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1. Introdução 

 
Os cidadãos de muitos países deixam-se condicionar por determinismos 
históricos ou geográficos, a despeito do que se passa na realidade das 
políticas públicas. Outras vezes, os constrangimentos de curto prazo 
sentidos pelos contribuintes parecem condicionar as questões de longo 
prazo. Estas armadilhas do determinismo são ainda mais perigosas numa 
conjuntura mundial incerta, em que os constrangimentos são tanto 
externos quanto internos,. Contudo, trabalhos realizados numa 
perspectiva de tempo e de espaço, apresentados para comemorar o 40º 
aniversário do Centro de Desenvolvimento da OCDE (num livro 
intitulado Development is Back, doravante DiB) sugerem lições de 
política, e, especialmente, a identificação de algumas das arbitragens 
envolvidas. Aliás, o que se espera de economistas avessos ao 
determinismo é a esperança no desenvolvimento (DiB, p. 286).  

Na secção 2, revejo a convergência portuguesa numa perspectiva 
histórica, salientando, primeiro, a tensão entre liberdade financeira do 
cidadão e voracidade fiscal que revela a nossa história moderna e, 
depois, a abordagem global de Angus Maddison (DiB, pp. 31-46). Na 
secção 3, defino a armadilha básica do determinismo histórico que é a de 
ignorar o papel das expectativas quanto ao equilíbrio entre as falhas do 
mercado e do Estado, num contexto de informação imperfeita. É 
reconhecido que - porque envolve alterações institucionais - este 
equilíbrio não pode ignorar a história, mas também é determinado pelas 
expectativas. Mesmo quando existe um sentimento decisivo de profecia 
auto-verificada, o papel das expectativas difere do que acontece com o 
planeamento central. É que essas expectativas devem ser consistentes 
com a informação disponível nos mercados financeiros mundiais. Por 
serem mundiais os mercados, a informação não pode ser manipuladas 
por autoridades nacionais. Por outras palavras, deve ser credível a auto-
verificação das profecias. Assim a esperança, transposta para a análise 
económica, implica uma sobreposição entre a história e as expectativas 
enquanto determinantes potenciais da senda do desenvolvimento.  

Na secção 4, está sumariada a contribuição relativa do capital humano, 
do capital físico e da produtividade total dos factores para a explicação 
do desvio do rendimento per capita, devida a Daniel Cohen (DiB, pp. 47-
60), utilizando novas séries de capital humano que integram o nível 



educativo e a saúde pública. Como as três contribuições são igualmente 
relevantes, não existe certamente determinismo geográfico. Na secção 5, 
conclusiva, introduzo as alterações institucionais que suportam, ou não, a 
credibilidade das políticas de desenvolvimento. Nem heranças históricas 
nem condicionantes geográficas podem ignorar as expectativas, 
confirmando-se assim estas armadilhas do determinismo, português ou 
de qualquer outro país.  

2. Herança versus padrão 

 
Portugal tem revelado uma preferência histórica pela existência de 
impostos escondidos, incluindo a inflação e a dívida pública excessiva. 
Assim, as receitas associadas ao comércio monopolista do Estado com o 
estrangeiro e colectadas maioritariamente em Lisboa, eram mais 
significativas do que as que estavam associadas às receitas fiscais, que 
desde 1641 incluíam um imposto sobre o rendimento das pessoas. As 
receitas centralizadas eram mais fáceis de administrar e ajudavam a 
manter a estabilidade monetária face a despesas militares recorrentes. 
Daí uma boa reputação financeira que a instabilidade política 
subsequente iria apagar da memória colectiva. No entanto, o aumento 
das receitas provenientes do comércio externo do Estado, em regime de 
monopólio, foi gradualmente reduzindo a base de incidência dos 
impostos e foi divorciando os contribuintes dos seus deveres fiscais   
factos que vieram caracterizar a constituição económica. Infelizmente, 
mesmo depois da combinação de guerras civis e de conflitos com outros 
países, este divórcio manteve-se. O que reforçou as consequências 
negativas para o desenvolvimento económico da instabilidade monetária 
e do colapso das receitas da Coroa. Em consequência da tributação do 
capital e de tentativas de redistribuição em favor de grupos sociais mais 
carenciados, a revolução liberal de 1820 esteve assim associada à perda 
de confiança social e à degradação da reputação financeira. Os direitos 
civis eram vistos como hostis à estabilidade monetária, o que levou à 
restrição das liberdades política e financeira, até que, em 1854, o padrão 
ouro permitiu a convergência nominal e real com a média europeia. A 
crise financeira de 1891 iniciou um período de grande divergência, que 
durou até ao boom europeu do pós-guerra (ver contribuição sobre 
Portugal em Bordo e Cortes-Conde, 2001).  

