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ACTO UNICO: 0 MERCADO INTERNO EUROPEU 

Eduardo de Sousa Ferreira (*) 

0 fascfnio que exerce o objectivo de um mercado inferno europeu ate 
ao tim de 1992 ref/ecte a importancia de um projecto que representa a maior 
desregula<;:ao da historia economica moderna: a criar,;ao de um mercado (mico 
comum a 324 milh6es de consumidores (USA - 246 milh6es) e com um poder 
economico comparavel ao dos Estados Unidos da America [P/B: GEE 12-
3525 bilioes de do/ares; USA - 3635 bilioes de do/ares (1)] (OECD). 

De acordo com o Relatorio Cecchini preve-se um efeito de crescimento 
do P/B comunitario de 4,5% a 7%, a criar,;ao de 5 milh6es de postos de tra
balho e um Iuera economico de 200 bilioes de ecus (2). 

A Comunidade Europeia surge como a primeira potencia comercial mun
dial com um volume de comercio externo superior ao dos USA e URSS juntos. 

Contudo, esta transformar,;ao vai-se realizando ao Iongo de um processo 
de integrar,;ao cujos efeitos globais se torna necessaria avaliar de forma dife
renciada. Por um /ado, a desregular,;ao nao esta /igada, ao nfvel microecono
mico, so as vantagens -as custos comer,;am no risco para o empresario 
schumpeteriano de um processo de destruir,;ao criadora -, par outro, a espe
rada intensificar,;ao da eficiencia microeconomica nos mercados dos produtos 
e dos factores nao conduz necessariamente a resultados macroeconomicos 
positivos. Ha que imp/ementar mecanismos de apoio a transformar,;ao das estru
turas sectoriais e regionais para evitar os custos de uma distribuir,;ao injusta 
dos efeitos - positivos e negativos.- esperados. Torna-se necessaria uma 
polftica de reforr,;o da coesao economica e social e um desenvolvimento har
monioso da Comunidade no seu conjunto. Esta podera recorrer aos fundos 
estruturais e aos meios financeiros complementares, que no seu conjunto repre
sentam um volume de investimentos de mais de 100 bilioes de ecus - uma 
soma que u/trapassa a ajuda do Plano Marshall para a reconstrur,;ao da Europa 
apos a Segunda Guerra Mundial. 

0 objectivo da formar,;ao do mercado inferno europeu ate ao final de 1992 
nao poderia ter sido definido sem a tomada em considerar,;ao de outros pro
blemas num enquadramento mais lato. Um passo decisivo foi o estabelecimento 
do Acto Unico Europeu, que entrou em vigor em 1987 e reforr,;ou forma/mente 
a capacidade da Comunidade para realizar o objectivo de 1992, tanto atraves 
de competenCias especfficas como atraves da obrigar,;ao de /igar a realizar,;ao 
do mercado interno comum a uma serie de outros objectivos. 

(*) Professor catedratico do Institute Superior de Economia, director do CEDEP- Centro 
de Estudos de Economia lnternacional, actualmente Visiting Professor na University of Pennsylva
nia. Filadelfia. 

(1) A prec;:os correntes e paridades de poder de compra. 
(2) A prec;:os de 1988. 
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I - 0 Acto Unico Europeu 

0 Acto Unico Europeu eo resultado de uma discussao de sete anos sabre 
alterac;:oes e complementos do Tratado de Roma, mas inclui tambem novas 
regulamentac;:oes sabre «cooperac;:ao europeia em materia polftica estrangeira». 
No preambulo, reforc;:a-se o objectivo da criac;:ao da Uniao Europeia e sao recor
dadas a aprovac;:ao, em Paris, em 1972, do objectivo da realizac;:ao progres
siva da Uniao Econ6mica Monetaria e as resoluc;:oes de Julho e Dezembro de 
1978 relativas a instaurac;:ao do Sistema Monetario Europeu (SME). A realiza
c;:ao progressiva do mercado interno europeu ate ao tim de 1992 esta no cen
tro do acordo (artigos 13. 0 -19. 0

), em termos de «sinal» polftico para os cida
daos e para as empresas e nao em termos de vinculac;:ao jurfdica. 

Para atingir tal objectivo, a pratica comum ate aqui da unanimidade no 
Conselho e substitufda por maioria qualificada (54 de 76 votos na CEE 12). 

A Comissao devera passar a ter um maior grau de protecc;:ao ao apre
sentar as propostas, mas a cada Estado membra e concedido o direito de apli
car regras nacionais - saindo assim da frente comum- na medida em que 
nao respeitem as razoes econ6micas (campo do trabalho}. 

A unanimidade continua a ser necessaria no que respeita a harmoniza
c;:ao fiscal, regulamentac;:ao profissional, formac;:ao e acesso a profissao. 

0 artigo 20. o introduz um novo capftulo acerca da cooperac;:ao no domf
nio da polftica econ6mica e monetaria, para garantir a sua convergencia atra
ves da cooperac;:ao entre os seus membros. Mas nao e ultrapassada a 
barreira para uma polftica comunitaria: as alterac;:oes institucionais que para 
tal seriam necessarias -:- como por exemplo a passagem para uma segunda 
fase do SME - continuam submetidas expressamente a regulamentac;:ao de 
alterac;:oes formais do artigo 236. o do Tratado de Roma, i. e., a unani
midade. 

