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O futuro da Europa 
 

Intervenção da Pascal Teixeira da Silva 
Embaixador de França em Portugal 
Na sede da Ordem dos Economistas 

Lisboa, 12 de Março de 2013 
 
 
I – Quais são os problemas? 
 
A União Europeia encontra-se numa situação que apresenta três problemas: 
 
1 – A crise é uma consequência da crise financeira e, depois, económica, que eclodiu em 
2008, nos Estados Unidos e que contaminou a Europa de duas maneiras: a) uma crise bancária 
que foi resolvida à custa dos orçamentos públicos (caso exemplar o da Irlanda); b) uma crise 
económica (recessão) que foi travada graças a medidas contra-cíclicas financiadas pelos 
Estados (para que as economias não se afundassem completamente). Em ambos os casos, as 
finanças públicas foram as vítimas das loucuras do sistema financeiro privado. 
 
2 – Esta crise foi reveladora e desencadeadora de graves defeitos de construção da União 
Europeia Monetária. Com efeito, havia uma união monetária mas que revelava um respeito 
insuficiente pelas disciplinas e uma debilidade dos controlos da política orçamental dos 
Estados membros; uma ausência de união bancária (que permitisse, em particular, que os 
problemas da banca não contaminassem as finanças públicas); uma ausência de mecanismos 
de gestão de crise (devida ao credo original do euro “no default, no exit, no bail-out” que se 
revelou um “triângulo das Bermudas” insustentável); uma divergência das competitividades; 
uma política monetária virada unicamente para a estabilidade dos preços. 

 
Vale a pena salientar que, comparadas com as dos Estados Unidos, do Reino Unido e do 
Japão, as performances da Zona Euro não são más, antes pelo contrário, o que mostra que a 
crise é sobretudo uma crise de confiança na solidez e determinação da Zona Euro.  
 
3 – Um problema mais estrutural devido às rápidas mudanças do mundo globalizado, com a 
emergência de novas potências, que pode ser resumido assim: Como é que a Europa, cujas 
perspectivas demográficas são deprimentes, vai conseguir manter uma criação de riqueza 
suficiente para sustentar o seu modelo social. Dito de outra maneira: será que conseguimos 
manter este equilíbrio frágil enquanto a Europa representa 8% da população mundial, 25% do 
PIB mundial e 50% das despesas sociais mundiais? 
 
II – O que fizemos? 
 
A resposta foi certamente demasiado lenta, insuficientemente ambiciosa, por causa da 
novidade dos problemas que enfrentámos (não tínhamos imaginado que pudessem acontecer), 
dos constrangimentos de natureza política e jurídica dentro de alguns Estados-membros e da 
própria União Europeia que funciona com 27 Estados que são democracias e têm os seus 
próprios interesses. 
 
Posso dizer que, desde que a crise rebentou, a França tem desempenhado um papel activo para 
criar mecanismos de resgate, para criar uma união bancária, para encontrar um equilíbrio 
entre disciplina orçamental e preservação do crescimento. Não penso que tenha sido a França 
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a travar ou a complicar o trabalho imenso que a União Europeia tem feito nos últimos três 
anos. Pelo contrário, fez tudo para o levar a cabo. As tarefas foram três: 
 
1 – Recriar a confiança e completar a União económica e monetária 

 
A UE tem-no feito por quatro vias: 
 
- A criação de mecanismos de gestão de crise (Fundo europeu de estabilização financeira 
(FEEF), depois Mecanismo europeu de estabilização (MEE); 
 
- O reforço das regras e dos procedimentos para a prevenção das crises (semestre europeu, “6 
pack”, “2 pack”, Tratado orçamental e, ao nível dos Estados-membros, criação de Conselhos 
das finanças públicas). Isto foi necessário porque os mecanismos originais (critérios de 
Maastricht, Pacto de estabilidade) se revelaram insuficientes e não impediram o 
ressurgimento de divergências macro-económicas. A finalidade é assegurar mais coordenação 
nas políticas económicas e orçamentais. 
 
- A implementação de reformas sistémicas. A União bancária foi uma iniciativa tardia mas 
indispensável, incentivada nomeadamente pela França, que visa cortar a ligação deletéria 
entre o risco bancário e os Estados. O Tratado de Maastricht construiu uma moeda sem 
fundamento financeiro. A União bancária deve assentar em três pilares: a supervisão única; 
um mecanismo de resolução das crises bancárias que inclua a possibilidade de recapitalização 
pelo MEE; uma garantia de depósitos. O rumo está certo mas ainda fica muito por fazer. 
  
