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� Famílias ganham
com luta de descontos
entre EDP e Galp

� Novo imposto
extraordinário eleva
carga fiscal para 25,9%

� Sobe pressão
para cortar número
de funcionários

� Novas equipas
serão nomeadas
esta semana Empresas 16

A EDP e a Galp Energia intensificaram as
campanhas para a venda de pacotes combi-
nadosdeelectricidadeegásnatural aoscon-
sumidores do mercado liberalizado. O Negó-
cios comparouasofertasdasduasempresas,

concluíndoque,aofimdeumano,apoupan-
çapodesuperaros30euros.Nasfamíliascom
maiores consumos, o benefício chegaaos 66
euros.Quemtemtarifasbi-horáriassaiaper-
dercomamudança. Investidor Privado

Concorrência na energia
permite poupar 66 euros

Denúncias da banca
sobre operações
suspeitas
subiram 75% Economia 32 e 33

Presidente do CaixaBI
“A troika cria
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de negócio

Salários dos
gestores da ANA,
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com corte
de meio milhão

44º

O génio
e a eloquência

alimentam
o seu poder.

É incontornável
na política.
Páginas 46 a 49VVERÃO

Nuno inventou
um “trabalho de sonho”

em Roda Livre
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OMinistériodasFinançasdissequeserãoes-
tudadasmedidasdeefeitoorçamentalequi-
valenteaoscortesdesubsídiosdosfuncioná-
rios públicos e reformados. Hávárias possi-
bilidades.Economia 34 e 35 e Editorial
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O colunista do “Financial Times”
diz que o mercado laboral

português devia ser
mais flexível.
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“O euro vai
sobreviver”

Entrevista Martin Wolf
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Primeira Linha

Martin Wolf | Quando a crise financeira chegou, estavam reunidos os ingredientes para um desastre de grandes proporções.

Bruno Simão
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“SouumleitoratentodoqueescreveoMar-
tinWolfporque ele praticaumcepticismo
militantequeémuitobomparaquemquer
estar sempre em condições de verificar se
reconheceu todos os problemas” da cons-
trução europeia. Quem o diz é Carlos Cos-
ta,ogovernadordoBancodePortugal,que
assiminiciouaintervençãoqueseseguiuà
horadeanálisecríticaesombriacomqueo
reputado colunista do “Financial Times”
sintetizouacrise daZonaEuro.

Perante umaplateiade alguns dos mais
altos representantes financeiros do País,
que marcaram presença na conferência
“Zona Euro, que futuro”, organizada pelo
Negócios, CarlosCostaseguiriadepoispara
umaapresentaçãodosargumentosdoseu-
rocrentesedasrespostasdassuasinstitui-
çõesàcrise(verpágina10).Umaréplicaque,
sendoeleumdosgovernadoresdoeuro,se
tornavapraticamenteinevitávelapósaaná-
lise demolidorade Wolf.

Acapacidadedecomunicar,comrelati-
vaclareza,simplicidadeecoerência,temas
económicos,édasprincipaisarmasdoeco-
nomista.Aisto,Wolfjuntaoconhecidocep-
ticismo de décadas em relação ao projecto
de moedaúnicae um toque de humor bri-
tânicoeducado,mascáustico.Oresultado,
num debate sobre o futuro do euro, é uma
sessão dolorosaparaos seus opositores.

“Quando,nosanos90,costumavaandar
pelos países que iam aderirao euro, costu-
mavaperguntar-lhes:percebemmesmoas
implicações do que vão fazer? Percebem o
quequerdizerestarnoeuro?Poisbem,ago-
rasabem”,atirounomeiodaentrevista(ver
páginasseguintes)queseseguiuàsuaapre-
sentação em que caracterizou aactual cri-
secomoumdesastrequeestavaàesperade
acontecer.

Para Wolf, a Zona Euro enfrenta não
umacrisededívidasoberana,massimuma
crise financeira com impactos na dívida, a
qual era, aliás, relativamente esperadada-

das as características daUnião. Os contor-
nos são relativamente conhecidos de ou-
tras histórias: as das crises de muitas eco-
nomias emergentes com regimes de taxas
de câmbio fixas.

“Acrise orçamental é um sintoma, não
umacausa.Estaé,fundamentalmente,uma
crise financeira no contexto específico de
umamoedaúnicacomferramentasdeajus-
tamento muito, muito limitadas e com so-
lidariedadefinanceiraeorçamentalmuito
limitada”, afirmou.

O economista defende que, com a inte-
graçãonamoedaúnica,ospaísesdoSul,me-
nos competitivos e sem o potencial indus-
trial do Norte da Europa, em especial da
Alemanha, viram-se forçados a acumular
défices externos e a importar capital. Tal
traduziu-se num volume de fluxos finan-
ceirosdoNortedaEuropaparaoSul,oqual
seprolongoudurantetodaaprimeiradéca-
dado euro. “O que os países emcrise parti-
lhaméteremsidoimportadoresdecapital”
até 2006, 2007 e não o facto de teremcon-
taspúblicasespecialmentedesequilibradas
ouelevadosníveisdeendividamento,con-
tinuou.

