilidade.
• Visão estratégica global: capacidade para ambicionar, procurar
informação e pensar à escala global, através do ganho de
experiências profissionais e de aprendizagem multigeográfica e
multifuncional.
• Cooperação global: a capacidade de conexão, comunicação e
trabalho em equipa, com diferentes pessoas e instituições, em
diferentes contextos e em diferentes geografias, compreendendo a
necessidade de ganhar escala, conectar competências e fomentar
sinergias através da cooperação.
• Empreendedorismo e inovação: a capacidade de pensar de fora
diferente e agir proactivamente, assumindo riscos e mobilizando os
outros para empreender, como alavanca para construir a mudança e
inovar.
• Foco na Empregabilidade: responsabilizando as universidades e
institutos politécnicos pela empregabilidade dos seus alunos.
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Estratégia Nacional de Reforma do Estado
Inovação

Inovação

O passado recente é exemplo de um aumento exponencial das
potencialidades oferecidas pela inovação. A Inovação permite
reinventar, entre outros, modelos de negócio, processos produtivos e
produtos.
A evolução a este nível favorece também a globalização dos
negócios, a partilha de experiências e a troca contínua de
informação.

Medidas Bandeira
 Reativar um Programa de Inserção de Doutorados
nas empresas, especialmente nas áreas de ciência
e tecnologia, programa que aliás já existiu de
2000 a 2006 no âmbito da AdI e com uma taxa de
execução de 125% (sublinhe-se que cerca de 250
doutorados foram assim inseridos nas empresas,
durante o período de vigência deste programa) e
que foi inexplicavelmente descontinuado em 2006.
Este programa é também um claro incentivo de
política pública que procura promover a apetência
interna das empresas pela inovação tecnológica
devidamente.
 Retomar e divulgar os Programas de Apoio à
Criação de Centros de I+DT devidamente
estruturados e hierarquizados no seio das próprias
empresas. Este tipo de programas, que já
existiram no âmbito da AdI, devem assegurar
todavia nos respetivos regulamentos a
necessidade de se evidenciar a existência de
projetos de atividades específicas de I+DT
devidamente articuladas com a estratégia da
competitividade empresarial.

Na perspetiva empresarial, e num cenário de maior integração
europeia, a inovação tem impacto na captação de investimento
estrangeiro, na internacionalização da atividade de empresas nacionais
para outras áreas geográficas, no estabelecimento de parcerias e
alianças estratégicas e no acesso a dados, que devidamente
trabalhados, apoiam as empresas na sua atividade diária e no seu
planeamento de médio e longo prazo.
Neste âmbito destacamos ainda:
• A necessidade de assegurar a incorporação da inovação nos
processos produtivos, seja ela interna ou produzida em polos
tecnológicos, traduzindo-se em novos processos, formas de
organização e novos produtos e serviços.
• Conciliar ativamente e concretizar a investigação que se faz,
nomeadamente nas universidades, com a inovação nas empresas.
• Concretizar o imperativo do investimento privado canalizado para a
inovação.
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Estratégia Nacional de Reforma do Estado
Portugal na Europa e na Economia Global

Portugal na Europa
e na Economia
Nacional

Operar numa escala supranacional traz desafios acrescidos para a
Economia Nacional. É, por um lado, necessário assegurar que existem
mecanismos suficientes para atrair investimento e atividade produtiva,
e, por outro lado assegurar a nossa conexão ao mundo.
Os boletins dedicados à Conectividade e Atratividade exploram estes
domínios e, no que concerne à integração europeia, destacamos a
necessidade de promover a existência de infraestruturas que nos
liguem à Europa e ao Mundo e de mecanismos que permitam às
empresas nacionais se ligar a redes empresariais transnacionais.

Medidas Bandeira
Infraestruturas:
• Assumir a vocação estratégica de Portugal como plataforma marítima europeia com a garantia de financiamento comunitário
adequado ou, na ausência destes recursos, através de parcerias estratégicas fora do espaço europeu.
• Promover a conectividade e o acesso ferroviário dos portos portugueses às linhas transeuropeias de transporte de mercadorias, desde
que assegurado o financiamento nacional.
• Abrir e facilitar o investimento de construção de um parque de tanques em Sines de forma a desenvolver esse porto como um hub
para transhipment de superpetroleiros.
• Promover a conclusão da 3ª interligação de gás natural entre a Península Ibérica e França para potenciar os 7 terminais de LNG já
existentes na Península.
• Existência de um hub aeroportuário transcontinental: Construção, com um modelo de financiamento assente em capitais privados, de
um novo aeroporto de Lisboa-NAL na margem sul do Tejo (construção por módulos), desempenhando funções de hub no transporte
de passageiros nas ligações europa – Atlântico Sul.
Empresarial:
• Promover parcerias com investidores com capacidade técnica e financeira para promover a aceleração do aproveitamento dos recursos
naturais disponíveis, se possível através da mobilização de recursos financeiros europeus ou, na ausência desses recursos, através de
parcerias estratégicas fora do espaço europeu.
• Potenciar, através de sistemas de incentivo e de capital de risco adequados, a integração de empresas nacionais em redes
internacionais onde tenham maior valor acrescentado evitando lógicas de subcontratação.
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Estratégia Nacional de Reforma do Estado
Competitividade orientada para a Exportação

Competitividade
orientada para a
Exportação

Dada a reduzida dimensão do mercado interno, é fundamental
incorporar o desígnio da exportação e estabelecer metas concretas e
ambiciosas a este nível.
A Missão Crescimento propõe que se estabeleça uma meta para as
exportação de 50% do PIB em 2020.

Medidas Bandeira
• Reativar um Programa de Inserção de Doutorados.
• Facilitar o regime de transmissão de propriedade das empresas de forma a promover a fusão de PMEs para obtenção de escala
suficiente para a conectividade.
• Criar um fundo de promoção externa para produtos portugueses, assente em capitais privados, e com o objetivo de apoiar a
presença de empresas portuguesas em feiras internacionais.
• Criar um portal de apoio à exportação, com consultores especializados e certificados que prestem serviços às empresas portuguesas
que queiram iniciar ou expandir a sua atividade exportadora (conhecimento e apoio a análises de mercados alvo).
• Colocar a Rede diplomática ao serviço das exportações:
 Fazer depender a remuneração salarial nas agências de diplomacia económica dos resultados obtidos numa lógica de gestão por
objetivos.
 Garantir, designadamente pela via orçamental, que os instrumentos e estruturas orientados para a diplomacia económica
mantenham meios materiais e humanos equivalentes aos de instâncias congéneres de outros países desenvolvidos, através de
benchmarking sistemático com as melhores práticas internacionais
 Instituir a obrigatoriedade de auditoria externa independente, bienal, de nível internacional, à operação e qualidade de serviço de
todas as estruturas de diplomacia económica nacional.
 Utilizar espaços físicos da rede diplomática, não ocupados, para a instalação temporária de empresas ou equipas de determinadas
empresas que pretendam entrar no mercado onde as estruturas estão localizadas (face às limitações de espaço, a ocupação além
de ser temporária, tem de estar associada a uma análise da dimensão, autonomia e capacidade de investimento da própria
empresa).
• Otimizar o envolvimento da rede cultural na perspetiva do crescimento económico:
 Promover na CPLP um objetivo de maior integração comercial em articulação com as agências de diplomacia comercial nacionais.
 Organizar investimentos culturais em países com raiz portuguesa, especialmente na Ásia, com aproveitamento para a visibilidade
do país e das suas empresas.
 Manter e organizar a diáspora dos portugueses, organizando e financiando clubes locais onde os produtos e marcas portuguesas
possam ser colocados e divulgados.
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Estratégia Nacional de Reforma do Estado
Portugal, País limpo

Portugal,
País Limpo

O combate à corrupção e à economia 'paralela‘ deve igualmente
assumir-se como um eixo prioritário de atuação nesta Estratégia
Nacional de Reforma do Estado - denunciar e corrigir os vícios e erros
da nossa sociedade.
A nossa capacidade de atrair empresas e investidores estrangeiros
depende, em larga medida, de como olham para a forma como
desenvolvemos negócios, a transparência nos processos de decisão e
também a forma como a justiça funciona e como é responsabilizado
quem prevarica.
O combate à burocracia e a simplificação do ambiente de negócios
assume-se também como promotor desta transparência.

Medidas Bandeira
•

Rever o modelo de relacionamento da Administração
Pública com empresas e investidores, com foco na
empresa e investidor e nas suas necessidades (sejam
elas processuais ou informativas). Atualmente, o
relacionamento é gerido e organizado por Serviço da
Administração Pública, dificultando a interação e
obrigando a empresa e investidor a perceber a
organização do Estado e dos seus serviços.

•

Reforma legislativa que promova a redução da
intervenção do Estado nos processos de
licenciamento:
 Maior foco na fiscalização em detrimento do
licenciamento prévio;
 Papel mais didático do Estado para corrigir
comportamentos em substituição da aplicação de
multas para sanção de comportamentos divergentes;
 Introdução de regras “one-in-one-out” e avaliação de
impacto para PME e startups na preparação de nova
legislação.
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Missão Crescimento: Boletim do 4º Trimestre
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Nota de abertura
O Boletim do 4º Trimestre

O Boletim do 4º Trimestre, na sequência do anterior, prossegue
com a análise da evolução dos principais indicadores macro
económicos nacionais e identificação de ações e medidas concretas
para a promoção do crescimento da economia portuguesa.
Este boletim apresenta uma reflexão em torno do caminho que a
Europa segue e o papel que terá no futuro dos países e economias
que a compõe. Esta reflexão é realizada num momento em que a
Europa e a Grécia procuram encontrar uma solução que permita
conciliar os interesses da Grécia e dos Gregos com os interesses da
Europa como um todo.
Parece indiscutível que o consenso é o caminho a seguir e que a
saída da Grécia poderá conduzir a um não desejável processo de
desintegração europeia.
Se o caminho do reforço da integração europeia nos parece ser a
melhor solução para a crise que vivemos e a forma de retomar o
crescimento económico, também nos parece que este reforço da
integração passa por reconhecer as diferenças e assimetrias das
economias dos vários Estados-Membros e aplicar medidas que
promovam a redução dessas assimetrias em vez de aplicar uma
“receita” idêntica aos vários países. Este caminho só conduzirá ao
alargamento das assimetrias e ao crescimento de sentimentos
nacionalistas.
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Vetores do crescimento no século XXI
A integração na Zona Euro é o vetor com maior potencial de mudança e maior dotação de recursos e
instrumentos

Num sistema de cinco vetores interdependentes, a integração na zona
euro é o vetor que tem um maior potencial de mudança e uma maior
dotação de recursos instrumentais para a concretização de uma
estratégia de crescimento da economia portuguesa:
• A mudança gerada pela descolonização e pelas nacionalizações:
A integração europeia foi o fator mais relevante para a alteração do
potencial de crescimento da economia portuguesa e para a
necessária reformulação das estratégias de desenvolvimento
económico. O anterior modelo de desenvolvimento tinha perdido a
sua escala, os seus agentes e os seus centros de acumulação de
capital e de racionalização das estratégias empresariais.
• A questão da escala na Europa do pós-guerra e de Portugal
depois da descolonização: Nas circunstâncias portuguesas da
década de 1970, a integração europeia era a resposta mais
adequada para a contração do seu espaço de influência e para a
destruição do capital das empresas industriais e financeiras.
Portugal estava num contexto estratégico idêntico ao que tornou
necessário o projeto da integração para as potências europeias
centrais duas décadas antes: acesso a uma escala superior, acesso a
meios de financiamento, acesso a linhas estratégicas estáveis que
sustentassem a atratividade e a conectividade.

