Agradeço ao Dr. Pedro Ferraz da Costa e ao Forum para a Competitividade a oportunidade
para dar o meu contributo para a análise sobre as eleições europeias e as suas
consequências para as empresas.
O nexo lógico da análise baseia-se no pressuposto de que as empresas não podem deixar de
se mover num quadro institucional que é muito influenciado pela envolvente política.
Creio poder dizer, sem exagero, que o essencial do fluir expectável das dimensões
económicas e financeiras da sociedade depende e decorre de opções que são tomadas na
dimensão política. Quando as primeiras dimensões ganham relevo maior, normalmente
isso significa um corolário de más ou imprevidentes decisões passadas ou da simples
ausência de escolha atempada na dimensão política.
O Parlamento Europeu, apesar de não ter os poderes políticos mais amplos de que a
generalidade dos parlamentos dispõe (porque não há governo europeu, nem há orçamento
significativo financiado por recursos próprios ou impostos europeus), tem hoje uma
relevância apreciável em vários e importantes aspetos: é colegislador e é codecisor,
juntamente com o Conselho, na eleição da Comissão Europeia.
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I
Permitam-me que comece com um rápido apontamento histórico e de enquadramento
geral.
Muitas vezes se disse que o projeto europeu tem sido demasiado conduzido pela dimensão
económica (na sua origem e até ao mercado interno nos anos 90) e monetária (sobretudo a
partir da criação do euro), em detrimento de uma maior dimensão política.
Quando a união económica e monetária ficou prevista em Maastricht e quando o euro
nasceu, no final dos anos 90, muitos entenderam que se estava a “construir a casa pelo
telhado”, significando que esperariam que o projeto político europeu começasse pela união
política (com um governo europeu) e orçamental (com um orçamento e um tesouro
europeus) e só então avançasse para uma união monetária (com uma moeda única). Os
que, pragmaticamente, apoiaram a evolução hoje conhecida justificavam a opção por o
mercado interno lhes parecer a melhor maneira de construir no futuro uma união política
para a qual não havia ainda adesão dos povos das nações europeias – a moeda apareceria
até como um ponto crítico de sustentação do próprio mercado interno, sem o qual não
haveria descoberta e partilha do projeto político.
O ponto é que, em qualquer das leituras, o caminho traçado correspondeu sempre a uma
escolha política, e não de outra natureza. Mesmo quando o euro foi proposto à Alemanha,
que não o desejava, como segurança comum contra a desconfiança do que poderia vir a
representar a reunificação alemã depois da queda do Muro de Berlim, o euro com
“características alemãs” representou um equilíbrio político mais do que uma necessidade
de equilíbrio monetário para sobrevir ao Sistema Monetário Europeu.
Quando a crise financeira de 2007 se transformou em Grande Recessão e esta na crise do
euro e das dívidas soberanas, e começaram a chegar as críticas à “casa inacabada” em que
se tinha transformado a arquitetura do euro, no fundo o que sobressaía era o
reconhecimento de que os mecanismos em falta para prevenir e lidar com os desequilíbrios
económicos e as crises de financiamento soberano resultavam, não da falta de aviso e de
proposta económica1, mas da dificuldade de o consenso político da época os poder prevenir
e acolher.
Depois da crise, a agenda política já teve espaço para produzir diversos avanços, uns mais
importantes do que outros.
 A criação do Mecanismo de Estabilidade Europeu, com o objetivo de responder a
países em dificuldades de financiamento;
 A União Bancária, com a supervisão e resolução bancária europeia, procurando
“imunizar” o crédito bancário do risco soberano e vice-versa;
 O Semestre Europeu2, com a coordenação económica e o exame das novas regras
orçamentais trazidas pela revisão do Pacto de Estabilidade e Crescimento, esperando
melhorar a prevenção de externalidades negativas, com efeitos de contágio dentro da
1