0 artigo 21. o contem uma mera clausula de «empenho» em melhorar as 
condic;:oes de trabalho. Os 6rgaos comunitarios adoptarao para tal medidas de 
harmonizac;:ao por maioria qualificada. Ja no que respeita a coesao econ6mica 
e social (artigo 23. 0 ) assume o acordo um caracter de compromisso: pretende
-se um equilfbrio regional na execuc;:ao das polfticas comuns e na realizac;:ao 
do mercado interno, sendo para isso expressamente declarada como objec
tive a coesao entre os Estados membros, um objectivo que vem ao encontro 
dos interesses dos pafses do sui da Europa e lrlanda. Os instrumentos a usar 
consistem numa aplicac;:ao mais eficiente dos fundos estruturais -FEDER, FSE, 
FEOGA- e na concentrac;:ao dos instrumentos financeiros existentes. Fica no 
Acto Unico Europeu ainda em aberto uma concepc;:ao geral, que vira a ser ela
borada e deliberada mais tarde pelo Conselho, por unanimidade. 

As func;:oes da Comunidade sao no Acto Unico alargadas com capftulos 
sabre a investigac;:ao e o desenvolvimento tecnol6gico (artigo 24. 0 ) e a polftica 
do meio ambiente (artigo 25. 0 ). 

0 campo tecnol6gico ja vinha sendo acentuado desde o Relat6rio Dooge 
(1984) como sendo de importancia fundamental para a garantia da capacidade 
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de concorrencia da Comunidade no futuro. Prevem-se programas quadro plu
rianuais que sistematizem as varias actividades, acompanhando e completando 
medidas dos Estados membros, e que promovam a coopera9ao entre empre
sas, centros de investiga9ao e universidades, assim como a coopera9ao com 
terceiros pafses e organiza96es internacionais. Gada um dos programas qua
dro, para o qual e necessaria a unanimidade do Conselho, e executado atra
ves de programas especfficos que o Conselho aprove por maioria, podendo 
os Estados membros cooperar com programas complementares. A Comunidade 
podera passar a participar na investiga9ao e financiamento de programas de 
i nvestiga9ao e desenvolvimento dos Estados membros, dos quais o mais rele
vante ate agorae o Programa EUREKA, numa coopera9ao transnacional (entre 
centros de investiga9ao e empresas) no campo dos produtos, sistemas e ser
vi9os para manter e promover a capacidade de concorrencia da industria euro
peia no confronto com os USA e o Japao. 

A polftica do meio ambiente esta orientada por tres objectivos: manuten
Qao e melhoramento do meio ambiente, protec9ao da saude e utiliza9ao racio
nal dos recursos naturais. As medidas, a tamar por unanimidade, orientam-se 
pelo princfpio da subsidiariedade e pelo princfpio da causalidade (poluidor
-pagador), podendo contudo os Estados adoptar clausulas de protec9ao tal 
como no caso do mercado interno no campo do trabalho. 

As disposi96es sabre a coopera9ao europeia em materia de polftica estran
geira (artigo 30. 0

) colocam a coopera9ao polftica europeia pela primeira vez 
na base da obrigatoriedade do direito internacional publico (3), nao trazendo, 
contudo, nada de novo, em termos de conteudo, para alem do que ja vinha 
sendo praticado. Elemento novo e a cria9ao de um secretariado permanente 
de apoio a Presidencia na prepara9ao e execu9ao das suas fun96es. 

Para o Parlamento Europeu representam os resultados a que o acordo 
chegou, no respeitante as suas fun96es, uma desilusao. As esperan9as que 
se criaram, com a introdu9ao das elei96es directas em 1976, quanta a partici
pa9ao significativa na legisla9ao da Comunidade, nao corresponderam altera
c;.:oes nesta reforma; a realiza9ao do mercado interno devera para o futuro ser 
feita «em coopera9ao com o Parlamento Europeu» (artigo 6. 0 ), tratando-se, con
tudo, nao de novas competencias mas sim de novas modalidades processuais 
em que o conflito potencial ja existente entre o Parlamento e o Conselho se 
podera intensificar, em vez de diminuir. 

Uma entrada verdadeira do Parlamento no processo de decisao passara 
a verificar-se nos acordos de adesao e associa9ao futuros. Mas aqui trata-se 
de competencias pontuais, que coerentemente deveriam conduzir a atribui9ao 
de competencias na celebra9ao de outros acordos internacionais da Comuni
dade ou na aprova9ao de um processo eleitoral unico para as elei96es direc
tas, mas nao conduziram. 

