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Gestores nomeados
por Sócrates afastados
da Estradas de Portugal
� Três vogais serão substituídos
antes de terminarem o mandato
OGovernoprepara-separasubstituirAnaTomaz,JoséCastel-Bran-
co e Rui Dinis, os três gestores da Estradas de Portugal nomeados
pelo Executivo de José Sócrates. Empresas 11

Governo quer fechar
acordos com Ascendi
e Edifer este mês
� Renegociação das concessões
permitirá poupar 700 milhões
O Governo estáarenegociarcom aAscendi e aEdiferos contratos
dasconcessõesdoPinhalInterior,BaixoAlentejoeAlgarveLitoral,
esperando assimpoupar700 milhões de euros. Empresas 10
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Mercados dão margem
para falhar défice público

� Primeiro-ministro
admite tudo menos
violar plano da troika

Avisãodosinvestidoresdequeaaus-
teridade pode tornar-se contrapro-
ducente e apreocupação comafalta
de crescimento dos países levam a
maioria dos analistas a afirmar que

uma flexibilização das metas do dé-
fice poderia ser bem recebida pelos
mercados.Oassuntomarcouodeba-
tedeontemsobreoEstadodaNação.
Mercados 16 e 17 e Economia 26 e 27
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Martin Wolf

Bruno Simão

O economista, jornalista e analista
do “Financial Times” esteve na

redacção do Negócios.
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ãopensoquePortugaltenhaqualquergrau
de liberdade dentro daZonaEuro, dispa-
ra Martin Wolf. Para que Portugal possa
voltar ater crescimento económico “tem
dehavermudançasnocentro”daEuropa.
Dependemosportantodaspolíticasdeou-
tros: do que outros nos impõem e do que
outros se impõem asi mesmos. Mas vai a
ZonaEurosercapazdearticularessaspo-
líticas enquanto espaço único, em vez de
somar várias políticas nacionais? “Acho
que não. É porisso que penso que háuma

boahipótese de que aZonaEuro se parta.
Jáo disse muitas vezes. E não me interes-
sao que dizemos políticos.”

VamosàsreceitasdeWolfpararestau-
rar o crescimento económico na Zona
Euro: “Só hátrês formas de fazê-lo”, enu-
mera. “A primeira é que os políticos no
centroestejamdeterminadosemgarantir
que a procura nominal cresce a um nível
adequado para toda a Zona Euro”, o que
implicaquenãohajapolíticasdecontrac-
çãoaomesmotempoemtodooespaçoeu-
ropeu. “O BCE claramente falhou em fa-
zeristo. Aúltimaprevisão do FMI – que é
uma instituição relativamente indepen-
dente, eu não confio na OCDE – aponta
paraum crescimento nominal aprazo de
3% na Zona Euro e isso não é suficiente”,
garante Wolf.

Asegundaforma“éfazercomqueapro-
curacresçadeformaparticularmentefor-
te nos países que não têm restrição orça-
mental, o que é essencialmente a Alema-
nhaepaísesnórdicos–eissopodesertan-
to pelo lado privado ou público, não inte-
ressa.”Emterceirolugar,“ofinanciamen-
toparaospaísesqueestãosobprogramas
de ajustamento”, como Portugal, “temde

sersuficientementegenerosodetalforma
que,vistoqueestespaísesnãopodemdes-
valorizar,possamsustentaraprocuradu-
ranteolongoprocessodeajustamento.Ou
seja, haver mais tempo de ajustamento
que, mesmo assim, serásempre duro”.

A dureza do ajustamento decorre do
“problemaestruturaldecompetitividade
nos países que tiveram défices externos
muitograndesquejánãosãofinanciáveis,
o que leva tempo a corrigir”. Isto quer di-
zerque“sãoprecisasreformasquenolon-
go prazo possamgerarquero ajustamen-
to,quercondiçõesmelhoresparaoinves-
timentoecrescimentonospaísesemdifi-
culdades.”

UmpacotedecrescimentoparaaZona
Europrecisariadetodosesteselementos,
analisaWolf,queduvidadacapacidadede
os executar. É por isso que o economista
nãoconfianapalavradospolíticos,quepo-
dem jurar num dia o contrário do que fa-
zemnodiaseguinte.“Eujávitantossiste-
mas de câmbios fixos em que as pessoas
garantemqueéinconcebívelmudarasua
composição monetária… e depois um dia
isso acontece e toda a gente se pergunta
paraque é que eratodaaquelaconfusão.”