Pelo menos dois relatórios, apresentados respetivamente nas décadas de 70 e 80, apontavam para a
necessidade de prever uma capacidade orçamental própria capaz de lidar com os choques assimétricos
dentro da união monetária (MacDougall Report e Delors Report).
2
Curiosamente, também este mecanismo já tinha conhecido uma previsão muito semelhante no relatório
Werner, de 1970.
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área do euro, e melhorar o espaço orçamental dos países participantes para
responder a choques económicos.
Todos estes são exemplos de desenvolvimentos institucionais que só ocorreram porque os
políticos encontraram na crise o espaço de manobra e a justificação políticas para avançar
na integração política.
Mas não foram apenas os “políticos” ao nível do Conselho Europeu e da Comissão
Europeia que deram mais um impulso à integração com a justificação da crise. Também os
responsáveis do BCE testaram os limites do mandato enquadrado pelo Tratado Europeu
quando decidiram avançar com programas de compras maciças de dívida pública e privada
e, assim, procurarem fugir ao risco de deflação trazido pela crise, num ambiente de taxas
de juro muito perto de zero ou mesmo negativas.
Em aberto ficou a discussão sobre se não haveria uma reinterpretação das regras
previamente estabelecidas (impedindo o financiamento monetário dos défices públicos)
introduzindo, mesmo sem revisão de Tratados, uma função de prestamista de último
recurso aos soberanos por parte do Banco Central, que tem servido também para oferecer
um dividendo orçamental relevante, a aproveitar sobretudo pelos países mais endividados,
que ficam com um serviço da dívida bastante menos penalizador.
Os anos que se seguiram trouxeram a recuperação económica, com maior crescimento e
redução significativa do desemprego e dos níveis médios dos défices e das dívidas públicas.
Ninguém duvida da grande responsabilidade do BCE neste resultado. Mas seria
mesquinho não ver na declaração dos Chefes de Estado e de governo feita em 2012, antes
ainda do “whatever it takes” de Draghi que abriu caminho ao anúncio do OMT e, mais
tarde, ao QE, um sinal de compromisso em avançar com a integração europeia, o que foi
interpretado como uma prova pública de confiança na dimensão europeia das políticas que
ajudou a vencer a Grande Recessão.
À medida que esta crise foi sendo superada, as atenções dos governos e das instituições
europeias deslocaram-se das questões económicas para se fixarem noutros aspetos que
emergiram nas opiniões públicas.
Os anos mais recentes trouxeram, assim, os problemas sérios da vaga de imigração e de
refugiados com origem na fronteira sul (mediterrânica) da EU, que eclodiram com mais
força em 2015, bem como os desafios à segurança com a intensificação do terrorismo que
afetou vários países europeus ou ainda o ressurgimento de tensões com a Rússia, centradas
nas perturbações ocorridas na Ucrânia e na anexação da Crimeia.
E trouxeram, claro está, o embate com a nova Administração norte-americana do
Presidente Trump, onde as tensões comerciais (não só com a China) desempenham um
papel central, mas onde as referências desqualificantes dirigidas à NATO ou os desafios
diretos à desconstrução europeia lançados pelo próprio Presidente norte-americano
abriram um novo capítulo da relação externa da UE com os EUA.
Ao mesmo tempo surgiu a primeira crise séria de confiança no projeto europeu com o
resultado do referendo de junho de 2016 favorável ao Brexit. É difícil calcular as
consequências económicas e políticas desta crise, tanto no presente, quando olhamos para
a disrupção no plano das negociações com a UE e da instabilidade interna do Reino Unido,
como no médio e longo prazo, quando nos interrogamos sobre os novos equilíbrios
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económicos e financeiros e as novas fronteiras da União e da respetiva dimensão
internacional.
De permeio, tivemos as eleições francesas, que opuseram a então Front National, de
Marine Le Pen, ao La Republique en Marche, de Macron, tal como vimos a mudança de
governo em Itália, com a coligação entre a Lega Nord, de Salvini, e o M5S, de Beppe Grillo
e Di Maio, ou ainda como assistimos ao papel iliberal desempenhado por Viktor Órban, da
Hungria, ou mais recentemente o protagonizado pelo novo governo polaco. Muitos destes
personagens empenharam-se, conjuntamente com Steve Bannon, em transformar as
eleições para o Parlamento Europeu numa espécie de referendo sobre a imigração e na
oportunidade para dar força parlamentar a uma frente populista e nacionalista que virasse
do avesso as instituições europeias.
Estes acontecimentos alimentaram, na Media, um espaço político para as questões de
identidade, à mistura com a polarização mais óbvia em torno do regresso aos
nacionalismos/protecionismo versus a esfera de integração europeia/abertura global. E,
claro, forneceram, juntamente com o desemprego e a crise económica profunda, entretanto
superada, o alimento para o crescimento do populismo visto como ameaça ao modelo
europeu.
Porém, tudo isto acabou, um pouco paradoxalmente, por conferir à eleição europeia uma
oportunidade para construir um debate em si mesmo mais europeu, deixando aquela de
ser encarada como mais um somatório de múltiplos e desgarrados debates nacionais.
Este foi, numa versão um tanto compacta, o essencial do pano de fundo que deu contexto à
realização das eleições europeias e encerra algumas das razões por que o debate em torno
das consequências destas eleições subiu tanto de tom.
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II

