
Portugal será o único país
da troika a sair da crise
com menos população
Redução da população foi acentuada pela emigração e pode ter impactos
negativos na produtividade e no crescimento potencial da economia.
Cenários de crise prolongada ameaçam grandes potências Destaque, 2a4



Portugal será o único

país da troika a sair da crise
com menos população
Redução da população foi acentuada pela emigração e pode ter impactos negativos
na produtividade e no crescimento potencial da economia. Previsões da Comissão
Europeia traçam um retrato pouco animador para o futuro de Portugal pós-troika



Em Portugal,
a tendência
de diminuição
da população
acentuou-
se de forma
marcada a

partir de 2012

Sérgio Aníbal

Mesmo

que se confirmem as

previsões do Governo de

regresso a taxas de cres-
cimento positivas já no
próximo ano, Portugal
não vai poder disfarçar

uma marca profunda deixada pe-
lo que passou durante os últimos
anos: irá sair da crise com menos
pessoas do que quando entrou. E
este é um caso inédito entre os paí-
ses que mais pressionados têm sido

para corrigir os seus desequilíbrios
orçamentais.

As previsões são da Comissão Eu-

ropeia. Portugal vai ser o único dos

países que tiveram uma intervenção
da troika a registar uma redução da
sua população residente entre o iní-
cio da crise financeira internacional

e 2015, o ano que se prevê que seja
já de retoma em toda a Europa. A

redução acumulada será, calcula
Bruxelas, de 1,3%, qualquer coisa
como 130 mil pessoas.

Na zona curo, apenas dois países
registam uma quebra na população
no mesmo período: a Letónia, com
uma diminuição de 8,9% e a Estó-
nia, com uma perda de 0,3%. Em to-
da a União Europeia, acompanham
Portugal nesta queda da população
sete países - além da Letónia e Es-

tónia, a Bulgária, Croácia, Lituânia,
Hungria e Roménia -, todos eles do
Leste europeu e a sofrerem, desde
a sua adesão, uma pressão muito
forte de saída da população para
os países mais ricos do continente
devido ao enorme diferencial de
rendimentos existente.

Em Portugal, a tendência de di-

minuição da população acentuou-
se de forma marcada a partir de
2012, quando se registou uma que-
bra de 0,4%, prolongando-se este

ano, durante o qual se estima uma

diminuição de 0,7%. Para 2014 e
2015, a Comissão Europeia está a
prever a continuação da tendên-
cia negativa, com reduções anuais
mais ligeiras de 0,1%. No passado
recente, antes da crise, a popula-
ção residente em Portugal cres-
cia. Entre 2004 e 2008, mais 0,4%
e, entre 1999 e 2003, mais 0,6%.

Nos outros países com programas
da troika e que registam taxas de
desemprego elevadas, apesar de
se verificar também uma pressão
demográfica que antes não existia,
consegue-se evitar uma perda acu-
mulada de população entre 2009 e



2015. Na Grécia, regista-se um au-
mento da população durante esse

período de 0,4%. Na Irlanda, o au-
mento projectado da população é

de 5%, com uma aceleração acen-
tuada desde 2013.

Em Espanha, país com taxas de

desemprego mais elevadas do que
Portugal, aponta-se ainda assim pa-
ra um aumento da população resi-
dente entre 2009 e 2015 de 0,6%.
Desde 2013, no entanto, a tendên-
cia também já é negativa.

Como explica o geógrafo Jorge
Malheiros, a redução registada na
população portuguesa deve-se à

acumulação de factores de ordem
estrutural com outros de ordem
conjuntural. "A componente mais
estrutural deste fenómeno tem a
ver com a forma como as pessoas
avaliam o próprio facto de terem
filhos. É um fenómeno que ocorre
na maioria dos países europeus e

que explica uma parte da redução
da fecundidade", afirma. Depois
deve-se à conjuntura, que em Por-

tugal tem sido bastante difícil nos
últimos anos a nível económico. "As

pessoas retraem-se quando querem
ter filhos, porque as suas expecta-
tivas em relação ao futuro são ne-
gativas. É o oposto do que aconte-
ceu, por exemplo, a seguir ao 25 de
Abril e próximo da adesão na CEE",
quando se verificou uma subida da
fecundidade, explica o professor da
Universidade de Lisboa.

Também por causa da conjuntu-
ra, assiste-se a uma inversão com-
pleta dos fluxos migratórios, que es-

tá a ter, principalmente desde 2012,
um grande impacto na evolução da

população. Há menos estrangeiros
a chegar a Portugal e muitos mais

portugueses a sair do país, um re-
sultado normal quando a taxa de
desemprego se encontra acima dos
15% da população activa. "Isto tem
dois efeitos sobre a população: um
directo que é a saída líquida de pes-
soas e a outra é o envelhecimento
da população, o que reduz ainda
mais a taxa de natalidade", afirma
Jorge Malheiros.