Iniciou-se então um crescimento inédito da economia mundial, cujo 
produto interno bruto per capita medido em dólares internacionais de 
1990 passou de 2114 em 1950 a 6043 em 2001 (DiB, p. 38). Nos países 
desenvolvidos (definidos como fundadores da OCDE), o crescimento do 
PIB per capita foi ainda mais rápido, quer porque o PIB cresceu mais 
depressa quer porque a população cresceu mais devagar. A Europa 
(definida como UE mais EFTA) manteve-se entre Estados Unidos e 
Japão, os quais inverteram a posição de liderança em 1990 de modo que 
a previsão para 2015 é de um PIB per capita europeu relativo aos países 
desenvolvidos ligeiramente superior ao que era em 1950 (estimado em 



24226 dólares internacionais de 1990 relativamente a 29156 quando em 
1950 os valores eram de 4594 e 5663 respectivamente).  

De acordo com este critério único de poder de compra, o PIB mundial 
per capita cresceu continuamente durante todo aquele período, com 
excepção de 1975, 1982 e 1991, em que a taxa negativa foi de cerca de 
0,4%. Na Europa os três anos de crescimento negativo foram em 1975 (-
1%), 1981 (-0,1%) e 1993 (-0,8%), tendo o PIB português descido 
relativamente à média europeia durante as três recessões mundiais, com 
um atraso de um ou dois anos (-4,5% em 1974/1975, -3,3% em 
1983/1984 e -0,5% em 1993/1994 segundo Maddison, 2001).  

Entre 1991 e 1998, podem ser identificados dois episódios de 
convergência sustentada, entre 1959 e 1973 (21 pontos do PIB em 14 
anos, ou cerca de 1,5% ao ano) e a partir de 1984 (14 pontos em 14 anos, 
ou cerca de 1% ao ano). Durante os anos 50 e entre os dois episódios de 
convergência, Portugal divergiu, tendo-se verificado uma ligeira 
divergência desde 1999. Neste volume, Pinho alerta para a divergência 
na produtividade do trabalho mesmo durante o segundo episódio de 
convergência. Voltamos na secção 5 abaixo às consequências da 
divergência na produtividade.  

Isto demonstra que nem as revoluções redistributivas de 1910 e de 1974, 
nem a consequente instabilidade políticas alteraram significativamente a 
constituição económica, em parte porque se manteve a constituição fiscal 
sugerida acima. Desde 1960 até 1985, a EFTA permitiu a Portugal 
desenvolver uma vertente exportadora baseada na indústria têxtil (a que 
já chamaram "república dos pijamas"). Mas a integração europeia não 
equilibrou a sensibilidade política mútua com a interdependência 
económica. Antes de 1974, quando as instituições democráticas foram 
restauradas, as despesas públicas eram muito baixas: Portugal estava 
economicamente integrado, mas, para além da NATO, estava 
politicamente isolado relativamente à interdependência da zona do 
Atlântico Norte. Na ausência de sensibilidade política mútua, a 
integração na Organização para a Cooperação Económica Europeia 
(actualmente OCDE) em 1948 e os benefícios do plano Marshall foram 
ignorados quer nos círculos governamentais, quer nos da oposição.  

Isto pode explicar a ideia que prevalecia depois da revolução de 1974 e 
que defendia que a integração europeia serviria como «um seguro contra 
a ditadura», em vez de ser considerada como um impulso para relançar a 
confiança nos mecanismos de mercado e numa melhor governação. 
Interesses de grupos públicos e privados beneficiaram de transferências 
provenientes do Estado e, por isso, mantiveram a base de incidência 
fiscal e beneficiaram dos fundos estruturais comunitários. Todo este 
processo reforçou alguns interesses instalados na intervenção estatal.  

Apesar desta constituição económica e fiscal resiliente, a convergência 
do nível de vida é impressionante e confirma que a política pode triunfar 
sobre o determinismo. Isto significa que a convergência pode não 



continuar, caso a pressão externa deixe de influenciar a política pública 
no sentido de a Europa funcionar como um seguro contra a voracidade 
fiscal (como defendo no meu 2002). O episódio de convergência 
verificado entre 1984 e 1999, tal como se verificou quando o nosso país 
se tornou membro da EFTA, foi interrompido por perturbações 
domésticas, sem com isso esquecer constrangimentos externos.  