Fonte: Eurobarómetro e Parlamento Europeu.
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As eleições para o PE representaram, apesar de tudo, uma linha de continuidade das duas
últimas décadas, ao contrário de alguns receios e previsões inspirados pelo ambiente geral
atrás descrito. O único sinal de inversão de tendência vem do aumento de participação
eleitoral (pela primeira vez, a taxa de participação foi superior a 50%).
Assim, continua a estreitar-se a representação dos partidos tradicionais e mais “próeuropeus” (PPE e o S&D, agora e pela primeira vez, com menos de 50% dos lugares apenas 44,7%) e reforça-se a tendência da última década na representação de partidos de
cariz mais “populista” e eurocético (agora com quase com 1/3 dos lugares).

(Fonte: Vítor Gaspar, The Future of Economic Policies after the European Parlimentary Elections, AEI)

Os resultados das eleições também não trouxeram os populistas e os partidos antissistema
para a posição charneira do PE, apesar do reforço que obtiveram nas eleições.
É verdade que o quadro das famílias políticas se apresenta em crescente fragmentação,
mas essa evolução vem ocorrendo paulatinamente e não é alheia a um fenómeno idêntico
que se vem observando desde há bastantes anos igualmente no plano nacional - tornando,
aliás, os governos de coligação a regra, e, nos países onde há alguma tradição de “grande
coligação” entre os partidos de “mainstream”, a sua representação vem encolhendo em
detrimento de soluções mais “radicais” ou “populistas”, por vezes integrando mesmo as
coligações de governo3.

3

Em 2018 eram 11 os governos europeus que integravam pelo menos um partido populista, segundo o
TIMBRO Authoritarian Populism Index 2019, a que pertencem as duas figuras 8 e 9 aqui se inserem.
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Mas a eleição europeia também não se transformou, como esperado, numa escolha entre
nacionalistas e europeístas ou numa espécie de referendo sobre a imigração, como poderia
sugerir o ambiente impulsionado na Media pelo Brexit e pela situação de forte clivagem
vivida em alguns países – casos de Itália, Hungria ou França. Pelo contrário, apesar das
tensões em torno destes temas em alguns países, o apoio à ideia europeia tem vindo a
recuperar, mesmo nesses países4, com resultados robustos quanto ao sentimento de
benefício pela pertença dos países à UE5, como se pode observar nos 3 gráficos seguintes.
4

Ver Eurobarómetro e o último relatório do European Council of Foreign Relations (ECGR) - What
Europeans really want: five myths debunked. Estes dados também são analisados com muito interesse em
Vítor Gaspar, The Future of Economic Policies after the European Parlimentary Elections, AEI.
5

A perceção sobre sesse sentimento conduziu mesmo a um esbatimento dos argumentos populistas mais
eurocéticos. Marine Le Pen, que se chegou a afirmar favorável à realização de um referendo para promover
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(Fonte: Vítor Gaspar, The Future of Economic Policies after the European Parlimentary Elections, AEI)