Efeito a prazo na economia

Mas se a redução da população em
Portugal está directamente relacio-
nada com a actual conjuntura eco-
nómica difícil, existe agora a pre-
ocupação de saber qual o impacto
que, agora, esta redução da popu-
lação pode vir a ter na evolução
futura da economia.

Jorge Malheiros assinala que, "no
curto prazo, até pode haver alguns
resultados que são vistos de forma
positiva". Começam a chegar mais
remessas do estrangeiro, o que aju-
da a equilibrar a balança externa,
e a pressão sobre taxa de desem-

prego diminui, o que reduz o valor
dos subsídios a pagar e minimiza a

tensão social dentro do país.
A prazo, contudo, os efeitos po-

dem ser bastante negativos. "Ne-
nhum país que tenha perdas demo-
gráficas prolongadas consegue dar
saltos do ponto de vista económico.
A perda de população tira ao país
potencialidades de crescimento a

prazo", afirmajorge Malheiros.
Na prática, o que acontece é que,

com menos população, especial-
mente se a que saiu estava entre
a que tinha mais qualificações, a

capacidade do país para ser mais
produtivo, competitivo, inovador
pode-se perder, durante um perí-
odo muito longo de tempo.

Saber de que forma é que a eco-
nomia portuguesa pode ser afec-
tada depende em larga medida de

quem é que está neste momento
a sair do país e que diferença po-
de vir a fazer no crescimento. Se
forem os mais qualificados, com
profissões associadas a níveis de

produtividade mais elevados, o

impacto económico pode ser mais

significativo.
Jorge Malheiros avisa que os es-

tudos actualmente existentes sobre

a matéria não são totalmente con-
clusivos e que o tipo de emigração
varia muito de acordo com o desti-
no (mais qualificados para Angola
e menos para a Europa, por exem-
plo), mas avança que entre os novos

emigrantes "há uma componente
crescente de qualificados". "Ainda
assim, a emigração portuguesa con-

tinua a ser aquela que tem uma per-
centagem de qualificados mais baixa
entre os países que tiveram uma in-

tervenção da troika", afirma.
Para o economista Augusto Ma-

teus, "além da fraca competitivi-
dade e do elevado endividamento,
este pode ser um terceiro elemento
muito preocupante na crise portu-
guesa", lembrando que as conse-
quências de uma redução da po-
pulação são "a formação de menos
famílias, comprando-se menos coi-

sas" e "a perda de população qua-
lificada".

O ex-ministro da Economia lem-
bra ainda o que é que aconteceu no
último surto migratório em Portu-
gal, no início dos anos 60, numa
altura em que saíam 250 mil pes-
soas por ano do país. "Na altura, as

pessoas que emigravam não eram
muito qualificadas, mas a verdade é

que eram em muitos casos as mais
dinâmicas e capazes. Portugal teve
nessa altura uma perda fortíssima
de capital humano que se notou no
crescimento dos anos seguintes",
afirma. Esse fenómeno acabou de-

pois por ser compensado, em 1975,
com o regresso ao país de muitos
milhares de pessoas em resultado
do processo de descolonização.

Em relação à situação actual,
contudo, Augusto Mateus está mais

optimista. "Se tivermos possibilida-
de de governar de forma diferente
e resolvermos os nossos proble-
mas, temos todas as condições pa-
ra atrair de volta muitos daqueles
que agora saíram do país", defen-
de, dizendo que este processo "não
é irreversível".

A mesma ideia é defendida
por Braga de Macedo. "Julgo que
a maior abertura da economia ao
comércio de bens, serviços e facto-
res de produção pode atenuar o di-
ferencial da produtividade total de
factores que nos tem prejudicado
há 15 anos, configurando o que cha-
mei, quando fomos seleccionados

para o curo na Primavera de 1998,
como o 'esticão do curo'", afirma
o ex-ministro das Finanças.



O medo da "estagnação
secular" também nos EUA

Sérgio Aníbal

Não

é só em Portugal, nem
apenas nas economias
periféricas da zona curo,
que há preocupações rela-
tivamente a um cenário de
crescimento muito baixo

durante um período longo de tem-
po. Nas grandes potências mundiais
são cada vez mais os economistas
a alertar para o perigo de uma si-

tuação semelhante.
Larry Summers chamou-lhe "es-

tagnação secular", num discurso
feito no passado dia 8 de Novembro
e que tem estado no centro das con-
versas dos economistas durante as