Daíresultaque,quandoacrisefinancei-
ra chegou, os ingredientes para um desas-
tre de grandes proporções estavam reuni-
dos. “Quando o financiamento secou [na
sequência da crise do ‘subprime’], as eco-
nomiascontraíram-se,osproblemasfinan-
ceirossurgiram,issoreforçouacontracção
daseconomias,oqueteveimpactosdramá-
ticosnosgastosedespesasdosEstados.Os
défices explodiram e a crise orçamental
emergiu”, diagnosticou precisando: “Isto
é menos verdade para Portugal, mas dra-
maticamente verdadeiro para Espanha e
Irlanda”. No caso português, acrescentou,
háum“problemaestrutural profundo”de
baixaprodutividadeecompetitividadeque
ditou a estagnação da economia durante
todaadécadado euro.

Uma década de pesadelo 
Peranteodiagnósticodoproblema,oprog-
nósticoé,semsurpresas,reservado.Napior
dashipóteses,aZonaEurodesmembra-se.
Namelhor,acriseéresolvidalentamente–
“cinco a10 anos” –, mas não semmuito so-
frimento das populações.

“O desemprego estáelevado e permane-
ceráelevado pormuitos anos, podendo até
subirmais”,afirmou,sublinhandoasconse-
quências dafaltade instrumentos financei-
rosedesolidariedadeorçamentaldentroda
ZonaEuro,oqueditaráqueaseconomiasem
dificuldades tenhamde se ajustaràcustade
umalentaedolorosadesvalorizaçãointerna,
comdesempregoaltoecrescimentobaixo.

Comtantosproblemas,ocrescimentoda
regiãocomoumtodoserátambémdesapon-
tante, diz, mostrando as previsões do FMI
queapontamparaumataxadecrescimento
nominalapenasligeiramentesuperiora3%
até ao finaldadécada. “Isto não é suficiente
paragerarcrescimentoreal”,oque“tornará
oajustamentonumpesadelo”.

E é a dificuldade e morosidade deste
ajustamento que leva Wolfa não excluir o
desmembramentodoeuro,umeventocuja
probabilidade nos próximos anos colocou
numintervalo entre 25% e 50%. O cenário
só não é mais provávelpelo elevado empe-
nho que reconhece aos líderes europeus,
mesmo os alemães.

Neste contexto, apresenta as duas con-
diçõesnecessáriasparaqueaZonaEuroso-
breviva. “Algum tipo de união bancária”,
que separe o destino dos soberanos do das
instituições financeiras, ao lado de “meca-
nismos que garantam custos de financia-
mentorazoáveis”aeconomiasque,poren-
quanto,aindasãosolventes(especialmen-
teItáliaeEspanha).Porenquanto,eapesar
de a Europa estar a caminhar nesse senti-
do, as respostas são ainda insatisfatórias,
conclui.Etempoéumacoisaquenãoabun-
danumacrise destadimensão.

ZON A EU RO, QU E F U TU RO?

MARTIN WOLF ASSOCIATE EDITOR E CHIEF ECONOMICS COMMENTATOR DO “FINANCIAL TIMES”

O futuro, pelo eurocéptico
que todos querem ouvir

Martin Wolfé o eurocéptico que todos querem ouvir. Os que duvidam e criticam a moeda
única encontram nele uma voz convincente na identificação das falhas estruturais do euro.
Os defensores do projecto reconhecem que dele chegam críticas certeiras, mesmo
que exageradas, sobre as fragilidades da união monetária. Na sexta-feira, passou por Lisboa

Discurso
directo

SU L DA EU ROPA

“O que os países
em crise
partilham
é serem
importadores
de capital.”

DESEM PREG O

“O desemprego
está elevado
e permanecerá
elevado por muitos
anos, podendo
até subir mais.”

RUI PERES JORGE rpjorge@negocios.pt
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Qual é a sua visão do comportamento 
de Portugal até agora? 
Mais importante do que isso é

aquilo em que os mercados pare-
cem estar de acordo. Se olhar para
ospaísesquetiveramprogramasde
ajustamento, Irlanda e Portugal,
por esta ordem, eles têm sido rela-
tivamentebemsucedidosarestau-
rar a confiança. Quer dizer, isso é
exagerado,masestamosacomeçar
a ver o preço da dívida pública re-
cuar para níveis nos quais é possí-
velpensarque,nofuturo,vãoserca-
pazesdeemitiralgumadívida.Isso
é muito importante em termos de
confiançadomercado.Osindicado-
res que vi em Portugal, em termos
dedéficesorçamentais,emtermos
de défices externos, no comporta-
mento das trocas comerciais, e por
aífora,sãoencorajadores.Osdese-
quilíbriosgravesqueexistiamdimi-
nuíram de formasubstancial. Para
mim,otestedosucessodestespro-
gramasdegestãodecrisesnãoresi-
diráapenasnacapacidadedetorna-
remosdesequilíbriosmacroeconó-
micos novamente financiáveis, o
queéclaramentemuitoimportan-
te,mastambémporcolocarPortu-
gal de voltaao crescimento asério.
Acredito que um país como Portu-
gal,comoseuPIBpercapita,esen-
do membro da UE, deveria ambi-
cionarcrescerdeformasustentada
aumataxade 3% a4% ao ano. Esse
parece-me sero objectivo paraum
país que aindaé relativamente po-
bre. De outra forma, Portugal vai
apenas ser um país relativamente
pobrenaZonaEuro–aindaquees-
tável. O teste é muito mais do que
estabilização macroeconómica. O
teste,aqui,éoregressodoverdadei-
ro crescimento e Portugal não o vê
desde o início dadécadade 2000.