um Frexit relativamente ao euro, passou a adotar uma posição menos radical, defendendo uma nova “Europa
das Nações”. Salvini também tem suavizado as suas desafeições por Bruxelas.
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Estes resultados das eleições são consistentes com os de vários estudos e sondagens
realizados ainda antes das eleições europeias nos diversos países. Os principais temas que,
em relatórios como os do Eurobarómetro por exemplo, são indicados como preocupando
as pessoas, tanto no plano europeu, como no plano nacional, são demasiado variados para
poderem ser reduzidos à polarização da retórica populista e eurocética.
A dispersão de temas pode compreensivelmente ser influenciada pelo fluxo de
acontecimentos envolventes e contemporâneos mais marcantes: imigração, estado das
finanças públicas, crise económica à mistura de desemprego e emigração, segurança e
terrorismo, ambiente, entre outros. Mas mostram que o debate relevante não é o que está
por detrás das preocupações mais exploradas pelos partidos populistas e eurocéticos
(imigração e terrorismo) e que as clivagens existentes aparecem menos polarizadas pelos
binómios tradicionais esquerda/direita, nacionalismo/europeísmo,
abertura/protecionismo e mais marcadas pelo binómio statu quo/mudança.
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Além disto, quando olhamos para o estudo anteriormente referido do ECFR, há elementos
interessantes que permitem perceber que, mesmo em temas mais polarizáveis pela causa
populista, a heterogeneidade nas perceções do eleitorado quanto a esses e outros temas
diluem o efeito populista.
Por exemplo, as preocupações com os refugiados e imigrantes, que afluíram mais
intensamente a partir de 2015, podem ser contrastadas com as preocupações com a
emigração que, em vários dos países mais afetados negativamente pela crise ou
simplesmente com níveis de rendimento mais divergentes, sobretudo na periferia, viram
muitos cidadãos seus emigrarem para os mais prósperos e resilientes em busca de
oportunidades que a crise afastou das suas economias nacionais.
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Por outro lado, temas que identificam potenciais ameaças, como sobretudo o radicalismo
islâmico, aparecem com mais relevância do que a imigração, sendo que a questão preocupa
tanto os apoiantes de uma visão aberta da Europa como os dos partidos pró-europeus, o
que dificulta que o tema radicalismo islâmico seja polarizado pelas forças populistas, que o
tenderiam a associar à imigração e, assim, à necessidade de “fechar” a fronteira externa.

Por fim, um aspeto saliente e, porventura, o dado politicamente mais sensível neste estudo,
está relacionado com as expectativas sobre o futuro. Independentemente dos variados
temas que podem mobilizar a atenção das pessoas e que refletem as suas preocupações, o
futuro e a falta de confiança no que está para vir parece ser a grande questão suscetível de
polarizar as mudanças políticas no plano nacional e europeu.
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Este dado deve ser visto em complementaridade com a forma como os autores do estudo
agregam os sentimentos dos eleitores relativamente aos sistemas nacional e europeu.
As quatro categorias refletem os pares de avaliação sobre o funcionamento dos dois
sistemas, entre os que descreem de ambos, os que acreditam mais num do que noutro e os
que acreditam em ambos. Estes últimos apenas representam 24% dos eleitores (sendo
maioritários apenas em países como a Alemanha, a Dinamarca e a Holanda) enquanto os
primeiros chegam a 38% (significando uma maioria superior a 50% em países como a
França, a Itália e a Grécia). Veja-se que os duplamente descrentes no sistema nacional e no
sistema europeu são praticamente tantos quanto os dois restantes grupos de parcialmente
descrentes somados.

(Fonte: Vítor Gaspar, The Future of Economic Policies after the European Parlimentary Elections, AEI)

Tal como se refere na conclusão do estudo do ECFR,
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III
Regressando às consequências mais imediatas dos resultados das eleições europeias. A
nova composição do PE, menos pelo reforço dos partidos populistas e mais pela maior
fragmentação que enfraqueceu as famílias políticas tradicionais, exigirá um entendimento
mais alargado do que o normalmente verificado ou reclamado até aqui (Liberais e Verdes,
separada ou interpoladamente, serão obrigatórios para suportar maiorias).
Desde logo, a escolha da Presidência do PE passará a exigir uma base de diálogo e
negociação mais ampla, que inclui pelo menos 3 dos quatro blocos antes referidos (sendo
que o PPE só muito dificilmente poderá ser excluído de qualquer negociação).
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Esta tendência para fazer suportar a condição de partilha de responsabilidades no diálogo
e negociação entre os principais grupos políticos, organizados em blocos políticos
europeus, está a ser alargada pela primeira vez de forma assumida também ao nível do
Conselho Europeu, esperando-se que afete outras instituições (até porque, além da escolha
que o Conselho terá de fazer para a sua própria Presidência, cabe ao Conselho decidir
propor ou nomear várias outras posições de várias instituições, inclusivamente na
Comissão Europeia ou no BCE, por exemplo).
Apesar de parecer adquirido que não há consenso no Conselho para indicar como
candidato a Presidente da Comissão o Spitzenkandidat do partido que elegeu mais lugares
no PE, o PPE - o que poderia representar um retrocesso na evolução política registada a
partir da última eleição de 2014 - a verdade é que a fragmentação política existente na
representação dos governos ajuda a reforçar a negociação entre blocos políticos em
detrimento da negociação nacional entre governos no Conselho6.
6

Por exemplo, para trabalho preparatório da última reunião do Conselho, foi designado informalmente um
grupo partidário de 6 chefes de Estado e de governo representativos dos 3 blocos políticos mais alargados:
PPE, S&D e RE.
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Dada a crescente fragmentação no PE por um lado, e a não coincidência entre os possíveis
equilíbrios que nele se possam vir a gerar e a distribuição política de chefes de Estado e de
governo no Conselho Europeu por outro, é natural que as negociações a realizar para o
preenchimento de lugares de topo nas instituições europeias sejam mais complexas e mais
abrangentes. Os novos equilíbrios, mais ou menos instáveis, não deverão ser, no entanto,
um problema de per se para a evolução económica europeia nos anos mais imediatos.