“Este é um proces-
so que, no melhor
dos casos, levaria
pelo menos uma
década a partir de
2009, 2010.
Ficaria muito
surpreendido
se o processo de
ajustamento em
Espanha estives-
se terminado
antes de 2020.”

Mariano Rajoy O presidente do Governo espa-
nhol anunciou ontem um pacote de austeridade
para reduzir o défice. Muitas destas medidas já
foram aplicadas em Portugal: aumento de taxas
de IVA, corte do subsídio de desemprego e do
rendimento de inserção, reestruturação do
sistema de pensões, supressão do subsídio de
Natal dos funcionários públicos, entre outras.

“Portugal não tem qualquer
grau de liberdade na Zona Euro”

Martin Wolf

Redacção*
Aberta
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[Vítor Gaspar] é um tecnocrata muito capaz, um economista
muito capaz, integralmente alinhado com o consenso
europeu sobre política monetária e orçamental e, portanto,
uma pessoa muito adequada para levar a cabo políticas
que foram decididas noutros lugares. Isto não deve ser
uma surpresa para vós. Um país que não consegue pedir
emprestado nos mercados com normalidade já não
é um país soberano. Lamento, mas é assim que as coisas são.

Martin Wolf é jornalista. É economista. É, sobretudo, um dos mais influentes “fazedores
de opinião” da economia global, através das análises publicadas sua coluna semanal no
“Financial Times”, dos seus livros e das conferências internacionais. Foi assim que veio a
Lisboa, a convite do Negócios, para um conferência na semana passada no BES Arte &
Finança. Antes, de manhã, esteve na nossa redacção. Aí, o “inglês céptico” pôde
sustentar as suas dúvidas em relação à Zona Euro, avaliar o que já aprendemos nesta
crise - e falar das soluções. Mas também usar o seu humor. Muito britânico, of course.

PEDRO SANTOS GUERREIRO, EDGAR CAETANO, MIGUEL PRADO E RUI PERES JORGE Texto BRUNO SIMÃO Fotografia

Tecnocracia: “Sistema de orga-
nização política e social funda-
do no predomínio dos técni-
cos”. (Dicionário Porto Editora).
Martin Wolf conhece Vítor
Gaspar, ministro das Finanças
português, há vários anos.

Martin Wolf falou de Portugal, de
Espanha, de Inglaterra, da Alemanha. E
de como nos queixamos dos alemães,
que agem como sempre agiram e
agirão. “Estavam à espera de quê?”
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Se a Grã-Bretanha estives-
se na posição em que está
Espanha, rebentaríamos
com o sistema. Nem pensar
que deixaríamos que
isto nos acontecesse,
nós rebentaríamos com
o sistema.

Redacção
Aberta

M ARTI N WOLF

“Se tivéssemos seguido a política
dos anos 30 Portugal teria falido”

“Com um sistema financeiro
de mercado, isto voltará
a acontecer”

Cinco anos depois dacrise do “subprime”,
aprendemosliçõesnosistemafinanceiro?
“JohnKennethGalbraith,umeconomista
muito liberalparaos padrões americanos,
escreveuumlivromaravilhoso,‘TheGreat
Crash’,sobreacrisede1929.Eoqueéinte-
ressante é que vemos os mesmos fenóme-
nos.SelermosReinharteRogoff,também
vemos os mesmos fenómenos. Nos siste-
mas financeiros das economias de merca-
doháciclicamenteperíodosdeeuforiaque
tendematerdeterminadascaracterísticas.
Os reguladores pensam que tudo é perfei-
to; os banqueiros crêem que estão afazer
montesdedinheiroporquesãobrilhantes.
E, citando Warren Buffett, só se vê quem
nadanuquandoamarébaixa.”

Para Wolf, “o que vimos não é novo. A
escala, essa, é nova, porque temos umsis-
tema financeiro mais integrado. No fim,
todos dizemos: precisamos de regular. E
vamos fazê-lo. Não teremos outra crise
como esta... nos próximos 20 ou 30 anos.

As pessoas que tiraram lições desta crise
pensam que as coisas são diferentes. Não
exageremos no que é novo.”

