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1. A Introdução à obra, redigida por Ester Gomes da Silva e Aurora Castro Teixeira, inicia-se 

com o enunciado de uma das grandes preocupações presentes ao longo das suas mais de três 

centenas de páginas. Que é esta: “A política industrial, entendida como conjunto de 

instrumentos (…) que estimulam actividades económicas específicas e promovem mudança 

estrutural, tem estado ausente da linha da frente da agenda política na Europa, e em particular 

nos países da periferia do Sul (Grécia, Portugal, Espanha e Itália).”  

Ora, adiantam as autoras, não é possível compreender a profunda crise que afecta os países 

em causa sem reconhecer, por um lado, que “a dinâmica de crescimento na economia real se 

esgotou”, conduzindo a dificuldades no sistema de crédito e ao desvio de capital em aplicações 

financeiras de alto risco, e, por outro, que os instrumentos macroeconómicos utilizados para 

lidar com a situação se revelaram inadequados. Acontece que tais disrupções económicas e 

financeiras vieram acrescentar-se a problemas estruturais de competitividade, o que, num 

contexto global financeiramente instável e muito exigente em termos de avanços tecnológicos, 

coloca os países da Europa do Sul perante desafios particularmente delicados.  

Dado o mote, encarregam-se as autoras de o prolongar através da explicitação do Plano Geral 

da obra e do conteúdo de todos os capítulos que a integram. Assim, anunciam que a uma 

Primeira Parte dedicada à contextualização do tema (”The context: EMU, convergence, 

austerity”), vai seguir-se uma outra com o título “Structural Change and competitiveness in the 

European Periphery”, encarregando-se a terceira e última das questões que designam como 

“Policy issues”. Resta-lhes explicitar – e fazem-no com grande rigor e adequada contenção – o 

argumento central e principais propostas das treze contribuições, envolvendo vinte 

investigadores, que integram o livro. 

3. Embora considere inteiramente pertinente o modo como foi organizada a obra, já que ela 

permite abarcar de forma integrada, racionalmente articulada, os problemas em análise – a 

contextualização à escala europeia precede a análise das especificidades dos países da 

periferia do sul, e é à luz destas que se avaliam as limitações, falhas e oportunidades em 

termos de políticas económicas que se lhes colocam -, vou seguir outro caminho na minha 

apresentação.  
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Concretamente, e com o intuito de tornar mais clara a mensagem fundamental do livro, 

começarei por me referir a um conjunto de textos que procuram identificar traços das 

economias da periferia europeia que têm estado na base dos seus problemas de 

competitividade; ocupar-me-ei a seguir dos capítulos que se centram nos muitos vazios, 

impasses e algumas oportunidades que têm caracterizado as políticas económicas desenhadas, 

nesse mesmo espaço, ao longo do processo de amadurecimento do euro; finalmente, 

concentrar-me-ei na I Parte do livro, tentando restituir um conjunto de perspectivas através 

das quais os autores nela representados procuram fornecer uma leitura englobante e 

relativamente integrada do conjunto de problemas resultantes da participação na zona euro 

de economias com estruturas económicas, níveis de competitividade, potenciais de 

crescimento e configurações institucionais francamente divergentes. 

 

* 

 

1. Depois de abordar a relação de causalidade que tende a estabelecer-se entre tecnologia, 

mudança estrutural e crescimento da economia, Argentino Pessoa sublinha algumas 

particularidades que ela assume em países que, como os que integram a periferia europeia, se 

situam aquém da fronteira tecnológica. Sendo certo que no passado puderam beneficiar das 

“vantagens do atraso”, incorporando nos seus processos produtivos inovações consumadas 

nas economias mais avançadas, tais países acabaram por se deparar a prazo com um gap 

tecnológico que só um forte investimento em I&D permitiria superar.  

Se, a avaliar por alguns indicadores de ciência e tecnologia, o problema terá sido mitigado, em 

Portugal, durante o período que se estende de 2005 a 2009, a verdade é que nos últimos anos, 

que são anos de crise e de domínio mais ou menos incontestado do enviesado conceito de 

reforma estrutural herdado do chamado Consenso de Washington, tem-se assistido à reversão 

daquela aproximação.  

