
Pedro Lains "Já todos
percebemos que o
Memorando da troika
é o que o povo quiser"

Para o economista
muitas das

soluções são
políticas e a Europa

pode sair da crise
com a derrota

eleitoral de Merkel
NUNO RAMOS DE ALMEIDA (Texto)
nuno. almeida@ionline.pt
PATRÍCIA DE MELO MOREIRA
(Fotografia)

O professor Pedro Lains é um dos auto-
res da obra "História Económica de Por-

tugal (1143-2010)". Tem, por estranho
que pareça aos lusitanos de hoje, uma
visão positiva da nossa perfomance eco-
nómica e histórica. Nestes mais de oito-
centos anos conseguimos perdurar, o

que já não é nada mau. Apesar do opti-
mismo do autor, a conversa começou
pelo pessimismo do presente.
Olhando para os mais de oito séculos
de história de Portugal, esta crise é

uma acontecimento normal ou é um
momento extraordinário?
É claramente um momento extraordi-
nário. A comparação mais próxima tal-
vez seja com a crise de 1891, em que Por-

tugal também teve problemas de finan-
ciamento externo. Mas a maneira como
foi resolvida essa crise foi diferente de
como estão a tentar resolver esta. Por
várias razões, entre as quais se conta a

integração europeia.
Acha que estamos perante um
momento de inflexão histórica?
É, de facto, um momento de inflexão para
a economia portuguesa e a forma como
tem sido gerida até agora. A grande inter-

rogação é se esta mudança radical tam-
bém vai envolver a Europa no seu con-

junto. Para a economia portuguesa segu-
ramente é, porque havia coisas que
estavam garantidas, até por alguns lap-
sos relativamente à interpretação do que
era o curo, que vão deixar de estar garan-
tidas. Grande parte da situação em que
nos encontramos decorreu do facto de
haver financiamento externo barato e

em quantidades avultadas. Esta utiliza-

ção indevida do crédito não é culpa dos

governos nem das pessoas. É devido ao
funcionamento dos mercados e à manei-
ra como o curo se estava a comportar:
não havia alertas para que os estados, as

pessoas e as empresas limitassem o seu
nível de endividamento.
Mas não haveria uma forma mais vir-
tuosa de ter utilizado o crédito? Ter
crédito barato não é mau, mas nada
nos forçava a utilizá-lo para coisas inú-
teis.

Sim, mas estes ciclos virtuosos não são
sinalizados por planos e grandes percep-
ções do futuro. Estes ciclos virtuosos
acontecem quando os sinais dos merca-
dos, que é aquilo a que as pessoas res-

pondem em todas as circunstâncias, exis-
tem. Se o juro é baixo, as pessoas pedem
dinheiro. Se a capacidade de endivida-
mento é elevada, as empresas endivi-
dam-se. Porque isso oferece vantagens,
ganhos de bem-estar nas condições de
vida e na vida das empresas e até ganhos
eleitorais para os políticos. E é mesmo
assim, não é nenhum crime um partido

estar no governo e querer ganhar as elei-

ções. É assim que funciona a democra-
cia. O problema é que a moeda única
escondeu os risco acrescidos, para os

agentes económicos, a que esse endivi-
damento estava sujeito.
Num dos últimos capítulos do vosso

livro, em que abordam a economia

portuguesa de 1910 até 2010, defendem

que se verifica uma convergência com
a Europa. No entanto, verificamos que
há apenas três períodos em que se
verifica uma aproximação aos países
desenvolvidos da Europa: durante a

Segunda Guerra Mundial, no período
de integração na EFTA, dos anos 50
aos anos 70, e do final dos anos 80 ao
início dos anos 90, antes da adesão ao
curo. Pode dizer-se que a integração
europeia nesta última fase não foi bem
gerida?
Pode somar-se a isto o período entre as

duas guerras, em que houve convergên-
cia em relação à Europa, apesar do pro-
teccionismo. É preciso ter em atenção
que a Grande Depressão não atingiu toda

a gente. Isso demonstra que nem sem-

pre a convergência implica abertura. O
desenvolvimento não esteve sempre liga-
do na nossa história a momentos de aber-
tura ao exterior. Retirando essa lição
temos de pensar em duas situações: que-
remos convergência e temos de ter uma
visão da economia um pouco mais pro-
teccionista, que permita essa convergên-