A integração económica e política não se equilibraram, excepto no que se 
refere ao cumprimento dos critérios de convergência que, pouco antes da 
primeira presidência portuguesa da UE, no início de 1992, tornaram a 
moeda única um objectivo político explícito. Esta sincronia 
circunstancial trouxe a ideia de que Portugal era um «bom aluno» no que 
se refere à integração europeia. Distanciando-se desta imagem, o 
governo eleito nos fins de 1995 fez contudo da aproximação à Europa até 
1998 um imperativo político. Pouco depois, regressava o desequilíbrio 
entre a integração económica e política.  

A razão para este desequilíbrio variou, mas, até 1989, o sector público 
estava congelado por existir uma proibição constitucional de privatizar a 
economia. Este facto vincou alguns dos traços mais negativos da 
constituição económica, nomeadamente a preferência por impostos 
escondidos, incluindo através da inflação e da tendência para aumento 
das despesas públicas, que se mantinham não controladas apesar de 
Portugal integrar a zona do euro.  

3. Expectativas e interdependências 

 
Num mundo de rendimentos crescentes à escala, faz-se de modo 
endógeno a divisão do mundo em países ricos e países pobres. A 
implicação central das tecnologias com rendimentos crescentes à escala 
(por exemplo, a taxa de aprendizagem num sector é tanto mais elevada 
quanto maior o sector, ou a taxa salarial de um sector X com 
rendimentos crescentes à escala é tanto maior do que a que se verifica 
num sector C, com rendimentos constantes à escala, quanto mais 
trabalhadores se deslocam de C para X) é a de haver equilíbrios 
múltiplos. Assim, existe uma escolha de políticas que permite atingir o 
equilíbrio. Quanto a isto, há quem defenda que a escolha é 
essencialmente determinada pela história (são acontecimentos passados 
que definem as pré-condições que levam a economia para um ou outro 
patamar). De facto, há uma grande tradição de considerar a história 
relevante precisamente por causa dos rendimentos crescentes à escala. 
Mas há uma perspectiva alternativa, segundo a qual a chave para 
determinar a escolha do equilíbrio são as expectativas.  

Lucas (1988), é certo, restituiu interesse à teoria do crescimento e gerou 
uma vasta literatura sobre «crescimento endógeno». Porém, muitos 
economistas do desenvolvimento invocam o seu ramo com base mais na 
história do que nas expectativas.  



Suponhamos que a remuneração do trabalho no sector com rendimentos 
crescentes (X) é menor do que numa situação de equilíbrio relativamente 
ao que se verifica. no sector com rendimentos constantes (C). Então, 
numa senda determinista, teria de crescer o preço sombra do "activo" que 
consiste em deter uma unidade de trabalho no sector X em vez de o deter 
no sector C. Suponhamos que isto não se verifica no presente por causa 
de expectativas generalizadas de crescimento salarial a uma taxa 
suficiente para compensar o seu baixo valor actual, eliminando assim o 
desequilíbrio em termos prospectivos. Neste caso existem dois pontos de 
equilíbrio com especialização completa em X ou em C e a dinâmica entre 
eles pode ser linear ou oscilatório em função de três parâmetros apenas, a 
taxa de desconto r, a velocidade de ajustamento γ e a força dos 
rendimentos crescentes β.  

Assim, a história só chega para determinar o equilíbrio nos três 
ambientes seguintes. Primeiro, «se o futuro for fortemente descontado, as 
pessoas não se irão preocupar com acções futuras de outrém, e isto irá 
eliminar a possibilidade de profecias auto-verificadas». Por outras 
palavras, quanto mais impacientes forem as pessoas, mais serão 
prisioneiros da história! Em segundo lugar, «se as economias de escala 
forem pequenas, não haverá suficiente interdependência nas decisões». 
Em terceiro lugar, «se a economia se ajusta com lentidão, a história é 
sempre decisiva. Aqui a lógica é a de que, se o ajustamento for lento, as 
remunerações dos factores de produção ficarão próximas dos níveis 
normais durante muito tempo, sejam quais forem as expectativas, por 
isso as reafectações de factores seguem sempre os rendimentos 
correntes» (Krugman 1991, p. 664). Os três ambientes, nos quais as 
expectativas induzem o equilíbrio, podem ser combinadas numa 
comparação entre a taxa de desconto e os rendimentos crescentes 
relativamente aos custos de ajustamento, de modo que r2<4βγ e o sistema 
tem duas raízes complexas (ver Krugman 1991 e o prefácio a Neves, 
1990).  