Ora, sustenta o autor, na ausência de políticas de ciência, tecnologia e inovação consistentes e 

sustentadas, não será possível colmatar doravante a brecha que afasta os países da periferia 

europeia das economias dominantes. As estratégias de mudança estrutural desenhadas no 

final do século passado arriscam-se por isso a enfrentar um impasse. 

2. É ainda a questões que remetem para capacidades de inovação, mas agora as que se 

prendem com a exploração do valor das marcas (trademarks), que se refere o texto de Sandro 

Mendonça.  

Estamos num domínio que corresponde aos direitos de propriedade intelectual sobre nomes, 

logos, slogans e outros tipos de signos distintivos de produtos e respectivos produtores, 

domínio esse muito relevante no quadro de sistemas económicos em que a diferenciação 

competitiva e a conquista de quotas de mercado passam por elaboradas estratégias simbólicas 

(para não dizer, como o autor, lutas semióticas). 
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Uma análise da informação estatística reportada ao espaço europeu e ao período 1996-2012 

demonstra que, nesta componente, mais soft, não-propriamente tecnológica, das condições 

de competitividade das economias baseadas em inovação, os países da periferia europeia 

mantêm, tal como no domínio da ciência e tecnologia, um desfasamento assinalável em 

relação às economias dominantes. Ainda assim, foi possível observar, em boa parte do período 

considerado, um movimento de aproximação dos países periféricos em relação aos padrões 

dos países mais avançados, o qual no entanto sofreu, também aqui, assinalável reversão na 

sequência da crise iniciada em 2008. 

3. Não surpreende que, numa obra onde se reúnem contributos para a análise da relação 

entre mudança estrutural da economia, crescimento e competitividade nos países da periferia 

europeia, se tenha reservado um capítulo para estudar o papel que o processo de terciarização 

da economia assume nessa relação. É o caso do texto de Marta C. N. Simões e Adelaide 

Duarte.  

Conhece-se a tese segundo a qual, sendo os serviços um segmento globalmente não-produtivo 

da economia, a sua expansão será acompanhada de uma quebra tendencial nos níveis de 

produtividade global e de crescimento da economia.  

Se, no entanto, se aceitar que o sector dos serviços está longe de ser homogéneo, 

nomeadamente por nele se integrarem, a par de serviços pessoais tradicionais (como o 

comércio ou a restauração), actividades com forte inovação tecnológica e muito exigentes em 

matéria de qualificação de recursos humanos utilizados, outras perspectivas podem ser 

alcançadas. Tudo indica, na verdade, que no sub-sector constituído pelos modernos serviços 

pessoais ligados nomeadamente às comunicações, banca, seguros e outras actividades 

financeiras, etc., estejam presentes preocupações com a inovação tecnológica e o incremento 

sustentado da produtividade semelhantes às que se impuseram nos sectores ditos produtivos 

da economia.  

Ora, o que este estudo nos vem dizer é que, pelo menos em Portugal, a relação virtuosa entre 

terciarização e crescimento agregado não se tem verificado, o que ficará a dever-se ao peso 

relativamente reduzido que o sub-sector dos serviços tecnologicamente mais avançados e 

mais exigentes em termos de qualificação dos trabalhadores ocupa no conjunto das 

actividades terciárias.  

Em Portugal continuam, de facto, a prevalecer os serviços pessoais tradicionais. Sendo tal facto 

uma característica objectivamente associada aos níveis relativamente baixos de escolarização 

e qualificação da população portuguesa no seu conjunto, não são, ainda assim, de excluir 

outras explicações, nomeadamente as que se prendem com a especificidade do modelo de 

desenvolvimento português e do seu lugar no actual quadro de relações económicas 

internacionais. 

4. É precisamente a propósito dos padrões de inserção internacional da economia portuguesa 

e outras economias da periferia europeia que os autores dos dois últimos capítulos da II Parte 

desenvolvem algumas notas globalmente optimistas. 
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Assim, explorando a hipótese segundo a qual o sector exportador tem papel primordial no 

incremento da produtividade da economia, Carlos Carreira demonstra, com base em 

informação relativa ao período 1996-2004, que, em Portugal, pelo menos no sector das 

indústrias transformadoras, as empresas exportadoras são, de facto, no seu conjunto, mais 

produtivas do que as que estão essencialmente voltadas para o mercado interno, constituindo 

o principal motor de crescimento da produtividade agregada.  