cia ou queremos manter a abertura ao
exterior e aceitar uma menor conver-
gência. É este dilema que se está a viver,
não quer dizer que daqui a 20 anos não

possa ser diferente. Hoje aceitar a aber-
tura é também aceitar que nos próximos
dez ou 15 anos a economia não se apro-
ximará dos níveis médios da Europa.
E nós temos uma palavra a dizer sobre
essa abertura?
Cada vez menos. Fundamentalmente
não temos, mas não é que haja alguém
a mandar em nós, é que não há um núme-
ro suficiente de estados, governos e elei-
tores na Europa que o queiram. Porque
se houvesse mais povos da Europa que
quisessem mais proteccionismo essa

solução podia estar em cima da mesa.
Foi um pouco aquilo que o Cameron fez
na última cimeira. Ele isolou-se. Os bri-
tânicos estão um pouco fartos dos resul-
tados da integração e têm capacidade de
estar fartos. Já há eleitorados, como os

britânicos e os suecos,

que têm capacidade de
sinalizar aos seus gover-
nos que não estão inte-
ressados numa via-de

integração que ponha
os seus direitos em cau-

sa.

Mas há em Portugal
alguma capacidade
para isso? Parece que
o eleitor português
aceita de boca fecha-
da um grau de sofri-
mento superior ao

que cabe ao eleitor
britânico e ao sueco.
A nossa economia é

mais fraca, de modo que a não partici-

pação no espaço europeu tem consequên-
cias mais negativas que para os britâni-
cos. Embora seja preciso dizer que o

governo do Reino Unido fez, em parte,
bluff. É jogo político. Não é de admitir
que o Reino Unido saia da União Euro-
peia, da união aduaneira, do mercado
único e por aí fora. Não é de prever que
isso aconteça Até porque o mercado úni-
co e a união aduaneira são importantís-
simos para a Grã-Bretanha, embora eles

participem noutros espaços e tenham
ligações históricas com os Estados Uni-
dos.

Mas nós não estamos completamente
entalados neste processo de integra-
ção? Aderimos a uma moeda única

que diminuiu a nossa competitividade
cerca de 20%, estamos numa gama bai-
xa das exportações que sofrem com a

globalização e a abertura da Europa
aos produtos dos países emergentes, e
não temos capacidade de saltar para o
modelo económico e industrial de paí-
ses como a Alemanha...
É por isso que é um contra-senso e um
contra-senso que se verifica noutras
democracias, Portugal ter um governo
tão à direita Somos uma economia pobre
e precisamos de redistribuição e quem
faz tradicionalmente essa redistribuição
são os partidos socialistas. Essa redistri-
buição tem consequências por vezes
negativas a médio e longo prazo e é por
isso que muitas vezes não é suficiente-
mente generalizada. Quando falo em
redistribuição falo, por exemplo, dos

pacotes estruturais de Jacques Dellors.
Este tipo de coisas que beneficiam os paí-
ses da periferia. É por isso um contra-
senso nós termos este comportamento
excessivamente monetarista, que tem

implicações negativas para o bem-estar
em Portugal.
Mas tínhamos margem para não ter?
Claramente tínhamos, como mostraram
os governos do Sócrates. Com todos os
defeitos que ele teve do ponto de vista
político, que em parte explicam o facto
de termos de enveredar agora por uma
solução radical, a sua gestão financeira,
ao comportar-se relativamente mal, no
limite das possibilidades relativamente
ao défice e à dívida, obteve vantagens
para Portugal. O actual governo está a
fazer o contrário, está no limite inferior,
estão a ter excedentes orçamentais. Ago-
ra falam de coisas extraordinárias como

pagar dívidas do Estado, não se percebe
o que querem dizer. No outro dia Passos
Coelho usou a expressão "terem dispo-
nibilidades monetárias". Se eles estão
com excedentes orçamentais, isso tem
efeitos negativos na economia portugue-
sa. Por outras palavras, podemos estar
abertos e não temos provavelmente alter-

nativa, mas podemos ter diferentes tipos
de comportamento.
Mas o governo Sócrates não tem res-

ponsabilidades no nosso excesso de
endividamento e em ter-nos escondido
isso?