(3) Este acordo consolida e aprofunda o Relat6rio de Londres (1981) e a Declarac;:ao For
mal de 1983. 
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Como resultado de uma discussao de sete anos, a reforma trazida pelo 
Acto Unico apresenta-se como solu~ao muito modesta. Nisto estao de acordo 
tanto os observadores como os pr6prios actores (4). Nao se trata do «grande 
salta» para uma realidade qualitativamente nova de integra~ao, mas sim de 
um compromisso na forma de package deal; como e costume na Comunidade 
Europeia, em que nao e facil coordenar os varios interesses dos participan
tes. Acto Unico e a tentativa extremamente cuidadosa de um desenvolvimento 
do sistema da CEE e abre a possibilidade de progresso na integra~ao; mas 
para que essa possibilidade possa ser utilizada torna-se necessaria que as 
meras declara~oes de vontade se sigam medidas concretas, o que quer dizer 
que qualquer desenvolvimento continua a depender dos Estados e governos. 
Mantem-se as clausulas de protec~ao, as excep~oes, as solu~oes nacionais; 
o direito de veto (unanimidade) continua intocavel e o Parlamento Europeu nao 
aumenta significativamente as suas competencias. S6 se Estados e governos 
utilizarem realmente as novas regras e af haja consenso (considerados os varios 
interesses) podera o Acto Unico ter sucesso. 

A entrada de Portugal e Espanha, com os seus problemas especfficos 
- e, por isso, com expectativas tambem especfficas -, tornam o consenso 
mais diffcil de atingir. 

II - 0 mercado interno europeu 

0 objective de ate fins de 1992 completar o mercado interne europeu e 
o processo de decisao par maioria para atingir tal objective representam o 
nucleo do Acto Unico. Contudo, nao e deste facto - ou nao e daf s6- que 
deriva a relevancia que tem vindo a ser dada a cria~ao do mercado interne. 
As razoes sao multiplas. 

Ao presidente Jacques Delors deparavam-se, em 1984, varios campos de 
ac~ao potencialmente passfveis de serem considerados prioritarios no perfodo 
em que se encontraria em fun~oes: uniao monetaria, a defesa militar europeia, 
o mercado interne comum e melhoramentos institucionais. Qualquer destas 
areas se tinha vindo a revelar de grande importancia (se bem que algumas 
- por exemplo, a defesa- a mais Iongo prazo), mas s6 uma surgia como 
«madura» e com garantia de consenso por parte dos governos, sindicatos e 
empresas: a realiza~ao a media prazo de um mercado interne europeu. 

Para alem destas considera~oes pragmaticas, surgiram, contudo, outras 
razoes conducentes a coloca~ao do mercado interne no topo das prioridades 
(Nerb, Weichselberg, 1988). 0 comercio intracomunitario, que de 1958 ate 1970 

(4) Representatives para estes ultimos sao os discursos e declarac;:oes por ocasiao da assi· 
natura do Acto Unico no Luxemburgo e em Den Haag em Fevereiro de 1986- os discursos do 
vice-presidente do Parlamento Europeu, Siegbert Alber, e do Ministro dos Estrangeiros italiano, 
Andreotti. Quante a observadores e comentadores, ver, por todos, R. Hrbeck, Thomas Laufer (1986) 
e P. Pescatore (1986). 
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passara de 37% a 51 % das exportar;oes da Comunidade, representava, em 
1987, 58%, o que significa que a um aumento de 14 pontos no perfodo de 
1958 a 1970 se seguira um alargamento de s6 metade daquele valor no perfodo 
de 1971 a 1987. Numa epoca em que tanto os Estados Unidos como os par
ses em vias de desenvolvimento nao apresentam perspectivas para o cresci
mento do comercio europeu, torna-se tanto mais premente a criar;ao de novos 
impulsos para o comercio intracomunitario. Por outro lado, o desafio tecnol6-
gico americana e japones nao se compadece com um mercado europeu frag
mentado, que dificulta uma estrategia eficiente de inovar;oes por parte das 
empresas. 

As razoes pragmaticas e as razoes especificamente econ6micas veio 
juntar-se uma atitude «tactica» (Wallace, 1988) por parte da Comissao, que lanr;a 
definitivamente o mercado interno para o centro das atenr;oes e preocupar;oes. 
Na realidade, a questao do mercado interno existe desde 1968, mas ainda por 
resolver, e a habilidade da Comissao em 1985 (Livro Branco) foi identificar uma 
grande quantidade de propostas para medidas detalhadas e muito tecnicas, 
com conceitos com grande for<;a de atracr;ao e convicr;ao, e que foram liga
dos a um timing que pareceu plausfvel. Tal atitude era resultado da experien
cia ganha nos quinze anos passados, tendo encontrado meios de apresentar 
propostas flexfveis de maneira a corresponderem as necessidades e proble
mas dos Estados membros; de forma mais atenta que anteriormente, a Comis
sao ouviu as posi<;oes dos empresarios e tomou em atenr;ao as analises acerca 
do que poderia tornar a industria europeia mais competitiva internacionalmente 
e percebeu o tom da discussao que se estava a gerar acerca da liberaliza<;ao 
ao nfvel mundial (Schatz, 1987). 0 Cockfield Report (Livro Branco) contem de 
forma pragmatica 300 passos que sao necessarios para atingir o mercado 
interno em 1992. As medidas sao sistematizadas em cinco categorias: supres
sao das barreiras materiais, supressao das barreiras tecnicas e outros impe
dimentos nao tarifarios (reconhecimento mutuo de normas nacionais), harmo
nizar;ao fiscal, liberalizar;ao dos contratos publicos, desregula<;ao do mercado 
financeiro. Tao importante como a sua concretizar;ao e o enquadramento e 
a articular;ao destas medidas num quadro mais lato de transforma<;ao do sis
tema geral da CEE- quadro esse incorporado no Acto Unico Europeu. 