Para justificar esta tendência, duas ordens de factores são invocadas: primeira, o acréscimo de 

exposição à exportação conduz, nos sectores envolvidos, a uma realocação de posições 

favorável às empresas com melhores índices de produtividade; segunda, em contexto de 

redução de custos associados à expansão de trocas internacionais, aumentam os estímulos à 

entrada no mercado doméstico de empresas estrangeiras muito eficientes, do mesmo modo 

que se expandem oportunidades para o tecido empresarial nacional internalizar 

conhecimentos e inovações ao alcance das economias mais avançadas e com melhores níveis 

de produtividade.  

5. A segunda nota de optimismo relacionada com a evolução dos padrões de especialização 

dos países da perferia europeia surge no texto de Miguel Lebre de Freitas, Luís C. Nunes e Rui 

Costa Neves. Começando por caracterizar, nessa perspectiva, os quatro países em causa, com 

a preocupação adicional de os comparar com o caso alemão, concluem os autores haver 

alguma heterogeneidade entre os países periféricos, com a Espanha e a Itália a apresentarem 

perfis exportadores mais próximos da Alemanha, enquanto Portugal e Grécia têm mais de 

metade das suas vantagens comparativas em produtos relacionados com recursos naturais.  

O passo seguinte consiste em analisar em que medida as características e experiências 

produtivas dos países considerados se revelam propensas ao desenvolvimento de vantagens 

comparativas em “upsacale products”, isto é, produtos exportados com incorporação de valor 

superior a média nacional. Ora, a tal respeito, concluem os autores, a margem para mudanças 

estruturais em termos de padrão de especialização é, no conjunto dos países da Europa do Sul, 

bastante superior à do gigante alemão. Uma vez que as oportunidades de upscaling residem 

em sectores industriais não-tradicionais como “Maquinaria, transportes, indústrias Químicas”, 

pode até estimar-se que a transição a ocorrer neste âmbito conduziria não apenas a alguma 

homogeneidade nas economias da Europa do Sul como à aproximação a um padrão de 

especialização semelhante ao que hoje caracteriza a Alemanha.  

6. Postos perante as tendências pesadas, mas também as notas de relativo optimismo 

contempladas nos cinco capítulos já recenseados, poderíamos ser levados a acreditar que a 

integração das economias periféricas no espaço europeu alargado não só traz consigo 

oportunidades em matéria de crescimento e transformação estrutural, nomeadamente as 

associadas à entrada na chamada “economia do conhecimento”, como garante que as mesmas 

se traduzem em vantagens económicas efectivas.  

Ora, o que nos vão dizer os textos contidos na III Parte do livro (“Policy issues”) é que, a tal 

respeito, tudo vai depender tanto das especificidades historicamente cristalizadas nos 

sistemas produtivos nacionais, quanto das dinâmicas institucionais, nomeadamente em 

matéria de políticas industriais, que venham a desencadear-se.  
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7. A evolução da economia grega nas últimas décadas constitui, para Tassos Giannitsis e 

Joanna Kastelli, um exemplo expressivo dos efeitos negativos que, na perspectiva das 

exigências de mudança estrutural para a competitividade e crescimento, decorrem da ausência 

de políticas industriais consistentes e da persistência, nas lógicas de governação dominantes, 

de uma visão redutora da relação entre estado e mercado.  

Desde meados da década de 1980, diz-nos o texto, as orientações políticas dominantes foram 

conduzindo na Grécia a uma liberalização da economia mitigada por algum investimento 

público e outros incentivos do Estado e, na esfera deste último, a um intervencionismo 

defensor ou, no mínimo, reprodutor de múltiplos interesses instalados. O impacto de tais 

acções na reestruturação da estrutura produtiva nacional e na obtenção de ganhos 

sustentáveis de competitividade foi, por isso, muito reduzido. Não surpreende que, 

confrontada com uma estratégia europeia de combate à crise que, no essencial se funda no 

pressuposto de que a plena expressão da racionalidade e a capacidade auto-correctora dos 

mercados são suficientes para garantir a retoma de níveis de crescimento aceitáveis, a 

economia grega tenha aprofundado muitas das suas fragilidades estruturais.  