Portugal está a reduzir o défice orça-
mental, mas parece que não vamos ser 
capazes de atingir o objectivo. O que 
acha que Portugal devia fazer para co-
locar a economia de novo nos eixos? 
Mais austeridade é um plano em si mes-
mo? 
Tenho sido céptico. O meupon-

todevistadistoémuitosimples.Se
não podem pedir emprestado, têm
deterausteridade.Setêmumcons-
trangimentoorçamental,têmdevi-
vercomesseconstrangimento.Não
podemimprimirmoeda,masessaé
avossadecisão.Decidiramlivrar-se
dobancocentralepartilhamoban-
cocentralcomoutros16países,qua-
setodoselesmaispoderososquevo-
cês. Então, perdemo financiamen-
to do banco central, o que até pode
serumacoisaboa,eperdemoaces-
so ao mercado. Estão aoperarnum
apertado constrangimento orça-
mental.Enessasituação,têmdevi-
vercomisso.Noentanto,parece-me
que uma situação em que a econo-
miarealseajusta-porsimesma–é
um processo que demora tempo.
Não podem subitamente transfor-
mar a economia - mesmo que te-
nhammedidaspolíticasmuitoboas
demora anos, particularmente se
não houver ajustes nas taxas de
câmbio,masvenhameles.Nessassi-
tuações em que o crédito do sector
privadonãovai,claramente,expan-
dir-se, pormuitas razões, seriame-
lhorparaPortugal se não fosse for-
çadoacontrairoseudéficeexcessi-
vamente rápido. Algumaliberdade
nesse domínio só é possível se os
credoresouosvossosapoianteses-
tiverem preparados para serem
mais generosos. Se eles não estão
preparados,entãovocêsestãoenta-
lados e têm de cumprir, qualquer
quesejaocusto.Presumoque,seas

negociações decorressem da se-
guinte forma, seria muito bom: a
economiamundialestáasermenos
favorável do que o que estávamos à
espera,aeconomiadaeurozonaestá
a afundar-se, tal como eu mostrei.
Então,fariasentidoparanósepara
vós se vocês impusessem menos
medidas brutais de austeridade e
nosdispusessemalgunsfundosque
nospermitissemfazeroajustamen-
to de forma mais lenta. Essa seria
uma posição muito razoável a to-
mar, dadas as circunstâncias, por-
queascoisasquecorrerammalnão
são verdadeiramente culpa vossa.
Euesperariaque o Governo portu-
guês utilizasse estes argumentos
com os seus parceiros na Europa e
com o Fundo Monetário Interna-
cional.Eesperoquetenhamsuces-
so.Mas,senãotiveremsucesso,re-
ceio que terão de viver com um or-
çamento apertado. É assimavida.

A economia não está a crescer e o de-
semprego sim. Há alguma coisa que o 
Governo português possa fazer para li-
dar com isso ou só pode confiar que as 
reformas estruturais vão voltar a endi-
reitar isto? 
Nãohánenhumaferramentade

macropolíticadesenhadaparaten-
tarconvencerosvossosparceirosa
serem mais generosos. Receio que
a conclusão disto vai fazer-me vol-
tar à discussão que tive nos anos
1990efoiporissoqueoeuromedei-
xoumuitonervoso.Aconsequência
de entrar numaunião monetáriaé
queosajustamentosquepodiamter
lugaratravésdataxadecâmbiono-
minalvãopassaraterlugaratravés
dos salários nominais, de forma
muito dura. Isto é muito duro. Há
algumasmedidasorçamentaisque
se podem tomar, como usar alter-

nativas orçamentais para a desva-
lorização.Massãocoisasmarginais.
Basicamente,oajustamentotemlu-
gar através dos salários, através de
cortesnossalários.Sejamosclaros:
ouosvossossaláriosnominaispou-
co competitivos são cortados ou a
produtividade explode. Quando já
têm um alto desemprego não que-
rem que a produtividade a curto
prazoexpluda.Porisso,queremque
os salários nominais sejam corta-
dos.Cortarossaláriosnominais,na
economiamoderna,émuitoduroe
implica que haja pressão laboral a
funcionar em cima do alto desem-
prego. Quanto mais flexível e com-
petitivoforomercadolaboral,mais
rápido será o ajustamento e mais
baixo seráo custo real.

