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ENSAIO

Debate O legado de Vítor Gaspar nas Finanças

F
oram necessários dois lon-

gos anos de governo, outros 

tantos de um dos progra-

mas económicos mais ab-

surdos de que há memória 

na Europa, desde a Grande 

Depressão, e um milhão de pessoas 

sem emprego, para que chegasse 

às mais altas instâncias da nação a 

conclusão de que a contracção ex-

pansionista é uma fi cção teórica sem 

qualquer aproximação à realidade 

económica. A realidade chegou, mas 

isso ainda não é sufi ciente. Não só 

muitos não reconhecem agora res-

ponsabilidades passadas, como não 

se vê ainda coragem sufi ciente para 

levar a cabo a necessária mudança. 

Para tentar compreender o que se 

passou e o que se poderá passar no 

próximo futuro, é preciso ir às ori-

gens do erro que, no caso, juntam 

má análise económica, desatenção 

histórica, ideologia sem rédeas e inte-

resses privados, numa mistura tóxica 

que deveria ser rapidamente inter-
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rompida e nunca mais repetida. Essa 

tarefa não será fácil, mas devemos 

ter consciência da sua necessidade.

Teoria não é economia
Do ponto de vista individual, a maior 

parte das ideias correntes sobre a 

economia portuguesa não tem ori-

gem em especialistas de crescimen-

to económico. São sobretudo ideias 

vindas de juristas, historiadores, 

políticos, gestores, empresários ou 

economistas que trabalham em ou-

tras matérias. A teoria e investigação 

económicas têm um determinado 

grau de especialização, como acon-

tece com outras ciências sociais, e 

os estudos sobre o crescimento eco-

nómico são delas apenas uma par-

te. Economia industrial, teorias de 

gestão ou teoria comportamental 

não são teoria do crescimento eco-

nómico. Acresce que há um núme-

ro muito reduzido de especialistas 

em crescimento económico que se 

debruçam sobre Portugal. A razão 

é que a internacionalização da pro-

fi ssão colocou a investigação sobre 

o país na proporção da sua impor-

tância mundial, que é fraca. 

Do ponto de vista institucional, 

o panorama é diferente, uma vez 

que existem algumas organizações 

que tratam de economias como a 

portuguesa, embora apenas rara-

mente de forma individual. Essas 

organizações fornecem análises 

bastante amplas, permitindo uma 

boa discussão sobre os problemas 

da economia portuguesa. 

Por exemplo, o Banco de Por-

tugal e o FMI são boas fontes pa-

ra conhecer o funcionamento do 

mercado de trabalho, ao passo 

que a Comissão Europeia e a OC-

DE dão-nos estudos sobre a relação 

da evolução da estrutura da econo-

mia portuguesa com os níveis de 

competitividade externa. Acontece, 

todavia, que essas organizações não 

falam a uma só voz, o que dá lugar à 

intermediação dos mesmos não es-

pecialistas e à necessidade de maior 

atenção por parte do público.

Défi ce de conhecimento
Há um défi ce de conhecimento pú-

blico sobre os problemas da econo-

mia portuguesa que afecta negati-

vamente a formação das ideias e 

políticas económicas. 

Os exemplos desse défi ce são 

inúmeros. Talvez a ideia que me-

lhor faz a síntese dos problemas 

em torno da análise económica, e 

que tem mais implicações do ponto 

de vista das opções políticas, lar-

gamente propagada, é a de que a 

economia portuguesa “perdeu” a 

última década. 

De facto, entre sensivelmente 

2000 e o eclodir da presente cri-

se, a economia portuguesa cresceu, 

em média, a menos de 1% ao ano, 

não convergindo para os níveis dos 

países mais avançados da Europa, 

como tinha acontecido em quase 

todo o século antecedente. Mas a 

simples existência de crescimen-

to fraco não implica uma perda de 

crescimento. Com efeito, uma ver-

dadeira análise económica obriga-

ria a demonstrar que os recursos 

internos disponíveis não foram 

utilizados da melhor forma, no 

correspondente contexto econó-

mico internacional. Quem alguma 

vez mostrou que a economia por-

tuguesa poderia ter crescido mais 

rapidamente, com o euro forte e o 

acréscimo da concorrência interna-

cional, nos mercados de capitais e 

de produtos que teve de enfrentar? 

