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JANEIRO DE 1993: UM CENARIO QUASE ACADEMICO 

Zola Simoes(*) 

Telheiras, Lisboa. 
2 de Janeiro de 1993. 

An economist is an expert who will know tomor
row why the things he predicted yesterday didn't 
happen today. 

EVAN ESAR 

Como habitualmente, hoje a famflia levantou-se um pouco mais tarde. 
E sabado! Um sabado que promete ser retemperador. As 11 horas estamos 
todos na rua. 0 sol esta brilhante, a luminosidade quase nao deixa abrir os 
olhos. 0 pequeno-almoc;:o, breve ua. que estamos ansiosos par dar uma cami
nhada a beira-mar), e tomado no cafe ali ao lado. 0 Ieite e ingerido num ins
tante e o mesmo acontece aos papa-secas de aspecto estaladic;:o (bem pare
cendo cozidos a Jenha), recheados de fatias de queijo dinamarques, cujo sabor 
comec;:o a detestar. Antes ainda de tamar o cafe, dou um salta a tabacaria 
e aproveito para comprar o novo semanario Expresso Econ6mico, alem do jor
nal desportivo. Os dais jornais pago-os com uma nota azul, de 1 ECU. Despa
chados destes afazeres, que nos consumiram um pouco mais de meia hora, 
rumamos em direcc;:ao as praias da margem sui do Tejo. E meio-dia de sabado. 
A temperatura da agua ronda os 22 graus. Somas fracas para resistir a tenta-
98.0 de um mergulho. E outro mergulho! Surgira, finalmente, o momenta de 
um ritual que, ao sabado, nao dispense: a Jeitura de jornais. 

II 

Sofregamente devorado o desportivo, a atenc;:ao volta-se agora para as 
paginas interiores do Expresso Econ6mico. 

As pp. 3 a 6 sao dedicadas, inteiramente, a descric;:ao e analise da situa-
98.0 econ6mica portuguesa nos ultimos anos. 

Uma vez mais, nao resisto a uma tentac;:ao: agora, a de partilhar desta 
Jeitura! 

(*) Assistente convidado do lnstituto Superior de Economia. 
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Na p. 3 pode ler-se: 

A polftica econ6mica prosseguida no ultimo quadrienio assen
tou basicamente em dais vectores: 

1) Manter as contas com o exterior dentro de limites aceitaveis; 
fazer tender a inflac;:ao para os nfveis das Comunidades; nao 
aumentar o volume de desemprego; 

2) Acelerar o ritmo de crescimento da actividade econ6mica, de 
modo a reduzir, progressivamente, o atraso de Portugal rela
tivamente as outras Comunidades Europeias. 

0 crescimento econ6mico no contexte actual, aceite que foi o 
desafio da construc;:ao do mercado interne europeu, constituiu uma 
necessidade quase vital, ja que se tornava imperioso criar condic;:oes 
para uma s61ida reconversao e modernizac;:ao do tecido produtivo 
nacional. 

Para conseguir atingir estes objectives, dispos o Governo de uma 
ajuda importante: meios financeiros, provenientes das Comunidades 
Europeias (os chamados fundos estruturais). 

Mais a frente pode ler-se: 

lmporta ainda referir que para conseguir este crescimento nao 
inflacionista, equilibrado do ponto de vista externo (cf. quadros A a D), 
e sem agravar, sensivelmente, tensoes internas, o Governo levou a 
cabo, par um lado, uma polftica monetaria que assumiu um padrao 
muito menos expansionista que em anos anteriores, refreando ten-

QUADRO A 

Despesa interna (1988-1992) 

6ptica territorial 

Taxas medias de crescimento 

Volume PreQos 

Consumo (privado + colectivo) (a) 2,5 
8,8 
4,2 
5,6 
4,8 
6,7 

6,1 
5,1 

5,7 
4,4 
5,3 
5,3 

FBCF. .. . ....... . 

Procura interna (prod. finais) .. 
Exporta<;:oes . . .......... . 

Procura total 
lmporta<;:oes 

PIBpm. 3,8 5,5 

(a) No consume privado estao incluidas as despesas de turistas em territ6rio nacional. 
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QUADRO B 

Taxas de crescimento medio anual (1988-1992) 

Deflator do consumo privado ... 
Consumo real (S80 - residentes) .. . 
Rendimento disponfvel real (S80) ... . 

Populac;:ao .................... . 
Taxa de actividade global 
Populac;:ao activa 

Produtividade ..... . 
Salario real media 
Custo salarial media por trabalhador . 

Emprego 

Agricultura, silvicultura e pesca . 
Industria. . ......... . 
Construc;:ao 
Servic;:os. 

lndicadores 

QUADRO C 

VAB por ramos (1988·1992) 

Primario ... 