Constrangimentos
para as Políticas
Económicas
Limitações da
Política
Monetária em
ZLB e fraca
Reforma
Estrutural

Impacto
do BREXIT e
Tensões
Comerciais

Atraso e fraco
Consenso na
Reforma da
UEM

As questões mais condicionadoras e constrangedoras para a evolução económica
continuarão a situar-se sobretudo em três grandes planos:


a incerteza ligada ao Brexit e às tensões comerciais, cuja materialização de
maiores riscos, como uma saída do RU sem acordo ou a intensificação de novas
barreiras comerciais impostas pelos Estados Unidos nomeadamente a produtos
europeus, podem ter um impacto negativo sobre a confiança, refletido em menos
investimento, menores trocas comerciais e menor consumo (estes riscos poderão ser
amplificados em contexto mais geral de materialização de outros riscos, como os
ligados aos custos da energia ou à turbulência em mercados financeiros);



as limitações da política monetária num contexto de persistente baixa inflação
e de taxas de juro zero ou mesmo negativas, que tornam mais difícil que o BCE seja
suficientemente eficaz a ancorar expectativas positivas sobre a inflação e a
amortecer os efeitos de um ciclo económico descendente, sobretudo quando, apesar
da política expansionista prosseguida nos últimos anos, houve um défice de
reformas estruturais na área do euro capazes de melhorar o potencial de
crescimento das economias e aumentar a resiliência a choques, promovendo uma
maior flexibilidade de ajustamento;



as persistentes vulnerabilidades na área do euro em resultado quer do atraso
ou lentidão registados em algumas reformas já decididas no passado (caso da
união bancária e da construção de uma união de mercados de capitais), quer
do fraco consenso em torno de novos desenvolvimentos na reforma da UEM
(nomeadamente a criação de uma capacidade orçamental própria da zona
euro), quer ainda da fragilidade e heterogeneidade da situação orçamental
estrutural dos países do euro, onde não se tem vindo a ganhar espaço orçamental
adequado para lidar com necessidades de estabilização macroeconómica num
futuro próximo.
14

Quanto ao hard-Brexit, o BdP estimou no seu mais recente boletim económico que, no
caso de Portugal, a materialização de riscos poderia ter um impacto negativo adicional e
cumulativo de até 0,6% do PIB até 2021 face às atuais previsões de crescimento.

Já quanto às limitações da política monetária em ZLB, não se põe em causa os
benefícios adquiridos em termos de QE na área do euro em termos de efeitos positivos na
redução das taxas de juro de médio e longo prazo, o que tem oferecido um “dividendo”
orçamental apreciável aos países com mais dívida pública, como é o caso português.

Também não se ignora a importância do compromisso assumido pelo BCE em fazer o
reinvestimento nos ativos de dívida pública. Manter um nível de balanço elevado do banco
central constitui, em termos de forward guidance, um reforço da ancoragem de
expectativas sobre a inflação que, mesmo por más razões, continuará a ajudar a estratégia
orçamental e a economia na zona euro.
15