Ninguém. Numa redução ao absur-

do, seríamos obrigados a chamar 

igualmente o século XIX um sécu-

lo perdido, uma vez que também 

então a economia portuguesa cres-

ceu, mas não convergiu. 

Há uma outra explicação para o 

que aconteceu desde 2000, base-

ada na ideia de que as transforma-

ções da economia, resultantes da 

adesão ao euro e da crescente ex-

posição ao exterior, tiveram efeitos 

negativos de médio prazo na produ-

tividade, porque os sectores novos 

e mais dinâmicos apareceram a um 

ritmo inferior ao desaparecimento 

dos sectores velhos e menos dinâ-

micos. Se assim foi, a solução es-

tava à vista, sem necessidade das 

“correcções” políticas.

No fundo, ninguém sabe bem e 

nunca se saberá bem. É isto eco-

nomia: não saber até se saber. Mas 
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a explicação baseada na ideia de 

“década perdida” era tão apelativa, 

que foi usada acriticamente, sem 

questões incómodas.

O mundo não é perfeito
Num mundo de incertezas, mais fa-

cilmente ganham força os pressu-

postos não verifi cados e as teorias 

não testadas. Ora, se a avaliação 

do comportamento da economia 

portuguesa sofreu com a incerte-

za teórica, ainda mais prejudicada 

saiu a avaliação do comportamen-

to dos agentes sociais e políticos. 

O facto de o país ser geográfi ca e 

economicamente periférico, no 

contexto do continente europeu, 

obriga à comparação com socieda-

des mais avançadas. Mas não obri-

ga à conclusão de que o menor de-

senvolvimento resulta de defeitos 

de funcionamento das instituições 

nacionais, da sociedade, dos polí-

ticos, dos investidores ou dos as-

salariados. Na verdade, nos países 

mais avançados tudo ou quase tudo 

funciona de forma mais efi ciente do 

que nos países menos avançados, 

mas isso é apenas uma ligação de 

elementos, não a defi nição de um 

padrão de causalidade. Mas as insti-

tuições nacionais podem funcionar 

de pior forma porque os países são 

economicamente mais atrasados, e 

não o contrário. 

Assim, sem cuidados, ligando 

elementos que poderão apenas ser 

contemporâneos, e não causalmen-

te relacionados, erradamente se 

deduz que um país como Portugal 

cresceu pouco porque tem maus 

tribunais, más leis do trabalho, fe-

riados a mais, autoestradas em ex-

cesso, produção de bens não expor-

táveis em demasia, mares de betão. 

Aquilo que difi cilmente se mede 

difi cilmente se avalia e aquilo que 

se pode medir não é medido. Al-

guém já conseguiu pôr um número 

no peso económico dos bens “não 

transacionáveis”? Quantos olham 

para a repartição do produto e do 

emprego dada pelas estatísticas na-

cionais? E, curiosamente, apesar de 

a crise ser fi nanceira, poucos olham 

para o grau de efi cácia e dimensão 

do sector fi nanceiro, e para a com-

paração internacional do peso eco-

nómico de variáveis sociais, nome-

adamente da saúde, da educação e 

das pensões de reforma. 

Surpreendente ou não, todas as 

contas feitas, a economia e a socie-

dade portuguesas, naquilo que é 

mensurável, são normais, perten-

cem à norma europeia.

O diagnóstico de anormalidade 

completa-se frequentemente com 

a análise que nos diz existir uma re-

corrente incapacidade dos deciso-

res políticos em querer mudar, por 

estarem capturados por interesses 

que não os deixam agir. 

