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1943
e o paradoxo político 
português 

O Banco de Portugal previu para 2012 algo que não acontece desde 1943 — o saldo 
positivo da balança comercial. Hoje, como no Portugal de Salazar que vendia volfrâmio 
aos dois lados em confl ito na Segunda Guerra, esta é uma situação extraordinária

A
s economias não são 

empresas mas tam-

bém têm contabili-

dade. Consoante os 

tempos, essa con-

tabilidade foi mu-

dando de feitio e 

de nome. Primeiro 

era só de exporta-

ções menos impor-

tações ou da balança comercial. 

Eram os tempos mercantilistas, em 

que todo e qualquer monarca que 

se prezasse queria que o seu reino 

exportasse mais do que importasse, 

para assim poder ver os seus cofres 

encher. É que as exportações tra-

ziam ouro, em barras ou moedas, e 

as importações levavam-no.

 Todavia, a revolução industrial e 

a primeira grande globalização do 

século XIX mostraram que o exces-

so de vendas ao exterior, afi nal, não 

era assim tão importante, e que se 

devia contar também com o que se 

passava nos mercados de capitais. 

Um país forte como a Grã-Bretanha 

até podia importar (muito) mais do 

que exportava, se conseguisse atrair 

investimentos — ou lucros — para fi -

nanciar a diferença e com isso ga-

nhar riqueza. Nesses tempos, a con-

tabilidade dos países passou a dar 

atenção à balança de pagamentos, 

que inclui fl uxos de mercadorias e 

serviços, mas também fi nanceiros. O 

problema mercantilista desapareceu. 

Durante muito tempo, os gover-

nantes não tinham de se preocu-

par demasiadamente com o que 

se passava nas contas dos países, 

sobretudo no caso dos mais fortes 

economicamente, ou seja, os que 

mais cedo se industrializaram. Es-

se era um problema dos bancos 

centrais, dos banqueiros centrais, 

que velavam pelos níveis de reser-

vas de ouro nos seus cofres. Foi o 

tempo do padrão-ouro. Se um país 

importava de mais e não conseguia 

atrair capitais para pagar o défi ce, 

o dinheiro tornava-se mais escasso 

e o respectivo banco central fazia o 

que tinha a fazer, que era aumentar 

a taxa de juro, o que levava os de-

tentores de capital no estrangeiro a 

olhar para esse país como um bom 

destino de investimento, dado o juro 

mais alto, e ao reequilíbrio das con-

tas externas. Um pouco complicado 

de explicar, mas mais relevante do 

que perceber a simples balança co-

mercial. Bancos centrais e governos 

viviam então numa singular harmo-

nia: um tempo de saudosa memória 

para os primeiros, que nunca mais 

tiveram tanto poder. Um sistema não 

sem alguns problemas, nas perife-

rias da economia internacional, na 

América ou na Europa latinas, onde 

os reajustes podiam implicar severas 

contracção do bem-estar das popu-

lações. Precisamente.

Mas, mesmo nos países mais ricos, 

o idílio equilibrado do século XIX foi 

quebrado com a primeira Guerra 

Mundial, que virou o mundo (e a hu-

manidade) do avesso. O mercantilis-

mo não voltou porque as economias 

eram mais complexas, mas voltou a 

preocupação com a contabilidade 

externa dos países. A guerra viu, em 

muitos lados, as exportações a cair 

e as importações a subir, sem que 

uma solução global, dado o adven-

to da Alemanha nazi e da segunda 

Guerra Mundial e, entre 1936 e 1939, 

o mundo mais avançado voltaria a 

fechar-se. 

A economia portuguesa passou 

por todas as fases acima descritas. 

Foi mercantilista com Pombal, que 

impôs restrições às importações e 

fi nanciou com dinheiros do Estado 

manufacturas capazes de as substi-

tuir. Foi liberal com Fontes Pereira 

de Melo, até onde pôde. Foi incum-

pridora quando o povo exaltado pe-

los espíritos republicanos assim o 

impôs, em 1891 e 1892. E ajustou-se 

às condições de restrição dos paga-

mentos externos, sob a ditadura de 

Salazar, que conseguiu fazer com 

que o povo apertasse o cinto, na Me-

trópole e nas colónias africanas. E 

foi também uma economia de guer-

ra fechada, quando a Europa sob a 

ameaça nazi não conseguia ser de 

outra maneira.