Integração
na zona euro

Externo

Financiamento

Interno

Atratividade

Vetores do
Crescimento
Conectividade,
Inovação
Tecnológica e
Competitividade
Políticas Públicas

• Integração, Estado nacional, soberania: A integração europeia procurou responder à contração do espaço de influência da
Europa depois de suprimidas as redes imperiais, mas isso iria provocar uma tensão crescente entre a forma política dos Estados
nacionais e as novas condições estratégicas criadas pelas instituições comunitárias. Sem as extensões coloniais, os Estados
nacionais precisavam da coordenação e dos recursos que só existiam na escala comunitária, mas isso implicava abrir a
contradição com o estatuto de soberania associado ao Estado e aos eleitorados nacionais.
• Regime das quatro liberdades e regime da moeda única: O regime das quatro liberdades do mercado único (aprovado em
1986 para entrar em vigor em 1993) e o regime da moeda única (aprovado em 1992 para entrar em vigor em 2002) mudou o
espaço estratégico europeu e destruiu os tradicionais meios de regulação que eram usados pelos Estados, gerando crises de
desequilíbrios, assimetrias e diferenciais de competitividade que transformaram o campo de possibilidades na Europa.
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Integração na Zona Euro
(1/2)

A construção das instituições da União Europeia, a incorporação sucessiva de novos Estados-Membros e a adoção de uma moeda
única estruturam uma escala estratégica que entra em conflito com os dispositivos tradicionais de regulação estabelecidos na
escala nacional:
Descontinuidade do campo de
possibilidades e continuidade das
conceções políticas e das expectativas
sociais
A integração de Portugal na U.E. alterou as
suas condições tradicionais de crescimento
económico e de formulação de estratégias e
de políticas económicas. Esta mudança do
campo de possibilidades de Portugal
aconteceu sem que tivesse havido o
reconhecimento político e social de que a
alteração tinha ocorrido: a descontinuidade
do campo de possibilidades coexistiu com a
continuidade das conceções políticas e das
expectativas sociais, gerando a discrepância
entre o campo real de ação e o que era o
campo de ação imaginado pelos agentes
políticos, económicos e sociais.
A memória do passado escondeu as
condições do futuro e este foi sendo
construindo sem uma programação expressa
e sem o reconhecimento das diferenças
induzidas pela integração.

A União Europeia como aliança de
Estados soberanos que têm de resolver as
crises provocadas pela alteração das
condições de exercício da soberania
nacional
A discrepância entre a evolução do campo de
possibilidades real e as conceções políticas e
sociais sobre o que estava a ser a evolução
das condições de ação não é específica de
Portugal, ela aparece como o fator central de
interpretação e avaliação da evolução da
União Europeia.

A União Europeia como condição de paz,
como resposta à descolonização e como
reconstrução da escala estratégica com o
mercado único e a moeda única
O projeto europeu foi inicialmente formulado
com a finalidade de impedir novas guerras
na Europa alimentadas por ambições
expansionistas de algum dos seus Estados.

A previsão da continuidade de uma aliança
de Estados soberanos, que operavam dentro
das instituições europeias sem perderem os
seus atributos de soberania nacional, foi
desmentida pela evolução dos problemas e
dos
campos
de
ação,
onde
os
acontecimentos e as crises obrigaram a
adoptar medidas e a criar dispositivos
institucionais novos que, por sua vez, vão
impor novas mudanças e sucessivas
descontinuidades.

No quadro da reconstrução do pós-guerra, a
coordenação de políticas setoriais (carvão e
aço) e depois a assinatura dos Tratados de
Roma (Comunidade Económica Europeia e
Comunidade Europeia da Energia Atómica)
consolidou-se também porque o processo de
descolonização
obrigava
os
Estados
europeus a enfrentar o desafio da afirmação
da sua relevância a partir do regresso às
suas posições no espaço europeu – aquelas
posições que, por terem uma escala
inadequada,
conduziram
à
expansão
europeia e à constituição das redes imperiais
(desmanteladas entre 1950 e de 1970).

É a sucessão das crises que impõe as
respostas de ajustamento, com os agentes
económicos, sociais e políticos a serem
forçados a ajustar-se a essas circunstâncias
imprevistas.

O projeto comunitário europeu, com o
mercado único e a moeda única, constitui a
tentativa de reconstruir a escala adequada,
agora
no
contexto
da
globalização
competitiva.
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Integração na Zona Euro
(2/2)

1

Construção de escala
estratégica na Europa…

2

O efeito do mercado único
na formação de escala
económica…

3

O poder constituinte da
moeda e o papel regulador
do BCE…

…sem poder usar as regulações tradicionais
dos Estados nacionais

...implicando o abandono dos mercados
nacionais protegidos e reduzindo o valor dos
setores dos bens não transaccionáveis

…na configuração da forma política da U.E.
através das crises

A construção de escala na Europa, sem as
redes imperiais, teria sempre de procurar
uma resposta para os efeitos da perda de
relevância
dos
Estados
europeus
individualmente considerados.

A formação do mercado único é um vetor
essencial nas estratégias de crescimento das
economias europeias porque é uma condição
insubstituível de formação de escala.

A moeda única alterou radicalmente as
relações entre a política e a economia nos
Estados
nacionais
europeus
e,
por
imprudência
ou
desconhecimento
dos
efeitos destabilizadores de uma união
monetária imperfeita (que amplifica as
assimetrias onde houver diferenças de
competitividade), difundiu dinâmicas de crise
de grande intensidade, que nenhum poder
nacional tem condições autónomas para
resolver ou neutralizar.

A nova escala estratégica teria de ser obtida
sem o benefício das regulações de que os
Estados nacionais europeus dispunham, o
que teria como consequência o aumento da
instabilidade e a ameaça de formação de
crises no espaço europeu por efeito de
assimetrias entre as diversas regiões
económicas e sociais europeias, que
deixaram de estar delimitadas por fronteiras
nacionais.

Mas também é uma ameaça de turbulência e
de geração de crises de desajustamento
quando
persistem
diferenciais
de
competitividade, o que aumenta o valor dos
dispositivos de regulação e da capacidade de
antecipação sobre o que serão os efeitos
dessas crises de balanças correntes nas
linhas de evolução.
Os benefícios deste aumento da escala nos
mercados com liberdade de circulação
exigem como contrapartida o abandono da
proteção de empresas e setores nascentes
ou vulneráveis, deixando como instrumentos
de
compensação
das
diferenças
de
competitividade a taxa de câmbio e a
possibilidade de bonificação das taxas de
juro.

Numa união monetária imperfeita, a moeda
amplifica as assimetrias até ao extremo de
crises de grande intensidade que obrigam a
procurar o antídoto através da configuração
da forma política da União Europeia: é este
efeito da moeda, mais do que os tratados,
que está a produzir o novo quadro de
instituições e de poderes de regulação, de
supervisão e de intervenção, começando pela
evolução da função do BCE porque é o
responsável pela coordenação da moeda
única.
17

União Europeia
As mutações dos objetivos estruturantes (1/2)

O sucesso de uma configuração política não depende da realização dos seus objetivos iniciais, mas sim da sua capacidade para
realizar os sucessivos objetivos que a evolução vai revelando ao longo das mudanças de circunstâncias e das sucessivas crises que
essa configuração política tem de resolver.

1

Dos Estados
nacionais europeus
para a União
Europeia: a escala
dos problemas e dos
recursos implica
instituições de nível
superior ao que pode
ser atingido com uma
justaposição de
Estados nacionais

2

3

A U.E. é uma configuração política que tem de competir com a configuração política
instalada que é a do Estado nacional, mas a sua formação não foi independente da crise dos
Estados nacionais europeus (em consequência das guerras do século XX e da descolonização).
Ficou aberta uma contradição fundamental entre os Estados e a União, que se manifesta em
função do conceito de soberania tradicional, inerente ao Estado nacional, e do conceito da
legitimidade política, que é inerente ao eleitorado de um País. Tanto a soberania nacional
como a legitimidade política de base eleitoral nacional são postas em causa pela evolução da U.E.,
com diferentes pretextos e em diferentes circunstâncias, mas sempre referenciados às escalas em
que os problemas se manifestam (na escala superior à dos Estados nacionais europeus) e em que
os recursos se formam e se coordenam (sem estarem ao alcance dos Estados nacionais europeus).

A soberania
europeia como
condição de
subsistência das
soberanias
nacionais

O papel das
mudanças e
das crises na
mutação dos
objetivos
estruturantes
na União
Europeia

A U.E. é uma união de Estados. As crises, induzidas por problemas que os Estados
nacionais não conseguem resolver, oferecem oportunidades para que esta união
evolua e se aprofunde. A incapacidade de resolução de algumas questões ao nível
nacional obriga-os a recorrer à configuração política de escala superior, mas muitas vezes
sem reconhecerem todas as implicações que decorrem dessa mudança de escala.
O reconhecimento das mudanças ocorridas é decisivo quando se trata de formular
uma estratégia de crescimento, na medida em que a viabilidade e a fiabilidade de uma
estratégia depende de uma avaliação realista do campo de possibilidades, o que inclui a
antecipação das mudanças que vão sendo induzidas pelas circunstâncias, pelos desafios
competitivos e pelas crises.
Diversos tipos de crise, que destroem o potencial de crescimento e recursos, podem obrigar a
subordinar o poder de decisão nacional a instrumentos e recursos que apenas existem numa
escala superior: A soberania europeia passa então a ser uma condição necessária para a
subsistência das soberanias nacionais e o principal fator de proteção das autonomias e
liberdades de escolha na escala dos Estados nacionais.
Os Estados e os eleitorados nacionais têm abdicar, ainda que de forma gradual, da sua soberania
e dos poderes que existem à escala nacional e reconhecer as oportunidades oferecidas pela
soberania europeia.
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União Europeia
As mutações dos objetivos estruturantes (2/2)

4

A impossibilidade
objetiva do
Tratado de Lisboa
(em vigor desde 1
de Dezembro de
2009)

5

6

Papel das
instituições
europeias de
coordenação na
correção de uma
união monetária
imperfeita

A contradição fundamental que se estabelece entre os Estados e a União manifesta-se em
função das competências e das legitimidades, pode não ter resolução por via argumentativa
ou pela negociação de tratados, mas antes por via da corrente histórica que é alimentada pelas
circunstâncias e pelas crises.
O Tratado de Lisboa terá sido a última tentativa de resolver aquela contradição fundamental a
partir das propriedades do Estado nacional, sendo admissível que os futuros exercícios de
articulação entre os Estados e a União venham a ser estruturados a partir das necessidades
das instituições da União para depois se reflectirem nas instituições dos Estados.

A nova
formulação do
princípio da
subsidiariedade

O campo de possibilidades estratégicas da U.E. é formado pelas necessidades
impostas pelas crises e justifica uma formulação do princípio da subsidiariedade
em bases realistas que respeitem os diferenciais de poderes: terá de ser resolvido
na escala da União o que não encontra resolução satisfatória na escala nacional dos
Estados europeus.
Na versão tradicional do princípio da subsidiariedade era assegurado que a tomada
de decisão seria tomada tão próximo quanto possível do cidadão. À medida que o
âmbito do poder do Estado nacional se foi contraindo, impõe-se que a tomada
de decisão deva ser tomada tão próximo quanto possível da escala e dos
recursos que têm eficácia estratégica no novo campo de possibilidades
estruturado por uma moeda comum e instabilizado pelas crises de assimetrias que
são geradas pela imperfeição da zona monetária.

O grau de convergência das economias integradas numa zona monetária perfeita, que se regula
espontaneamente, é, no caso da União Europeia, um objetivo que só pode ser atingido a longo
prazo. Não havendo condições políticas nem tolerância social para esperar esse longo prazo, será
necessário que a União Europeia crie as instituições e formule as estratégias para compensar e corrigir
as consequências de não haver convergência entre as economias que têm uma moeda comum.
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Em síntese

As condicionantes

As crises configuradoras da União Europeia
• Paz e cooperação na
Europa.
• Descolonização.
• Relevância mundial da
Europa.
• Proteção pela estrutura
da Guerra Fria.

Circunstâncias, desafios e crises

1940

• Incorporação de
novos EstadosMembros.
• Mercado Único.
• Fim da estrutura da
Guerra Fria.

1970

• Sem as redes coloniais,
os Estados europeus
perdem escala
relevante.
• A memória dos
equilíbrios europeus
entre Estados nacionais
dificulta a criação de
instituições europeias
com capacidade de
coordenação
estratégica.

• Criação de escala pela
via das quatro
liberdades (de
pessoas, de produtos,
de serviços e de
capitais)
estabelecendo as
condições do
mercado único.
• Afirmação da
autonomia estratégica
da Europa sem a
proteção da estrutura
da Guerra Fria e sem
instituições próprias
de coordenação de
políticas comuns.

• Recomposição dos
equilíbrios europeus.
• Moeda única.
• Novos tratados e novas
instituições.
• Incorporação de novos
Estados-Membros.
• Estrutura de ordem
mundial da globalização
competitiva.

1990

• Disciplina orçamental
da moeda única.
• Risco de assimetrias no
espaço da moeda única
• Indicadores de redução
do potencial de
crescimento.
• Incorporação de novos
Estados-Membros.
• Estrutura de ordem
mundial da
globalização
competitiva.
2002

• Unificação da Alemanha e
decisão de adoção de uma
moeda única: o equilíbrio
de poderes e os efeitos
dinâmicos de uma moeda
comum para economias
com graus de
competitividade diferentes.
• Os novos tratados e as
novas instituições não
resolvem a incongruência
entre a escala nacional dos
Estados-Membros e a escala
da União Europeia.