Aliás, como poderia ser de outro 

modo? A economia, argumenta-se 

hipoteticamente, dá-nos o aviso da 

necessidade de intervir, a análise 

institucional e social dizem-nos 

o que está supostamente errado, 

logo, se não se age para corrigir é 

porque alguma coisa o impede, a 

saber, os grupos de pressão.

Política com pés de barro
Foi com este pano de fundo analíti-

co que o Governo de Passos Coelho 

tomou posse. E o memorando de 

entendimento, feito à pressa por 

um punhado de técnicos de gabi-

nete, serviu de guião perfeito para 

a ação. Neste momento, já é menos 

necessário falar sobre os limites do 

guião e o exagero da sua aplicação, 

mas é ainda importante recordar 

que assim foi. 

Em palavras simples, a austerida-

de que o memorando assinado com 

os credores impunha foi duplicada 

e as reformas legislativas por que 

ele pugnava, ditas “estruturais”, 

foram aumentadas. O resultado é 

quase totalmente negativo, dadas 

as consequências das medidas res-

tritivas na actividade económica do 

país, em particular no emprego, no 

investimento e na estrutura empre-

sarial. Do lado dos efeitos positivos 

esperados, pouco aconteceu. 

Quem esperava o contrário nun-

ca se perguntou a sério como cres-

cem as economias. Porventura, 

alguns até procuraram um memo-

rando de entendimento por trás 

da Revolução Industrial britânica, 

passe-se mais esta redução ao ab-

surdo. Quanto aos efeitos negati-

vos, só mesmo quem não conhecia 

a economia portuguesa não espe-

rava a magnitude do que se veio a 

verifi car.

Como foi possível levar a cabo 

um pacote de políticas teorica-

mente mal fundamentadas e ins-

trumentalmente mal desenhadas? 

Como foi possível tanta gente ter 

caído durante tanto tempo e com 

tanto convencimento num erro de 

tamanha dimensão? A explicação 

tem de ir para além das inclinações 

ideológicas e dos desejos políticos 

e é preciso analisar quem de facto 

mais ganhou com essas escolhas, 

a nível nacional e internacional. 

Dessa análise só pode resultar uma 

conclusão, a saber, ganharam os in-

teresses fi nanceiros e os mais ricos 

da sociedade, em Portugal e nou-

tros países. Perderam as pessoas 

menos abonadas, incluindo muitos 

empresários, e, com elas, a social-

democracia e integração europeias, 

e a globalização equilibrada e com 

futuro.

A chave da mudança
A chave da mudança está prova-

velmente na identifi cação dos ga-

nhadores da estratégia destes dois 

últimos anos. Se não forem clara-

mente defi nidos, corre-se o risco 

de não serem detectadas mudan-

ças estratégicas de interesses que 

muito facilmente se adaptam às 

circunstâncias de modo a que tudo 

fi que na mesma. Sejamos claros, os 

interesses, que, afi nal, existem, não 

têm cor partidária e podem impedir 

a mudança. 

Paira no ar a ideia que tudo foi 

feito porque nada mais podia ser 

feito. Mas os derradeiros aconteci-

mentos destes dois anos de gover-

nação, isto é, as últimas manobras 

levadas a cabo pelo Presidente da 

República, com o apoio explícito do 

presidente da Comissão Europeia, 

mostram até que ponto a política 

tem autonomia para além dos su-

postos ditames dos “mercados”. 

Não só se criou uma crise política, 

como foi resolvida seguindo objec-

tivos partidários, legítimos, é cla-

ro, e se mostrou que afi nal havia 

alternativa, de tal forma que a nova 

versão do Governo a irá em parte 

absorver. 

Tudo é possível, tudo é legítimo, 

faça-se o que se quiser, mas não se 

usem pretextos económicos mal 

fundamentados, pois a economia 

é uma coisa séria, e é importante 

para se encontrarem as boas solu-

ções de política económica. Basta 

querer.

Dois anos de Gaspar à frente 
do Ministério das Finanças 
resultaram numa forte erosão 
dos indicadores económicos 
e numa acelerada tendência 
de aumento do desemprego, 
recorda Lains
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