Nesse contexto de guerra, em 

1943, num momento raro da história 

económica de um país europeu pe-

queno e aberto, dentro das suas pos-

Pedro Lains
houvesse disponibilidade sufi ciente 

de capitais para cobrir os défi ces re-

sultantes. O resultado foi o regresso 

da necessidade de os Estados con-

trolarem os fl uxos comerciais, um 

pouco por todo o lado. 

Um mundo fechado
Terminada a Grande Guerra, muitos 

governos procuraram restabelecer o 

equilíbrio do século anterior, o que 

teve consequências negativas quan-

do e onde foi possível, não tendo si-

do possível em alguns casos. Novos 

equilíbrios bilaterais eram necessá-

rios e isso só podia ser conseguido 

com a contracção da actividade eco-

nómica. Se a raiz do mal eram mais 

importações do que exportações, 

então cortava-se no consumo, e pu-

nham-se os súbditos a comprar me-

nos no estrangeiro e a vender mais 

ao estrangeiro. Só que, entretanto, 

muitos desses súbditos haviam sido 

transformados em cidadãos eleito-

res, o que implicou que em alguns 

países socialmente mais avançados a 

forma de resolver o problema tivesse 

de ser outra. Não houve tempo para 
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sibilidades, a economia portuguesa 

conheceu um excedente comercial. 

A consciência de que esse momen-

to está associado a uma situação de 

guerra, com o comércio internacio-

nal bloqueado, com os fl uxos de ca-

pitais virtualmente parados, ajuda 

a perceber a excepcionalidade do 

registo. Para além disso, sem ca-

pacidade de importar, os cidadãos 

remediados, remediados fi caram, e 

os pobres, pobres fi caram, de nada 

lhes valendo o aumento de expor-

tações, baseadas aliás em negócios 

de Estado a Estado, alguns pouco 

dignifi cantes (como a exportação 

de volfrâmio para a Alemanha na-

zi). Foram anos duros que fi caram 

na memória de muitos. 

É possível que os anos em torno 

de 1943 tenham sido mais críticos 

do que os anos mais afamados, em 

torno da crise fi nanceira de 1891 e, 

porventura, apenas comparáveis aos 

anos a seguir à primeira Guerra Mun-

dial. A censura salazarista, o estado 

de guerra, a falta de capacidade de 

comunicação poderão estar na base 

de algum desconhecimento sobre a 

gravidade da situação. Mas o enorme 

sucesso de que a seguir se passou 

seguramente que em muito ajudou 

ao esquecimento. 

E o que se passou foi a chegada 

da brilhante nova ordem económica 

internacional, desenhada a partir da 

conferência que teve lugar em Bret-

ton Woods, em 1944. Nela se dese-

nhou um mundo ocidental com tudo 

aquilo que havia estado ausente no 

período de entre as guerras, incluin-

do cooperação entre países, criação 

de instituições de largo espectro in-

ternacional, fi nanciamento público 

às economias e, acima de tudo, o re-

gresso à despreocupação mercanti-

lística. Tudo isto foi entregue num 

pacote de que o Plano Marshall foi 

o elemento mais publicitado, mas 

não necessariamente o mais impor-

tante, e que continha ainda o FMI, 

o Banco Mundial, a Organização Eu-

ropeia do Comércio Livre e a União 

Europeia de Pagamentos. O Plano 

Marshall forneceu fi nanciamento, 

a troco da liberalização comercial 

na Europa e da criação de um sis-

tema centralizado de pagamentos 

internacionais e, ainda, do perdão 

das dívidas alemãs, para permitir a 

mais rápida recuperação da princi-

pal economia europeia.

Com toda a retórica nacionalista, 

africanista e antieuropeia, o Gover-

no de Salazar, mais a gosto do que 

se pode imaginar e seguramente 

em conformidade com que o go-

vernante sabia ser necessário para 

a economia portuguesa, embarcou 

nessa nova vaga da vida económica 

internacional. Curiosamente, ou não 

tanto, embarcou em políticas opos-

tas às que tinham sido seguidas nos 

anos 1930, quando a economia por-

tuguesa foi obrigada a contrair-se. 