Se eu estivesse em Portugal, ia
tornar-me incrivelmente impopu-
laraodizerqueovossomercadola-
boral devia ser muito mais flexível
do que é, porque essa é uma forma
de minimizar os custos. Do ponto
de vista do Governo, a única coisa
que pode fazer é acelerar o ajusta-
mentonominal.Eaúnicaformade
aceleraresseajustamento,paraevi-
tar todos os problemas, é tornar o
mercado laboral mais flexível do
que ele é.

EN TREVI STA A M ARTI N WOLF

“O vosso mercado laboral
devia ser mais flexível ”

Martin Wolfesteve em Lisboa, a convite do Negócios, para uma conferência sobre
o futuro do euro. Associate Editor e ChiefEconomics Commentator do “Financial
Times”, acredita que o euro vai sobreviver e está convicto de que Espanha
e Itália vão precisar de ajuda. Mas avisa que, nos próximos seis meses, se poderá
chegar a um “ponto de aperto”, capaz de desencadear “uma crise muito séria”.

“Se não podem
pedir emprestado,
têm de ter
austeridade.
Se têm um
constrangimento
orçamental, têm
de viver com ele.”

“Não há nenhuma
ferramenta
macropolítica
desenhada para
tentar convencer
os vossos
parceiros a serem
mais generosos.”

“Não me parece
que as acções
tomada pela
Espanha e pela
Itália sejam
suficientes
para acalmar
os mercados.”

Zona Euro, que futuro?

PEDRO SANTOS GUERREIRO, BRUNO SIMÕES E CELSO FILIPE

Martin Wolf | Ladeado por Ricardo Salgado, p
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Mostrou que está preocupado com Es-
panha e Itália. Como é que se estabi-
liza os mercados? 
Nãomeparecequeasacçõesto-

madas pela Espanha e pela Itália
sejam suficientes paraacalmar os
mercados. Entrámos numcírculo
vicioso. O que é esse círculo vicio-
so? É uma situação em que os go-
vernos, porque os mercados estão
cépticos quanto à credibilidade a
longoprazo,sótêmumaresposta:
contraemaindamaisapolíticaor-
çamental. Ao contraírem a políti-
ca orçamental, pioram a situação
económica no curto a médio pra-
zo, sobem o desemprego e apenas
reduzem o défice orçamental
numapequenamedida. Isto mina
aaceitaçãopolíticadoprogramade
ajustamento no país, o que minaa
confiança dos mercados na capa-
cidadedeoGovernocumpriroque
estáestipuladonoprograma.Een-
tra-se num círculo vicioso. Numa
situação em que o Governo não
consegue tomar medidas que au-
mentemacredibilidade.Nestassi-

tuações, ou se é conduzido a uma
reestruturaçãodadívida,ousetem
apoio externo. Na Zona Euro, pa-
rece-me que estes países vão pre-
cisarde ajudaexterna.

Ambos? 
Não, eu separo-os. O problema

de Espanha é muito maior neste
sentido: tem um “stock” de dívida
mais pequeno, isso é uma grande
ajuda, mas tem um défice muito
maior e desequilíbrios por causa
dos problemas do sector bancário
edosectorimobiliárioedaconstru-
ção, em que o “boom” foi muito
maior. Espanhatem de pedir em-
prestado muito dinheiro enquan-
tovaiprolongandoasmaturidades
dasuadívida,eelaestácrescermui-
to rapidamente. Acredito que Es-
panhavai precisar de apoio oficial
muitoembreve,apesardepodervir
afazê-loassumindooscustosdare-
capitalização dos bancos directa-
mentejuntodoMecanismoEuro-
peu de Estabilidade ou do Fundo
Europeu de Estabilização Finan-

ceira, ao invés de o fazer junto do
Governo. Tal deve ser suficiente.
Mas isso não é claro com os dados
dequedispomosactualmente.Pa-
rece-mequeouconseguembaixar
estastaxasdejurorapidamenteou
aeconomiavaisermuitofraca.No
casodeItália,odéficeébastantepe-
queno,oproblemaestábasicamen-
te relacionado com o prolonga-
mento das maturidades. Infeliz-
mente,esteproblemaémuitogran-
de e prolongar adívida, com estas
taxasdejuro,numpaísquebasica-
mente não estáacrescer, torna-se
impossível.Porisso,seelesnãobai-
xamaquelastaxasdejurotambém
vãoprecisardeajudaparabaixaras
taxasdejuro.Seelassemantiverem
entreos4%eos5%econtinuarem
comasreformasestruturais,Espa-
nhaeItáliaconseguempassarpela
situação.Seastaxasforempara7%
e mais, não vão conseguir. É este,
maiscoisamenoscoisa,opontoes-
sencial. Actualmente, Espanha e
Itáliaestãoaoscilarnumterritório
que me parece ser insustentável

nãoacurtomasamédioprazo.Não
consigoperceberoquevaiinverter
asituação.