Martin Wolf considera “correcta” a
ideiadequeossistemasfinanceiroscriam
as suas próprias crises de modo endóge-
no.“Umacoisaqueacompanhacadauma
destas bolhas é uma desonestidade cres-
cente.Aspessoasnãooconseguemevitar
e o dinheiro abunda. Iremos acabar com
muitas dessas situações, teremos um sis-
tema financeiro mais regulado, banquei-
ros relativamente cautelosos, os investi-
doresjánãopressionarãoconstantemen-
te em busca de retornos. Mas penso que
enquanto tivermos um sistemafinancei-
ro de mercado, isto voltaráaacontecer. ”

Aherança, diz, é “um sectorde crédito
gigantesco cheio de lixo. Viveremos com
crédito malparado durante décadas, por-
quenãoestamosapermitiroseucolapso.
Quemestejaatrabalharemfunçõesregu-
latórias teráaexperiênciadasuavida.”

“Não estamos a repetir os erros dos anos 30”, considera Martin Wolf. “No início dos anos
30 todos os governos tentaram equilibrar os orçamentos. Os défices orçamentais foram
muito reduzidos nos grandes países. Os americanos permitiram que um terço dos balanços
dos bancos desaparecesse; que o desemprego subisse até 25%; permitiram uma onda de
falências bancárias pelo mundo fora. A Grande Depressão foi uma catástrofe em termos de
PIB e de políticas de resposta. Nós não seguimos estas políticas. A política monetária tem
sido amplamente mais cooperante. É mais agressiva agora do que foi em qualquer
momento da história. Grandes países já tiveram défices maiores do que os que alguma vez
tiveram em períodos de paz. Não foi permitido o colapso do sistema financeiro. E há
apoios muito importantes, incluindo a Portugal. É óbvio que se tivéssemos seguido a
política dos anos 30 Portugal teria falido. Tal como outros países. Claramente não estamos
a repetir os anos 30. Mas não temos sido tão keynesianos como Paul [Krugman] gostaria -
e eu também. Em 2010, alguns políticos e a OCDE, suportadas pela Zona Euro e pelas
autoridades britânicas, começaram a aconselhar a consolidação orçamental e até
monetária. Essa é uma das razões pelas quais isto vai continuar por muitos anos: é muito
mais difícil para o sector privado recapitalizar-se e desalavancar neste contexto.”

“A união bancária é concebível se a regulação for
retirada de mãos nacionais, se houver alterações
constitucionais, novo Tratado... Deixaria de haver
sistema financeiro português, outro francês,
haveria um só sistema da Zona Euro.”
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“Estamos em cinco anos de crise.
E não a ultrapassámos. A crise é
extraordinariamente longa. Aúnica
comparação ao nível do sector
financeiro é a Grande Depressão.
É improvável ter confiança para
dizer que termina dentro de
outros cinco anos. Provavelmente
nem sequer estamos a meio
caminho, o que é muito deprimente”

“The Kitchen” A conferência de Martin Wolf
decorreu no BES Arte & Finança, que inau-
gurou a exposição fotográfica “Paisagem
Humana”.

“Não vejo a guerra. Mas pode
ser falta de imaginação minha”

A crise dos anos 30 acabou numa Grande Guerra. Corremos os mesmos riscos? “Acho que
não. Mas pode ser falta de imaginação minha.” Martin Wolf confessa: “Tenho pensado muito
sobre isso. Estamos a dois anos do centésimo aniversário da Primeira Grande Guerra, um
acontecimento muito importante na história britânica. Foi o momento decisivo do último
século na história europeia. Uma das características notáveis da psicologia social da altura
foi de que os grandes Estados da Europa tinham-se configurado como Estados de guerra,
atingiram uma mobilização notável das pessoas para a guerra – o que era particularmente
verdade na Alemanha e França – e tinham desenvolvido uma cultura de adoração à guerra.
O que também era verdade para o Reino Unido. Nós não temos este tipo de ideologia agora.
Tornámo-nos extremamente pacíficos, temos culturas quase pacifistas. O contexto é muito
diferente. É por isso que não vejo guerra. Mas consigo ver a desintegração da Zona Euro, da
União Europeia, a emergência de governos populistas de direita – mais do que de esquerda
– e uma quebra da cooperação e prosperidade na União Europeia, o que teria grandes
repercussões globais. O meu amigo Martin Feldstein escreveu um artigo muito famoso na
‘Foreign Affairs’ nos anos 90 prevendo que a Zona Euro levaria à guerra. Eu pensei na
altura, e penso agora, que era um grande exagero, mas é perfeitamente possível imaginar
uma quebra do consenso pós-guerra sobre conceitos centrais como economia liberal e
democracia. Isso teria grandes repercussões, mas não vejo nada nas nossas sociedades que
levasse à guerra. Apenas países com muitos jovens é que pensam em combater guerras. Em
países onde a idade média anda entre os 50 e 60 isso é simplesmente demasiado arriscado.
Agora, o fim da cooperação na UE é possível. O nível de irritação ao mais alto nível entre
governos é muito intenso. E as coisas podem piorar. Na verdade acho que vão piorar.”