0 Acto Unico Europeu representa so um dos aspectos para atingir os 
varios objectivos que conduzem a realiza<;:ao do Programa 1992. A relativa 
eficiencia da Comunidade ao avan<;:ar com este Programa deriva de uma 
acumular;ao de experiencias na condu<;:ao das negociar;oes. Mesmo sem o Acto 
Unico, a Comunidade estava a tornar-se num foro mais efectivo de negocia
<;:ao. 0 exemplo mais claro disso e a aceita<;ao definitiva do Pacote Delors em 
Fevereiro de 1988. 

Este conjunto de propostas apresentadas pela Comissao em Fevereiro de 
1977 era por ela considerado como a condi<;:ao necessaria para o sucesso do 
Acto Unico: introdur;ao de mecanismos de conten<;:ao das despesas agrfcolas, 
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duplica<;:ao das verbas dos fundos estruturais e implementa<;:ao de um novo 
sistema de contribui<;:oes financeiras para a Comunidade que tem em conside
ra<;:ao a riqueza relativa de cada Estado membra (base mista IVA/PNB). Este 
conjunto e estreitamente ligado entre si. Sem a reforma da polftica agraria, 
a Comunidade em breve perderia de novo a mobilidade financeira mesmo com 
um aumento substancial dos meios financeiros pr6prios, nao tomando ja em 
considera<;:ao que sem a reforma da polftica agraria nao seria de esperar o 
acordo com um maior volume financeiro; sem um aumento substancial dos 
meios para os fundos estruturais nao poderiam os Estado membros mais fra
cas concordar com a continua<;:ao do alargamento do mercado interno euro
peu, dado que este e util primeiramente para OS Estados industriais do Norte, 
ficando contudo os do Sui expostos a uma sobrecarga superior; sem um 
aumento substancial do or<;:amento comunitario nao se torna possfvel finan
ciar as novas polfticas, nomeadamente no campo da investiga<;:ao e tecnolo-, 
gia, assim como do meio ambiente. 

Ill - Economia do mercado interno europeu 

Com a realiza<;:ao do mercado interno europeu pretende-se libertar, na area 
da Comunidade, as for<;:as de mercado e de concorrencia com o objective de 
instaurar estruturas de produ<;:ao e estruturas econ6micas com dimensao euro
peia e com capacidade de concorrencia ao nfvel internacional. As vantagens 
microecon6micas derivadas da maior eficiencia trazida pela liberaliza<;:ao dos 
mercados europeus foram o objecto de analise de um estudo encomendado 
pela Comissao da Comunidade e cujo resultado e o Relat6rio Cecchini. 

Estas vantagens (v. tabela 1) trazem consigo, de acordo com os calculos 
correspondentes, os efeitos ao nfvel macroecon6mico indicados no infcio deste 

TABELA 1 

Vantagens microeconomicas da integra.,:ao dos mercados 

Eleitos 

1 - Da dissoluc;:ao de barreiras: 

a) Comerciais .. 
b) A produc;:ao. 

2 - Das «economias de escala» e de dimensao optima das 
empresas. . ....... . 

3 - Da intensificac;:ao da concorrencia. 
4 - Da integrac;:ao do mercado ..... 
5- Total para a CEE-12 (a prec;:os de 1988) .. 

10
9 

ECU 

8·9 
57·71 

61 
46 

(a) 62·107 
174-258 

Percentagem 
do PIB 

0,2·0,3 
2,0·2,4 

2,1 
1,6 

(a) 2,1-3,7 
4,3-6,4 

(a) Os calculos dos efeitos da integra9ao do mercado nao podem ser feitos par adi9ao dos itens 2 e 3. 

Fonte: Comissao das Comunidades Europeias. The Economics of 1992- An Assentement 
of the Potential Effects of Completing the Internal Market of the EC, Brussels, 1988. 
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trabalho, sem que com isso sejam sobrecarregados as on;:amentos publicos 
e as balanc;:as de pagamentos. Os efeitos no emprego, nos prec;:os e de cres
cimento sao derivados de analises sectoriais nas quais se calculam as efeitos 
de um comercio e de uns servic;:os completamente liberalizados; paralelamente, 
as abordagens econometricas - calculos com o modelo Hermes da Comis
sao e com o modelo Interlink da OECD- foram utilizadas como instrumentos 
de investigac;:ao, inqueritos a empresas industriais e estudos de casas apro
fundados. lndependentemente dos desvios que estes calculos contem, e 
possfvel precisar as factores que conduzem aos efeitos previstos (Cecchini, 
pp. 123 -134; Clement, 1988a e 1988b; Nerb, 1988). 