Porém, a capacidade para baixar ainda mais as taxas de juro de curto prazo em caso de
ciclo económico desfavorável é agora muito limitada na área euro (até porque os bancos
têm dificuldade em repercutir taxas negativas junto dos seus clientes).
Esta situação remete para a vantagem da interação entre a política monetária, de um lado,
e a realização de reformas estruturais que melhorem o potencial de crescimento no longo
prazo, bem como a complementaridade com a reforma da UEM, por outro.
A reforma estrutural torna a economia mais resiliente a choques adversos e incrementa
o PIB potencial já que introduz elementos adicionais de flexibilidade que facilitam o
reajustamento dos preços relativos e que são indutores de maior eficiência. O BCE ajudou
nos últimos anos a criar condições favoráveis à reforma estrutural na medida em que deu
tempo aos governos para a realizar em ambiente de crescimento. Porém, a fragmentação
política e a grande dependência dos governos de coligação de negociações mais complexas
e dos resultados a alcançar no curto prazo vem retirando profundidade e estabilidade para
a reforma estrutural, que assim não poderá dar a ajuda necessária à política monetária7.
Por fim, as vulnerabilidades na zona euro associadas aos atrasos e ao fraco consenso nas
reformas da UEM, aliadas à ainda débil situação estrutural de muitos países em termos
orçamentais.
Em atraso o processo de completar a união bancária: apesar da expressiva redução de
risco (medida pelo rácio de NPL) nestes anos de maior crescimento, continua a não haver
uma solução comum adequada para o fundo de garantia de depósitos (as atuais linhas de
solução não têm em conta as situações de liquidez no sistema) e, mesmo depois da decisão
tomada finalmente em 2018, continua a não estar em funcionamento um backstop no
Mecanismo Europeu de Estabilidade para responder a necessidades emergentes ligadas ao
eventual acionamento do Fundo de Resolução.
Muito devagar caminham também os trabalhos visando criar uma verdadeira união de
mercados de capitais na área euro, capaz de promover uma maior integração financeira
que suporte uma partilha de risco mais forte pelo mercado, que reduza o risco de exposição
aos bancos (que ainda é grande na Europa) e que evite alguma fragmentação financeira
ainda existente em função da geografia e que não advenha do mérito relativo dos
investimentos. Isto pressupõe avanços mais rápidos em matéria de regras comuns de
insolvência, de harmonização fiscal (nomeadamente em matéria de taxas de retenção de
imposto), ou de maior transparência e criação de standards na regulação financeira (como
no caso dos processos de titularização).
Já quanto à débil posição estrutural orçamental de muitos países do euro, ela constitui
uma vulnerabilidade pois torna mais difícil utilizar a política orçamental (contracíclica) em
apoio da política monetária. Apesar de, finalmente, já não haver países na vertente
corretiva do PEC com défices excessivos, há novamente alguns países que estão em risco de
poder passar a registar défices excessivos, enquanto alguns dos que saíram continuam a
não desenvolver políticas suficientemente prudentes, de acordo com o PEC, para
construírem espaço orçamental para lidar com ciclos descendentes. Do ponto de vista
estrutural, os dois gráficos seguintes8 mostram bem que muitos países (desde logo alguns
dos que exibem maiores rácios de dívida pública em percentagem do PIB, como é o caso de
Portugal, mas com exceção da Grécia) continuam a seguir imprudentemente políticas
7

Não é por acaso que o maior fôlego na reforma estrutural esteve concentrado, nestes últimos anos, nos
países com programas de assistência com condicionalidade macroeconómica, constituindo a França uma
exceção com características que confirmam a regra.
8
Ver relatório do European Fiscal Board, “Assessment of the Fiscal Stance 2020”.
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procíclicas, ou políticas contracíclicas expansionistas não suportadas por espaço
orçamental adequado (caso da Itália) mostrando o incumprimento prático das regras que a
reforma do Semestre Europeu trouxe.

Neste contexto, a complementaridade a estabelecer entre política monetária e política
orçamental, estando diminuída pelas razões apontadas ao nível descentralizado em que
opera a política orçamental, poderia beneficiar da criação de uma capacidade orçamental
própria da zona euro, a funcionar como meio de absorção de choques num plano agregado.
Porém, é notório que não existe consenso para que uma tal função possa ser criada9. A
recente decisão de vir a criar uma capacidade orçamental para a zona euro, mas orientada
para investimento e financiamento de reformas estruturais (não para estabilização
macroeconómica) e inserida no atual quadro de perspetivas financeiras de toda a União,
mostra bem que continua a não haver consenso para ir além no aprofundamento da
integração europeia neste domínio. É possível que se possa alcançar um second best neste
domínio, através do enforcement das regras orçamentais, por exemplo obrigando à criação
de buffers nacionais durante as fases de expansão para se poder atuar coordenadamente
em fase descendente do ciclo. Mas continuará a haver muita resistência a uma posição
orçamental agregada para a zona euro.
Por fim, merece sublinhado que a situação particular de alguns países, com a Itália à
cabeça, pode constituir um foco adicional de incerteza e de perturbação macroeconómica.
Mesmo com a ajuda do BCE, não será fácil exercer uma influência suficientemente positiva
sobre as taxas de juro se continuar a alimentar-se uma especulação sobre um eventual
“divórcio” italiano com as regras do euro, ou com a própria pertença ao euro. Uma
estratégia de contenção de riscos neste domínio não tem sido fácil de pôr em prática.
A deterioração acentuada na relação entre os governos francês e alemão, bem como a
instabilidade política interna nos dois países, constitui ainda um fator adicional de
instabilidade agregada, que prejudica o já fraco consenso para qualquer reforma mais
ambiciosa da UEM e pode tornar mais complexa a obtenção de equilíbrios políticos no seio
da União.