Industria. 

Alimentares, bebidas e tabaco 
Texteis, vestuario e calc;:ado . 
Madeira, cortic;:a e mobiliario .. . 
Papel e publicac;:oes ............ . 
Qufmicas e derivados de petr61eo 
Minerais nao metalicos 
Metalurgicas de base . 
Produtos metalicos . 
Maquinas nao electricas 
Maquinas e outro mat. electr. 
Material de transporte ....... . 
Outros ................ . 

Energia .. 

6,0 
1,8 

2,3 

0,5 

0,4 
0,9 

2,8 
1,8 

7,9 

1,1 

-1,3 
1,6 

4,7 
1,4 

Taxas m8dias 
de crescimento 

em volume 

1,5 

4,4 

2,4 
4,0 
4,1 

5,1 

3,9 
6,9 
6,8 
4,4 

8,8 
8,4 
5,5 

1,6 

3,9 
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Construc;:ao . 

Servic;:os ..... . 

Comercio 
Transportes e comunicac;:oes ........ . 
Outros 

PIBpm 

QUADRO D 

Balanc;a de transacc;oes correntes (1992) 

Exportac;:oes de bens e servic;:os . 

Mercadorias (FOB) . 

lmportac;:oes de bens e servic;:os. 

Mercadorias (CIF) ........ . 

Saldo comercial 
Saldo de bens e servic;:os . 

Transferencias unilaterais: 

Taxas m8dias 
de crescimento 

em volume 

7,7 

3,5 

3,9 
5,1 
3,0 

3,8 

10' dolares amarlcanos 

21 190 

14 460 

25 700 

24125 

-9665 
-4510 

Saldo de transferencias privadas . . ........................... . 3 480 
1 150 Saldo de transferencias publicas ........ . 

Saldo de rendimento de factores .. -1075 

Saldo da balanc;:a de transacc;:oes correntes . -955 

Saldo de bens e servic;:os/PIBpm (percentagem). -7,8 
Saldo da BTC/PI Bpm (percentagem) . . .... __ ...................... . -1,7 
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dencias crescentes do consumo; por outro, polfticas de emprego e 
rendimentos, que, ao incentivar a mobilidade de mao-de-obra, pro
porcionaram um aumento global da produtividade de 2,8 % ao ano 
e um aumento real dos salarios na ordem de 1 ,8%. Cabe aqui salien
tar que as negocia<;:oes salariais (de forma geral, resultantes dos acor
dos de polftica de rendimentos, aprovados no Conselho Permanente 
de Concerta<;:ao Social) conduziram a aumentos salariais medias de 
7,9 %, ao ano. 



E mais adiante: 

0 crescimento do PIB (3,8 %), induzido fundamentalmente pelo 
forte crescimento do investimento (FBCF, 8,8% ), provocou um 
aumento das importac;:oes, que nao foi acompanhado pelo aumento 
das exportac;:oes (apesar da competitividade destas, em termos de 
prec;:os). Daqui resulta um defice externo, moderado, grac;:as as trans
ferencias comunitarias, apresentando o saldo (negative) da BTC em 
1992 um valor que ronda -1,7 % do PI B. 

A p. 6 do jornal e, quase toda ela, dedicada a analise do sector finan
ceiro e das polfticas desenhadas ao Iongo deste quadrienio. Permito-me pas
sar par cima, tal o emaranhado de afirmac;:oes e profusao de numeros. Qual
quer banhista ficara confuso, seguramente! Mesmo no fim da p. 6 e feita uma 
referencia breve ao sector publico administrative. 0 essencial consta do qua
dro E. 

QUADRO E 

Sector publico administrativo 

Conta corrente 

Total das receitas correntes 

Total de receitas fiscais 

Total das despesas correntes .. 

Saldo cor rente . 
Saldo corrente (em percentagem do PIBpm) 

Ill 

10° escudos 

2 720 

2 265 

2 825 

-105 
-1,3 

Absorto pela leitura, mal me apercebera de que a mare estava a encher. 
0 sol arrefecera, entretanto. De repente, uma sensac;:ao de molhado! 

Tinha acabado (bruscamente) de passar pelas brasas, ali mesmo no sofa. 
0 irrequieto Joao, um sobrinho de dais anos e meio, entretinha-se a entornar 
um capo de agua nas calc;:as do tio. 

Era sabado, 10 de Dezembro de 1988. 