A supressao das barreiras alfandegarias leva a curta prazo a diminuic;:ao 
de pastas de trabalho e simultaneamente a uma descida de prec;:os, as quais 
geram dais efeitos de substituic;:ao: sao substitufdos nao s6 produtos nacionais 
como importac;:oes de fora da Comunidade, func;:ao de um comercio interno mais 
activo. Daqui deriva um melhoramento da contribuic;:ao do exterior, calculado 
a media prazo em 0,2% do PIB-CEE, que, atraves do multiplicador de expor
tac;:ao, conduzira a um crescimento do PIB-CEE de 0,3 %. Daqui surge um efeito 
positivo no emprego, de forma que se calcula um saldo positivo de 200 000 
pastas de trabalho. Efeitos positivos, tanto a curta como a media prazo, podem 
verificar-se nas financ;:as publicas, como resultado da descida dos custos da 
administrac;:ao e de um aumento das receitas derivadas de uma intensificac;:ao 
da actividade econ6mica. Calcula-se um melhoramento do orc;:amento de 0,2 % 
do PIB-CEE. 

A abertura dos contratos publicos de fornecimento e de empreitadas expoe 
as empresas fornecedoras de empresas publicas a uma concorrencia que as 
obriga a reestruturac;:ao do seu aparelho produtivo, orientada no sentido de uma 
descida de custos - cujas vantagens vao para o Estado e empresas publicas, 
que poderao descer as seus custos de produc;:ao; este efeito vai colocar a 
Comunidade numa melhor posic;:ao concorrencial. A diminuic;:ao das despesas 
publicas aliada ao crescimento das receitas func;:ao do aumento da actividade 
econ6mica alargam a margem de acc;:ao da polftica financeira, no que respeita 
a acelerac;:ao do processo de desendividamento publico, a reduc;:ao da carga 
fiscal au a um aumento directo da procura publica. Qualquer das utilizac;:oes 
teria efeitos positivos no crescimento e no emprego; um efeito mais reduzido 
resultaria somente de uma polftica de despesas para importac;:ao de pafses ter
ceiros func;:ao de ofertas mais favoraveis derivadas de custos mais baixos. 

A liberalizac;:ao e integrac;:ao dos mercados financeiros trazem consigo uma 
descida dos prec;:os dos servic;:os respectivos sob pressao da melhor oferta, 
uma vez diminufda a «renda de monop61io» e aumentada a concorrencia. 
A descida dos prec;:os - tanto na area dos creditos como noutras areas, par 
exemplo, as seguros- conduz a poupanc;:as calculadas em 0,7% do PIB-CEE. 
A descida dos custos do credito vai permitir as empresas financiar investimen
tos na racionalizac;:ao e alargamento de capacidade. A media prazo, conduzira 
a liberalizac;:ao a um aumento de 1,5% do PIB, uma descida do nfvel dos pre
c;:os de cerca de 1,4% e um melhoramento do orc;:amento de 1,1 % do PI B. 
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A descida dos custos do credito podera em parte conduzir, a curta prazo, a 
uma substitui9ao do trabalho pelo capital, mas o crescimento a media prazo 
permite calcular um efeito no emprego de 400 000 pastas de trabalho. 

E diffcil quantificar as efeitos gerais da oferta como expressao de um com
portamento estrategico modificado num ambiente novo criado pela concorren
cia. Os estudos analisam as efeitos macroecon6micos que se baseiam na dimi
nui9ao directa dos custos atraves da supressao das barreiras tecnicas, atraves 
das economias de escala e das vantagens da concorrencia. Este <<choque de 
oferta» faz-se sentir ao nfvel macroecon6mico atraves da descida dos pre9os 
e aumento da produtividade. A descida dos pre9os obriga as empresas a bai
xar as seus custos de produ9ao - seja pela supressao de actividades impro
dutivas, seja pela utiliza9ao das economias de escala; par outro lado, a produ
tividade aumenta devido a uma melhor afecta9ao dos factores de produc,;ao. 

Do processo rapido de aprendizagem e de habitua9ao tanto dos consu
midores como dos empresarios espera-se uma maior dinamica da procura 
(Nerb, 1988). Em termos te6ricos, a supressao de barreiras pode conduzir nao 
s6 a uma descida de prec,;os, mas tambem a uma altera9ao da curva da pro
cura. lsto e expresso (gratico 1) at raves do desvio da curva da procura para 
a direita; o aumento da utilidade dos consumidores, tun9ao da forma9ao do 
mercado interno ao nfvel europeu, e maior do que seria de esperar pelo mero 
efeito de pre9os. 0 aumento do excedente do consumidor que dali deriva e 
formado pela superffcie BDEF (devido a redu9ao de pre9os de P, para P2) e 
tambem pelo triangulo ACD derivado do desvio da curva da procura. 

GRAFICO 1 

Possiveis efeitos dinamicos na oferta e na procura no caso da supressio de barreiras 
para urn mercado (mico comunitario (esquema) 

p 

Fonte: Ch. von Weizsacker, The Economics of Value Added Networks, Manuscrito 1987, IFO
-Schnelldienst 16/88. 
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Se os empresarios utilizarem devidamente as possibilidades que se lhes 
deparam com o mercado interno europeu, os efeitos macroecon6micos a media 
prazo daf derivados serao significativos: subida do PIB-CEE de 2%, descida 
espectacular dos prec;:os de 2 %, melhoramento do orc;:amento publico de 0,6 % 
e da contribuic;:ao do exterior de 0,4 % do PI B. 