9

Não é fácil desenhar um mecanismo destes evitando a criação de transferências permanentes indutoras de
risco moral.
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IV
Principais linhas de conclusão:
 As eleições europeias, ao contrário do que chegou a ser vaticinado, não se
transformaram numa espécie de referendo à imigração ou ao regresso aos modelos
nacionalistas;
 As eleições europeias também não marcaram a transformação do PE num palco de
fragilidade extrema da integração europeia em que os partidos populistas (de esquerda
e de direita) e eurocéticos assumissem uma posição charneira dos novos equilíbrios
políticos;
 A maior fragmentação da representação tem sido uma tendência crescente, obrigando
agora os partidos europeus que mais consistentemente são identificados com o
mainstream (PPE e S&D) a estabelecerem sistematicamente alianças com outras
famílias políticas (Greens e Renew Europe);
 Em todo o caso, além de uma participação maior nestas eleições, estas trouxeram
surpreendentemente um foco maior para as questões europeias, fugindo um pouco à
ideia de que as europeias são apenas um pretexto para os debates nacionais;
 Dado que as grandes famílias políticas no PE, sobretudo as mais recentes, são
geralmente muito heterogéneas, e dado que as geometrias políticas possíveis ao nível
do parlamento não coincidem com as geografias da representação dos governos no
Conselho Europeu, os novos equilíbrios serão mais complexos e instáveis;
 Apesar disto, o grande desafio para a construção europeia não parece advir da
polarização entre novas geografias pró-integração, de um lado, e novas emergências
populistas, nacionalistas e eurocéticas, do outro lado, mas antes da polarização entre
statu quo e mudança, isto é, de um processo que permita ir ao encontro do sentimento
das pessoas que defendem, não os Estados Unidos da Europa ou a mera desconstrução
europeia, mas uma Europa plurinacional e com moeda própria, porém que entendem
também que o sistema político e económico, tanto no seu país, como no plano europeu,
precisa de mudar de modo a trazer uma maior confiança e oportunidades mais justas
para futuro;
 Deste ponto de vista, a abordagem “errada” do mainstream seria ignorar este
sentimento e reagir, com desespero, numa amálgama de equilíbrios com a única
preocupação de isolar os populistas e defender as instituições da sua influência;
 A abordagem mais “adequada” parece ser a de conseguirem produzir,
independentemente da complexidade e instabilidade dos novos equilíbrios
geopolíticos, a mudança necessária para promover o crescimento e o sentimento de
justiça no acesso às oportunidades, o que só se torna possível se existirem consensos,
mas também se existir confrontação real de leques de escolha política diferente;
 As perspetivas sobre o futuro estão também influenciadas por condicionantes e
constrangimentos de diversa natureza;
 O processo “caótico” em que se tem vindo a desenvolver o Brexit, tal como o mergulho
nas guerras comerciais desencadeadas pela nova Administração norte-americana, têm
constituído um fator penalizador das condições de confiança que se refletiram já num
crescimento económico mais modesto e que podem ainda travar mais as perspetivas de
médio prazo;
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 Estes e outros fatores de natureza estrutural na união europeia (envelhecimento,
ressurgimento de tensões a leste com a Rússia e tensões a sul na fronteira
mediterrânica com os migrantes, atraso na execução da união bancária, lentidão no
desenvolvimento de uma união de mercados de capitais, fraco consenso para novas
reformas e resultados frágeis nas reformas já realizadas no seio da UEM) têm
constituído elementos que limitam o potencial de crescimento e de realização de bemestar no seio da União Europeia;
 Não há nenhuma fatalidade nestes “problemas” e não estamos condenados a ser
arrastados involuntariamente para um processo de desintegração ou de desconstrução
do caminho que nos trouxe coletivamente até aqui;
 As escolhas políticas são essenciais para endereçar “ameaças” e potenciar
“oportunidades”, e ambas existem;
 A resposta aos “problemas” referidos não é, porém, de execução política simples e,
certamente, não obedece em todos os casos à mesma importância e urgência;
 Por exemplo, o atraso na união bancária é imprevidente, mas não será inultrapassável
(era preferível estar prevenido com um fundo de garantia de depósitos e com um
backstop no MEE para financiar o fundo de resolução caso sejamos surpreendidos
mais cedo por uma crise financeira, mas, se ela ocorrer, é quase certo que uma garantia
será rapidamente criada e acionada e que os depósitos, com mais ou menos custos para
o sistema bancário e para os contribuintes, acabarão por ser assegurados, tal como a
liquidez no sistema por meio do BCE);
 Também a lentidão na construção da união de mercados de capitais é limitadora, mas
é compreensível num processo que é sempre moroso em qualquer parte do mundo,
sendo que a sua aceleração no futuro pode estar associada a um ciclo de liderança
marcado pela necessidade de ultrapassar uma conjuntura mais adversa;
 Já os resultados frágeis nas reformas já realizadas ao nível da UEM são mais
preocupantes e indiciadores de uma falta de vontade política “estrutural” em tornar a
situação orçamental dos países mais resiliente: o legacy da crise soberana deixou
certamente marcas desiguais e mais penalizadoras para os países que acumularam
mais desequilíbrios no passado, mas a política monetária e o crescimento mais forte
dos últimos anos ofereceram um “dividendo” que não tem sido devidamente
aproveitado, nem para prosseguir as reformas estruturais, nem para ganhar maior
espaço orçamental e reduzir mais os riscos financeiros para enfrentar crises futuras
(preferindo-se o cumprimento “formal” das regras através de resultados nominais que
estão demasiado dependentes das “venturas” do ciclo favorável, mas que
desaparecerão rapidamente quando o ciclo for menos favorável);
 O facto de a política monetária, em contexto de ZLB, poder vir a revelar maiores
limitações em face de uma conjuntura mais adversa recomendaria a criação de uma
capacidade orçamental agregada para amplificar os efeitos da estratégia monetária (e é
certo que o contexto de ZLB não é passageiro). Porém, é muito difícil acreditar que
exista consenso político para dar um passo nesse sentido, e não vale a pena tornar essa
circunstância num problema inultrapassável e vaticinar o fim do euro e a vitória dos
populistas por não haver a possibilidade de colocar a União Europeia a “gastar mais
dinheiro” para puxar pela procura agregada em complemento do BCE;
 Na verdade, apesar de uma tal solução orçamental poder ser defensável num plano
estritamente económico, deve reconhecer-se que comporta também riscos políticos
19

