
DOIS ECONOMISTAS, DUAS VISÕES

Ricardo Paes Mamede e Joaquim Miranda Sarmento concordam que os
desenvolvimentos nesta cimeira foram parcos. Porém, enquanto o primeiro os considera
decepcionantes face às expectativas, o segundo lembra que o processo decisório é

sempre lento na LJE. Quanto ao futuro, definem prioridades muito diferentes.
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O principal resultado da cimeira foi o

adiamento de quase todas as discus-

sões relevantes, sem qualquer compro-
misso de avanços futuros. Face às ex-

pectativas que haviam sido criadas nos

últimos meses, a cimeira é uma desilu-

são. Para quem tem presente os blo-

queios institucionais e os conflitos de

interesse que caracterizam a união mo-

netária desde a sua fundação, não é sur-

preendente. Os pequenos avanços (sim-

bólicos e reais) registados permitem
manter a esperança de quem acredita

na salvação do curo.

COMO AVALIA OS
RESULTADOS DA

CIMEIRA DO
EURO?

Acabam por ser escassos, empurrando

as decisões de reforma da União Econó-

mica e Monetária (UEM) para Dezembro

(ou até para mais tarde, veremos). No

entanto, o compromisso relativo à união

bancária é positivo, sobretudo no que
diz respeito ao mecanismo de garantia
dos depósitos. Sabemos que o proces-

so decisório Europeu é muito difícil e

complexo. Excepto quando perante si-

tuações de urgência e crise as decisões

no seio Europeu, são sempre de "peque-

nos passos".

Há uma opção clara de fazer do Meca-

nismo Europeu de Estabilidade o futu-

ro Fundo Monetário Europeu, com res-

ponsabilidades e recursos acrescidos,

para libertar o BCE do papel de único

garante da estabilidade financeira da

zona curo. Há também a intenção de fa-

zer avançar a União Bancária, cujo lan-

çamento em formato incompleto - sem

um Fundo Comum de Resolução opera-
cional e sem uma Garantia Comum de

Depósitos - tem criado mais problemas
do que soluções. É expectável que se

avance um pouco nestas frentes.

ESPERA
DESENVOLVIMENTOS

RELEVANTES
NA PRÓXIMA
CIMEIRA EM
DEZEMBRO?

Espero mais alguns avanços, mas não

uma espécie de "big bang", em que se

mude substancialmente a arquitectura

económica, financeira e orçamental da

UEM. Dependerá muito, claro, daquilo

que for a capacidade reformista de

Merkel-Macron. Temos de ter presente

algo essencial: tudo o que se acordar

terá de ser dentro de duas restrições

que são pilares essenciais da UEM: não

haver financiamento monetário de dé-

fices e não haver transferências orça-
mentais entre países para financiar dé-

fices.



Os desafios são muitos: como fazer face

a choques assimétricos sem incorrer em

recessões prolongadas? Como evitar a di-

vergência entre economias nacionais?

Como diminuir o peso da dívida sem des-

truir o Estado Social? Como combater a

evasão fiscal e o seu impacto no subfinan-

ciamento dos Estados? Como evitar que

a concorrência no seio do mercado inter-

no leve ao nivelamento por baixo dos di-

reitos sociais e laborais? Nenhum deles é

urgente, mas todos são essenciais à sus-

tentabilidade política do curo.

QUAIS SÃO AS
MEDIDAS MAIS

URGENTES PARA
A ZONA EURO?

Completar a união bancária, nomeada-

mente a garantia de depósitos. Separar o

risco soberano do risco bancário. O Fun-

do Monetário Europeu permitindo uma

maior estabilidade dos países da zona

Euro, bem como o reforço da vigilância

orçamental. As medidas de apoios às re-

formas estruturais. O problema Europeu,

sendo financeiro e orçamental, é antes de

mais de competitividade: inovação, rigi-

dez do mercado laborai, custos de con-

texto, barreiras à entrada de novos

players e carga fiscal elevada.