- Lutar contra a especulação, através das intervenções do MEE e do BCE no mercado 
secundário das dívidas soberanas; da separação das actividades bancárias (directiva CRD 4); e 
da regulação do “shadow banking” (ainda por fazer).  
  
No que diz respeito à questão das taxas de câmbio, existe uma responsabilidade dos dirigentes 
europeus, sem interferir na independência do BCE. Não se trata de querer um euro fraco, mas 
de haver mais estabilidade nos mercados de câmbios, de não deixar que os outros ganhem 
vantagens em detrimento dos Europeus, e de não perder, por causa dos câmbios, aquilo que 
ganhámos graças aos esforços de competitividade. 
 
2 – Criar condições para o crescimento e o emprego numa União Europeia que tem 25 
milhões de desempregados. 
 
A União Europeia dispõe de três alavancas: 
 
- O Plano para o crescimento, adoptado em Junho de 2012, com 120 mil milhões de euros (55 
mil milhões dos fundos estruturais do QFP 2007/2013, orçamentados mas não gastos; 60  mil 
milhões de empréstimos do BEI; 5 mil milhões de “project bonds” para fomentar o 
investimento, tanto mais úteis quanto mais escassos forem os recursos dos vários Estados 
membros). 
 
- O novo Quadro financeiro plurianual (QFP) para 2014/2020, adoptado em Fevereiro 2013. 
Ele foi muito criticado, mas o resultado podia ser pior. O problema é que muitos países 
quiseram, ao mesmo tempo, cortes importantes e descontos. A França (que é o segundo maior 
contribuinte líquido, sem descontos) pretendia a preservação de uma capacidade de actuação 
da União Europeia nos domínios da competitividade e da inovação, da política agrícola 
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comum (que é uma política de crescimento dado o aumento da procura agro-alimentar 
mundial), e da política de coesão (para fomentar a convergência mas de uma maneira mais 
eficaz). Se olharmos para os números, no QFP anterior foram efectivamente gastos 860 mil 
milhões; o novo QFP prevê 910 mil milhões de dotações de pagamento. Uma maior 
flexibilidade (de um ano para o outro e entre sectores) permitirá a utilização efectiva deste 
montante, i.e. 50 mil milhões mais do que no CFP anterior. 
 
Os defeitos de construção do QFP são dois: primeiro, quase não há recursos próprios que não 
transitem pelos Estados-membros. Daí a reivindicação do “justo retorno” (portanto, os 
mesmos pedidos de descontos, cheques). A França quer que haja outras fontes de recursos 
próprios como, por exemplo, a Taxa sobre as transações financeiras. Segundo: o orçamento 
europeu é demasiado rígido dado o seu tamanho (1% RNB). A flexibilização acordada para o 
próximo QFP será um passo na boa direcção, mas insuficiente. 
 
- O aprofundamento do mercado interno. É uma fonte importante de crescimento mas convém 
prosseguir também no sentido de uma harmonização social e fiscal. A União Europeia não 
pode resumir-se a um conjunto (quase um espartilho) de regras e constrangimentos que se 
traduzem por políticas de austeridade sem que haja qualquer convergência nos outros 
domínios. Ora a União Europeia assenta em valores de progresso económico e social. 

 
3 – Defender e promover os interesses da União Europeia na cena mundial 
 
A visão francesa é de que alguns conceitos de política comercial da União Europeia estão 
ultrapassados pela formidável recomposição do mundo. A França não pretende o 
proteccionismo mas a “troca justa” e a reciprocidade. Não podemos abrir o mercado europeu 
(que é o maior e o mais livre do mundo) a países que não respeitam as normas e regras sociais 
e ambientais e que não dão acesso aos seus contratos públicos a empresas estrangeiras. 
 
Para assegurar isso, o quadro multilateral (a OMC) é o melhor mas, neste momento, é difícil 
avançar no que diz respeito aos acordos de intercâmbio entre a União Europeia e países 
terceiros e conjuntos regionais. A negociação de tais acordos oferece a possibilidade de obter 
concessões dos parceiros mesmo que o balanço tenha de ser feito de maneira global (a União 
Europeia pode perder cá e ganhar lá). 
 
III – As perspectivas futuras 
 
1 – A curto prazo temos que actuar com discernimento e encontrar um equilíbrio entre a 
necessidade do “sério” orçamental (i.e. pôr em ordem as finanças públicas, reduzir os défices 
e travar a dívida) e a necessidade do crescimento para poder cumprir as metas orçamentais e 
evitar uma espiral recessiva, que está a acontecer agora na Europa, num momento em que 
muitos países enfrentam o mesmo problema, o que dificulta a tarefa de cada um e de todos. 
 