• Desequilíbrios
orçamentais e de dívidas
públicas.
• Recomposição dos
dispositivos
institucionais da U.E..
• Desequilíbrio
demográfico, redução do
crescimento potencial,
fragmentação dos
sistemas políticos
nacionais.
• Tratado Orçamental.
• União Bancária.

2008

• Crise dos dispositivos
de regulação das
economias nacionais
induzida pela moeda
única.
• Crise dos equilíbrios de
poder por efeito dos
movimentos de
capitais.
• A crise das dívidas
soberanas impede o
exercício da soberania
nacional dos EstadosMembros com
desequilíbrios
acumulados.
• Os programas de
ajustamento acentuam
a redução do
crescimento potencial.

2015

• Crise da escala europeia
e das assimetrias em
condições de moeda
única e de liberdade de
circulação de capitais.
• Os movimentos de
capitais como fatores de
configuração de poder ou
a condução da guerra por
outros meios.
• O papel do Banco Central
Europeu na configuração
das instituições políticas
de escala europeia.
• Deflação, endividamento
atual e futuro, tendência
de estagnação secular e
condições de uma
estratégia de crescimento
na zona euro.
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Condições de regulação nas economias nacionais
Os reguladores automáticos do câmbio, do juro, da inflação, da balança de pagamentos e do sistema de
alianças

A existência de fronteiras nacionais permite artificializar as
relações económicas e sociais internas, protegendo o espaço
de legitimidade política e o tempo de vigência das normas:
• As condições de viabilidade são determinadas pelo exercício
do poder nacional;
• As correlações de forças dos grupos sociais internos
estabelecem o valor dos investimentos e das transferências
distributivas, condicionando o crescimento potencial;
• O poder político coordena e arbitra as relações entre capital
e trabalho, através do triangulo da concertação social.
Os desvios na distribuição equilibrada de rendimentos, no
financiamento dos dispositivos de segurança social ou nas
despesas militares tinham uma solução temporária: a
colocação de dívida e a emissão monetária. A existência de
uma moeda nacional assegurava que não haveria crise de
liquidez interna. Esses desvios repercutiam-se na Balança de
Pagamentos e no volume de reservas em divisas necessárias
para financiar o comércio externo, o que identificava o limite
externo ao que seria a tolerância para a acumulação de
desequilíbrios orçamentais.
A regulação das decisões estratégicas para garantir os
equilíbrios sustentáveis tinha instrumentos eficazes e
experimentados: a desvalorização cambial, a fixação
administrativa da taxa de juro, a alimentação da taxa de
inflação, com a Balança de Pagamentos a ser o indicador em
última instância da sustentabilidade.
Os processos de ajustamento para recuperar uma trajetória
de equilíbrio eram determinados pela combinação dos
instrumentos internos associados à gestão da moeda
nacional com a imposição dos limites externos associados
ao volume de reservas e ao défice externo.

As condições do exercício do poder nas economias nacionais,
delimitadas por fronteiras de soberania, com moeda própria e
controlo de movimentos de capitais
Proteção das condições de
viabilidade no espaço (com
redes coloniais) e no tempo
(com identidade histórica) de
uma entidade nacional
soberana e independente

Distribuição de rendimentos e
financiamento dos dispositivos
de segurança social e de
defesa nacional

Processo de
ajustamento para
recuperar a trajetória
de equilíbrio:
• Taxa de câmbio
• Taxa de juro
• Taxa de inflação
• Termos de troca
• Sistema de
alianças

Regulação das decisões
estratégicas para garantir os
equilíbrios sustentáveis
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Condições de regulação nas economias nacionais competitivas

A globalização competitiva transformou o regime de regulação das economias nacionais: a avaliação da
sustentabilidade dos equilíbrios e dos graus de competitividade é feita por agentes financeiros internacionais que, em
condições de mobilidade de capitais, coordenam os fluxos de investimentos

O regime da globalização competitiva e a liberdade de
circulação de bens, serviços, pessoas e capitais introduziu
na rotina de funcionamento e de regulação das economias
nacionais um novo fator que alterou essa mesma rotina: a
avaliação da sustentabilidade dos equilíbrios de cada
economia é feita por agentes financeiros internacionais, que
obedecem a critérios de competitividade e ignoram os
critérios da estabilidade política e social e das correlações
de forças internas entre grupos sociais.
A concertação social, baseada nas relações de negociação entre
o capital e o trabalho com a arbitragem do Estado, passa a estar
subordinada as propostas de repartição de rendimentos e as
verbas orçamentadas para o financiamentos dos dispositivos de
segurança social e de defesa nacional são compatíveis com os
indicadores de competitividade, sem os quais cada economia
ficará afastada dos fluxos de financiamento internacional.
A definição das estratégias com vista à reposição dos
equilíbrios já não podem limitar-se a usar as variáveis
habituais da taxa de câmbio, de taxa de inflação, da taxa de
juro e dos défices orçamental e externo, têm de merecer a
aprovação dos operadores financeiros internacionais para
que haja acesso aos recursos e às escalas necessárias para
recuperar a trajetória de equilíbrio.
O atributo tradicional da soberania, em sociedades fechadas
por fronteiras administrativas e dispondo de moeda própria,
que assegurava o controlo da viabilidade no espaço e no tempo
através do controlo do ritmo da evolução histórica por parte do
poder político nacional, deixa de existir com a exigência da
competitividade generalizada: o ritmo de evolução de umas
sociedades condiciona o ritmo de evolução das outras.

As condições de regulação das economias nacionais em relações
competitivas, com moeda própria e liberdade de movimentos de
capitais
Proteção das condições de
viabilidade no espaço (com
redes coloniais) e no tempo
(com identidade histórica) de
uma entidade nacional
soberana e independente

Distribuição de rendimentos e
financiamento dos dispositivos
de segurança social e de
defesa nacional

Processo de
ajustamento para
recuperar a trajetória
de equilíbrio:
• Taxa de câmbio
• Taxa de juro
• Taxa de inflação
• Termos de troca
• Sistema de
alianças

Regulação das decisões
estratégicas para garantir os
equilíbrios sustentáveis

Compatibilidade
sustentada

Competitividade
generalizada
Normas de avaliação por agentes
financeiros internacionais em condições
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Condições de regulação estratégica na globalização competitiva
A abertura das sociedades e das economias…

A abertura das sociedades e das economias, no regime
das quatro liberdades de circulação, é condição para
ganhar
escala
competitiva,
mas
tem
como
consequência a alteração das rotinas de regulação
tradicionais nas economias nacionais (quando existiam
fronteiras administrativas, barreiras aduaneiras e
moeda própria).
Os agentes financeiros internacionais exercem uma função
de intermediação que oferece o acesso a escalas
competitivas superiores às que estão ao alcance de uma
economia nacional e do sistema bancário nacional
sustentado na poupança interna. A consequência é
integrar no sistema nacional de agentes relevantes
para as decisões estratégicas operadores que são
independentes das circunstâncias políticas e sociais
nacionais, não estando sujeitos à legitimação
democrática nacional.
A configuração estratégica de uma economia nacional
integrada na globalização competitiva tem de assegurar
que os equilíbrios sustentáveis garantem condições de
atratividade quando há mobilidade dos fatores, o que
significa que a perda de competitividade terá como
consequência a saída dos agentes financeiros
internacionais e o desaparecimento dos recursos que
eles canalizam ou a que eles dão acesso.
A condição de competitividade generalizada, imposta a
todos os fatores, exige que os equilíbrios orçamentais das
receitas fiscais e das despesas com as políticas públicas
sejam assegurados pela flexibilidade de adaptação de
todos os fatores às variações das conjunturas, removendo
os obstáculos criados pela rigidez dos interesses
corporativos ou estatutários.

Proteção das condições de
viabilidade no espaço (com
redes coloniais) e no tempo
(com identidade histórica) de
uma entidade nacional
soberana e independente

Distribuição de rendimentos e
financiamento dos dispositivos
de segurança social e de
defesa nacional

Processo de
ajustamento para
recuperar a trajetória
de equilíbrio:
• Taxa de câmbio
• Taxa de juro
• Taxa de inflação
• Termos de troca
• Sistema de
alianças

Regulação das decisões
estratégicas para garantir os
equilíbrios sustentáveis

Compatibilidade
sustentada

Competitividade
generalizada
Normas de avaliação por agentes
financeiros internacionais em condições de
mobilidade

Condições de
atratividade em
condições de
mobilidade

Configuração Estratégica:
Sistemas de formação das
decisões estratégicas

Condições de
flexibilidade de
adaptação a
diferentes
conjunturas
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Entidades nacionais e entidades globais
A passagem das sociedades fechadas para as sociedades abertas corresponde à passagem entre duas
épocas históricas, onde a memória do passado não oferece indicações seguras sobre o que será o futuro

Sociedade Fechada

Sociedade Aberta

Construída

A entidade nacional integrada na globalização
competitiva tem uma configuração de
geometria variável, que evolui em função das
suas condições de equilíbrio sustentado

De espaços

Entidade nacional organizada em territórios e
populações com história e identidade próprias

De fluxos

Os mercados, as redes de empresas e de
setores e os movimentos de pessoas e de
capitais fragmentam os espaços nacionais em
áreas diferenciadas e em regiões especiais

Artificializada

O poder do Estado nacional estabelece as
condições da ordem interna em todas as
esferas da configuração da sociedade,
característica essencial da soberania e da
independência que não reconhece poder de
ingerência de centros externos

Competitiva

O poder e a hierarquia são determinados pela
eficiência no confronto com os concorrentes

De segurança

O Estado nacional garante a validade do
contrato social em que se estabelecem as
funções do Estado, os dispositivos de políticas
públicas e as condições do financiamento dos
dispositivos de segurança social

De risco

Sem a condição da proteção e da
artificialização que era assegurado pelo poder
do Estado nacional, a sociedade aberta
confronta-se com a incerteza competitiva e
com as consequências que daí derivam em
termos de diferenciais de forças e de recursos

Enquadrada

Entidade nacional delimitada por fronteiras
com legitimação interna do poder político

A passagem entre épocas históricas não é um processo voluntarista que tenha um centro de iniciativa bem definido, é um processo
coletivo em que não há zonas de refúgio (de quem se isola da mudança) ou pontos de resistência (de quem rejeita a mudança). Ou
há ajustamento à mudança, ou há marginalização em relação ao processo de modernização. Nestes períodos de turbulência,
em que a memória do passado prejudica a interpretação das oportunidades abertas pelo futuro, a defesa dos equilíbrios
sustentáveis é uma condição de salvaguarda de recursos (princípio de precaução), mas é na identificação do que é o novo campo
de possibilidades que está a condição de sucesso estratégico (princípio de adaptação).
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O valor estratégico da escala nas economias competitivas
Fluxos, moeda, diferenciais competitivos e assimetrias: as dificuldades da regulação na globalização
competitiva

As quatro liberdades da
globalização competitiva

A construção do mercado único europeu teve como alicerce central o regime das quatro liberdades
de circulação (de produtos, de pessoas, de serviços e de capitai) que correspondem à condição
central da globalização competitiva e que permite a livre circulação dos fluxos económicos que
antes estavam condicionados e segmentados pelas fronteiras aduaneiras e pelos dispositivos
administrativos nacionais. Com a concretização do regime da moeda única europeia, desaparecem
também as diferenciações cambiais e as avaliações do risco cambial.
A globalização competitiva, tanto à escala mundial como à escala europeia, precisa de uma moeda
de referência como era o dólar e também passou a ser o euro quando este entrou em vigor. Este
meio monetário precisa da escala associada à área geográfica de influência dessa moeda de
referência, mas também cria ele próprio escala, na medida em que os fluxos de capitais que operam
com essa moeda constituem um mercado com uma política monetária comum.

As assimetrias geradas
pelas relações comerciais
e pelos movimentos de
capitais

Onde houver as quatro liberdades de circulação e uma moeda que permita concretizar os
movimentos de capitais está aberta a possibilidade de se gerarem assimetrias com origem nas
relações comerciais (entre regiões que geram excedente e regiões deficitárias) e de
desencadearem movimentos de capitais que têm a potencialidade de formarem turbulências
nos mercados.

A instabilidade natural
quando as taxas de
inflação e de juro são
muito baixas

As consequências destas turbulências em áreas de moeda única com diferenças de competitividade
regional e que operam no contexto mais geral da globalização competitiva são amplificadas quando
as taxas de juro são muito baixas (prejudicando a avaliação do risco) e quando a taxa de inflação
também é muito baixa (porque não permite corrigir os desequilíbrios formados pelo recurso à ilusão
monetária).