Torna-se então urgente recuperar a centralidade das políticas industriais. Estas, contudo, só 

serão capazes de ultrapassar as debilidades estruturais da economia grega, se, além de 

assumirem um horizonte de longo prazo, forem associadas a uma mudança profunda das 

lógicas globais de governação: “The question is not only how to choose between the market 

and the state but also which state”. Concluem os autores que nenhum avanço a este respeito 

será totalmente conseguido, se, entretanto, as políticas europeias anti-crise não mudarem a 

sua própria matriz. 

8. Notando que a Itália continua a ser um dos mais importantes protagonistas da economia 

global (sétima maior economia do mundo, segunda maior economia industrial da Europa), 

observa Michele di Maio que as últimas décadas e, em particular, o período correspondente ao 

desenrolar da actual crise, vêm coincidindo com o surgimento de alguns problemas. 

Tal estará ocorrendo pelo facto de, num quadro de relações económicas marcado por acordos 

alargados no âmbito da OMC, pela liberalização económica a nível europeu e pela adesão à 

Zona Euro, algumas fragilidades da economia italiana não terem sido acompanhadas e 

corrigidas por políticas industriais adequadas. 

Tais fragilidades reconduzir-se-ão, no essencial, a três grandes anomalias: persistência no 

tecido produtivo italiano de um padrão de exportações centrado em sectores trabalho-

intensivos com baixas qualificações; elevadíssimo peso específico de micro empresas com 

menos de 10 assalariados; persistência de fortes assimetrias regionais de desenvolvimento. 

A heterogeneidade interna da economia e indústria italianas, conjugada com a 

contingencialidade acrescida a que hoje as mesmas estão submetidas, fazem prever que, em 

contexto de crise prolongada, aumentem os riscos de bloqueamento de uma mudança 

estrutural em direcção a patamares superiores de crescimento e competitividade. A superação 

destes mesmos riscos exigirá então a definição e efectiva implementação de políticas 

industriais consistentes, verdadeiramente apostadas no longo prazo e sensíveis quer à 
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diversidade do tecido empresarial, quer às vantagens de um diálogo continuado entre o 

governo e as empresas. 

9. Ricardo Paes Mamede, Manuel Mira Godinho e Vítor Corado Simões vêm dizer no seu texto 

que estimular a performance competitiva da economia portuguesa exige uma transição do seu 

perfil de especialização em direcção a produtos transacionáveis mais sofisticados. Embora o 

programa de ajustamento possa induzir alguma melhoria na competitividade-custo do país, 

não podemos prescindir de políticas voltadas para melhorar a produtividade através de uma 

mudança estrutural - na linha das que, em décadas recentes, permitiram desenvolver 

capacidades de inovação direccionadas para o upgrading das indústrias tradicionais e a 

afirmação de outras não-tradicionais. 

Estes dois últimos objectivos, embora relativamente incontroversos, nem sempre surgiram 

claramente definidos em termos de instrumentos de apoio, beneficiários e resultados 

esperados - uma indefinição acentuada pelas incidências da crise financeira de 2008-2009 e do 

programa de ajustamento, pela instabilidade política delas decorrente, pelo enviesamento 

pró-mercado e condicionamento eleitoralista dos decisores, e pela delapidação de capacidade 

institucional no sector público. 

Num quadro de restrições financeiras que conhecemos, as prioridades deviam continuar a 

centrar-se no apoio aos sectores tradicionais mais competitivos, fazendo-os subir na respectiva 

cadeia de valor, e induzir o desenvolvimento de indústrias conhecimento-intensivas. Mas 

garantindo alguns importantes aperfeiçoamentos em relação à experiência passada. 

Desde logo, em matéria de coordenação de políticas relevantes. Exemplo evidente é o da 

necessidade de articular, desde os mais altos patamares da decisão política, objectivos e 

medidas da área da educação e investigação científica, por um lado, com os da economia e da 

gestão empresarial, por outro. 

Outro aperfeiçoamento inadiável prende-se com o envolvimento dos parceiros nos processos 

de decisão sobre grandes prioridades políticas, sem o que estas carecerão de sustentabilidade. 