Nunca falou na Grécia. Porquê? É um 
caso perdido? 
Nãomeparecequeoactualpro-

gramagrego sejaviável. Ou se dis-
ponibiliza mais dinheiro ou eles
vão colapsar. Se chegarmos auma
situaçãoemqueaGrécianãocum-
preoprogramaeosparceirossere-
cusamasermaisgenerososporque
acham que eles já quebraram ve-
zes de mais as regras, a Grécia vai
cair,deumaformaoudeoutra.Há
várias maneiras de isso acontecer
quemeparecemmuitoplausíveis.
Se estivermos a falar de desenca-
dearumpânicomaisgeral,dotipo
do que estava a falar, isso parece-
me que será muito óbvio, porque
aí seria o caos. E um dos sinais de
que esse pânico está para chegar
seriaumafugaaceleradade depó-
sitos.Acreditoque,naactualsitua-
ção, isso também vai desencadear
afugadedepósitosnoutrospaíses.

Bruno Simão

“Espanha e Itália vão precisar de ajuda externa”

O Tribunal Constitucional português 
considerou inconstitucional a suspen-
são do pagamento de pensões e subsí-
dios aos funcionários públicos. Imagi-
no que para um cidadão britânico isto 
não seja muito fácil de perceber, ou é? 
Não entendemos constituições.

E decididamente não entendemos
tribunais constitucionais. Eu não
percebo.Achoqueaideiadeentre-
garpoderasérioaumbandodejuí-
zeséumaloucura.Osamericanose
osinglesesdiferemnestetemahájá
muitotempo.Etemavercomahis-
tóriadaGrã-Bretanhae anatureza
dasinstituiçõespolíticasbritânicas,
e com o papel que os tribunais de-
sempenham nelas. Algumas pes-
soasacusamaGrã-Bretanhadefun-
cionarnumaditaduraeleita,porque
nãotemosconstrangimentoscons-
titucionais sobre o Governo. Esse
tema [do corte de subsídios] seria
tratadonoReinoUnidocomouma
questão puramente política e, se o
Governotemamaioria,acaba-seaí
adiscussão.Comodemocrata,éas-
simque vejo as coisas.

Está preocupado com o tribunal cons-
titucional alemão, que pode considerar 
inconstitucionais os resgates? 
AAlemanhatemumaconstitui-

ção forte por causa da sua história
política.FicouestabelecidaapósaII
GuerraMundial,precisamentepor
causadasubversão daconstituição
democrática por parte dos nazis.
Estámarcadonavisãodelescomoé
que aunião federal deve funcionar.
Ecadaumdeverespeitarisso.Uma
das coisas que sempre me deixou
nervoso – senão céptico – sobre o
projecto europeu, nestaintegração
aprofundadasobreaqualcaminha-
mos,équesempreacheiqueosdife-
rentes países daEuropatêm histó-
rias distintas e diferentes regimes e
culturas. Unir isto tudo num único
sistema não funciona e é politica-
mente muito difícil. Os alemães,
compreensivelmente, têm umavi-
sãodapolíticaeconómicaedopapel
dasconstituiçõesqueésuigenerise
está ligado à visão que têm da sua
história. Não vão mudá-laporque a
históriadelesfoiextrema.Ahistória
britânicaé totalmente diferente. E
navisãobritânica,arelaçãoentreos
constrangimentos constitucionais
e as políticas democráticas é com-
pletamente diferente. Tudo isto é
óbvio.Nocontextopolíticoalemão,
é umaformade garantir alegalida-
de.Nosistemapolíticobritânico,um
tribunal desses eraumaformade a
minar.Éumaquestãodevalores.

“Entregar
poder a sério
a um bando
de juízes é
uma loucura”

presidente do BES (à esquerda) e Pedro Aráujo e Sá, administrador da Cofina.
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Zona Euro, que futuro?

Acredita realmente que é possível im-
plementar uma união bancária? 
É logicamente possível e acho