Portanto, é preciso flexibilizar as trajectórias de redução dos défices e das dívidas em função 
do contexto económico, considerando os défices estruturais e não as metas nominais. É isto 
que começa a ser feito em Portugal e noutros países europeus. 
 
2 – A médio prazo temos de avançar no sentido do que o Presidente da República chama 
“integração solidária” que tem dois objectivos:  
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a) Aprofundar a UEM ao reforçar a coerência, a convergência e a sustentabilidade da UEM 
com mais integração e mais solidariedade, segundo o mote: “tanta solidariedade quanto 
possível, tanta integração quanto necessário”. Nota-se que a solidariedade não significa 
apenas transferências entre Estados-membros, mas também solidariedade entre gerações, 
entre territórios, entre empregados e desempregados, entre “haves” e “havenots”. 
 
b) Reforçar a adesão dos cidadãos europeus ao projecto europeu. Porque hoje em dia 
assistimos a um afastamento crescente entre a União Europeia e os governantes, por um lado 
e os cidadãos, por outro. O êxito dos partidos populistas, xenófobos, anti-europeístas em 
muitos Estados-membros é um sinal muito preocupante, até assustador. Pode dizer-se que a 
culpa é dos políticos ou que os cidadãos estão enganados ou se enganam mas, em democracia, 
não é possível fazer política sem os cidadãos. O que se passou em Itália dá que pensar. Mário 
Monti foi elogiado pelos seus pares e pelas instituições europeias e internacionais mas não 
convenceu os eleitores. Será que tem de se dissolver o povo italiano ou recomeçar as eleições 
até que produzam um resultado que agrade a Bruxelas, Frankfurt, Nova Iorque e Londres? 
Claro que não. Portanto, temos que resolver os problemas de hoje e abrir perspectivas 
abrangentes e atraentes para conseguir a adesão dos cidadãos e dos povos. A União Europeia 
não deve ser vista como casa de correcção, mas como lugar de gestão em comum das políticas 
económicas e sociais. 
 
3 – Quais as perspectivas? 

 
a) A criação de uma capacidade orçamental da Zona Euro seria útil para se ter uma ferramenta 
contracíclica para ajudar os Estados membros onde as políticas de ajustamento têm efeitos 
recessivos e para proporcionar recursos que facilitem a implementação de reformas estruturais 
no quadro da contratualização dos compromissos dos Estados-membros. 
 
b) A mutualização da dívida deve ser o ponto de chegada das políticas de transparência 
orçamental e será a melhor garantia de que os especuladores não exploram, em seu benefício, 
as diferenças existentes na Zona Euro. 
 
c) Fala-se muito da união política como um horizonte radioso que permitirá ultrapassar os 
problemas. Além de ser um conjunto de instituições políticas, que já temos, para gerir em 
comum políticas comuns e recursos comuns, a que é que este slogan se refere? Em vez de 
fazer sonhar com um futuro idílico, resolvamos os problemas actuais: completar a união 
bancária, lidar com os problemas do desemprego, em particular dos jovens. Não é possível 
dizer aos cidadãos: “Daqui a alguns anos, a união política resolverá tudo”. 
 
As eleições europeias de 2014 devem ser uma oportunidade para fazermos uma reflexão 
ambiciosa sobre o projecto europeu sob todos os seus aspectos: não só orçamental e 
financeiro, mas também social, industrial, fiscal, comercial, da juventude. É preciso um novo 
contrato entre a União Europeia e os povos e cidadãos europeus. E é muito importante que 
haja uma legitimidade democrática ao nível dos Estados-membros, através dos parlamentos 
nacionais (neste aspecto, todos os eleitorados são importantes e respeitáveis) e ao nível da 
União Europeia, através do Parlamento Europeu. Se for necessária uma mudança dos tratados 
e das instituições, terá de se ver em função do projecto global e do que ele requer. A União 
política deve ser precedida de passos e acções fortes que a tornem possível e desejável. 
 
d) Finalmente, o aprofundamento de integração solidária da Zona euro irá ter consequências 
na relação com os países que querem ficar fora do euro. É bom saber que muitos dos dez 
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países que estão fora do euro querem juntar-se a nós, logo que possível (a Letónia será o 
próximo). O problema é, sobretudo, o do Reino Unido. Compete-lhe escolher, mas não deverá 
travar os progressos que a Zona euro quer e deve fazer. A política de “um pé dentro e o outro 
fora” vai ser cada vez mais difícil de implementar. A França não quer uma Europa “à la 
carte”, onde cada um pegaria no (escolheria o) que lhe apetecesse, mas sim uma Europa 
diferenciada em que os Estados membros que querem avançar no sentido da integração 
solidária o possam fazer através de cooperações reforçadas. 

 