Mesmo considerando baixos os valores calculados no que respeita a 
supressao das barreiras dos mercados, nao se pode subestimar o valor psico-
16gico e estrategico das varias medidas a tamar (v. gratico 2). Elas represen
tam um passo irreversfvel no caminho para o mercado interne europeu. Mas 
sendo possfvel considerar cada um dos efeitos como reduzido, o facto e que 

GRAFICO 2 

lmportancia das barreiras de mercado na perspectiva da industria europeia -
por dimensao das empresas 

Dimensa.o (nUmero de empregados) Coeliciente para a importAncia 
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(') 0 coeficiente pode oscilar entre 0 (nenhuma importancia) e 100 (todas as empresas consideram este ponto 
importante). 

Fonte: lnquerito da CEE, na segunda metade de 1987, acerca do mercado interne europeu 
na industria europeia. 

IFO- lnstitut fur Wirtschaftsforschung Munchen. 
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no seu conjunto eles representam um beneficia em termos de crescimento e 
bem-estar significativos (v. tabela 2). 

A curta prazo, estes efeitos positives - esperados a media prazo - sao 
ensombrados pelos possfveis custos de processo de adapta<;:ao (5). 0 mercado 
de trabalho e o mais atingido na fase inicial: desaparecimento de postos de 
trabalho devido a supressao do controlo de fronteiras, substitui<;:ao do traba
lho pelo capital fun<;:ao da descida dos custos do capital e do aumento da pro
dutividade do trabalho resultante da utiliza<;:ao mais eficiente dos factores de 
produ<;:ao. lsto mostra que a cria<;:ao do mercado interno nao pode ser dei
xada entregue a si mesma, havendo necessidade de uma polftica econ6mica 
activa de apoio. Neste ponto estao de acordo tanto o Relat6rio Cecchini como 
o Relat6rio Padoa-Schioppa tambem feito a pedido da Comissao. 

TABELA 2 

Efeitos macroecon6micos a m.edio prazo da integrac;iio 
dos mercados da Comunidade Europeia (a) 

Controlo Contra los Servi9os Efeitos 
de publicos financeiros no lado 

fronteiras da oferta 

Altera<;ao relativa: 

PIB real (em percentagem) 0,4 0,5 1,5 2,1 
Taxa de infla<;ao ... -1,0 -1,4 -1,4 -2,3 

Altera<;ao absoluta: 

Postos de trabalho (1000) 200 350 400 850 
Defice or<;amental (em per- -0,2 -0,3 -1,1 -0,6 

centagem do PIB). 
Balan<;a comercial (em per- 0,2 0,1 0,3 0,4 

centagem do PIB). 

Efeito global 
(media) 

4,5 
-6,1 

1800 
-2,2 

1,0 

(a) Os numeros indicam como, ap6s a processo de adapta9ao de seis anos, a respective resultado difere daquele que 
seria de esperar sem o mercado interne europeu (margem de erro: ± 30 %). 

Fonte: Hermes (Comissao da Comunidade) e Interlink (OECD); Cecchini-Bericht Europa' 92. 

0 instrumento mais imediato para a polftica econ6mica e o or<;:amento 
publico. Aqui o Estado ganha em margem de ac<;:ao atraves da diminui<;:ao de 
custos e do aumento de receitas fun<;:ao da cria<;:ao do mercado interno. 
A tabela 3 mostra os resultados de tres cenarios diferentes de polftica econ6-
mica. A primeira possibilidade consiste na utiliza<;:ao da margem de ac<;:ao para 
a anima<;:ao da conjuntura: se a maior disponibilidade financeira nao for utili
zada para o servi<;:o da dfvida publica mas sim para a redu<;:ao da carga fiscal 

(5) Ver sob esta perspectiva: Nerb, Weichselberger, 1988, aqui utilizados. 
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ou maior procura publica, esperam-se, a media prazo, as alterar;oes macroe
con6micas indicadas na tabela 3, com uma deteriorar;ao da contribuir;ao exte
rior (- 0,5). A segunda possibilidade - muito cuidadosa - preve a utilizar;ao 
s6 de uma parte minima das disponibilidades orr;amentais novas para a ani
mar;ao da conjuntura, mas em compensar;ao a contribuir;ao exterior equilibra
·se- neste caso verificar-se-ia um crescimento do PIB de 6,5% e a criar;ao 
de 4 milh6es de novas pastas de trabalho. A terceira possibilidade e o cami
nho intermedio mais razoavel, pretendendo combinar da forma mais eficiente 
a margem de acr;ao criada pela descida dos prer;os e pela menor sobrecarga 
do orr;amento. A media prazo o PIB real aumentaria de 7% e surgiriam 5 
milh6es de pastas de trabalho, podendo, apesar de tudo, os governos diminuir 
a dfvida publica (cerca de 0,7% -do PI B); esta polftica econ6mica reforr;a gran
demente as vantagens de integrar;ao dos mercados europeus. 

TABELA 3 

Efeitos macroecon6micos a medio prazo de integrac;ao dos mercados 
da Comunidade Europeia - com o apoio de medidas de politica economica (a) 

Defice Balan9a 

Campo de ac9ao PIB real Taxa Pastas publico comercial 
Politica econ6mica (em percen- de trabalho (em percen- (em percen-

utilizado tag em) de infla9ao (milhoes) tagem tagem 
do PIB) do PIB) 

Sem medidas de - 4,5 -6,1 1,8 -2,2 1,0 
apoio. 