Sócrates mentiu bastante, mas o pior de
Sócrates não é a política financeira nem
económica. O pior do anterior executi-
vo é mesmo a política e a promiscuida-
de entre os interesses públicos e priva-
dos. Problema que muitos governos do
PSD também têm.
Uma das razões estruturais do nosso
atraso não é a manutenção deste

continua na página seguinte »

"Se queremos convergência, temos
de ter uma visão da economia um
pouco mais proteccionista"

"Se houvesse mais povos da Europa
que quisessem mais proteccionismo,
ele seria possível"

O pior de Sócrates não é na política
financeira nem económica. O pior
foi mesmo na política"



modelo de baixos salários, que permi-
te que os empresários retirem lucros
sem necessidade de inovar?
Há um efeito de causa e consequência:
é muito difícil perceber se a desigualda-
de é uma causa de um desenvolvimen-
to menos bem sucedido ou é uma con-

sequência dessa mesma falta de desen-
volvimento. Em geral, a minha inter-
pretação seria que é uma consequência,
o que não quer dizer que em determina-
dos momentos não haja fortes redistri-

buições de rendimento que possam ter
consequências no desenvolvimento.

Digo-lhe isso porque há estudos de
economistas do FMI que associam a
eclosão desta crise e até o endivida-
mento dos particulares ao aumento da

redistribuição desigual do rendimento

que terá precedido a crise.
É possível, mas é preciso ter cuidado com
essas análises muito gerais porque os

estudos desse tipo também dizem que a

contracção do défice tem efeitos expan-
sionistas. Dão para tudo. Agora as desi-

gualdades são mais um problema social

que um problema económico. Não é por
causa da desigualdade que temos mais

sapatos, é por outras coisas. As questões
económicas são mais complexas e difí-
ceis de alterar. Realmente, nós temos
uma população com pouco capital huma-

no, que está a mudar lentamente, temos,
ao contrário do que se diz, um menor
investimento em infra-estruturas, as nos-
sas empresas são menos capitalizadas,
os nossos empresários têm uma menor

• capacidade e também temos um acesso

ao mercado mais difícil e temos custos
de contexto mais elevados por sermos
mais pobres. Tudo isso está ligado e a

desigualdade faz parte deste bolo de des-

vantagens que é difícil de quebrar.
Dois dos vectores do projecto europeu
eram a pacificação da Europa através
da criação de uma rede de interesses
comum aos países-membros e uma
paz social devida, em grande parte, à
existência do modelo social europeu.
Com esta política de austeridade estes
efeitos não correm risco?

Quando analisamos aquilo que se está a

passar na Europa temos de ter em aten-

ção que há grandes ciclos que decorrem
de mudanças eleitorais. É errado falar
na Alemanha, o que é correcto é falar da

posição do actual governo alemão. É erra-
do falar numa posição una da França, o

que é correcto é falar da posição do gover-
no de Sarkozy. Em 2012 vai haver elei-

ções em França. Se o governo for altera-

do, isso pode alterar significativamente
a posição do governo de Paris em rela-

ção à União Europeia. Em 2012 vamos
ter eleições muito importantes em Fran-

ça e em 2013 na Alemanha.
Mas não podemos também dizer o

contrário, que o ciclo eleitoral condi-
cionou a possibilidade de a chanceler
Merkel ser mais generosa com os paí-
ses periféricos da Europa?
Exacto. Mas existe um grande parado-
xo. Apesar de ela ter tomado estas posi-

ções, a situação na Europa está a contri-
buir para ela estar a perder do ponto de

vista das sondagens eleitorais. Parecia

que estava a responder ao seu eleitora-
do ao responder à crise europeia da for-

ma como o fez e apesar disso tem perdi-
do nas eleições regionais que se têm suce-

dido.
Mas não considera que a partir dos

anos 80 as diferenças entre partidos
conservadores e socialistas se estreita-
ram?
Agora é um momento em que estamos
a ver que não. Vemos que há duas for-
mas de gerir a crise e a integração euro-

peia. No debate político francês e ale-
mão verifica-se que há duas formas dife-

rentes de ver a Europa. O candidato
socialista francês às presidenciais, Fran-

çois Hollande, já disse que não iria cum-

prir aquilo que foi assinado na última
cimeira. Eles está contra isso. Esta coi-
sa absurda do défice estrutural - isto é

um absurdo, défice estrutural não exis-

te, tem de ser determinado por qual-
quer coisa.
Esta crise é normalmente comparada
com a depressão de 1929...