IV 

Nao ha possibilidade, absolutamente, que um cenario se ajuste, com total 
precisao, a realidade, para a qual foi construfdo. 
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Vejamos alguns detalhes do pequeno cenario acima descrito: 

1) A data.- 2 de Janeiro de 1993, simplesmente especifica o 
momenta, o perfodo, a que o cenario se refere; 

2) 0 dia. - Dizer que 2 de Janeiro de 1993 e um sabado nao se 
trata, obviamente, de uma previsao, mas tao-s6 da aceitac;ao do 
calendario gregoriano; 

3) Dia de sol, agua do mar amena. - Podem ser consideradas pre
visoes do que tipicamente acontece na zona de Lisboa a 2 de 
Janeiro. Podem ser previsoes claramente erradas, mas provavel
mente nao sera muito facil melhora-las; 

4) Queijo dinamarques. - Consequencia previsfvel da maior abertura 
ao exterior; 

5) Papo-secos de aspecto estaladic;o. - E bem provavel que no 
futuro as coisas, para serem consumidas, tenham de ter, nao direi, 
tao-s6 bom aspecto, mas pelo menos bom aspecto; 

6) Tempo de viagem ate a praia. - Menos de meia hora de viagem, 
em dia quente, pressupoe obviamente uma revoluc;ao do status 
actual; 

7) Gusto de jornais; ECU moeda circulante.- As duas hip6teses sao 
quase pura fantasia; 

8) 0 meu comportamento. - Dar mergulhos em Janeiro, se nao 
impossfvel, sera muito pouco provavel, a menos que tenha mudado 
muito. Muitfssimo! 

0 aspecto mais importante que podemos retirar desta duzia de linhas e 
que as coisas que se pretendem prever variam grandemente no seu grau de 
previsibilidade. Temos muito mais confianc;a em que iremos comer, por exem
plo, queijo dinamarques do que a 2 de Janeiro de 1993 a agua do mar esteja 
a 22 graus, aqui perto de Lisboa. 

Deve dizer-se que os metodos usados na previsao variam grandemente; 
dependem da informac;ao e modelos disponfveis e, entre outras coisas, das 
hip6teses estabelecidas. 

Prever nao e tarefa facil; talvez resida af tamanha curiosidade e avidez 
pelos «numeros para o futuro». 

v 

E vulgar ouvir dizer ao homem da rua que os governos de esquerda, ou 
ditos de esquerda, que por Sao Bento tem passado desde 197 4 tem feito pi or 
trabalho que os outros. 

Sem discutir a relevancia desta ou daquela polftica, levada (ou nao) a cabo 
por este ou aquele outro governante, o problema fulcra! assenta, a meu ver, 
na forte dependencia da economia portuguesa face ao exterior e nas condi
c;oes concretas (face ao exterior) que a cada governo se deparam. 
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Se analisarmos o quadro F, facilmente verificamos que os valores refe
rentes a economia portuguesa sao sensivelmente o dobra dos que se referem 
a Espanha e superiores em 50 % aqueles que dizem respeito a economia 
grega. 

1977 ... 
1978. 
1979 .. 
1980. 
1981. 
1982. 
1983 .... 
1984 ........ .. 
1985. 
1986. 

Fonte: Estatfsticas da OCDE. 

QUADRO F 

Portugal 

0,62 
0,62 
0,67 
0,69 
0,69 
0,71 
0,72 
0,77 
0,80 
0,86 

(Exp. + lmp.)IPIB 

Espanha 

0,30 
0,31 
0,34 
0,34 
0,35 
0,36 
0,37 
0,38 
0,39 
0,40 

Gracia 

0,46 
0,47 
0,49 
0,47 
0,47 
0,47 
0,50 
0,52 
0,55 
0,58 

Nao se infira destes numeros que «abertura ao exterior» e um mal em 
si mesmo. 0 que constatamos e que a economia portuguesa e uma economia 
fortemente aberta ao exterior. Se acrescentarmos, primeiro, que o volume de 
importa<;6es de produtos vitais ao seu funcionamento e elevado, segundo, que 
as nossas exporta<;6es nao assumem, em geral, caracter de «bens essenciais» 
para nenhum dos nossos parceiros comerciais, somas levados a concluir que 
a economia portuguesa e uma economia extremamente dependente do exte
rior (1). Daf, uma margem de manobra muito reduzida na condu<;ao de quais
quer polfticas internas. Daf, correndo porventura o risco de trivialidade, poder 
dizer-se, a guisa de conclusao, que estes anos (quatro e mais) do futuro pro
ximo para a economia portuguesa serao marcados, em grande medida, pelo 
que de bam e de mau acontecer com as economias europeias, japonesa e 
americana. 

(1) A este respeito, e elucidative que a seca do ultimo Verao nos Estados Unidos seja apon· 
tada como causa importante, se nao a primeira, do desvio da infla<;ao das metas propostas e, 
durante quase um ano, acerrimamente defendidas pelo Governo. 
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