Numa aplicação ao desenvolvimento urbano nos Estados Unidos da 
América, Harris e Ionnides (2000) interpretaram os valores fundiários e 
de habitação como o «activo» de ter uma unidade de trabalho num sector 
de rendimentos crescentes frente a um sector de rendimentos constantes. 
Depois, testaram se os preços desses activos, antecipa, ou segue, o 
desenvolvimento urbano. O resultado em mais de 150 cidades revela que 
a história «domina o processo pelo qual uma cidade se torna uma 
metrópole e outra vai definhando na periferia». Todavia, mantém-se a 
possibilidade de os preços dos activos, através da antecipação das 
expectativas das populações quanto ao desenvolvimento futuro, poderem 
ser integrados nos preços dos activos de uma cidade particular. A 
verificação empírica de que os valores fundiários e de habitação não 
anteciparam o desenvolvimento urbano reforça a importância das 
alterações institucionais (ver secção 5 infra).  

Na medida em que as expectativas incluem a tendência para a 
convergência, impõem constrangimentos cada vez mais apertados às 



políticas inadequadas. Do mesmo modo, apesar das gerações futuras não 
estarem representadas no voto majoritário, a pressão nos governos em 
funções para clarificarem os efeitos geracionais das suas políticas 
correntes têm o grande mérito de lembrar a necessidade de políticas 
sustentáveis. Isto aplica-se ao ambiente físico e cultural, assim como 
quanto à provisão de bens públicos e às transferências resultantes da 
política fiscal. Por outro lado, o desconhecimento tem promovido a 
subida excessiva do peso da fiscalidade, quer declarada ou escondida 
atrás da inflação, desencorajando a poupança e sufocando o crescimento. 
Pode parecer que não se trata de um problema de país desenvolvido, mas 
as diferenças surgem sobretudo na confusão entre impostos declarados e 
escondidos, os quais predominam nos países em desenvolvimento, como 
se ilustrou na secção 2 acima.  

Como as perspectivas de crescimento caem devido à ausência de 
incentivos à poupança e ao investimento, o mesmo acontece com o 
emprego, reduzindo o consumo futuro e aumentando as carências sociais. 
Dados estes factos, as políticas serão corrigidas. No entanto, sem 
instituições adequadas, pode haver o risco de reversão para políticas 
inadequadas. Neste sentido, os ajustamentos económicos ajudam a 
prevenir a reversão de políticas para qualquer nível de interdependência 
no tempo (taxa de desconto baixa) e no espaço (rendimentos à escala 
elevados). Simetricamente, uma alta interdependência (proveniente de 
uma maior paciência ou de rendimentos à escala elevados) pode 
sobrepor-se aos custos de ajustamento e de adaptação institucional.  

4. Contabilidade do crescimento com novos dados 

 
Usando novos dados para o capital humano, esta secção demonstra que 
este não é o único factor responsável pela pobreza das nações. Os países 
pobres estão em «ligeira» desvantagem em cada um dos factores que 
determinam a pobreza. Mas a combinação destas fraquezas resulta num 
grande desnível de receitas, como demonstra Cohen (DiB, p. 53). Uma 
função de produção neoclássica, em que o produto é uma média 
geométrica ponderada do capital físico (com peso, denotado por a, que se 
presume igual a um terço, um valor-padrão assumido na contabilidade do 
crescimento) e humano, pode ser escrita da seguinte forma:  

Y = AKa(hL)1-a (1)  

onde Y é a produção ou rendimento total, K é o capital físico, h é o 
capital humano per capita, L é a força de trabalho, e A é a produtividade 
total dos factores.  

O capital humano é a combinação de anos de escolaridade, experiência 
profissional e saúde. Dividindo por L1-a e reordenando os termos, a 
equação (1) fica  

y = A(k/h)ah (2)  



com y=Y/L e k=K/L.  