As questões relativas ao financiamento da economia são outro, e talvez o mais urgente, 

desafio que se coloca à economia portuguesa. Há que encontrar soluções, a nível nacional e 

europeu, que permitam compatibilizar o melhor possível os elevados custos do crédito com a 

exigência de induzir mudanças estruturais na direcção certa, sem por outro lado comprometer, 

no curto prazo, o combate ao desemprego.  

10. De acordo com José Molero e Inés Granda, uma saída da crise que garanta um 

desenvolvimento robusto e sustentado terá de se basear, também em Espanha, numa 

valorização do papel da indústria. Por várias razões: a centralidade da indústria em termos de 

geração, difusão e implementação de inovação; o efeito dinamizador/multiplicador que as 

actividades em causa continuam a ter no sistema económico; a importância do sector na 

perpectiva da criação de emprego, nomeadamente de emprego qualificado. 

Sendo os anos mais recentes, em Espanha, um período de declínio da produção e do emprego, 

de estagnação do mercado interno e de dificuldades em matéria de promoção da inovação 

tecnológica, exige-se uma política industrial que respeite os seguintes requisitos: centrar-se na 
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criação e difusão de factores competitivos e não na subsidiação directa ou no dirigismo estatal; 

ter objectivos claros e sustentados no tempo; apostar, sem ambiguidades, na 

internacionalização; articular medidas provenientes de áreas muito diversas (educação, 

mercado laboral, sector público), promovendo tanto quanto possível efeitos virtuosos 

acumulativos (na acepção, já clássica, de Gunnar Myrdal) 

Defende-se que a indispensável promoção de segmentos tecnologicamente mais avançados 

não se faça à custa do abandono de sectores tradicionais, antes se procure apoiar fortemente 

a inovação tecnológica nestes últimos. Defende-se ainda que se estimule o aumento da 

dimensão das empresas, sem o que persistirão bloqueamentos sérios à introdução e difusão 

de novas tecnologias. Propõe-se ainda a incorporação massiva de tecnologias horizontais 

(como as NTIC, a biotecnologia e novos materiais), assim como a qualificação do empresariado 

e a aposta numa internacionalização conduzida a todos os níveis (trocas, colaboração 

tecnológica, investimento). 

11. Embora sem perderem de vista as especificidades nacionais dos problemas de 

competitividade e crescimento nos países da periferia, para que apontam os textos 

recenseados até agora, é já sobre o modo como as instâncias de governação europeia têm 

lidado com tais problemas que se concentram os textos de Miguel St. Aubyn e Fernando 

Teixeira dos Santos.  

Começando por observar que, no período 2000 a 2012, o rendimento per capita dos países da 

periferia cresceu a taxas muito baixas ou mesmo negativas, faz notar Miguel St. Aubyn que tal 

facto não deveria surpreender. Com efeito, a inserção na zona euro, tendo implicado uma 

rápida descida das taxas de juro, com cujas consequências macroeconómicas as políticas 

europeias não estavam preparadas para lidar, veio cruzar-se, nos países em causa, com a grave 

crise económica e financeira desencadeada a partir de 2007 e com a liberalização do comércio 

com países terceiros.  

Acontece que, às vulnerabilidades dos países periféricos em matéria de competitividade e 

potencial de crescimento, veio juntar-se a frente orçamental: défice e dívida. Por razões 

endógenas, mas também como consequência de políticas europeias circunstancialmente 

expansionistas, emergiu no final do período uma crise de dívida soberana, à qual, como se 

sabe, a Europa tem respondido com programas de ajustamento direccionados em primeira 

linha para a consolidação das contas públicas, mas que visam e têm de facto conduzido, a par 

da redução da despesa do Estado, a uma diminuição dos custos do trabalho. 

O autor critica os programas de ajustamento postos em prática nos últimos anos numa dupla 

perspectiva: a da sua incapacidade para assumir a responsabilidade que as falhas na 

arquitectura institucional da Zona Euro, nomeadamente em matéria de competências do BCE, 

têm tido no desenrolar da crise; e a da subestimação do efeito depressivo da redução da 

despesa pública e do aumento dos impostos. 