que é necessário. Parece-me óbvio
que numa união monetária onde
basicamente os governos são sub-
soberanos – não são soberanos na
suaacepçãonormal–nãopodeha-
verumasituaçãoemqueosbancos
são apoiados pelo seu próprio so-
berano. Temque haveralgumaes-
trutura que seja credível, que ga-
rantaos depósitos em euros, e que
só pode ser feita de forma colecti-
va, através de um fundo colectivo.
Mas é um compromisso grande. A
segundacoisaque é preciso fazeré
sercapazdegerirasdificuldadesdo
sector bancário sem falir os esta-
dos,quefoioqueaconteceuàIrlan-
da. Aquela explosão ocorreu em
grande parte por causa do resgate
aosbancos.Isso[uniãobancária]só
pode acontecernumade duas ma-
neiras: ou se tem um regime de re-
soluçãoqueécredíveleviável,eno
qualasperdasrecaemsobreoscre-
dores–oqueéalgoqueosgovernos
europeus têm estado muito indis-
poníveis para aceitar –, ou se tem
um fundo orçamental que é gran-
de o suficiente para apoiar os ban-
cos caso eles tenham de ser resga-
tados,eissosignificaalgumtipode
união orçamental – e bem signifi-
cativa.Semumamudançadessegé-
nero, entra-se neste pesadelo em
queosbancosdependemdossobe-
ranos, que dependem dos bancos,
e a um nível nacional. Chega-se a
um ponto de quebra entre os dois,
que temos visto acontecer. Acho
que a união monetária exige uma
estrutura bancária que possa ser
gerida ao nível da Zona Euro. Mas
claroqueissoéumenormeaumen-
to de solidariedade, é uma grande
mudança constitucional que, no
casodosEUA,demoroumaisdesé-
culo e meio a conseguir lá chegar.
Terumasituaçãoemqueteríamos
o BCE e algum tipo de autoridade
orçamentalaresolverasituaçãode
umamaneiraoudeoutra,ouresol-
vendo a situação ou resgatando, é
uma condição fundamental para
uma união monetária estável. Se
vai ou não acontecer, não sei.

No final, na União Europeia, o euro vai 
prevalecer? 
Acredito que o compromisso

político dos países europeus cen-
trais para manter o projecto euro-
peu é tão profundo que qualquer
que seja a dificuldade eles vão ar-

ranjar uma maneira de resolver o
problema.Porisso,umapessoara-
zoávelapostariaquasesempreque
o euro vai sobreviver. Mas não vai
apenas sobreviver como está ac-
tualmente, vai precisar de muitas
mudanças antes de alguém poder
estar totalmente confiante de que
se trata de uma estrutura que vai
funcionar no longo prazo. Estou
optimista de que vai sobreviver
porque parece-me que o compro-
misso político subjacente e os cus-
tos a que corresponderia o fim do
euro são tantos que as pessoas vão
arranjarumamaneirademantero
euro unido.

“O euro vai sobreviver”

“Os custos do fim são tantos que as pessoas vão arranjar
uma maneira de manter o euro unido”, diz Martin Wolf

“A união
monetária
exige uma
estrutura bancária
que possa ser
gerida ao nível
da Zona Euro.”

Bruno Simão

Parece-lhe possível conceder uma li-
cença bancária ao Mecanismo de Es-
tabilidade Europeu (MEE)? 
Acredito que é possível e

muito difícil. Seria uma grande
mudança no compromisso de
solidariedade, é uma outra for-
ma de criar mecanismos de es-
tabilidade orçamental, estátudo
ligado ao orçamento. Os ale-
mães são espertos o suficiente
para perceber isso: em último
caso, é umaresponsabilidade or-
çamental. Não vouquestionaro
que é que o crédito do BCE re-
presenta em termos orçamen-
tais, isso é muito complicado.
Mas é claro, pelareacção que te-
nho lido daimprensaalemãaos
resultados da última cimeira,
que háumaresistênciatremen-
da a novas acções de solidarie-
dade, o que, na opinião dos ale-
mães, pode expô-los, directa ou
indirectamente, ao risco de per-
das. Mas, ao mesmo tempo, os
alemães querem manter o euro
e o apoio político para isso é
muito forte. Nesta situação, é
muito difícil de prever o que vai
aconteceraseguir. Aimpressão
que tenho é que, pelo menos no
actualGoverno, avontade de as-
sumir, directaouindirectamen-
te, novos compromissos de
[transferência] de recursos para
estabilizar os mercados dadívi-
da em países que eles vêem
como pecadores não vai estar
disponível, pelo menos no actual
Governo. Preocupa-me que, nos
próximos seis meses, possamos
chegar a um ponto de aperto e
consigo pensar num conjunto
de maneiras de lá chegar, o que
iria criar uma crise muito séria
– e não seicomo é que as pessoas
iriam responder.

O que é um “ponto de aperto”? 
Éumasituaçãoemque,como

resultado de acontecimentos
noutro ponto do sistema, come-
çaahaver enorme fugade depó-
sitos. Os depósitos de pessoas
normais, do sector bancário de
países importantes, o que iria
certamenteestarligadoàfugada
dívida, por causa dos elos que
unem os dois. Iríamos arriscar o
colapso do sistema bancário em
certos países. Para mim, isso se-
ria um desafio político enorme
paraoBCE.Masnãoéclaropara
mim – podem perguntar ao Go-
verno – como é que os alemães e

ospolíticosvãoresponderaoris-
co que podem ter de vir a assu-
mir.