Regulação ex post vs
Regulação ex ante

Nas economias nacionais com moeda própria e soberania económica, a regulação podia ser exercida
após o registo dos acontecimentos (ex post), corrigindo os desequilíbrios quando fossem
identificados. Nas economias que operam no regime da globalização competitiva, o registo dos
desequilíbrios ex post já não é eficaz porque os efeitos das assimetrias em regime de moeda
única (que não permite o recurso à desvalorização cambial) já não podem ser corrigidos e
amplificam-se espontaneamente.
A maior importância da regulação ex ante no regime da globalização competitiva tem como
consequência que a escala em que essa regulação pode ser realizada já não pode ser a escala
nacional, terá de ser a escala da zona monetária ou mesmo a escala global.
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As assimetrias formadas na zona monetária europeia
A crise natural por diferenciação de preferências eleitorais e de competitividades económicas em regime de
moeda comum

As assimetrias formadas na zona monetária europeia
começam por ser geradas por diferenças dos padrões
políticos que não foram reconhecidas e compensadas
por dispositivos da própria zona monetária. A
dicotomia entre uma região distributiva e uma
região competitiva é uma ameaça à estabilidade da
zona monetária quando não é compensada por
dispositivos correctivos.
A partir do momento em que se geram os
movimentos de transferência de títulos de dívida e de
capitais, a dicotomia entre regiões distributivas e
regiões competitivas passa a ser fator de
instabilidade auto-alimentada, que terá de ser
corrigida com a instalação dos dispositivos de
correção adequados.
Foi a escala europeia que permitiu a formação das
assimetrias na zona monetária europeia e será na
escala europeia que terá de se instalar os referidos
dispositivos de correção.
Depois da formação de uma zona monetária e
constituída uma escala estratégica relevante para
o regime da globalização competitiva, nenhuma
das economias integradas pode optar pela saída
da zona monetária sem custos elevados, sobretudo
se a taxa de crescimento e a taxa de inflação forem
muito baixas.

Condicionalidade da austeridade
competitiva para acesso a financiamento
Imposição da União Bancária e Fiscal para
corrigir os erros de conceção da União
Monetária imperfeita
Mercado

Produtos

Europa
Competitiva

Europa
Distributiva

Devedor

Credor

A condicionalidade da austeridade
competitiva é necessária para neutralizar a
dívida futura.
Sem a União Bancária e Fiscal as políticas
públicas não serão suficientes para
recuperar a competitividade
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Configurações dos sistemas financeiros internacionais
O efeito da moeda na configuração do campo de possibilidades da economia, da sociedade e da política

As políticas económicas e o respeito pelas
preferências políticas e expressas pelo eleitorado são
limitadas pelas propriedades da moeda que
determinam o funcionamento da economia: as
decisões políticas que ignorarem as propriedades
da moeda estão condenadas a gerar crises que o
poder político nacional não poderá resolver.
Um sistema monetário de padrão ouro, de união
cambial ou de união monetária garante a confiança e
a liquidez, mas dificulta o ajustamento – a falta de
convergência é punida e as assimetrias tornam-se
incontroláveis ou implicam a subordinação a um
poder externo.

As propriedades do regime monetário determinam as estratégias
económicas e o campo de possibilidades políticas

Ajustamento

Sistema de Bretton
Woods

Taxas flutuantes

Um sistema monetário de taxas flutuantes assegura
liquidez e rapidez de ajustamento, mas não é um
fator de confiança para os que operam nesse sistema
monetário.
O sistema de Bretton Woods, instalado depois da
Grande Depressão e da Segunda Guerra Mundial,
exige a variação da taxa de câmbio quando se
verificam desequilíbrios na Balança de Pagamentos
para que se corrijam as assimetrias antes de elas se
tornarem incontroláveis: assegura a confiança e o
ajustamento, mas não garante a liquidez.
Confiança

•
•
•

Padrão Ouro
União Cambial
União monetária

Liquidez
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O efeito estratégico de uma zona monetária: o trilema Mundell-Fleming
Só dois dos três objetivos do trilema podem ser atingidos simultaneamente

A zona monetária europeia foi constituída no
contexto da unificação da Alemanha e obedeceu a
uma troca estratégica entre os Estados-Membros: a
anexação territorial da Alemanha teria como
contrapartida a dissolução do marco numa moeda
única europeia.
Não houve a intenção, nem a preocupação, em
estabelecer as condições para uma zona monetária
ótima, pelo que existiu sempre, desde a aprovação
do Tratado de Maastricht, o risco de que erros na
interpretação do que é uma zona monetária, por
parte das autoridades políticas nacionais e dos
eleitorados
nacionais,
criariam
assimetrias
e
desencadeariam crises de grande intensidade.

A violação das propriedades e condições de uma zona monetária tem
como consequência a formação de crises de assimetria nos movimentos
de produtos e de capitais que não têm resolução espontânea.

Liberdade de
movimentos de
capitais

Numa zona monetária, com regime de câmbio fixo
e liberdade de movimento de capitais, a política
monetária nacional não pode ser independente,
está obrigada a convergir com a política monetária
da zona. Esta era a condição dos critérios de
Maastricht, que não podem ser interpretados como
constrangimentos
arbitrários
mas
são
as
consequências inevitáveis da existência do euro.

Taxas de câmbio fixas

Política monetária
nacional independente
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O trilema de Rodrik
A dificuldade de conciliar as preferências do eleitorado e a autonomia da decisão nacional com a
globalização

A estratégia para resolver um trilema implica atuar
nos três lados do triângulo mas não pode ficar
limitada a escolher entre vértices incompatíveis.
A resolução deste trilema exige que seja o poder
político nacional quem procura o equilíbrio e
corrige as preferências do eleitorado de modo a
que elas sejam compatíveis com as condições e
constrangimentos da globalização económica em
regime de moeda única (ou de câmbio fixo).

A necessidade de ajustamento das preferências democráticas às
propriedades e condições da zona monetária é a consequência da perda do
poder de emissão monetária quando se passa de uma regime de moeda
nacional para o regime da moeda comum
Democracia

As preferências democráticas
estabelecem o intervalo de
legitimidade das decisões
políticas internas

Decisão nacional

A globalização competitiva
determina o campo de
possibilidades económicas para
a formação das preferências
democráticas

Os programas dos partidos candidatos ao
exercício do poder têm de respeitar os
constrangimentos da globalização
económica e condicionar a formação das
preferências democráticas de modo a
que respeitem o campo de possibilidades
económicas

Globalização
económica
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Constrangimentos funcionais de uma união monetária
O regime de globalização competitiva com liberdade de movimentos de capital implica uma reformulação
estratégica das preferências democráticas

O regime monetário condiciona a
configuração
dos
regimes
políticos
porque
o
instrumento
monetário
condiciona a viabilidade das decisões
políticas:

As preferências do eleitorado e as decisões do poder legítimo não são livres, estão
condicionadas ao campo de possibilidades em que se formulam, o que significa
que são dependentes do regime económico e do seu potencial de crescimento,
mas também são dependentes do regime monetário e das propriedades da moeda
com o seu potencial de instabilidade

• A configuração nacionalista preserva a
decisão nacional e permite que esta
satisfaça as preferências do eleitorado,
mas impõe que exista política monetária
independente.
• A configuração comunitária permite a
liberdade de movimentos de capital
que favorecem as estratégias de
globalização económica, mas impõe que
as preferências democráticas sejam
compatíveis com equilíbrios fundamentais
promotores da competitividade.

Liberdade de movimentos de capitais

Política
monetária
nacional
independente

Taxas de câmbio
fixas

Decisão nacional

Globalização
económica

Configuração
comunitária

Configuração
nacionalista
Democracia
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O método comunitário de formação das decisões comuns
A relação entre os Estados-Membros e as instituições da União Europeia estabelece uma convergência de
agendas estratégicas que permite a diferenciação de políticas e de ritmos de modernização competitiva

As economias abertas competitivas, integradas em áreas
monetárias (área dólar ou área euro), precisam de
coordenar políticas e de manter controladas as diferenças
de competitividade para evitar a formação de assimetrias nos
fluxos de produtos, de fatores e de capitais.
Na formação das decisões, a União pode tomar a iniciativa da
proposta a que os Estados-Membros deverão responder com o
processo de ratificação que preserva o poder de decisão
nacional, contribuindo assim para a formação da estratégia
comum.

União

Estado-Membro

Relação
direta

Negociação a nível da
União para se
estabelecer um
acordo provisório na
expectativa da sua
ratificação nos
Estados-Membros

Negociação a nível
nacional para se
ratificar o acordo
provisório,
legitimando-o na
ordem interna

Relação
Inversa

Utilização de uma
problemática da
União para configurar
as políticas nacionais

Utilização de uma
problemática nacional
para propor políticas
para a União

Se as iniciativas programáticas da União permitem
configurar as políticas nacionais, também há a
possibilidade de programas nacionais serem utilizados
para promover programas para a União.
Esta relação de cooperação e de convergência pode ser
perturbada ou distorcida por intromissão de razões de
conflitualidade política interna em cada Estado-Membro,
que se manifestam sem ter em conta que o efeito de escala
oferecido pela União não poderá ser compensado pelo retorno
a posições nacionalistas, na medida em que estas não terão
recursos para serem sustentadas.
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A articulação entre o interior e o exterior na formação das crises…
…na globalização competitiva

Um regime de união monetária altera a
diferenciação entre o interior e o exterior, mas
também altera a dinâmica de formação e de
difusão das crises económicas.
Os desequilíbrios agravam-se mais rapidamente
na escala nacional porque já não existem os
dispositivos tradicionais de correção, mas a
resolução das crises é mais complexa e demorada
porque é preciso que as medidas a adoptar não
difundam
efeitos
perversos
noutras
partes/economias da zona monetária.
Dois tipos de ilusões contribuíram para
amplificar os desvios do equilíbrio sustentável:
• na escala interna, a ilusão das baixas taxas
de juro associadas à moeda única contribuiu
para
decisões
de
investimento
imponderadas;
• na escala da União Europeia, a ilusão criada
pelas taxas de crescimento do período do
pós-guerra até 1973 dificultou o ajustamento
às novas condições estratégicas associadas
à
descolonização
e
à
globalização
competitiva.
A união monetária cria a escala europeia e é um
meio instrumental essencial para enfrentar os
desafios da diminuição do crescimento potencial,
da acumulação de endividamento e da tendência
de deflação que condicionam a sua própria
evolução e relevância na globalização competitiva.

A escala da economia nacional pode desencadear uma crise, mas a escala da
zona monetária é necessária para interpretar a amplificação dessa crise e para
encontrar a sua resolução

fatores Exógenos

fatores Endógenos
•

A miragem da convergência

•

•

A ilusão da taxa de juro da
moeda única

A assimetria no sistema
monetário internacional

•

A ilusão criada no período
1945-1973

•

As
anomalias
das
monetárias imperfeitas

•

Despesa com políticas públicas e
dependência
da
capacidade
extrativa fiscal

áreas

•

Crise de atratividade: a evolução
dos custos unitários do trabalho

•

Os regimes de dívida e a
globalização competitiva

•

Trajetória
impossibilidade:

•

A armadilha da liquidez: a
certeza na incerteza

para

a

 Défice orçamental
 Défice da balança corrente
 Dívida pública

A moeda comum europeia foi o gerador dos desequilíbrios críticos nas economias
nacionais menos competitivas, que depois se difundiram e revelaram as deficiências
de uma área monetária imperfeita – isto é, que não está estabelecida entre
economias de competitividade convergente nem tem dispositivos para compensar as
assimetrias que se formam nessa área monetária.
Mas se a moeda comum foi o vetor da “infeção”, é também na moeda comum,
configuradora de escala e constituinte de recursos, que está a “cura” e a “vacina”
para o futuro.
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Dispositivo da crise em regime de moeda única em que não pode ser usado o
regulador cambial nas economias nacionais
A acumulação de dívida desencadeia circularidades críticas que difundem a incerteza e a preferência pela
liquidez, reduzindo o crescimento potencial e as condições de regulação da dívida acumulada

Acumulação de dívida
Imparidades no valor dos ativos com
reflexo no balanço dos banco e que
restringem a concessão de crédito.
Passagem da crise de balanços para a
crise das dívidas soberanas.
Expectativas frustradas dos investidores
e diminuição da oferta de ativos de
qualidade que sejam atrativos mesmo
quando as taxas de juro são baixas.

O
efeito
perverso
da
arbitragem
dos
mercados
como último regulador
Os mercados amplificam os
desequilíbrios
entre
regiões
competitivas com excedentes e
regiões distributivas com défices

Preferência pela liquidez

Circularidade entre:

Incerteza sobre o potencial de crescimento.