Com medidas de Finangas publi· 7,5 -4,3 5,7 ~0 -0,5 
apoio. cas (b). 

Balanga comercial 6,5 -4,9 4,4 -0,7 ~ 0 
(b). 

Desenvolvimento 7,0 -4,5 5,0 -0,4 -0,2 
dos pregos (c). 

(a) Os numeros indicam como, ap6s o processo de adapta9ao de seis anos, o respective resultado difere daquele que 
seria de esperar sem o mercado interne europeu (margem de erro: ± 30 %). 

(b) Pressupoe-se que a politica econ6mica de apoio utiliza toda a margem de ac9ao criada. 
(c) Pressupoe-se que a politica econ6mica de apoio e doseada de tal forma que sejam utilizados 30% da margem de 

acc;:ao criada; uma utilizac;:ao completa da margem de ac<;:ao conduziria a resultados nao desejclveis, nomeadamente uma deterio
ra9ao da posi9ao da economia externa da Comunidade. 

Fonte: Hermes (Comissao da Comunidade) e Interlink (OECD); Cecchini-Bericht Europa' 92. 

Enquanto nas questoes ate aqui expostas se pode constatar um acordo 
de opiniao entre o Relat6rio Padoa-Schioppa e o Relat6rio Cecchini, ja o mesmo 
se nao verifica no que respeita a distribuir;ao dos ganhos da integrar;ao entre 
os varios pafses membros (Clement, 1988a). Segundo o Relat6rio Cecchini, nada 
indica que para os pafses membros mais pobres ou mais pequenos advenham 
mais desvantagens do que vantagens da liberalizar;ao dos mercados; pelo con
trario, os pafses do sui da Europa estariam em grande vantagem ao usufruf-
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rem da duplicac;:ao dos fundos estruturais da Comunidade. Ja o Relat6rio Padoa
-Schioppa considera que uma compensac;:ao do rendimento per capita na 
Comunidade s6 e de esperar em condic;:oes muito restritas, chamando a aten
c;:ao para a nao existencia de economias de escala e para a falta de vanta
gens de localizac;:ao e aglomerac;:ao que influenciam as decisoes de investi
mento. Nao estando estas condic;:oes preenchidas e pelo menos incerta a 
convergencia au divergencia do nfvel de desenvolvimento. Com a entrada da 
Grecia, Espanha e Portugal, aumentou o PI B-CEE de 10%, mas a populac;:ao 
de 22%, tendo aumentado o numero de activos na agricultura de 57% e de 
desempregados de 30 %; a populac;:ao existente em regioes em que o PIB/capita 
(com paridades de poder de compra) esta pelo menos 25% abaixo da media 
comunitaria passou de 24 mil hoes (1 o%) para 62 mil hoes (20% da populac;:ao 
total da CEE). A relac;:ao do PIB/capita entre Hamburg e a Tracia (Grecia) e 
de 1:5, e no que respeita a infra-estruturas de base, 1:12 (Clement, 1988b). 
A integrac;:ao dos mercados implica transformac;:oes estruturais que trazem con
sigo riscos e sobrecargas de adaptac;:ao para as membros mais fracas. Anali
ses empfricas mostram que as regioes perifericas ja agora estao estrutural
mente prejudicadas e que, mesmo com o alargamento dos meios financeiros 
de apoio, nao foi possfvel superar o desnfvel (Kommission der Europaischen 
Gemeinschaften, 1987). 

Os efeitos da mobilidade das mercadorias e dos factores sabre o bem
-estar de pafses desigualmente desenvolvidos sao discutidos em termos con
traverses na teoria econ6mica. Enquanto numa perspectiva da teoria do comer
cia internacional se chega a conclusao de que uma intensificac;:ao das relac;:oes 
comerciais aumenta o bem-estar geral dos pafses participantes, defendem 
outras posic;:oes que a integrac;:ao conduz a uma distribuic;:ao assimetrica dos 
efeitos de bem-estar (Mattheiss, 1987). 0 mesmo genera de discussao se gera 
quanta a mobilidade dos factores; neste contexto espacial e regional ha uma 
ligac;:ao com a controversia entre posic;:oes de convergencia baseadas nos neo
classicos e modelos da teoria da polarizac;:ao (Buttler, 1977; Robson, 1987). 
A demonstrac;:ao empfrica destas posic;:oes te6ricas e diffcil, na medida em que 
as diferenc;:as de desenvolvimento nao estao sempre em relac;:ao causal com 
a integrac;:ao dos mercados; elas podem tambem ser resultado de estrategias 
nacionais de polftica econ6mica au problemas de adaptac;:ao condicionados pela 
economia mundial. Mas Robson chama a atenc;:ao para o facto de que a exis
tencia de disparidades regionais mina a base polftica necessaria ao processo 
de intregrac;:ao europeu, mesmo que as diferenc;:as no desenvolvimento nao 
sejam induzidas s6 pelo processo de integrac;:ao (Robson, 1987). lsto significa 
que para a CEE surge de qualquer forma a necessidade de uma polftica de 
desenvolvimento interna a Comunidade que, independentemente de posic;:oes 
te6ricas e objectives de redistribuic;:ao, seja orientada para o superar das 
diferenc;:as de desenvolvimento dos pafses membros; trata-se de uma pre
-condic;:ao para que as conflitos de distribuic;:ao nao venham a ser o factor 
decisivo de impedimenta da realizac;:ao do mercado interno europeu (Clement, 
1988a). 
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Apesar dos prazos concedidos aos pafses do Sui para o desarmamento 
alfandegario (v. tabela 4), a liberalizac;:ao dos mercados aumentara a pressao 
de importac;:ao, vinda dos outros pafses da Comunidade, sem que seja sempre 
possfvel compensar essa pressao com um esforc;:o de exportac;:ao (Donges, 
1985). A dificuldade de muitas empresas em resistir a tal pressao tem conse
quencias macroecon6micas - oscilac;:oes de produc;:ao e de emprego. Fica 
a necessidade de reorientar os recursos «libertos» (com a safda do mercado 
dessas empresas) para ramos com capacidade de concorrencia e crescimento; 
este caminho torna-se, contudo, diffcil dado que, devido a concorrencia, estes 
ramos estao sob a pressao da racionalizac;:ao e modernizac;:ao poupadoras de 
I ugares de trabalho e dado que a forc;:a de trabalho libertada nem sempre traz 
a qualificac;:ao necessaria. 