Portanto, a pressão continua com a 
Alemanha, quer no estabilizar dos 
mercados, quer em conseguir um 
novo comportamento nos países do 
centro para ter diferentes desequi-
líbrios com a UE. Devemos culpar a 
Alemanha? 
Não. Acho que eles têm agido

na união monetária como seria
expectávelquetivessemagido.E
avisão que eles têm de como de-
vemagiréaquesempretiveram.
Atésepodeargumentarqueeles
forammaisflexíveisdoqueeues-
peraria. Assumiram mais res-
ponsabilidades, introduziram
maisreformas–oMEEnãotinha
sido pensado antes. Por isso não
achoquesejafácilcriticá-los.Po-
rém,háumaquestãoconceptual
queéfundamentalequeeuacho
que eles têm dificuldades em
pensar nela – e se calhar é inevi-
tável que seja assim. Essa ques-
tãoéaseguinte:temosumaunião
monetária e o seu país tem um
enormeexcedente,émuitocom-
petitivo e tem um enorme exce-
dentecomercial,tempoupanças
por causa do excedente. Muitos
parceiros comerciais da Alema-
nha entraram no euro sem pen-
saremnasimplicaçõesdesejun-
taremaumaunião que funciona
nos termos alemães. Pode-se di-
zerquequemseportoudeforma
irresponsável não foi a Alema-
nha, eles fizeram exactamente o
que diziam que iam fazer. Quem
seportoudeformairresponsável
foram,basicamente,todososou-
tros.

Nos próximos seis
meses podemos
chegar a um
“ponto de aperto”

“Muitos parceiros
comerciais
da Alemanha
entraram no euro
sem pensar
nas implicações.”
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Zona Euro, que futuro?

Governador do Banco de Portugal | Os problemas da Zona Euro foram identificados e as soluções já estão no terreno, afirma Carlos Costa.

Bruno Simão

RUI PERES JORGE
rpjorge@negocios.pt

CarlosCosta,governadordoBanco
dePortugal,defendeu,nasexta-fei-
rapassada,queosprimeirospassos
já dados no sentido de união orça-
mentalebancárianaZonaEuronão
chegam paraderrotar acrise. É es-
sencial garantir a legitimidade po-
líticadas decisões, o que exige uma
reforma política na Europa. Nesse
sentido, defende a criação de uma
câmaraaltaparlamentar.

O governador, que encerrou
umaconferênciadedicadaao futu-
ro do euro e que teve como orador
Martin Wolf, o conhecido colunis-
ta do “Financial Times”, defendeu
aimportânciadequeumexecutivo
europeu resulte de uma “relação
claradelegitimidadeeresponsabi-
lização comos eleitores”, numaar-
quitectura política que concilie “a
preocupaçãodelegitimidadederes-

postapelotodo[daZonaEuro]mas,
também, pelanecessidade de asse-
gurarqueaspartes,mesmoasmais
pequenas,estãorepresentadasefa-
zem parte da dialéctica do proces-
so de decisão”, afirmou o governa-
dordo Banco de Portugal, parade-
fenderdepoisacriaçãodeuma“câ-
maraalta”que assegureoequilíbrio
entreasdimensõesdemográficase
nacionais, afirmou.

“Podeacontecermuitobemque
a maioria que está representada
num governo nacional não seja a
maioria representa nem no Parla-
mento,nemnaComissãoEuropeia,
mas, para isso, é que essa maioria
nacional temum‘senador’quepro-
curaumequilíbrio”,continuouCar-
los Costa.

Esteémaisumexemplodapres-
são que o BCE e os seus membros
estãoacolocarsobreopoderpolíti-
coeuropeuafavordeumamaiorin-
tegração política na região. Carlos

Costa não escondeu o sentimento
em Frankfurt: “o BCE está muito
isolado”,disse,explicando:“éaúni-
cainstituiçãoquepensaoespaçoda
Eurozonacomoumtodo.Todosos
outros tendem a pensar a Zona
Euro, parte porparte”.

Segundoogovernador,“senãoti-
vermospresenteestadimensãopo-
lítica, dificilmente conseguiremos
avançarnumacrescenteintegração
orçamental, pois não haverámeca-
nismos, nem de responsabilização,
nemdelegitimação”.

Europa vai na direcção certa 
Se,nadimensãopolítica,faltampas-
sosessenciais,nasfrentesorçamen-
tal e financeirajáse subiram os pri-
meirosdegraus,argumentou Carlos
Costa.Peranteoeurocepticismode
Martin Wolf, afirmou que “o euro
prevalecerá”, “que será e já é uma
grandemoeda”eque“oeuroédeci-
sivoparaarelevânciaeuropeia”.

Segundo o governador, a Zona
Eurofoiconstruídaemtornodequa-
tro pilares: impossibilidade de res-
gates; impossibilidade de saída; im-
possibilidade de incumprimento e
autonomiae disciplinaorçamental.
O que a crise veio mostrar foi que,
paraosucessodoeuro,faltavarefor-
mularopilarorçamentaleacrescen-
tarum quinto pilarque desligasse a
sortedossoberanosdadosbancos.

O que se passou foi que “tínha-
mosumpilarinadequado,quefoio
dapolíticaedisciplinaorçamental,
eumpilarausentequefoiopilarda
uniãobancária”.Econtinuou:“nes-
te momento, temos os problemas
identificados”eassoluçõesjáestão
no terreno. “AEuropa está dar os
primeirospassosdeumauniãoban-
cáriaeumauniãoorçamental,atra-
vés da criação de um supervisor
bancário comume de umpacto or-
çamental. Faltam agora as evolu-
çõesnodomíniopolítico”,defende.