•

Espaço de possibilidades descontinuado
não permitindo as projeções do passado no
futuro.

•

Antecipação de endividamento futuro
superior ao do passado nas economias
desenvolvidas maduras.
Efeito da “imparidade” na teoria económica
que não antecipou este tipo de crise e que
deixa os agentes económicos e políticos
sem mapas de referência e os agentes
sociais
com
as
suas
expectativas
frustradas.

•

Crise de balanços das empresas e dos
bancos (imparidades);
Crise da dívida pública (financiamento
das políticas públicas e “imparidade” de
gerações por alteração das condições de
referência nos sistemas de políticas
públicas);
A crise da armadilha da liquidez (efeito
da incerteza quanto ao crescimento
potencial).
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As formas políticas básicas que determinam as possibilidades estratégicas em
função do grau de integração e da escala dos mercados
Os conceitos genéricos de democracia e de mercado têm de ser operacionalizados em função das
circunstâncias concretas em que se concretizam

As formas políticas básicas têm os seus campos de
possibilidades determinados pelo modo como combinam
o nacionalismo com a integração e a democracia com o
mercado: são estas determinações que definem as
condições de sucesso das estratégias e das políticas
concretas.
• O nacionalismo democrático (1) estabelece o modelo das
políticas nacionais que satisfazem as preferência do
eleitorado, regulando e gerindo os seus equilíbrios
fundamentais em função do espaço nacional e dos
instrumentos de intervenção que existem na escala
nacional.
• O nacionalismo de mercado (2) estrutura-se em função
do modelo liberal que satisfaz as condições de
competitividade do mercado e só por essa via pode
satisfazer as preferências do eleitorado – o que significa
que tem de atuar sobre as preferências do eleitorado para
que estas sejam compatíveis com as condições do
mercado.

Mercado

Ajustamento das
políticas
públicas às
possibilidades
orçamentais (4)
Modelo liberal (2)

(+ escala europeia)

Modelo federal
(3)
Fragmentação

• A democracia integrada (3), em que as preferências do
(+ escala nacional)
eleitorado são formadas em função dos interesses e
possibilidades estratégicas do espaço comunitário, tem
como forma política o modelo federal com as suas
instituições de regulação na escala integrada articuladas
com os dispositivos de regulação instalados nos Estados
integrados.
• O mercado integrado (4) obriga a que as políticas
públicas estejam ajustadas às possibilidades orçamentais,
o que equivale a dizer que o âmbito e a qualidade dessas
políticas públicas dependem do potencial de crescimento
e do grau de competitividade das economias.

Integração

Modelo de
políticas
nacionais (1)
Democracia
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Configuração de um padrão estratégico no regime da globalização competitiva
O círculo virtuoso da formação do campo de possibilidades

A sociedade aberta – com liberdade de
circulação de produtos, de serviços, de pessoas
e de capitais – exige que as relações sociais
estejam
estruturadas
em
modalidades
competitivas (que substituem as relações sociais
protegidas
e
negociadas
das
sociedades
fechadas), mas isso coloca no primeiro plano a
dimensão dos centros de decisão (que define a
quantidade e a qualidade dos recursos
disponíveis) e a consistência da cultura social de
competitividade (porque disso depende a rapidez
e a qualidade da adaptação às mudanças das
circunstâncias e às conquistas de vantagens pelos
competidores).
A seleção das especializações no sistema
económico resulta da articulação das condições
da sociedade aberta com a estrutura das
relações competitivas.
As estratégias de organização e os investimentos
resultam da articulação da estrutura das relações
competitivas com a dimensão dos centros de
decisão: a exploração das oportunidades é função
da qualidade da organização e do volume de
recursos.
A motivação para a adoção de comportamentos
sociais viáveis em relações competitivas fica
definida na articulação dos centros de decisão
com a cultura social de competitividade.
As estratégias de competitividade resultam dos
passos anteriores e da articulação entre a
cultura social de competitividade e as
condições da sociedade aberta.

Sociedade
aberta

Estratégias de
especialização

Estratégias de
competitividade

Estrutura de
relações
competitivas

Cultura social de
competitividade

Estratégias de
organização e
investimentos

Motivação de
comportamentos
viáveis

Dimensão dos
centros de
decisão

As circunstâncias de cada sociedade e de cada economia são singulares,
dependentes das condições iniciais registadas na sua história e do seu grau de
desenvolvimento. Mas o modo de produção do padrão estratégico no regime de
globalização competitivo é idêntico em todos os casos.
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Condições estratégicas na globalização competitiva
O padrão estratégico na globalização competitiva indica o que devem ser as atitudes internas de adaptação
a essas exigências do crescimento económico

A interiorização do exterior é o oposto do
isolamento nacionalista: para compreender,
antecipar e controlar os concorrentes é preciso
ter a flexibilidade da adaptação ao que forem
as evoluções no campo estratégico relevante.
Toda a sociedade tem de ser competitiva
para que as relações económicas possam
responder com êxito aos movimentos dos
concorrentes.
Para proteger a dimensão adequada dos
centros
de
decisão
é
necessário ter
organizações eficientes, ter as competências
ajustadas às especializações e recorrer a
formas de alianças para alargar o espaço
competitivo relevante.
O controlo da conflitualidade interna é uma
exigência que decorre da mudança de
contexto estratégico, quando se passa da
estrutura de jogo de soma nula das
sociedades fechadas para a estrutura de
jogo de soma variável das sociedades
abertas: a persistência na conflitualidade de
soma
nula
equivale,
na
globalização
competitiva, a transferir as oportunidades para
operadores externos, tornando a soma nula
interna numa soma negativa interna.

Sociedade
aberta

Estratégias de
especialização

Estratégias de
competitividade
Interiorização
do exterior

Estrutura de
relações
competitivas

Produtividade
generalizada

Estratégias de
organização e
investimentos

Controlo da
conflitualidade
interna

Organização,
competências e
alianças

Cultura social de
competitividade

Motivação de
comportamentos
viáveis

Dimensão dos
centros de
decisão

O regime da globalização competitiva estabelece uma descontinuidade conceptual:
não é possível produzir o padrão estratégico para o presente e para o futuro com
os modelos que foram usados nas condições do passado das sociedades fechadas,
com barreiras proteccionistas e com moedas próprias.
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A resolução da crise de imparidades, assimetrias e acumulação de endividamento
Um sistema de equilíbrios múltiplos

A crise financeira e a recessão induzida pela
necessidade de correção dos balanços tornam
necessária a reconstituição de instituições de
regulação nas escalas global, regional e nacional.
• Na escala global, está aberto o processo
equivalente ao que foi realizado depois da
Segunda Guerra Mundial com os acordos de
Bretton Woods: a reconstituição do Fundo
Monetário Internacional, com uma composição
alargada para integrar as novas potências
económicas mundiais, mas com a mesma
finalidade de regular os movimentos de capitais,
de compensar as assimetrias e de absorver o
endividamento.
• Na escala regional, a constituição de uma nova
soberania europeia é necessária para tornar
congruente o espaço da moeda única e as
instituições de regulação dos equilíbrios
económicos: a criação das condições de uma
área monetária efetiva implicará a integração
orçamental e fiscal, mas também a resolução do
endividamento acumulada com a utilização do
balanço do Banco Central Europeu.
• Na escala nacional, a congruência entre a
soberania europeia e as soberanias nacionais
implicará o ajustamento de cada Estado nacional
ao que for o seu campo de possibilidades, de
modo a que as assimetrias de competitividade
não conduzam a movimentos de capitais
descontrolados e a novas acumulações de
endividamento nos espaços nacionais.

37

Padrão estratégico associado ao Tratado Orçamental
São as crises que geram as novas soluções institucionais que tenham potência suficiente para corrigir os
desequilíbrios acumulados e para estabelecer as novas condições estratégicas

Autoridade Orçamental
Comum

Com convergência dos custos unitários do
trabalho e com emissão de títulos de dívida no
espaço da moeda comum, será possível financiar
os investimentos de especializações de acordo
com os diferenciais de competitividade setoriais.
Com a seleção das especializações setoriais e
com a harmonização fiscal será possível definir
constrangimentos aos movimentos especulativos
de capitais, neutralizando a formação de ambientes
de euforia especulativa que conduzam à formação
de novas imparidades e de novas crises de
balanços.

Limites nos défices e na
dívida

Títulos de dívida europeus
e união de transferências

Especializações no espaço
económico europeu

Constrangimentos aos
movimentos especulativos
de capitais

Harmonização Fiscal

A articulação da autoridade orçamental comum com
políticas de harmonização fiscal no espaço de uma
moeda comum cria as condições controladas de
emissão de títulos de dívida europeus e de
formação de uma união de transferências para
promover a convergência das economias
integradas sem abrir o risco de criar conflitos
distributivos entre economias contribuintes e
economias dependentes.

Convergência dos Custos
Unitários do Trabalho

A
institucionalização
de
uma
autoridade
orçamental comum num espaço económico em
que haja convergência dos custos unitários do
trabalho permite evitar que se formem
assimetrias indutoras de movimentos de capitais
descontrolados, assegurando a regulação dos
défices e da dívida.

Afetação Ricardiana dos
Recursos
A instalação destes dispositivos institucionais e a sua operacionalização
são processos longos e que encontram resistências da parte dos que
permanecem referenciados às condições e instituições do passado.
Todavia, as crises geradas pelos efeitos de uma união monetária
imperfeita implicam o recurso a medidas de excepção que, gradualmente,
estruturam um novo campo de possibilidades.
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O trilema das sociedades maduras desenvolvidas
As condições em que ocorreu o desenvolvimento das sociedades agora maduras eram muito diferentes das
condições destas sociedades quando têm de enfrentar agora os desafios da globalização competitiva

A globalização é alimentada por investimentos
externos que procuram as oportunidades de
crescimento com investimentos de alto risco,
canalizados para economias onde há expectativa de
obtenção de altas taxas de remuneração e mercados
atrativos em termos de produtividade e de
crescimento do consumo.

Globalização

•

As sociedades maduras desenvolvidas, que
atingiram o seu grau de desenvolvimento em
condições estratégicas muito diferentes das atuais,
têm
dispositivos
de
regulação
instalados
adequados às condições do passado, onde se
misturam condições de proteção de direitos e de
interesses corporativos com as condições de
promoção da competitividade e da inovação pelas
atividades de investigação, o que gera uma
estrutura dualizada entre um parte conservadora e
estagnada e outra parte modernizadora e dinâmica.
A dualização das sociedades maduras desenvolvidas
dificulta as funções de supervisão, que deveriam evitar
a formação de desequilíbrios cumulativos, na medida
em que são diferentes as políticas de correção dos
desequilíbrios na parte estagnada e na parte dinâmica.
Na curva da vitalidade, as sociedades maduras
desenvolvidas já estão no regime dos rendimentos
decrescentes, têm despesas crescentes com as
suas políticas públicas e o seu modelo de
desenvolvimento não é favorável às exigências
competitivas da globalização atual, foi estabelecido
quando havia barreiras proteccionistas e controlo dos
movimentos de capitais.

Investimento externo
Oportunidade de
crescimento
Investimentos de risco
elevado

•
•

Localização na
sigmóide da vitalidade

Dispositivos de
regulação
•

•

Mistura dos referenciais de
proteção
com
os
referenciais
de
competitividade
Supervisão deficiente

•
•
•

Maturidade do modelo de
desenvolvimento
Regime de rendimentos
decrescentes
Despesa crescente com
políticas públicas

Para beneficiar das oportunidades da globalização, as sociedades maduras
desenvolvidas têm de reformular os seus dispositivos de regulação
(distorcidos pela dualização interna destas sociedades) e têm de recuperar
potencial de crescimento escapando às armadilhas dos rendimentos
decrescentes e das despesas públicas crescentes que, em conjunto,
estabelecem a armadilha da liquidez e a possibilidade do regime da
estagnação secular.
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O futuro
Análise de cenários

Importa analisar alguns cenários de como o futuro se poderá configurar:
• Cenários que resultam de uma Europa com mercado único e com o objetivo de convergência
• Cenários que resultam de uma Europa com moeda única
• Cenários que resultam de uma rutura da Zona Euro

Europa com Mercado
Único

Europa com Moeda
Única

Rutura da Zona Euro
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Europa com Mercado Único
O objetivo da convergência

Pressuposto base: Diferenciação dos Estados-Membros por graus de competitividade, conduzindo à clivagem entre zonas de
crescimento e zonas de estagnação, mas com forças internas de recuperação e de reforma estrutural das economias com
menor crescimento potencial.