Demasiado focadas no lado da oferta e das chamadas “reformas estruturais”, ao mesmo 

tempo que descuram o lado da procura, e sem assumirem que os ganhos de eficiência não 

decorrem apenas de cortes nos recursos disponibilizados nas diferentes actividades, mas 
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também da sua reorganização, as políticas de ajustamento têm-se revelado refractárias a 

qualquer preocupação com o crescimento. 

O ponto mais importante a reter tem a ver, entretanto, com a reduzida consistência e 

capacidade integradora dos enquadramentos institucionais da Zona Euro, a qual vem 

alimentando, entre outras tendências negativas, movimentos especulativos dirigidos a países 

“sob suspeita”, mas não necessariamente insolventes - assim agravando profundas 

desigualdades entre os países-membros. 

12. Preocupação idêntica com as fragilidades institucionais da União Europeia e com a 

incapacidade desta para promover a convergência real das economias da Zona Euro está 

presente no texto de Fernando Teixeira dos Santos. 

O Pacto de Estabilidade e Crescimento, focado nas questões de política monetária e controle 

orçamental, subvalorizou a importância de reformas económicas voltadas para a competição e 

o crescimento dos países da zona euro. Neste contexto, economias, como a portuguesa, que 

são menos competitivas, nomeadamente por força de desenvolvimentos desfavoráveis dos 

custos unitários do trabalho, mais endividadas e com défices cronicamente elevados tornaram-

se particularmente vulneráveis à instabilidade financeira despoletada pela crise do subprime 

no verão de 2007. A deterioração da situação orçamental em 2009/2010 levou a um 

agravamento da avaliação externa do risco soberano, com as correspondentes dificuldades de 

financiamento das economias mais frágeis em condições normais de mercado. Não deixou de 

revelar, por outro lado, a impreparação da zona euro para lidar com crises desta natureza e 

dimensão, como bem demonstra a incompreensão manifestada quanto às implicações 

recíprocas e circularidade viciosa, tão claras para nós hoje em dia, da crise da dívida soberana 

e do sistema bancário. 

O programa de Ajustamento, conduzindo embora a uma melhoria das contas públicas, não 

impediu o aumento do desemprego e o adiamento de reformas económicas favoráveis ao 

crescimento, ao mesmo tempo que hipotecou o indispensável apoio social e político às 

políticas de reestruturação orçamental e de controlo da dívida. O modelo institucional 

adoptado no quadro europeu para lidar com a crise económico-financeira parece assim 

incompatível com o objectivo de atenuação das assimetrias económicas que persistem no seu 

âmbito.  

13. É também sobre a incapacidade do establishment comunitário para perceber e acolher 

politicamente as implicações da divergência entre sistemas produtivos nacionais da zona euro 

que se debruça o texto de Robert Boyer.  

Para superar tal incapacidade, impõe-se antes de mais criticar o vasto leque de explicações 

correntes sobre a crise e sobre os impasses a que têm levado os planos de austeridade postos 

em prática nos últimos anos. Tais explicações, quase sempre de natureza monocausal, 

responsabilizam ora a promoção de défices públicos excessivos, ora a violação sistemática dos 

pactos europeus, ora as orientações do Banco Central Europeu, ora o colapso de grandes 

bancos, ora ainda, mais abstractamente, a natureza especulativa do capital financeiro, a 

emergência de novas potências económicas ou o défice de federalismo. Mas o que elas têm 
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em comum é o facto de menosprezarem a importância dos obstáculos que a heterogeneidade 

estrutural das economias colocou ao processo de integração monetária.   

Mais precisamente, denuncia o autor, essas interpretações (i) recusam-se a assumir, em nome 

de uma pretensa neutralidade da moeda, a relação que existe entre focos de instabilidade 

monetária e financeira e o complexo nó de tendências reais da economia; (ii) mostram-se 

incapazes de reconhecer que um ataque especulativo à divida grega só se transformou em 

fortes desequilíbrios macroeconómicos e numa crise sistémica do euro em função, 

precisamente, da forte heterogeneidade das economias nacionais; finalmente, (iii) teimam em 

ignorar que uma perturbação tão vasta e profunda como tem sido a crise do euro não pode 

deixar de estar associada a um complexo de factores que, tendo uma dimensão 

eminentemente económica, são também de natureza política e até ideológico-cognitiva.  