TABELA 4 

Prazos de transic;iio para o desarmamento alfandegario 
no comercio intracomunitario 

Prazo 

1 de Mar<;:o de 1986. 
1 de Janeiro de 1987 . . . . . . . . . . . ...... . 
1 de Janeiro de 1988 .. 
1 de Janeiro de 1989 .......... . 
1 de Janeiro de 1990 .. 
1 de Janeiro de 1991 .. 
1 de Janeiro de 1992 
1 de Janeiro de 1993 . 

Taxa de reduQao 
(percentagem) 

Espanha Portugal 

10 10 
12,5 10 
15 15 
15 15 
12,5 10 
12,5 10 
12,5 15 
10 15 

Torna-se necessaria uma intensificac;:ao do investimento e da moderniza
gao tecnol6gica das industrias, o que nao sucede par si s6 e implica uma acc;:ao 
polftica como condic;:ao da garantia de vantagens do mercado unificado. E na 
sequencia desta 16gica que os artigos 130. 0 -A-130. 0 -E do Acto Unico Europeu 
incluem um conjunto de medidas preventivas de um desenvolvimento desigual 
dos Estados membros. Neste contexto sao de importancia central os fundos 
estruturais; cujos meios deverao ser duplicados (14 bilioes de ecus) em ter
mos reais ate 1992, o que corresponde a 25% do orc;:amento global. 

Sao numerosos os temas crfticos que surgem ao olhar-se para o objec
tivo de 1992 (Wallace, 1988). 

Ate que ponto o processo de unificac;:ao na Europa deve decorrer atraves 
de uma «desregulac;:ao» ou, antes, atraves de uma «re-regulac;:ao», par exem
plo, substituindo medidas de regulac;:ao nacionais par regras europeias deta
lhadas? Governos e partidos vao aqui em direcc;:oes diferentes. A economia 
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mundial e cada vez mais integrada e cada vez se torna mais diffcil para um 
pafs ou uma comunidade (como a CEE) criar entre si eo resto das economias 
do mundo liberal industrializado barreiras reguladoras. 

A isto liga-se logo a questao da delimitac;;ao de competencias entre a CEE 
e os Estados membros, que poe o problema da eficiencia e abrange o ponto 
sensfvel da soberania. Este e o debate mais antigo na Comunidade. Se bem 
que aceite o princfpio da necessidade de uma competencia geral de Comuni
dade, os metodos usados - em especial a legislac;;ao - implicam permanen
temente um entendimento a nfvel igual. E nesta area poe-se ainda o problema 
de a uma erosao das competencias nacionais nem sempre se contrapor um 
reforc;;o das competencias comunitarias. Na perspectiva social poem-se pro
blemas que, apesar da sua grande relevancia, tem sido objecto de pouca aten
c;;ao. Devera ser a Comunidade a suportar a responsabilidade da soluc;;ao da 
adaptac;;ao social - por exemplo, no mercado do trabalho - ao Iongo da racio
nalizac;;ao no processo de integrac;;ao? S6 ultimamente tem surgido a contro
versia acerca de quanto social engineering e desejavel e realizavel; uma ques
tao que se poe e ate que ponto se preparam medidas para facilitar a adaptac;;ao, 
como aconteceu para a industria europeia do carvao e do ac;;o. Trata-se do 
caminho politico a trac;;ar e de como se comportam as organizac;;oes de traba
lhadores num processo de transformac;;ao econ6mica. Jacques Delors e uma 
serie de presidencias do Conselho Europeu (Grecia, Espanha, Franc;;a) insis
tem na importancia de uma dimensao social activa. Alguns governos - e 
industriais - continuam a manifestar resistencia a esta posic;;ao. 
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