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China "esmagou" Portugal
lá fora e não cá dentro
A concorrência chinesa teve um impacto significativo nos trabalhadores
e nas empresas portuguesas, mas foram as exportadoras para o mercado
europeu que mais sofreram. No mercado interno, o impacto da China foi reduzido.
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Antes de a China entrar em jogo nas trocas comerciais na Europa, a vantagem competitiva de Portugal passava principalmente pelos salários baixos.



As
empresas portugue-

sas mais orientadas

para os mercados eu-

ropeus foram as que
registaram descidas mais "signifi-
cativas" no emprego em virtude da
concorrência da China. E, pelo
contrário, no mercado interno
português não se registaram gran-
des impactos nas empresas e no
número de empregados.

Esta é a conclusão do estudo "O

choque da China e o emprego nas

empresas portuguesas" publicado
este mês pelo Gabinete de Estraté-

gia e Estudos do Ministério da Eco-

nomia, apesar de as conclusões não
o vincularem. Entre os quatro au-
tores está uma portuguesa, Ana
Venâncio, professora do ISEG.

Ao contrário de estudos ante-
riores que analisavam dados re-
gionais, este estudo trabalhou os

dados entre 1995 e 2007 ao nível
das empresas, analisando a expo-
sição das exportações ao merca-
do europeu e os efeitos da concor-
rência chinesa no emprego.

O que sucedeu na década de 90
e se consolidou no início do século

comoeuroeaentradada Chinana

Organização Mundial do Comér-
cio foi a substituição da importação
de bens portugueses para a cadeia
de valor das empresas alemãs por
importação de produtos chineses.

A vantagem competitiva da China

estava no reduzido custo desses

bens dado os salários serem ainda
mais baixos do que Portugal e ain-
da a menor proteção laborai.

As empresas chinesas produ-
ziam bens semelhantes às portu-
guesas por menos, mas não ti-
nham capacidade para competir
com as empresas alemãs cujos
produtos já eram mais avançados.

"Os nossos resultados tornam
claro que a concorrência do co-
mércio chinês teve um impacto
substancial no emprego das em-
presas portuguesas. Contudo, essa

concorrência teve um papel mais

importante não no mercado por-
tuguês em si, mas sim nos merca-
dos de exportações para a Europa
Ocidental", lê-se no estudo.

Aliás, os autores concluem que
o efeito direto (no mercado inter-
no) da concorrência chinesa é

"muito mais pequeno e estatisti-
camente indistinguível de zero".

Empresas usaram precários
para se adaptarem
Para os autores, os resultados des-
te estudo mostram como a regu-
lação do mercado de trabalho tem
um papel de mediação dos efeitos
da concorrência externa.

"O contexto português permi-
te-nos documentar o custoso efei-
to secundário das políticas restri-
tivas do mercado de trabalho

quanto à margem de ajustamento
à concorrência comercial", argu-
mentam os autores do texto.

As conclusões divergem para
dois períodos diferentes. Numpri-
meiro momento, entre 1995 e
2000, em resposta ao choque con-
correncial, as empresas decidem
fechar portas dado que não podem
despedir para adaptar aprodução
à menor procura externa.

Num segundo momento, en-
tre 2000 e 2007, são os trabalha-
dores precários com "reduzidas

proteções laborais" a arcar com as

consequências da adaptação à

nova realidade das empresas.
Nesta altura, "as reduções do

emprego foram inteiramente
através de mudanças no emprego
temporário, com nenhum efeito
nos postos de trabalho permanen-
tes", revela o estudo. ¦