1

2

Coordenação harmonizada

Harmonização diferenciada

Participação solidária e conjunta dos Estados europeus na
formação das decisões económicas estratégicas, com distribuição
das especializações no espaço europeu.

Sem convergência a curto prazo, há uma hierarquia de poderes
com centros estratégicos e coordenando áreas periféricas que são
modernizadas e integradas por arrastamento e efeito
demonstração.

Convergência e harmonização
A convergência gradual dos indicadores económicos permitirá a
harmonização dos potenciais de crescimento e a transferência de
soberania nos assuntos estratégicos será justificada pela qualidade dos
resultados obtidos.

Níveis diferenciados de desenvolvimento
A convergência imperfeita dos indicadores económicos estabelece níveis
diferenciados de desenvolvimento, sendo a consistência e a continuidade
da evolução do espaço económico europeu função da qualidade da
coordenação oferecida pelos centros estratégicos.

Fragmentação multipolar

Fragmentação regressiva

Formação de áreas de influência com lideranças regionais que
comandam relações de dependência dentro da respetiva área de
influência.

Fracasso do programa do mercado único, retorno aos espaços
estratégicos do Estado nacional e aos atributos da soberania
nacional, sem escala adequada para o regime da globalização
competitiva da economia mundial.

Blocos de influência e conflitos europeus tradicionais
Não havendo convergência generalizada, as áreas de influência formam-se
por convergências regionais e a evolução do espaço europeu será função
da conflitualidade entre os centros regionais e da estabilidade das suas
alianças internas.

3

Isolacionismos regressivos
Não é o retorno às condições do nacionalismo do passado porque a
globalização e os movimentos internacionais de capitais vão fragmentar e
capturar os espaços nacionais por iniciativa de operadores exteriores ao
continente europeu.
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Europa com Moeda Única
A configuração da soberania monetária

Pressuposto base: A formação de uma união monetária imperfeita, com convergência das taxas de juro sem convergência das
competitividade, desencadeou crises financeiras que estabeleceram a clivagem entre zonas credoras e zonas devedoras, cuja
resolução exige uma função coordenadora na escala europeia.

1

2
União monetária completa e perfeita

Gestão compensadora pelo BCE

A formação de uma união monetária imperfeita, decidida sem
poder beneficiar dos efeitos do programa do mercado único como
fator de convergência das economias, gerou desequilíbrios que
têm de ser corrigidos para que a moeda única possa existir.

Numa união monetária haverá diferenciação de zonas credoras e
de zonas devedoras, mas tem de existir um dispositivo de
compensação que, pela imposição de condicionalidades (Tratado
Orçamental, União Bancária e União Fiscal), coordene as
assimetrias nos mercados financeiros.

Coordenação das convergências na moeda comum.

Diferenciação das condições e custos do crédito.

Sem convergência real espontânea, a existência de uma moeda comum
exige a institucionalização do Banco Central Europeu como entidade com
soberania monetária para toda a zona euro, responsável pela coordenação
das diferenças até se chegar à convergência funcional.

Num espaço económico de convergências imperfeitas, com economias que
já não têm banco emissor próprio, é o banco emissor da moeda única que
terá de estabelecer as diferenciações nas condições de utilização da
moeda única que corrijam as assimetrias e promovam as convergências
reais.

Regionalização das políticas monetárias

Fragmentação do espaço monetário europeu

Diferenciação da política monetária por regiões homogéneas em
função das suas condições competitivas: será uma união monetária
imperfeita, mas oferece condições de flexibilidade e um horizonte
temporal para se concretizarem estratégias de convergência
apoiadas e monitorizadas pelas instituições europeias.

Não sendo viável voltar para a escala nacional com moedas
nacionais, irá estabelecer-se uma sistema de uniões cambiais
regionais com diferentes moedas de referência.

Dualização da política monetária : locais vs regionais.

A solução de emergência para o fim do programa da moeda
única.

A configuração de recurso para uma união monetária imperfeita é a
aceitação de movimento a duas velocidades, com um núcleo motor a
estabelecer os objetivos que devem ser gradualmente atingidos pelas
periferias menos competitivas.

Depois de um tempo de vigência de uma moeda única, o facto de ele
terminar com o reconhecimento do fracasso desse projeto não significa
que se possa voltar à configuração das moedas nacionais e dos mercados
nacionais protegidos por barreiras.

3

4

Rutura da Zona Euro
Fragmentação interna e captura pelo exterior

Pressuposto base: Os cenários de colapso de uma união monetária não oferecem metas mobilizadoras de configuração do
horizonte, são soluções de recurso depois da acumulação de crises sem resolução e abrem oportunidades para a penetração
por centros de dominação exteriores.

2

1
Sistemas monetários nacionais
com câmara de compensação
O desmantelamento de uma união monetária de escala europeia e
em que as economias nacionais deixaram de ter uma moeda não
tem precedente, gerando um vazio de descontinuidade com brusca
diminuição da atividade económica e onde o único dispositivo de
coordenação será o Banco Central Europeu e as suas redes de
ligações com os bancos centrais nacionais.
Reconfiguração das relações monetárias a partir do BCE
Como única entidade que resta da união monetária, o BCE pode realizar a função de
câmara de compensação entre os bancos centrais nacionais que procuram
restabelecer os pagamentos das trocas comerciais e os movimentos de capitais,
participando os bancos nacionais no capital do BCE com reservas que garantem os
seus direitos especiais de saque sobre os meios financeiros do BCE.

Bloqueamento do sistema interbancário europeu e
penetração de operadores externos
O colapso do sistema monetário europeu é uma oportunidade para
os operadores com outras moedas que passam a ser usadas nas
trocas comerciais e nos movimentos de capitais. Em regime de
globalização competitiva, com liberdade de circulação de capitais, o
vazio de descontinuidade aberto pela crise do euro será preenchido
por outra moeda externa.
A globalização da função bancária implica o preenchimento dos vazios
criados pela crise monetária
Com o regime das liberdades de circulação de pessoas, produtos, serviços e
capitais, uma crise monetária e bancária oferece a oportunidade para a
substituição da moeda e para a ocupação das redes bancárias.

3

Estruturação de moedas regionais
No processo de reconstituição dos sistemas monetários no espaço
europeu depois do colapso da moeda única, as regiões com
maiores afinidades políticas e com maior convergência económica
estabelecem alianças monetárias que retomam o modelo da moeda
comum, mas numa escala menor.
Reconstituição de uniões monetárias parciais
As regras a respeitar nestas áreas monetárias de menor escala são
idênticas às que existiam no regime da moeda comum, mas é maior a
consistência interna de cada uma.

Fragmentação do espaço europeu com formação de áreas de
dominação com base na função monetária
O colapso da união monetária europeia resultou da incapacidade
para respeitar a disciplina do Tratado Orçamental, mas o resultado
último é a subordinação a centros de dominação externos, que
exercem o seu poder pela via da moeda de circulação global que
for usada para substituir o euro.
A crise monetária na Europa é a oportunidade para a ocupação
do espaço económico europeu por forças exteriores
É possível ocupar um espaço económico sem ter de combater quando se
pode usar as janelas de oportunidade abertas pela crise monetária e
económica.

4

União Europeia, união monetária e a hipótese da estagnação secular

A diminuição do crescimento potencial acentua a necessidade da coordenação e da escala que a União Europeia e a moeda
comum asseguram a cada um dos Estados europeus.
A hipótese de Alvin
Hansen sobre a
estagnação secular

Uma deficiência persistente da procura pode reduzir de tal
modo o crescimento potencial que só uma taxa de juro real
negativa poderia desmotivar a propensão à poupança e
convertê-la em propensão ao investimento. Esta armadilha da
preferência pela liquidez torna-se um bloqueamento quando
as taxas de juro e de inflação estão na vizinhança de zero.

O regime da globalização com livre circulação
acentua este risco porque as economias
emergentes com crescimento tornam-se
atrativas para o investimento, agravando a
estagnação das sociedades desenvolvidas
maduras.

As assimetrias
alimentadas por uma
moeda comum em
economias com
competitividades
diferentes

As assimetrias entre regiões credoras e regiões devedoras
reveladas pela moeda comum deveriam ter sido evitadas pelo
processo de convergência das economias dessa área
monetária pelo regime do mercado único – e só depois
entraria em vigor a moeda única. Não tendo sido respeitada
esta sequência, formou-se uma crise monetária que só a
instituição responsável pela gestão da moeda poderá
controlar.

Em condições de estagnação secular, as
dívidas acumuladas por efeito das assimetrias
induzidas pela moeda única europeia não
poderão ser absorvidas pelo crescimento ou
pela inflação, pelo que terão de ser
consolidadas no balanço do banco central do
euro.

A configuração da
soberania monetária
europeia como
condição necessária
para absorver os
desequilíbrios
gerados pela moeda
comum

Em regime de globalização competitiva, o trilema que se
estabelece entre o Estado nacional, a política democrática e a
integração económica implica, quando há uma moeda comum,
que exista uma entidade com soberania monetária que possa
absorver os desequilíbrios acumulados no passado (por
imprudência ou por desconhecimento das condições de
equilíbrio sustentado) e possa orientar a decisão política para
que os desequilíbrios não voltem a ser alimentados.

O trilema de Dani Rodrik está referenciado a
Estados nacionais e a moedas nacionais
integrados em sistemas cambiais. Com a
moeda única europeia há um banco central
que é comum, o que significa que a resolução
do trilema é uma função própria do Banco
Central Europeu, a que os utilizadores da
moeda comum devem subordinar-se.

O papel do Banco
Central Europeu na
formação do
federalismo
monetário na Europa

Detentor da soberania monetária por transferência de poderes
dos Estados nacionais que participam do regime de moeda
comum, o BCE, como banco emissor e pagador em última
instância dessa moeda comum, tem os recursos financeiros
necessários para responder ao risco da estagnação secular e
tem o balanço onde pode acomodar as dívidas acumuladas no
passado pelos Estados participantes.

O federalismo monetário configurado pelo BCE
não implica o federalismo político, apenas
exige o reconhecimento da política monetária
comum, ou a disciplina do euro, que é inerente
à existência de uma moeda comum – o que
não pode deixar de ser reconhecido nas
ordens internas de cada Estado.
44

As propostas da Missão Crescimento
Medidas “Integração Europeia”

Apesar dos cenários de evolução identificados incluírem
cenários de maior e menor intensidade de integração
europeia, a Missão Crescimento defende que a solução
para a crise e o caminho do crescimento passa pela
maior e gradual integração dos vários Estados-Membros
na Europa.
À União Bancária, cuja construção está já em curso,
devem seguir-se outras etapas, incluindo a União fiscal,
a culminar num modelo de federalização, cujos
contornos não são ainda claros.
A integração dos Estados Nacional deve, contudo, não
descurar as diferenças e assimetrias existentes entre os
Estados-Membros. Mais integração não implica aplicar
uma mesma “receita” para todos, significa compreender
as diferenças e procurar reduzir assimetrias.
No que a Portugal diz respeito, e procurando preparar o
País e a nossa economia para estas fases subsequentes
de integração, propomos a formulação de uma
Estratégia Nacional de Reforma do Estado assente em 5
pontos:
 Educação/Formação.
 Inovação.
 Competitividade orientada para a Exportação.
 Portugal, país limpo.
 Portugal na Europa e na economia global.
A Reforma do Estado inclui um contrato social em
Portugal, integrado num novo contrato social europeu,
que deverá resultar de uma conferência europeia a
realizar o mais rapidamente possível.

Estratégia Nacional de Reforma do Estado

Educação/
Formação

Inovação

Portugal na Europa
e na Economia
Nacional

Competitividade
orientada para a
Exportação

Portugal,
País Limpo
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Estratégia Nacional de Reforma do Estado
Educação/formação

Educação/
Formação

Medida Bandeira
Reformar o ensino superior, promovendo a criação
de um conjunto restrito de Pólos Universitários
nacionais, mas de âmbito global, que se assumam
como referência nos principais rankings globais e
que:
 Potenciem a investigação aplicada, inovação e
desenvolvimento de conhecimento;
 Tenham dimensão/escala e multidisciplinaridade
para competir à escala global;
 Estejam focados nas áreas/setores onde se
pretende um posicionamento competitivo
diferenciador;
 Possuam reputação global, com quadro docente
de referência global;
 Sejam suportados por parcerias internacionais (no
meio académico e meio empresarial);
 Estabeleçam relações privilegiadas com países de
expressão portuguesa e países asiáticos, como
forma de integração na Europa;
 Gerem emprego através de startups ou redes
empresarias.

