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[ ENTREVISTA A JOAQUÍN ALMUNIA ]

O envelhecimento da população, e a crescente
pressãosobreosOrçamentos,deverá,nasuaopi-
nião, fazer com o Estado se retire progressiva-
mentedealgumaáreasabrindomaisespaçopara
osprivados,designadamentenaSaúde?
O debate,de facto,não se pode resumir à

dimensãododéfice,mas tambémacomouti-
lizamos o dinheiro dos contribuintes. É pre-
ciso falar de“value for money”, e é verdade
que temos de obter muito maiores rendibili-
dades.Há que gastarmais em investigação e
desenvolvimento,mas há que obter também
melhores resultados desse esforço de promo-
ção nas áreas de potenciam o crescimento
económico. Devemos, portanto, utilizar di-
nheiro público para alavancar mais investi-
mento privado.

Enos serviços de saúde,porexemplo,não
se trata de baixara protecção na doença e os
cuidados básicos,mas de ter melhores servi-
ços. A este propósito eu costumo recorrer
muitasvezesaoquesepassanosEstadosUni-
dos. É o país mais rico do mundo, é um fac-
to,e gasta 14% do seu PIB em saúde –o que
chega a ser o dobro de alguns países euro-
peus – mas deixa sem cobertura pública 40
milhões de cidadãos.Outros exemplos: Fin-
lândia,Áustria e Portugal,segundo números
da OCDE, tinham em 2004 a mesma per-
centagem de despesa pública em Educação,
mas os resultados eram completamente di-
ferentes.NaSaúde,hápaísesquegastam6%
ou 7% do PIB, outros 11% ou 12%, e não
se pode concluir que os que gastam mais
prestem melhores serviços e assegurem uma
maior cobertura. E esta é uma questão fun-
damental, até porque os Orçamentos públi-
cos se repartemessencialmente emtrês gran-

des categorias de despesa: sociais (educação,
saúde e pensões) que absorvem em média
mais de metade dos gastos; investimento pú-
blico e vencimentos da Função Pública e ju-
ros da dívida.

Falando agora do mercado de trabalho, a Euro-
panuncaesteve com umatão baixataxade de-
semprego, e Portugal há muito que não estava
tãomal?Porquê?
Há uma razão que tem a ver com a fraca

procura interna e o fraco investimento, mas
há também elementos que têm a ver com o
funcionamentodomercadodetrabalho.Por-
tugaléumdospaísesquepode introduzirme-
lhorias,na lógica da flexigurança,que signifi-
ca flexibilidade para as empresas e segurança
para o trabalhador–umtrabalhadorque,no
mundodehoje,temdereunirocapitalhuma-
no que lhe permita adaptar-se à mudança, o
que exige, em boa parte, um esforço público
considerávelnaeducaçãoenaformação,mas
também das empresas na chamada aprendi-
zagem ao longo da vida.

O FMI desaconselha vivamente aumentos sala-
riais, para os repor em linha com os ganhos de
produtividade. Como é que um ex-sindicalista,
comoéoseucaso,convenceriaossindicatospor-
tuguesesaaceitarcongelamentos,quandoossa-
láriosportuguesesjásãodosmaisbaixosdaEu-
ropa?
Que os salários devem evoluir em linha

comaprodutividadeéalgoquenãoédeago-
ra, sempre foi assim.Mas num momento em
queasfronteirasseabatem,commaisconcor-
rênciae rápidasmudanças tecnológicas,mais
isso é importante.

Proteccionismo
em Espanha?
Talvez...

A Comissão Europeia deverá
propor a retirada de Portugal

da “lista negra” dos défices excessivos
em Maio, ainda que, no último caso,
que envolveu a França, o Executivo
comunitário tenha levado praticamente
um ano a tomar essa opção.
Segundo explicou o comissário,
é preciso, antes de mais, confirmar que
número de 3% para o défice para este
ano, e a sua consequente redução em
2008, tem mesmo pernas para andar.
A primeira oportunidade para
actualizar essa avaliação vai surgir
a 9 de Novembro, altura em que
Bruxelas actualiza as suas previsões,
que serão novamente revistas na
Primavera, provavelmente no fim de
Abril ou Maio. Nessa altura, Bruxelas
conta ter já os números definitivos
do défice orçamental em 2007 e, tão
importante quanto isso, uma ideia
mais sólida de como a consolidação
orçamental está a evoluir em 2008
– ano para o qual o Governo traçou
o objectivo de uma nova redução do
défice, para 2,4%. “Oxalá que então
a correcção do défice excessivo
nos permita fechar o procedimento
para Portugal”, diz Almunia.

Portugal sai
da lista negra
na Primavera

É preciso ter uma “discussão
séria” sobre as alegadas

barreiras ao comércio e ao
investimento português em Espanha.
Quem o aconselha é o comissário,
socialista espanhol, que diz ter
ouvido já queixas de empresários
portugueses sobre os obstáculos
que enfrentam ao tentar entrar
no mercado vizinho. Joaquín Almunia
reconhece que pode existir algum
fundamento nessas acusações,
na medida em que a abertura
do mercado espanhol aos produtos
e investimentos lusos se tem
processado a “um menor ritmo do que
se poderia imaginar”, tendo em conta
o ritmo fenomenal de crescimento
da procura interna, que tem superado
o da própria economia espanhola,
que há já alguns anos se transformou
numa das (poucas) “lebres”
da Europa. Almunia, que chegou a
chefiar o Partido Socialista espanhol,
argumenta que este é um assunto
que merece uma discussão “séria”
entre os Governos e organizações
empresariais dos dois lados da
fronteira para determinar “se existem
barreiras e, se sim, como eliminá-las”.