“Adeterminação com que a
Alemanha se restabeleceu
como uma gigante máquina
exportadora, entre a reunifica-
ção e 2007, é impressionante.
Foi extraordinário. “
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O jornalismo falhou?
“Estão a brincar comigo”

“Os comentadores previram uma crise desta
escala? A resposta é não. Se me perguntarem
seem2006euimaginavaquedoisanosdepois
osistemafinanceirodeixariadeexistir– foi isto
que aconteceu – não, não imaginava. Nem o
Nouriel [Roubini] teriapensadoumacoisades-
sas. Foi um acontecimento extremo, sem pre-
cedentes.Faltou-meaimaginaçãoparapensar
que tal poderia acontecer”, admite Wolf.

“Osmediasãoumnúmerorelativamentepe-
quenodepessoas.Dependemdasfontesemui-
tos não são técnicos. Mesmo o melhor jornalis-
mofinanceirovaifalharmuitashistórias,hámui-
tacoisaaacontecer.AJPMorgantem2500pes-
soas; o FT tem 500 jornalistas, cinco deles se-
guem Wall Street. Acham que conseguem sa-
ber o que se passa na JP Morgan? Estão a brin-
car comigo. É impossível! É uma indústria im-

possível de acompanhar. Os media vão quase
sempreperdertudo,anãoserqueosregulado-
res ou banqueiros lhes passem as histórias”.

Além disso, “mesmo que os jornalistas pe-
guememalgumascoisas,serãosemprepartes
específicas. Havia coisas erradas no “subpri-
me” e muitos bons jornalistas escreveram-no.
Mas o que é que isto queria dizer para o mun-
do? O presidente da Fed, Ben Bernanke, que
nãoéumhomemestúpidonemtãopró-desre-
gulaçãocomooseuantecessor,Greenspan, fez
um discurso em Julho de 2007, um mês antes
deacriserebentar,emqueestimouqueo“sub-
prime”significariaquasenadaparaosEUA,uns
150 mil milhões de dólares, um décimo do que
acabouporser.Elenãoestavaamentir.Elenão
sabia, ninguém sabia. Ninguém percebe como
todo o sistema vai funcionar. Ninguém!”

ulparMerkel?Nãoháporquê,respondeMar-
tinWolf. “AAlemanhatemumavisão muito
clara de como a política económica deve ser
conduzida e essa visão nunca foi segredo. A
Alemanha tem uma visão da política econó-
micaqueéessencialmentedeSéculoXIX.Foi
avisãoqueadoptaramdepoisdaGuerra,sob
influência de Ludwig Erhard, uma filosofia
coerente de política económica e que é rigo-
rosamente antikeynesiana em todos os as-
pectos.Enãomudará!Sequeremjuntar-sea
umaunião monetária, sujeitam-se às condi-
ções daAlemanha, é óbvio, eles são o produ-
tor industrial mais competitivo do mundo.
Sãoumaeconomiaestruturalmentemercan-
tilista. AAlemanhatem sido, desde aGuerra
eexceptuandoafasedareunificação,umpaís
com grandes excedentes. O que implica que
os seus parceiros comerciais terão défices. A
Alemanha irá sempre gerir a sua economia
como objectivo de atingirelevados níveis de
competitividade face aos seus parceiros co-

merciais, o que inevitavelmente os levará à
bancarrota. Não hásegredo, é tudo óbvio.”