Este eixo visa promover a reforma dos diferentes graus de ensino, em
particular o Ensino Superior, procurando promover as condições
necessárias ao desenvolvimento de competências que maximizem a
nossa capacidade de atuar a uma escala supranacional.
• Competências técnicas de base: a par da excelência técnicofuncional, o domínio de línguas estrangeiras (nomeadamente o
inglês) e de tecnologias de informação é a base mínima para
competir globalmente.
• Mentalidade de abertura à mudança e ao mundo: a
disponibilidade de mudança (geográfica e funcional) é outro
requisito mínimo para competir globalmente, o que implica uma
noção diferente das distâncias e a minimização das restrições à
mobilidade.
• Visão estratégica global: capacidade para ambicionar, procurar
informação e pensar à escala global, através do ganho de
experiências profissionais e de aprendizagem multigeográfica e
multifuncional.
• Cooperação global: a capacidade de conexão, comunicação e
trabalho em equipa, com diferentes pessoas e instituições, em
diferentes contextos e em diferentes geografias, compreendendo a
necessidade de ganhar escala, conectar competências e fomentar
sinergias através da cooperação.
• Empreendedorismo e inovação: a capacidade de pensar de fora
diferente e agir proativamente, assumindo riscos e mobilizando os
outros para empreender, como alavanca para construir a mudança e
inovar.
• Foco na Empregabilidade: responsabilizando as universidades e
institutos politécnicos pela empregabilidade dos seus alunos.
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Estratégia Nacional de Reforma do Estado
Inovação

Inovação

O passado recente é exemplo de um aumento exponencial das
potencialidades oferecidas pela inovação. A Inovação permite
reinventar, entre outros, modelos de negócio, processos produtivos e
produtos.
A evolução a este nível favorece também a globalização dos
negócios, a partilha de experiências e a troca contínua de
informação.

Medidas Bandeira
 Reativar um Programa de Inserção de Doutorados
nas empresas, especialmente nas áreas de ciência
e tecnologia, programa que aliás já existiu de
2000 a 2006 no âmbito da AdI e com uma taxa de
execução de 125% (sublinhe-se que cerca de 250
doutorados foram assim inseridos nas empresas,
durante o período de vigência deste programa) e
que foi inexplicavelmente descontinuado em 2006.
Este programa é também um claro incentivo de
política pública que procura promover a apetência
interna das empresas pela inovação tecnológica
devidamente.
 Retomar e divulgar os Programas de Apoio à
Criação de Centros de I+DT devidamente
estruturados e hierarquizados no seio das próprias
empresas. Este tipo de programas, que já
existiram no âmbito da AdI, devem assegurar
todavia nos respetivos regulamentos a
necessidade de se evidenciar a existência de
projetos de atividades específicas de I+DT
devidamente articuladas com a estratégia da
competitividade empresarial.

Na perspetiva empresarial, e num cenário de maior integração
europeia, a inovação tem impacto na captação de investimento
estrangeiro, na internacionalização da atividade de empresas nacionais
para outras áreas geográficas, no estabelecimento de parcerias e
alianças estratégicas e no acesso a dados, que devidamente
trabalhados, apoiam as empresas na sua atividade diária e no seu
planeamento de médio e longo prazo.
Neste âmbito destacamos ainda:
• A necessidade de assegurar a incorporação da inovação nos
processos produtivos, seja ela interna ou produzida em polos
tecnológicos, traduzindo-se em novos processos, formas de
organização e novos produtos e serviços.
• Conciliar ativamente e concretizar a investigação que se faz,
nomeadamente nas universidades, com a inovação nas empresas.
• Concretizar o imperativo do investimento privado canalizado para a
inovação.
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Estratégia Nacional de Reforma do Estado
Portugal na Europa e na Economia Global

Portugal na Europa
e na Economia
Nacional

Operar numa escala supranacional traz desafios acrescidos para a
Economia Nacional. É, por um lado, necessário assegurar que existem
mecanismos suficientes para atrair investimento e atividade produtiva,
e, por outro lado assegurar a nossa conexão ao mundo.
Os boletins dedicados à Conectividade e Atratividade exploram estes
domínios e, no que concerne à integração europeia, destacamos a
necessidade de promover a existência de infraestruturas que nos
liguem à Europa e ao Mundo e de mecanismos que permitam às
empresas nacionais se ligar a redes empresariais transnacionais.

Medidas Bandeira
Infraestruturas:
• Assumir a vocação estratégica de Portugal como plataforma marítima europeia com a garantia de financiamento comunitário
adequado ou, na ausência destes recursos, através de parcerias estratégicas fora do espaço europeu.
• Promover a conectividade e o acesso ferroviário dos portos portugueses às linhas transeuropeias de transporte de mercadorias, desde
que assegurado o financiamento nacional.
• Abrir e facilitar o investimento de construção de um parque de tanques em Sines de forma a desenvolver esse porto como um hub
para transhipment de superpetroleiros.
• Promover a conclusão da 3ª interligação de gás natural entre a Península Ibérica e França para potenciar os 7 terminais de LNG já
existentes na Península.
• Existência de um hub aeroportuário transcontinental: Construção, com um modelo de financiamento assente em capitais privados, de
um novo aeroporto de Lisboa-NAL na margem sul do Tejo (construção por módulos), desempenhando funções de hub no transporte
de passageiros nas ligações europa – Atlântico Sul.
Empresarial:
• Promover parcerias com investidores com capacidade técnica e financeira para promover a aceleração do aproveitamento dos recursos
naturais disponíveis, se possível através da mobilização de recursos financeiros europeus ou, na ausência desses recursos, através de
parcerias estratégicas fora do espaço europeu.
• Potenciar, através de sistemas de incentivo e de capital de risco adequados, a integração de empresas nacionais em redes
internacionais onde tenham maior valor acrescentado evitando lógicas de subcontratação.
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Estratégia Nacional de Reforma do Estado
Competitividade orientada para a Exportação

Competitividade
orientada para a
Exportação

Dada a reduzida dimensão do mercado interno, é fundamental
incorporar o desígnio da exportação e estabelecer metas concretas e
ambiciosas a este nível.
A Missão Crescimento propõe que se estabeleça uma meta para as
exportação de 50% do PIB em 2020.

Medidas Bandeira
• Reativar um Programa de Inserção de Doutorados.
• Facilitar o regime de transmissão de propriedade das empresas de forma a promover a fusão de PMEs para obtenção de escala
suficiente para a conectividade.
• Criar um fundo de promoção externa para produtos portugueses, assente em capitais privados, e com o objetivo de apoiar a
presença de empresas portuguesas em feiras internacionais.
• Criar um portal de apoio à exportação, com consultores especializados e certificados que prestem serviços às empresas portuguesas
que queiram iniciar ou expandir a sua atividade exportadora (conhecimento e apoio a análises de mercados alvo).
• Colocar a Rede diplomática ao serviço das exportações:
 Fazer depender a remuneração salarial nas agências de diplomacia económica dos resultados obtidos numa lógica de gestão por
objetivos.
 Garantir, designadamente pela via orçamental, que os instrumentos e estruturas orientados para a diplomacia económica
mantenham meios materiais e humanos equivalentes aos de instâncias congéneres de outros países desenvolvidos, através de
benchmarking sistemático com as melhores práticas internacionais
 Instituir a obrigatoriedade de auditoria externa independente, bienal, de nível internacional, à operação e qualidade de serviço de
todas as estruturas de diplomacia económica nacional.
 Utilizar espaços físicos da rede diplomática, não ocupados, para a instalação temporária de empresas ou equipas de determinadas
empresas que pretendam entrar no mercado onde as estruturas estão localizadas (face às limitações de espaço, a ocupação além
de ser temporária, tem de estar associada a uma análise da dimensão, autonomia e capacidade de investimento da própria
empresa).
• Otimizar o envolvimento da rede cultural na perspetiva do crescimento económico:
 Promover na CPLP um objetivo de maior integração comercial em articulação com as agências de diplomacia comercial nacionais.
 Organizar investimentos culturais em países com raiz portuguesa, especialmente na Ásia, com aproveitamento para a visibilidade
do país e das suas empresas.
 Manter e organizar a diáspora dos portugueses, organizando e financiando clubes locais onde os produtos e marcas portuguesas
possam ser colocados e divulgados.
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Estratégia Nacional de Reforma do Estado
Portugal, País limpo

Portugal,
País Limpo

O combate à corrupção e à economia 'paralela‘ deve igualmente
assumir-se como um eixo prioritário de atuação nesta Estratégia
Nacional de Reforma do Estado - denunciar e corrigir os vícios e erros
da nossa sociedade.
A nossa capacidade de atrair empresas e investidores estrangeiros
depende, em larga medida, de como olham para a forma como
desenvolvemos negócios, a transparência nos processos de decisão e
também a forma como a justiça funciona e como é responsabilizado
quem prevarica.
O combate à burocracia e a simplificação do ambiente de negócios
assume-se também como promotor desta transparência.

Medidas Bandeira
•

Rever o modelo de relacionamento da Administração
Pública com empresas e investidores, com foco na
empresa e investidor e nas suas necessidades (sejam
elas processuais ou informativas). Atualmente, o
relacionamento é gerido e organizado por Serviço da
Administração Pública, dificultando a interação e
obrigando a empresa e investidor a perceber a
organização do Estado e dos seus serviços.

•

Reforma legislativa que promova a redução da
intervenção do Estado nos processos de
licenciamento:
 Maior foco na fiscalização em detrimento do
licenciamento prévio;
 Papel mais didático do Estado para corrigir
comportamentos em substituição da aplicação de
multas para sanção de comportamentos divergentes;
 Introdução de regras “one-in-one-out” e avaliação de
impacto para PME e startups na preparação de nova
legislação.
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Parte II: Barómetro
Portugal em números
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Legenda:

Economia portuguesa

Tendência:

Aumento

Sem
alteração

Diminuição

Impacto:

Positivo

Sem
impacto

Negativo

O que nos mostram os indicadores? (1/2)
Anuais
Indicador

Fonte

Tendência
(Evol.recente)

Trimestrais

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4ºT
2013

1ºT
2014

2ºT
2014

3ºT
2014

4ºT
2014

INE

0,00%

-2,90%

1,90%

-1,30%

-3,20%

-1,50%

n.d.

0,29%

-0,60%

0,30%

0.86%

0.5%

Consumo Privado (€M)

INE/GEE

114.957

109.774

113.979

113.779

109.579

107.716

n.d.

26.938

27.470

27.237

27 850

n.d.

Consumo Público (€M)

INE/GEE

34.532

37.185

37.334

34.295

30.243

29.699

n.d.

8.271

8.156

8.166

8 150

n.d.

Formação Bruta de Capital
Fixo (% do PIB)

INE/GEE

22.30%

20.99%

19.95%

18.07%

15.99%

14.79%

n.d.

15,06%

14.74%

15,00%

15.37%

n.d.

Défice orçamental

INE/
Pordata

3,60%

10,20%

9,80%

4,40%

6,40%

5,90%

n.d.

2,60%

6,00%

7.40%

4.90%

n.d.

Saldo Primário OE (%PIB)

BdP

-0,20%

-5,40%

-5,40%

-0,60%

-1,20%

-0,70%

n.d.

1,40%

-1.40%

-2.40%

3,30%

n-.d

Despesa da
Administração Pública
(%PIB)

BdP

44,80%

49,77%

51,5%

49,33%

47,39%

44,00%

n.d.

51,00%

46,00%

54,00%

48.50%

n.d.

Despesa com Segurança
Social (%PIB)

BdP

11,65%

13,2%

13,40%

13,50%

14,39%

15,90%

n.d.

14,97%

14.25%.

13.25%

15.51%

13.12%

Saldo Balança Corrente

INE

-10,90%

-10,60%

-7,00%

-2,00%

-1,50%

0.10%

n.d.

0,50%

-1.60%

-1.70%

-1.74%

n.d.

Grau de abertura da
economia portuguesa
(%PIB)

INE

75,00%

63,50%

70,30%

75,70%

78,00%

80,50%

n.d.

77.47%

76.69%

78.44%

79.42%

n.d.

Exportações (%PIB)

INE

32,4%

28,0%

31,3%

35,7%

38,7%

40,6%

n.d.

39.26%

38.30%

39.70%

39.61%

n.d.

Importações (%PIB)

INE

42,5%

35,4%

39,0%

40,1%

39,3%

39,5%

n.d.

38.21%

38.39%

38.74%

39.81%

n.d.

PIB e a Procura
Tx. Crescimento PIB
(face ao período anterior)
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Legenda:

Economia portuguesa

Tendência:

Aumento

Sem
alteração

Diminuição

Impacto:

Positivo

Sem
impacto

Negativo

O que nos mostram os indicadores? (1/2)
Anuais
Indicador

Fonte

Tendência
(Evol.recente)

Trimestrais

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4ºT
2013

1ºT
2014

2ºT
2014

3ºT
2014

4ºT
2014

Pordata

71,7%

83,2%

93,5%

108,1%

123,6%

128,8%

n.d.