evidentes, sobretudo em face da fraca “responsabilidade” orçamental que muitos
Estados continuam a exibir. Percebe-se, assim, melhor o argumento do risco moral;
 Por outro lado, normalmente omite-se que um passo mais decidido no sentido da
integração ou centralização orçamental no plano europeu sempre acarretaria um preço
elevado na perda efetiva de graus de liberdade orçamental no plano nacional, o que
nem todos acharão assim tão desejável alienar;
 Tende também a esquecer-se que, no plano europeu, os choques assimétricos que
recomendariam a existência da função estabilizadora agregada ocorrem cada vez com
menos frequência (embora com intensidade muito diferente, os países estão cada vez
mais expostos a ciclos económicos sincronizados), e que os choques assimétricos
idiossincráticos/nacionais são deficientemente respondidos por funções centralizadas;
 A disciplina orçamental continuará, assim, a representar uma resposta bem mais
plausível de ser bem sucedida e mais efetiva (até porque está ao alcance da capacidade
dos governos) do que um improvável salto qualitativo maior na criação de uma união
orçamental;
 Aliás, de modo mais geral, pode-se dizer que uma espécie de “fuga em frente” no plano
da integração/centralização/federalização do processo de construção europeia,
alimentado pelo receio do crescimento do populismo/nacionalismo/euroceticismo
parece a receita mais indicada para o retrocesso e o desastre em matéria de consenso
político (veja-se igualmente o que se passa com a questão da cooperação estruturada
permanente em matéria militar, que para uns deve ser o embrião do futuro exército
europeu, para outros apenas o reforço da escala eficiente da ação conjugada);
 Uma estratégia assente na estabilização dos equilíbrios alcançados e na efetividade
das reformas em curso no plano europeu, aliada a um reforço do princípio da
responsabilidade nacional e na efetividade dos resultados associados aos
compromissos assumidos pelos países, parece um caminho talvez menos “romântico”,
mas mais resiliente para enfrentar o contexto global e as aspirações dos europeus.
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