últimas semanas. A ideia fundamen-
tal lançada pelo economista norte-
americano - e candidato derrotado
na sucessão de Ben Bernanke na
Fed - é a de que o actual período
de fraco crescimento nos EUA, em
que as taxas de juro nominais quase
nulas já não chegam para reanimar
a economia, pode estar para ficar
durante muitos anos. A crise está

longe de ficar resolvida e ter a eco-
nomia estagnada pode mesmo ser
o "novo normal", avisou Summers,
sugerindo que apenas com políticas
económicas mais radicais (talvez
taxas de juro nominais negativas)
poderá ser possível evitar que os

EUA caiam numa situação seme-
lhante à vivida no Japão desde o iní-

cio dos anos 90 do século passado.
"Podemos muito bem vir a pre-

cisar, nos anos que se seguem, de

pensar na forma como devemos
gerir uma economia em que a ta-
xa de juro nominal de zero é um
crónico e sistémico inibidor da ac-

tividade, colocando as nossas eco-
nomias abaixo do seu potencial",
afirmou.

Em relação às causas de entrada
nesta "estagnação secular", que te-
rá começado ainda antes da crise
financeira internacional, Summers
não foi muito específico. Mas outro
economista norte-americano de-
fensor desta teoria, Paul Krugman,
avança com uma principal explica-
ção: a taxa de crescimento muito
baixa da população, especialmente
a activa.

O prémio Nobel, num artigo de

opinião escrito no The New York Ti-

mes, assinala que entre 1960 e 1985,
um período em que a economia
norte-americana conseguiu cres-
cer de forma rápida e sustentável,
a população activa cresceu a uma
taxa anual de 2,1%. Agora, as pre-
visões apontam para que o cresci-
mento anual deste indicador entre
2015 e 2025 não passe dos 0,2%.
"A não ser que a participação no
mercado de trabalho não só pare
de cair, como comece rapidamente
a crescer novamente, termos uma
economia de crescimento lento",
escreveu Krugman.

Fraco crescimento nos EUA pode durar muitos anos



"A austeridade na Europa é um pacto suicida"
Para Mark Blyth, autor de Austeridade - A História de Uma Ideia Perigosa, o argumento de que as políticas
restritivas poupam os mais pobres ignora o facto de serem eles quem mais depende do Estado

Uma

ideia sedutora, mas
inútil, que não está a

resultar em Portugal,
como não resultou
no passado. É isso a
austeridade para Mark

Blyth, professor de Economia
Política na Brown University
e autor de Austeridade - A
História de Uma Ideia Perigosa
(Quetzal), que lhe deu projecção
crítica internacional no meio
da crise europeia. O seu retrato
de Portugal, onde esteve em
Lisboa na última sexta-feira

para falar sobre o tema, é este:

um país que tenta pagar a sua
dívida para nada. Defende um
novo modelo económico para
o país. A dificuldade está em
desenvolvê-lo sem autonomia
monetária, nem orçamental.
Sugere uma renegociação da
dívida. "Basicamente porque não
vai conseguir pagá-la."
Portugal voltou a crescer nos
dois últimos trimestres e os

juro da dívida desceram. Vê

algum sinal de que a estratégia
da troika está a resultar?
A Europa está num momento de

viragem, por causa de Portugal! A
economia estabilizou no terceiro
trimestre, mas no trimestre
seguinte pode cair outra vez...
Todas as taxas de juro da dívida
desceram. O maior problema
é que não há nada a fazer com

a dívida, porque ela continua a
aumentar desde 2010. E desde
2011, as taxas de juro estão em
queda. Porquê? O senhor [Jean-
Claude] Trichet [ex-presidente
do BCE] saiu de cena e o senhor
[Mário] Draghi entrou em acção.
O modelo alemão é uma má
resposta à crise?
Para a Alemanha, tem de
funcionar. Não há dúvida de

que dez anos de crédito fácil
vindos de excedentes do Norte
para os bancos do Sul levaram à

bolha imobiliária em Espanha. 0
maior problema de Portugal dos
últimos 20 anos é a demografia e
crescimento muito baixo. E agora
têm um problema e precisam de
uma resposta: o país precisa de
um novo modelo económico. Mas
não é Bruxelas quem deve decidir,
é algo que cabe aos portugueses
decidir. Os políticos europeus
usam a palavra "competitividade"
da mesma forma que os
americanos falam em "liberdade".
A Irlanda é tida como um país
que está numa posição melhor
do que Portugal. Qual é a
diferença - ou ela não existe?
Se é o regresso aos mercados que
avalia o êxito do resgate, qualquer
um consegue voltar aos mercados,

porque o BCE está lá como
garantia. Todos estes resultados,
por causa da recessão, por causa
de nada se fazer, aumentaram a
dimensão da crise - que quem vai

pagar são as próximas gerações.
O Governo português usa
esse argumento ao contrário,
dizendo que não podemos
hipotecar o futuro das