Nos anos 90, “cheguei a Espanha e disse:
‘Vocês entendem o que estão a fazer? Vão
atar-seàAlemanha,oquesignificaqueavos-
sainflação–tendoemcontaqueaprodutivi-
dadedelesserámelhorgraçasàimensaforça
industrial–terádeserconsistentementein-
ferioràdeles.Seadelesforde2%,avossaserá
zero, e se as coisas correremmesmo mal, vo-
cêsterãodecortarsalários,porquenãopode-
rão desvalorizar [a moeda]. É isso que signi-
ficaumauniãomonetáriacomaAlemanha’.”

E futuro, o que esperar? “AAlemanhapo-
deráestardispostaaevoluirparamaismutua-
lizaçãodedívidaeumauniãobancária,apra-
zo.MasnãovaipermitirqueaZonaEuroope-
re de umaformakeynesiana. Eles nuncavão
aplicaraspolíticasquevocêsaplicaramaqui”,
emPortugal.“AcreditoqueaAlemanhapode-
ráaceitaraintegração orçamental mais alar-
gada, mas só se todaaZonaEuro aceitarsera
Alemanha;seadoptaremoqueelesacreditam
serumapolíticaorçamentaladequadaesemo-
verempararegrasbancáriasqueelesconside-
ram razoáveis, sob os auspícios do BCE, com
grande disciplina. Os governos nacionais se-
riam reduzidos a um nível quase provincial,
deixariam na verdade de ser governos... Em
troca, aAlemanhapoderáaceitarumaestru-
turaeuropeiamaisfederalizada,queteriapon-
tos em comum com aFederação alemã, mas
muito maior. É este o acordo concebível, é o
acordoquemuitoseuro-federalistasalemães
–ehámuitos–gostariam.”

Federalismo

Os alemães nunca
mudarão, vocês sim

“A Alemanha não vai mudar, portanto
todos os outros terão de mudar.

As coisas são assim.”

CM ARTI N WOLF

Se a Zona Euro não
tivesse sido criada
provavelmente tería-
mos passado melhor
por esta crise finan-
ceira. A Zona Euro,
como estrutura, foi
desenhada para não
conseguir enfrentar
este ambiente. Tem
uma inflexibilidade
extrema.
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União Bancária?
Relação com regulação
nacional será cálice
de veneno para o BCE

“O Banco Central Europeu não pode per-
manecer como está, isso é óbvio. Mas
que reformas podem ser feitas?”,
questiona Wolf, para quem a União
Bancária faz sentido, mas é improvável.
“Uma das implicações da Zona Euro é
que o sistema financeiro tem de ser
federalizado. É uma evolução lógica, mas
será uma negociação difícil. Quem vai
pagar? Quem vai regular?”. Os EUA,
recorda, “criaram uma união bancária
federal. Demoraram 150 anos”.
“Mario Draghi disse que está pronto para
assumir a responsabilidade [da
supervisão europeia], mas que os
conhecimentos continuam nos
reguladores nacionais, pelo que o BCE
irá apoiar-nos neles. É um cálice de
veneno”. Porquê? “Porque eles não têm
a competência para o fazer, terão de
criar uma estrutura nova. Além disso, a
regulação financeira é imensamente
política dentro dos países. Isto
significaria que o BCE vai controlar
efectivamente as condições de crédito
em cada país, é uma enorme
transferência de poder para o centro. E
vai expor o BCE a enormes conflitos polí-
ticos, de posição, influência e poder, que
estão enraizados nos países. Sabe Deus
como irão gerir isso.” Mais: “De tempos
a tempos a regulação vai falhar,
qualquer regulação falha, e isso será
muito embaraçoso para o BCE. Os
falhanços na política monetária são
fáceis de disfarçar, mas é muito óbvio
quando um banco vai à falência.”

O meu maior erro foi não perceber que nos três a quatro
anos antes da crise o capital do sistema bancário ocidental
tinha pura e simplesmente desaparecido. Os rácios de
capital ponderados pelo risco reportados eram mentira.
Não eram mentiras deliberadas. Eram mentiras inerentes
aos modelos. Toda a gente reportava rácios de capital
muito altos em bancos que não tinham capital. Quando
isso se tornou óbvio, todos cortaram empréstimos e deu-se
um colapso global do sistema financeiro. Não me apercebi
que isso estava a acontecer. Os reguladores também não.