A verdade é que, como fora antecipado por alguns economistas críticos do projecto inicial de 

transição de um sistema monetário europeu relativamente flexível para um euro irreversível, 

os desequilíbrios decorrentes da perda de instrumentos autónomos de política nacional 

adequados a combater as fragilidades das economias envolvidas acabaram por se fazer sentir 

com notório dramatismo. Subalternizadas que foram, com a moeda única, as políticas de 

inovação, de industrialização, de rendimentos, entre outras, ir-se-á assistir a significativas 

perturbações nos sistemas produtivos nacionais, com consequências especialmente penosas 

nos países da periferia europeia.  

Com a chamada Estratégia de Lisboa, ter-se-á procurado inflectir esta tendência, apostando 

programaticamente na inovação enquanto vector de crescimento e de real integração 

económica a nível europeu. Mas os pressupostos de política monetária e orçamental de matriz 

neoclássica que genericamente se enraizaram, como sabedoria convencional inquestionada, 

entre os decisores realmente influentes na zona euro, acabaram por ditar a sua lei, 

sobrepondo-se a desígnios de viabilização do euro a longo prazo homólogos dos que, nos 

momentos fundadores do processo de integração europeia, apostavam na defesa da 

estabilidade financeira e em mínimos de solidariedade. 

E no entanto, uma recapitulação, ainda que superficial, de concepções de análise económica 

alternativas ao mainstream poderiam ter alertado para os riscos que a criação da zona euro 

arrastava consigo. É o caso de correntes inspiradas no velho keynesianismo (com a sua crítica 

da sacrossanta Ley de Say e da ortodoxia monetária e orçamental), das teorias neo-

schumpeterianas (contemplando a inovação tecnológica como gerador crucial de crescimento 

e levando a sério a emergência do paradigma da economia do conhecimento), da nova 

geografia económica (assinalando a tendência de polarização da actividade económica em 

torno das regiões mais competitivas) ou ainda das teorias pós-keynesianas (salientando o risco 

de intensificação da instabilidade num quadro de liberalização financeira em que o euro surge 

como inovação com elevado potencial especulativo). 

Desprovido de referenciais teóricos suficientemente realistas e de enquadramentos 

institucionais adequados, o projecto de construção da zona euro não só não contrariou como, 

de algum modo, contribuiu para reproduzir a polarização de especializações produtivas no 

espaço europeu; por outro lado, ignorou ou não foi capaz de controlar através de regulação 

tempestiva e ajustada a instabilidade e crise financeiras que vieram colar-se às condições de 
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estabilidade monetária entretanto criadas; levou ainda, sobre um pano de fundo de plena 

mobilidade de capitais, ao exacerbamento de desequilíbrios produtivos entre os estados 

membros; finalmente, atribuiu ao Banco Central Europeu um papel liderante no processo de 

salvação do euro, sem no entanto propor qualquer reforma significativa em matéria de 

políticas económicas e de coesão social à escala europeia.  

Tudo indica, por isso, que, na ausência de significativos impulsos em termos de solidariedade e 

federalismo orçamental, o fosso entre boa parte dos países do Norte e a periferia europeia, 

que já existia antes da criação do euro, continue, na sequência da crise, a ameaçar, porventura 

de forma agravada, a coesão da União.   

14. Já disse que optei, nesta exposição sobre o conteúdo e objectivos dos textos que integram 

o volume, por me deslocar da análise das especificidades estruturais das economias da 

periferia do sul para o enunciado das limitações, falhas e oportunidades em termos de 

políticas industriais que se lhes têm colocado e, daí, para a contextualização institucional à 

escala europeia do complexo de factores que têm levado à reprodução, se não ao 

agravamento, das assimetrias de desenvolvimento dos países da zona euro.  

Nesta lógica, faria sentido que a apresentação do livro terminasse com a referência ao texto de 

Robert Boyer, o qual, como vimos, desenvolve com particular minúcia os condicionalismos 

político-institucionais, os modos de regulação económico-financeira e até os contextos 

intelectuais e culturais que têm influenciado a nível europeu as performances económicas dos 

vários estados-membros. 

Optei, contudo, por deixar para o fim, não esse, mas um outro texto, de autoria de Bengt-Åke 

Lundvallt e Edward Lorenz, por me parecer que ele abarca dimensões cuja exploração será 

particularmente útil não apenas para uma aproximação virtuosa da Economia a outras formas 

de saber, como para a reavaliação das oportunidades políticas ao alcance dos cidadãos 

europeus. 