A equação (2) contabiliza as diferenças no rendimento dos países ricos e 
pobres em três canais diferentes: diferenças no stock de capital humano 
(h), diferença nos stocks de capital físico por capital humano (k/h)ª, e 
diferença na produtividade (A). Esta decomposição tem como resultado a 
tabela seguinte (os dados são relativos à média dos países ricos). O 
Quadro 1 revela que, excluindo a África sub-sahariana, a média do 
rendimento per capita nos países pobres é apenas 25% do que a média 
dos países ricos. O que está por detrás desta diferença? As colunas 2 a 4 
mostram que não há só uma razão para explicar esta diferença de 
rendimento. Nos países ricos o capital humano representa 58% do nível 
dos países ricos, enquanto o capital físico representa 65%. Finalmente, a 
produtividade total dos factores é 65% mais baixa do que nos países 
ricos. Podemos dizer-se que os países pobres (excluindo a África sub-
sahariana) são, em média, um terço mais pobres do que os países ricos 
em cada um dos três parâmetros definidores de riqueza. Embora o desvio 
em cada um desses parâmetros não pareça desproporcionado, resultando 
a sua combinação num desvio das receitas de 75%.  

Quadro 1: Diferença de rendimento e suas causas: (1)=(2)*(3)*(4)  
   

  y  

(1) 

h  

(2) 

(k/h)ª  

(3) 

A  

(4) 

A*  

(5) 

Países ricos 1 1 1 1 1 

Países pobres (excl. 
África) 

0,25 0,58 0,65 0,65 0,72 

África sub-sahariana 0,06 0,38 0,38 0,41 0,42 

Fontes: (1) a (4) Cohen (DiB, p. 53); (5) Hall e Jones (1999)  

O caso da África sub-sahariana é ainda mais espectacular. Este conjunto 
de países tem apenas 40% de cada um dos parâmetros dos países ricos   
capital humano; capital físico; produtividade. Esta escassez implica que 
o rendimento é apenas 6% do dos países ricos. A Coluna 5 revela a 
média da produtividade total dos factores A* aumentada em 2/3 para que 
sejam comparável à coluna 4, visto que se assumiu uma função de 
produção dada pela equação (3):  

y= A1-a (k/h)a h (3)  

A diferença entre medidas da produtividade total dos factores é pequena.  

5. Conclusão: Instituições e credibilidade 



Os apelos para uma abordagem interdisciplinar do desenvolvimento e o 
ênfase nos objectivos internacionais aprovados por último na declaração 
de Monterrey sobre Financiamento do Desenvolvimento não devem 
ensombrar o pré-requisito essencial de um maior crescimento 
económico. A despeito do acordo sobre o facto de o crescimento 
económico ser a chave para a redução da pobreza e da fome, continua o 
debate sobre que tipo de estratégia de desenvolvimento económico 
devem seguir os países em vias de desenvolvimento. Por vezes este 
debate tende a ser superficial, sobretudo num contexto de países em 
desenvolvimento, porque tende a centrar-se nas condições macro-
económicas e no funcionamento dos mercados em sentido restrito. O que 
é necessário é centrar-se nas instituições, permitindo o bom 
funcionamento da economia de mercado: jurídico, política, social e 
cultural.  

Há muitos exemplos específicos que revelam que os assuntos 
relacionados com a governação e com as instituições têm relevância para 
o desenvolvimento. Keohane e Nye (2000) a partir da sua noção de 
interdependência complexa, demonstraram que, com o advento da 
liberdade de informação, a credibilidade da política é essencial   uma 
consequência directa do papel das expectativas expressas na secção 3 
supra. Porém, há poucas aplicações destas ideias a países em 
desenvolvimento pelo que o fardo das condições iniciais torna as 
alterações institucionais menos credíveis. Assim, Persson, Roland e 
Tabellini (1997) identificaram uma arbitragem entre independência e 
responsabilidade, a qual evoca a separação de poderes defendida na 
filosofia política do século XVIII. Em especial, a separação entre poderes 
executivo e legislativo é aplicado ao processo orçamental como uma 
ilustração dos benefícios da governação democrática. Contudo, a 
interacção entre a independência dos bancos centrais por um lado e os 
procedimentos orçamentais apropriados, por outro continua por 
esclarecer, especialmente nos países em desenvolvimento.  

Relendo o que escrevi no prefácio a Neves (1990) «Portugal poderá ter 
passado da eurotimidez á lusoconfiança, embora uma reversão não seja 
de excluir», verifico essa reversão nas políticas que levaram ao 
ajustamento orçamental em curso na medida em que elas travaram 
alterações institucionais necessárias com receio de ferir interesses 
instalados. Esta luta pelo bem comum é o desafio típico do 
desenvolvimento, e Portugal está de novo a enfrentá-lo. Olhar para o que 
aconteceu há dez anos atrás (ou mesmo há 200 anos), comparar com 
outros países, da União Europeia ou não, é importante. Mas só a 
esperança no desenvolvimento futuro evita as armadilhas do 
determinismo histórico e geográfico.  
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