129,0%

132,4%
(2)

129.4%

131.4%
(2)

n.d.

Bloomberg

4,52%

4,21%

5,40%

10,24%

10,55%

6,84%

n.d.

6,10%

4.07%

3.65%

3.16%

2.69%

Pordata

182,8%

227,2%

228,3%

217,3%

233,3%

236,4%

n.d.

223,3%

229.8%

n.d.

n.d.

n.d.

Dívida das Famílias (% PIB)

BdP

100,8%

105,9%

103,1%

101,4%

100,6%

99,0%

n.d.

95,63%

89.1%

88.4%.

87.84%

85.7%

Dívida das Empresas Não
Financeiras (% PIB)

BdP

172,5%

179,0%

150.8%

153,6%

162,0%

157,1%

n.d.

183,58%

151.1%

145.3%

n.d.

n.d.

Passivo Sociedades
Financeiras (% PIB)

BdP

328%

357%

360%

338%

335%

324%

n.d.

316.4%

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Taxa de Poupança Bruta
(% PIB)

BdP

10,6%

9,4%

9,8%

10,6%

14,1%

13,5%

n.d.

16,3%

15.4%

15.8%

15.7%

n.d.

População ativa
(em milhares)

INE

5.613,9

5.586,8

5.567,7

5.506,5

5.455,0

5.388,3

n.d.

5.388,2

5 215,0

5243,0

5289.3

5189.8

População empregada
(em milhares)

INE

5.197,8

5.054,1

4.978,2

4.837,0

4.634,7

4.513,5

n.d.

4.561,5

4426,9

4 514,6

4469.4

4.491,6

Taxa de Desemprego

INE

7,60%

9,50%

10,80%

12,70%

15,70%

17,40%

n.d.

15,30%

15,10%

13,9%

13.1%

13,5%

Emigrantes Permanentes
(% da Pop. Ativa)

INE

0,36%

0.30%

0,43%

0,80%

0,95%

1,00%

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Índice de Envelhecimento

INE

116,40

119,30

123,90

127,60

131,10

136,00

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Poupança e endividamento
Dívida Pública (% PIB)

Yields da Dívida Soberana
(a 10 anos)
Dívida Externa Bruta
(% PIB)

Emprego e Demografia

(2) Dados do Banco de Portugal e Eurostat
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O polígono dos constrangimentos
O caminho percorrido e a distância para a meta… em Outubro

Até ao momento e face aos objetivos definidos pela Missão Crescimento, houve já um caminho percorrido visível no polígono dos
constrangimentos e que se traduz:
•

Equilíbrio da balança corrente.

•

Redução do défice orçamental.

•

Saída da recessão técnica (o gráfico exibe a variação homóloga do PIB).

Tx. Crescimento
PIB
3%

Futuro

Legenda:
Ponto de partida
Meta

Défice
Orçamental

-1%

-1%

Défice
Balança
-9%
Corrente

-6%

Passado

Posição 1ºT 2014
Posição Boletim do 4º Trimestre
(valores 3ºT2014, exceto Tx.
Crescimento PIB que se refere ao
4T2014)
Tendência no período entre o boletim
de Abril e o Boletim do 4º Trimestre.

-3%
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Integração
na zona euro

Externo

Financiamento

Parte III - Vetores da estratégia de
crescimento
Avaliação trimestral

Interno

Atratividade

Vetores do
Crescimento
Conectividade,
Inovação
Tecnológica e
Competitividade
Políticas Públicas
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Crescimento económico
Os 6 vetores da estratégia de crescimento

Retomamos neste boletim os seis vetores da estratégia de crescimento e analisamos com maior detalhe o vetor do “Integração na
Zona Euro”.
Financiamento
Interno
Capacidade para gerar
lucro para utilização
em receitas fiscais,
poupança e
acumulação de capital
nas empresas.

Integração na Zona
Euro
Capacidade de
ajustamento à evolução
da moeda comum.

Integração
na zona euro

Externo

Financiamento

Atratividade
Capacidade para
competir e atrair
investimentos dos
agentes que operam na
economia global

vetores da Estratégia de
Crescimento

Estado

Atratividade
Conectividade, Inovação
Tecnológica e
Competitividade

Atratividade

Políticas Públicas
Interno

Financiamento Externo
Capacidade para captar
financiamento externo
e participar nos
programas europeus de
investimento.

vetores do
Crescimento
Conectividade,
Inovação
Tecnológica e
Competitividade
Políticas Públicas

Políticas Públicas
Capacidade para
reformular as políticas
do Estado com critérios
de eficácia e
sustentabilidade.

Conectividade,
Inovação Tecnológica
e Competitividade
Capacidade para
integrar,
nomeadamente através
de IDT, setores da
atividade económica
em cadeias de
produção globais.

Financiamento Externo
Financiamento Interno
Integração na Zona Euro
Legenda:
Tendência:
Avaliação:

Aumento
Positiva

Sem
alteração

Diminuição

Negativa
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Os vetores da estratégia de crescimento
Atratividade

Objetivo

• Valorização dos ativos empresariais, dos recursos humanos e dos recursos
naturais
• Promoção da cultura da competitividade e da flexibilidade
• Ajustamento do nosso ecossistema económico ao exterior
• Mobilidade e óptica da internacionalização

Estado
Melhorias implementadas,
com necessidade adicional
de intervenção

Onde estamos?
Grau de abertura da economia portuguesa, importações e
exportações (%PIB)

Evolução da Taxa de IRC em Portugal e EU 27
35%

100%

79,42%

80%

20%

23,00%

28,30%

20%

60%
40%

30%
25%

62,1%

31,50%

33,00%

34,4%

39,8%

15%

39,6%

10%
5%

27,6%

0%

00%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 14T1 14T2 14T3

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Taxa de IRC (geral ajustada)

Exportações (%PIB)

Fonte: INE

Importações (%PIB)

Taxa de IRC (geral ajustada) - UE27

Grau de Abertura da Economia Portuguesa (%PIB)

Fonte: Comissão para a reforma do IRC - 2013 - KPMG
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Os vetores da estratégia de crescimento
Conectividade, inovação tecnológica e competitividade

• Desenvolvimento de novos processos e tecnologias de produção, com
incorporação tecnológica e impacto transversal na indústria.
• Captura de competências setoriais à escala europeia e global.
• Integração em cadeias de produção globais.
• Participação em programas de desenvolvimento em diversas geografias.
• Programas de construção, gestão e operação de projetos empresariais,
setoriais e de Infraestruturas.

Objetivo

Estado
Melhorias implementadas,
com necessidade adicional
de intervenção

Onde estamos?
Evolução do Logistics Overall Index – Posição portuguesa
no ranking
35

Evolução da produtividade e dos custos unitários do
trabalho (Eur/hora) – Portugal vs EU-17
37,5

40

30
30

25

28,3

34,3

20
20

15

17,6
17,1

15,2
12,4

10
10

5

9,6

0
2007

2010

Ranking Mundial

Fonte: World Bank

2012
Ranking Europeu

2014

00
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Custo Unitário de Trabalho (PT)

Custo Unitário de Trabalho (EU - 17)

Produtividade (PT)

Produtividade (EU-17)

Fonte: Eurostat
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Os vetores da estratégia de crescimento
Políticas públicas

Objetivo

• Ganhos de competitividade.
• Libertação de recursos financeiros (com redução da fiscalidade decorrente
da redução da despesa pública).
• Criação de mercado e de emprego, devolvendo atividades económicas à
iniciativa privada, reforço do papel de regulação e fiscalização.
• Formação de poupança obrigatória para cobrir de riscos individuais
(seguros especializados).
• Políticas de educação e ID&T articuladas com competitividade empresarial.

Estado
Melhorias implementadas,
com necessidade adicional
de intervenção

Onde estamos?
Evolução da Despesa Pública face à Receita Fiscal
(€Milhões)

Taxa de Desemprego vs Rácio de Criação por
encerramento de Empresa

60000
49319
40000

36511

37118

28593
20000

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Receita Fiscal (€M)
Fonte: Banco de Portugal

Despesa do Estado - Total (€M)

20%
18%
16%
14%
12%
10%
08%
06%
04%
02%
00%

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Rácio de criação vs encerramento de empresas

Taxa de Desemprego

Fonte: Informa D&B. O valor de 2014 da taxa de desemprego indicado referese à taxa de desemprego do último trimestre do ano. Os valores anuais ainda
não foram divulgados.
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Os vetores da estratégia de crescimento
Financiamento externo

Objetivo

• Organização de programas de investimento de âmbito europeu para a
competitividade e as redes de Infraestruturas é uma oportunidade vital.
• Programas de privatização de empresas como veículos de alargamento do
âmbito do investimento externo inicial.
• Captação de investimento em fundos de investimento europeus e globais.

Estado
Melhorias implementadas,
com necessidade adicional
de intervenção

Onde estamos?
IDE em Portugal – valor líquido (€Milhões)

Evolução do peso do setor Empresarial do Estado no PIB

10000,0

5,00%

8000,0

4,00%

6000,0

3,00%

4000,0

2,00%

2000,0

2 345

0,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fonte: Banco de Portugal

3,80%

3,20%

6 334

1,00%
0,00%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fonte: DGTF
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Os vetores da estratégia de crescimento
Financiamento interno

• Reconstituição do Sistema Financeiro interno, com resolução das
imparidades e formação de centros de acumulação de capital implica o
apoio e a supervisão pelo BCE.
• Alargamento das maturidades das dívidas soberanas e da correção das
imparidades geracionais terá de ser acordada no âmbito da zona euro.
• Reconstituição do Sistema Financeiro interno será feita no quadro da
evolução do Sistema Financeiro europeu.

Objetivo

Estado
Melhorias implementadas,
com necessidade adicional
de intervenção

Onde estamos?
Evolução da estrutura de financiamento das empresas
(% do activo)
45%

Evolução do peso do investimento no PIB
30%

42,7%
38,7%

40%

20%

35%

36,0%

30%

10%

30,2%
25%

0%

20%
2007

2008

Debt
Fonte: Banco de Portugal

2009

2010

2011

2012

2013

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Equity
Fonte: The Economist Intelligence Unit
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Os vetores da estratégia de crescimento
Integração na zona euro

Estado
• Não sendo uma zona económica perfeita, a zona euro gerou assimetrias de
competitividade e movimentos de capitais com consequências críticas.
• Correção desses efeitos abre a oportunidade para a reconfiguração do
espaço económico europeu e de cada economia integrada.

Objetivo

Melhorias implementadas,
com necessidade adicional
de intervenção

Onde estamos?
Peso da União Europeia nas importações e exportações
portuguesas

Peso da União Europeia no IDE português

80,00%

100,0%

78,00%
76,00%
74,00%

90,3%
90,0%

74,79%
74,46%

72,00%

72,00%

80,0%
72,8%

70,00%
70,30%

70,0%

68,00%
66,00%
2008

2009

2010

2011

2012

Peso da UE nas Importações Portuguesas
Peso da UE nas Exportações Portuguesas

2013

60,0%
2003

2004

2005

2006

2007

2008 2009

2010

2011

2012

Fonte: Banco de Portugal

Fonte: INE e GEE
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A Missão Crescimento

A Nossa Missão

Os Nossos Valores

Liberdade e Independência
A Missão Crescimento é uma

A Missão Crescimento é um espaço de debate e
pensamento independente e livre, sem restrições
de natureza ou orientação política, religiosa, étnica
ou qualquer outra.

Rigor e Isenção

plataforma de pensamento,
debate e produção de ação
orientados para a
sociedade portuguesa;
mobilizando e
congregando esforços em
vista o crescimento
económico de Portugal.

O debate deve assentar em estudos rigorosos e
credíveis, realizados à luz dos melhores
princípios da investigação académica e da
produção do conhecimento científico.

Diversidade

Prioridade à Participação
A Missão Crescimento utiliza todos os meios
ao seu alcance para agregar e interagir com
toda a sociedade, envolvendo o maior
número possível de sensibilidades e
opiniões.
.

A Missão Crescimento acolhe todos os contributos
externos e independentes que, respeitando os seus
valores, contribuam para a promoção do
crescimento económico de Portugal.

Prioridade à ação

Os estudos realizados são propostas de ação,
oferecendo e colocando à consideração dos
decisores públicos e privados propostas e medidas
de ação concretas respeitando os princípios da
economia de mercado e iniciativa privada.
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Esmeralda DOURADO
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•
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