Carlos Costa defende câmara alta
europeia com “senadores” nacionais
Zona Euro está a dar os passos certos na frente económica. Falta a reforma política

Discurso
directo

“Se não tivermos
presente
esta dimensão
política,
dificilmente
conseguiremos
avançar na
integração
orçamental.”
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Sala cheia
para ouvir
Martin Wolf

Mais de 140 pessoas estiveram
presentes na iniciativa do Negócios,
enchendo por completo o auditório
do BES Arte e Finanças

Isabel Ferreira, presidente do Banco Best, não perdeu a oportunidade de
ouvir Martin Wolf.

ANA LARANJEIRO E JOÃO CARLOS MALTA (Recolha de depoimentos)

BRUNO SIMÃO Fotografias

Zona Euro, que futuro?

“Bastante céptico”
“Martin Wolftem sido sempre bastante céptico em relação ao euro
e à forma como os europeus estão a fazer evoluir o enquadramento
sobre o euro. E portanto, não podemos esperar outra coisa.
São opiniões que vão dentro da linha de pensamento que ele tem”.

“Sinais encorajadores”
“Acho que esse é o aspecto mais relevante de todos: foram os aspectos
positivos que ele tocou em relação à situação portuguesa e ao esforço
que está a ser feito”

RICARDO SALGADO
Presidente do BES
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Nuno Amado, presidente do BCP, foi
um dos muitos banqueiros que marcou
presença na iniciativa do Negócios.

Pedro Pinto Mendonça (ao centro),
administrador da Cofina Media foi outra
da figuras presentes no auditório
do BES Arte e Finanças.

Rui Leão Martinho,
bastonário da Ordem
dos Economistas.

Dois presidentes
de duas fundações.
António de Almeida
(EDP) e Carlos
Monjardino (Oriente).

“O euro prevalecerá”
“Retirei das palavras de Martin Wolf, apesar de tudo, a convicção – acho
que isso ficou bem claro – que o euro prevalecerá. Poderá ser uma
realidade diferente daquela que temos hoje, mas que a Zona Euro é um
projecto que prevalecerá porque aquilo que se poderá perder se,
porventura, se caminhasse noutro sentido, é francamente muito pior do
que o esforço que há que fazer para se encontrar as soluções. Isso está em
linha com o que de alguma forma penso”.

LUÍS LAGINHA DE SOUSA
Presidente da Euronext

“Temos tido sucesso no aumento
da nossa credibilidade”
“Foi uma palestra muito interessante e com uma boa sistematização dos

assuntos, que nos ajuda a pensar melhor. Todos temos de ser cépticos e
optimistas, senão entraríamos numa situação muito complicada. Penso
que a moeda única vai sobreviver, apesar dos momentos muito
complicados que vai viver. Temos desafios muito importantes pela frente,
que temos de resolver. Nós temos tido muito sucesso no aumento da
nossa credibilidade externa e estamos no bom caminho. Temos feito,
deste ponto de vista, um trabalho muito bem feito”

MANUEL SEBASTIÃO
Presidente da Autoridade da Concorrência

Carlos Costa, governador do Banco de
Portugal, e Ricardo Salgado, presidente

do BES, banco que patrocinou esta
conferência.
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Zona Euro, que futuro?

Pub

Perceber os problemas
para estar optimista

Alberto Castro defende uma acção “racional” para evitar os custos de desmorenamento do euro

As intervenções
de Martin Wolf
e de Carlos Costa
foram seguidas
com a máxima
atenção.

Diogo da Silveira, presidente
da seguradora Açoreana, e

António Castro Guerra,
‘chairman’ da Cimpor.

Maria Cândida Rocha e Silva,
presidente do Banco
Carregosa. Em segundo plano,
Eduardo Paz Ferreira.

“Decisões sobre o euro foram
tomadas de ânimo leve”
“O optimismo é tanto maior quanto percebermos
os problemas, os seus prós e os contras. O alerta
que o Martin Wolfdeixa é que as decisões
[relativamente ao euro] foram tomadas de ânimo
leve. Hoje em dia, começa-se a perceber as
restrições que o processo nos impunha. Neste
momento, é uma questão de balancear estes
custos, com as vantagens que apesar de tudo a
manutenção de uma zona de moeda única poderia
trazer. Aquilo que fica evidente é que os custos
seriam tão elevados que justificam os sacrifícios,
que têm de ser feitos, ou até mais do que os que
estão a ser feitos. É uma análise concreta da
situação concreta. Os custos do desmoronamento
da Zona Euro determinam uma acção muito mais
concreta e racional, do que camuflar e adiar, o que
nessa altura levaria a acções irresponsáveis.”

ALBERTO CASTRO
Professor na Universidade
Católica do Porto