A parte interessante é que a resposta de

2008 em todo o mundo de certo modo

parece aprender com os erros do passa-
do. A reposta foi a oposta à de 1929, foi

a expansão dos défices das dívidas públi-
cas, e isso durou entre 2008 e 2010 em
todo o lado. Aqui corresponde ao momen-
to Sócrates. Aconteceu com Gordon Brown

na Grã-Bretanha, começou a acontecer
com George Bush nos Estados Unidos.
Em grande parte para salvar os bancos

apanhados pelo subprime.
Não, em grande parte para salvar o sis-

tema financeiro e o financiamento da
economia. E foi por isso que não caímos

numa grande depressão. Agora nós esta-

mos numa outra fase que é resolver as

consequências desta resposta, que pro-
vocou graves desequilíbrios financeiros

em termos internacionais, com conse-

quências dentro dos estados e nas rela-

ções com os vários países. •

Algumas das consequências desta res-

posta, por exemplo o défice público, já
existiam antes...
Mas foram muito agravadas com a neces-
sidade de responder à crise do sistema
financeiro.
Mas anteriormente, antes do advento
do curo, não houve na Europa uma
tendência generalizada para maqui-
lhar as contas e colocar despesas do
Estado fora do orçamento, suborça-
mentando coisas para cumprir os cri-
térios de Maastricht?
Mas isso foi antes e é mais uma questão
ligada à união económica e monetária e
à má condução do Eurostat. Voltando
atrás, houve essa primeira resposta para
combater os desequilíbrios porque o endi-
vidamento crescente estava a atingir uma
situação explosiva. Enquanto no resto
do mundo o combate à crise tem toma-
do em conta os problemas do crescimen-

to, na Europa o problema é diferente. As

políticas de austeridade estão a ser mal
distribuídas e estão a ser aplicadas onde

menos deviam ser. É como se nos Esta-
dos Unidos as políticas de austeridade
estivessem a ser aplicadas apenas sobre

os estados mais pobres. Agora que é pre-
ciso corrigir estes desequilíbrios com
alguma austeridade isto é óbvio. O mun-
do não poderia continuar com um aumen-
to dos défices e das dívidas dos estados
a este ritmo. Seria insustentável.
Mas não há em Portugal várias crises

que se somam a esta? Defende o papel
benigno do governo Sócrates, mas

para além dos desequilíbrios existen-
tes e de um certo esconder de contas,
não podem ser imputados a esse exe-
cutivo uma série de malefícios, como a

multiplicação de parcerias público-
privadas?
Em primeiro lugar, esse esconder de con-
tas foi determinado pelo Eurostat. Foi
uma ineficiência crassa das instituições
europeias para facilitar o cumprimento
dos critérios de Maastricht. Foi um gran-
de disparate. Foi a miragem de que os

governos podiam-se financiar-se ilimi-
tadamente nos mercados e subcontra-
tar privados. O governo Sócrates exage-
rou nesse caminho. Além disso, tradicio-
nalmente há um excesso de entrosamento
em Portugal entre os interesses priva-
dos e os governantes. O que é preciso ter
em atenção é que estes erros que exis-



tem sempre, e são mais graves nas eco-
nomias mais pobres, não são o centro do

problema. Nós não temos muitas auto-
-estradas, nós temos uma auto-estrada
a mais. Nós não temos infra-estruturas
a mais, nós temos um aeroporto a mais.
Mas em todos os países desenvolvidos
existem vários aeroportos a mais. Não
são essas ineficiências de governação
que explicam o problema português. Foi
nesse grande logro que Pedro Passos
Coelho e Vítor Gaspar caíram. Eles jul-
gavam que chegavam ao governo e resol-

viam facilmente as coisas porque tudo
era culpa do anterior executivo. Limpa-

"Em 2012 vamos ter
eleições muito

importantes em França e
em 20 1 3 na Alemanha,

que podem decidir"

"O défice estrutural é
uma coisa absurda, não

existe, tem de ser
determinado por

qualquer coisa"



Autor de um texto de opinião em
que lamentava que Vítor Gaspar
fosse ministro das Finanças de

Portugal, Pedro Lains não acredita
que ele cumpra o seu mandato até.

ao fim. Defende que o ciclo eleitoral
vai obrigar Passos Coelho

a mudar de política



vam tudo, comportavam-se impecavel-
mente e o país ia cantando e rindo ale-

gremente até à felicidade total. E isso
não é assim, os problemas são muito
mais graves que a estupidez, a incom-

petência, a burrice ou a corrupção dos
ministros de um governo específico.
Acha que há uma diferença abissal entre
a política deste governo e a do anterior?