próximas gerações. E esgrime o

mesmo argumento em relação
às novas regras do mercado de
trabalho.
As pessoas vão pagar por
isso. Portugal é uma pequena
economia, com altos níveis
de pobreza, baixos níveis de

qualificação, baixa produtividade,
que tenta pagar a dívida para
nada.
Continuamos a ter um
problema com os bancos na
Europa. Que política devemos
aplicar?
A solução passa pela mutualização
e pelo perdão das dívidas. É o

que se faz quando as economias
têm uma dívida, mas os alemães

esqueceram-se disso. Acha
honestamente que os gregos
conseguem pagar a sua dívida? [O
caso de] Portugal é exactamente
a mesma coisa. Antes das

eleições na Alemanha, qual era
a expectativa na Europa? Toda a

gente sabia que a estratégia estava

bloqueada e que isso tinha a ver
com a reeleição de Angela Merkel
e que haveria uma mudança de

política. Alguém viu a mudança de

política?
Não vê um projecto para
Portugal?
Não vejo agora, mas é difícil ter
um projecto económico quando
não se tem uma moeda própria.
Sem autonomia monetária não se
tem uma verdadeira autonomia
orçamental.
Se o Governo português
decidisse dizer que não a mais



austeridade e a troika insistisse,
o que é que se fazia - sair do
curo?
Não é preciso fazer nada assim tão
drástico, porque, provavelmente,
acabariam com uma inflação alta e
uma moeda muito desvalorizada.
Pode ser feita uma coisa muito
mais simples, que é não aplicar
mais austeridade. A austeridade

agora é não só inútil como
contraproducente.
O Governo diz que as medidas
que tem tomado poupam as

pessoas com mais dificuldades.
Julga que isso pode ser
importante?
Vejam-se as pessoas com
rendimentos verdadeiramente
elevados. Quanto é que dependem
dos serviços públicos? Nada. A
escola dos filhos pode ser privada,
os hospitais também. Portanto,
se se cortar, cortar, cortar nos

serviços públicos, quem é
afectado é quem tem rendimentos
mais baixos. Esse argumento de

que se está a poupar os pobres
ignora o facto de serem eles quem
mais depende do funcionamento
do Estado.
Um dos argumentos
usados pelos defensores
da austeridade é o de que
pode afectar o país no curto
prazo, mas dá-lhe mais
competitividade no longo
prazo...
Mesmo na melhor versão da
história, aquilo que é ignorado
é o facto de as consequências
sociais dessa crise profunda se

prolongarem por um grande
período de tempo.
Podemos estar perante
um cenário de estagnação
prolongada?
Pode ser, mas não tem de ser. Olhe

para as diferenças de crescimento
dos EUA e da Europa nas últimas
décadas. Elas acontecem por
causa de políticas estúpidas

na Europa, como as regras do
Tratado de Maastricht. Parem com
as políticas estúpidas e um cenário
de estagnação prolongada já não
acontece.
É difícil de acreditar que todos
os líderes europeus optem por
políticas estúpidas. São todos
estúpidos?
Não são, mas investiram
demasiado nisto. Não sei se

acreditam realmente naquilo que
dizem, mas todas as pessoas em
Bruxelas, com excelentes salários,
querem acreditar neste projecto.
E adoram juntar-se e falar da

próxima ronda de harmonização.
Tem mais esperança em Mário
Draghi e no BCE do que em
Bruxelas?
Muito mais. Draghi percebe a

situação e o BCE, como um todo,
está a começar a perceber que a

função de um banco central não
é combater uma inflação que
morreu em 1923.

Portugal deve tentar uma
reestruturação da sua dívida?
Sim, basicamente porque não vai

conseguir pagá-la. Neste tema,
têm-se colocado em primeiro

plano questões de moral. "Quem
deve tem de pagar", é o que
se diz. Mas, de um ponto de
vista económico, se há muito
mais pessoas prejudicadas do

que beneficiadas pelo facto de
um Estado tentar pagar as suas

dívidas, que tipo de resultado

global em termos de bem-estar
é que vamos ter? Uma atitude
moralista muitas vezes não tem
bons resultados económicos.
Mas houve casos em que a
austeridade funcionou...
É verdade. Mas aquilo a
que chamamos austeridade
actualmente na Europa o que
é verdadeiramente é um pacto
suicida entre todos. A austeridade
na base é fazer consolidação
orçamental e isso, por si só, não
é negativo. Mas é preciso fazê-lo
quando se está a crescer. E todos
os casos de sucesso da austeridade

que existem - Dinamarca,
Austrália, Canadá, etc. - mostram
isso. Na Europa, os países não têm
a sua própria divisa e exportam
uns aos outros. Esta austeridade
na Europa é um verdadeiro pacto
suicida.

Blyth acredita que o líder do BCE "percebe a situação" da Europa