Nos anos 1950 e décadas seguintes, 

o Governo deixou que a economia 

se abrisse, tivesse enormes défi ces 

comerciais, importasse capitais, de-

pendesse de remessas de emigran-

tes. Um milagre. 

Salazar, o teórico, sabia o que esta-

va a fazer: afi nal, foi autor de O ágio 
do ouro (1916), um livro raro na expli-

cação das difi culdades de economias 

como a portuguesa, difi culdades que 

levaram à crise de 1891-1892, e de que 

Isto é assim em todo o lado, mas 

nuns casos é mais visível do que em 

outros. Por exemplo, a Andaluzia 

sofre dos mesmos pecados relati-

vamente ao resto de Espanha e os 

fl uxos não serão muito diferentes 

daqueles que se registam entre Por-

tugal e o resto da Europa. Mas os 

circuitos dentro dos Estados não 

são contabilizados, e são compen-

sados por movimentos fi nanceiros 

de natureza política. Era esse, aliás, 

o objectivo do euro, na integração 

europeia.

O problema com estas econo-

mias é que as entradas de capital 

são sensíveis a fl utuações na activi-

dade económica externa e interna. 

Se a economia internacional sofre 

perturbações, decorrentes de uma 

guerra, de uma crise nos mercados 

internacionais, o capital estrangei-

ro torna-se menos disponível. Se 

as economias nacionais sofrem 

perturbações sérias ou se apare-

cem difi culdades de pagamento, o 

mesmo acontecerá. Essas crises são 

inevitáveis e imprevisíveis. Tanto é 

assim que um dos segredos do êxi-

to do segundo pós-guerra foi preci-

samente a criação do FMI, que se 

constituiu como prestamista de úl-

tima instância, isto é, como agência 

governamental de crédito externo, 

quando ele se torna escasso. Claro 

que a actuação do Fundo ao longo 

da sua história está sujeita a mui-

tas críticas: podiam ter sido menos 

duros muitas vezes. Mas, todas as 

contas feitas, o balanço só pode ser 

positivo e o seu sucesso mostra a 

falta que uma instituição análoga 

faz à Europa do euro.

O excedente comercial verifi ca-

do em Portugal em 1943 foi extra-

ordinário, e extraordinário devia 

ter sido. A sua repetição é extraor-

dinária, e extraordinária deve ser. 

Quando o crescimento regressar, 

os históricos problemas da econo-

mia portuguesa, assim como as su-

as históricas virtudes, regressarão. 

Nenhum governo do mundo pode 

alterar isso. Pode tentar estancar 

o desequilíbrio, se e quando a si-

tuação política nacional e interna-

cional o deixar. Mas não o pode re-

solver. E a felicidade não será segu-

ramente o regresso aos anos 1930 

e às sequelas da década seguinte. 

Tudo o resto são diversões, permi-

tidas por uma conjuntura política 

estranha a um país pequeno, eco-

nomicamente em desvantagem, 

mas histórica e inevitavelmente 

aberto ao exterior. 
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ainda hoje o crescimento económico 

português é refém.

Economias sensíveis
Portugal tem uma economia peque-

na tendencialmente aberta a um 

mundo mais desenvolvido, há largas 

dezenas, senão centenas de anos. Em 

1620, 1780, 1870 ou 1914, Portugal era 

menos rico ou desenvolvido do que a 

Espanha, a Grã-Bretanha, a França, a 

Alemanha ou os Estados Unidos. Me-

nor desenvolvimento signifi ca menos 

capital e, havendo menos capital, ele 

é mais caro, as taxas de juro são mais 

elevadas. Nada melhor para que os 

investidores estrangeiros queiram in-

vestir no país mais pobre. O dinheiro, 

todavia, não entra para fi car parado, 

mas para pôr a economia a mexer. A 

contrapartida é a utilização de uma 

parte maior ou menor em importa-

ções, nem sempre compensadas com 

exportações. Nestas circunstâncias, 

naturalmente, os países mais pobres, 

menos desenvolvidos do que os seus 

vizinhos mais avançados, facilmente 

registam saldos negativos nas balan-

ças comerciais. 
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