Completamente. Este governo, para mim,
é uma grande decepção, porque eu jul-

gava que estávamos num país bastante
mais sólido, em que as mudanças de par-
tido de governo não significavam uma
inflexão de política radical.
Mas essa mudança radical não decor-
re de um documento assinado pelo PS

que se chama Memorando de entendi-
mento com a troika ?

Já todos percebemos que o Memoran-
do da troika é o que o povo quiser. Aqui-
lo tem uma enorme margem de mano-
bra. Nada nos obrigava a ter os 3 mil
milhões de euros de folga orçamental
que Passos Coelho diz que tem. A verda-
de é que o Estado teve acesso a uma fon-
te de financiamento que não está a usar.
Ou está a usar para promover uma redis-

tribuição de rendimentos, com implica-
ções no agravamento das desigualdades.
Mas essa redistribuição de rendimen-
tos com a diminuição do peso do fac-
tor trabalho não está a acontecer em
toda a Europa? Não lhe parece qué em
toda a Europa a troika é sempre a
troika e não é o que o povo quiser?
Uma vez que temos uma economia inte-

grada na Europa, as soluções são todas
mais ao menos no mesmo espaço, mas
há uma diferença de grau. Não se trata
de ter políticas económicas opostas, mas
o grau é muito importante: ter um cor-
te de salários de 5% é muito diferente de
ter um corte de salários de 30%. Um cor-
te de 30% em salários que não cresce-
ram em dez anos, como é o caso portu-
guês, é diametralmente diferente de um
corte de salários de 15% em economias
em que os salários cresceram 30% ou
40%, como é o caso da Irlanda.
Pessoas como Medina Carreira defen-
dem que o nosso problema é que os
salários cresceram mais que a produ-
tividade.

Há dois ou três estudos sérios a esse

respeito, incluindo no livro do ministro
da Economia. O mais importante é um
estudo do Campos e Cunha. Todos eles

garantem que não há um problema de
aumento dos custos unitários do traba-
lho relativamente à evolução da produ-
tividade em Portugal. O maior proble-
ma não é pagar mais, é que a economia

portuguesa tem uma composição e uma
estrutura menos favorável que as eco-
nomias mais centrais. O nosso proble-
ma é que exportamos sapatos e não
Mercedes.
É possível algum dia exportarmos
Mercedes?
É possível, mas muito difícil. Por isso se

calhar temos de pensar que se temos a
economia aberta não vamos convergir.
Se olharmos para a estrutura das expor-
tações portuguesas, vemos sectores com-

petitivos e com produtividade alta a cres-

cer, mas ainda pesam pouco na nossa
economia.
Vendo estes oito séculos de história
somos um caso de insucesso crónico?
Pelo contrário, tivemos sucesso, no sen-
tido em que respondemos do ponto de
vista económico e institucional às difi-
culdades que se levantaram ao longo da
nossa história. A força das nossas insti-

tuições está patente pelo facto de estar-
mos a responder à crise de uma forma
diferente da Grécia, e isso não é porque
somos bonzinhos e os gregos maus, é

porque as nossas instituições permitem
que se reaja de uma forma mais civili-
zada. As pessoas sabem que estão repre-
sentadas pelos sindicatos, pelo Presiden-
te da República, pelo Partido Socialista,
etc. As coisas podem ainda não estar a
mudar, mas é possível mudar.
Mas acha que o governo e o ministro
das Finanças vão mudar de política?
Não creio que o ministro das Finanças
se aguente até ao fim. Se for coerente,
demite-se. A partir de uma certa altura
o governo vai ter de alargar os cordões
à bolsa.
Acha que o PS vai entrar no governo?
Acho que sim, mas, mais que isso, o PSD,
com a aproximação do ciclo eleitoral vai
ter de mudar de política.

"Tradicionalmente
há um excesso de

entrosamento entre os
interesses privados e os

governantes"

"Não creio que o
ministro das Finanças,

Vítor Gaspar, se aguente
até ao fim. Se for

coerente, demite-se"