Embora a referência aos níveis de instrução e qualificação da população activa e aos modos de 

organização do trabalho dos países da periferia europeia surja, pontualmente, em vários dos 

capítulos deste volume, é, porém, no texto agora referenciado que as questões das condições 

de trabalho, das oportunidades de aprendizagem e das desigualdades sociais são analisadas 

com maior profundidade. 

Ora, num contexto de globalização de uma economia do conhecimento, as debilidades da 

periferia, que serão, de resto, sempre, debilidades da própria Europa, passam de forma crítica 

por este complexo de factores “extra-económicos”, digamos assim. Não se trata apenas de ter 

em conta as condições e características de uma sociedade baseada no conhecimento 

(“knowledge-based economy”); impõe-se, além disso, ganhar consciência dos problemas da 

erosão e obsolescência de saberes e competências, dando a devida atenção quer às condições 

de aquisição individual de novas competências (“learning economy”), quer às oportunidades 

de aprendizagem organizacional. É o papel estratégico dos modelos de organização do 

trabalho, de gestão empresarial e de regulação do emprego, que, por esta via, acaba por ficar 

no centro da análise, não sem aproximar as questões da produtividade às do desenvolvimento 

e estas às da coesão social.  
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 Baseando-se em informação do Inquérito Europeu às Condições de Trabalho (2000), 

demonstram os autores do texto que os países da Europa do Sul se distinguem pela reduzida 

proporção de empresas que, nos seus modelos organizativos, privilegiam métodos de trabalho 

criativos e que apelam à autonomia, neles predominando, pelo contrário, formas de 

organização do trabalho de tipo tradicional ou taylorista em que são normalmente reduzidas 

as oportunidades de aprendizagem de novas competências, o que faz crescer 

significativamente o risco de exposição dos postos de trabalho à concorrência. 

Entre as condições (macrossociais) favoráveis ao desenvolvimento de uma economia 

aprendente, estão dois outros traços: por um lado, a existência de níveis atenuados de 

desigualdade de rendimentos, a que normalmente se associam acréscimos de motivação no 

trabalho e maior propensão para novas aprendizagens; por outro lado, índices de confiança e 

de participação cívica elevados. Ora, em qualquer destes eixos, a posição ocupada pelos países 

da Europa do Sul é, em termos relativos, francamente desfavorável. 

Uma efectiva aplicação das grandes orientações da Estratégia de Lisboa – regressa o mito - 

poderia ter contribuído para atenuar a fragilidade relativa das economias dos países da 

periferia europeia em matéria de qualificação de postos de trabalho e de expansão sustentada 

de oportunidades de aprendizagem. Mas, já se sabe, a Europa seguiu outros desígnios: mais 

empregos, quando muito, e não tanto melhores empregos; flexibilidade e não tanto 

flexissegurança; “reformas estruturais” (entre aspas) e não tanto reforço da coesão 

económico-social. Em vez de se atenuarem, os índices de desigualdade económico-social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

aumentaram, entre 2000 e 2010, em praticamente todos os 15 países da EU. Por outro lado, 

como consequência já das políticas de austeridade, pôs-se termo ao processo de convergência 

do rendimento nacional per capita dentro da União, verificando-se, pela 1ª vez na sua história, 

que aumentou o gap entre países ricos e países pobres. O objectivo “mais coesão social” foi 

entretanto dando lugar, em registo de urgência e de controlo de danos, a programas de 

“redução da pobreza”. 

Ricardo Mamede termina a sua curta mas incisiva Conclusão, fazendo votos para que os 

diferentes capítulos deste livro contribuam para aperfeiçoar soluções políticas, aos níveis 

europeu e nacional, capazes de responder aos desafios colocados pela persistência de 

assinaláveis diferenças estruturais entre as economias pertencentes à União Económica e 

Monetária e de encontrar um caminho sustentado para sair da crise. 

Estou certo, por tudo o que vos disse, que os autores dos capítulos concretizaram de forma 

cabal os objectivos, claros e muito bem fundamentados, dos coordenadores da obra.  

 


