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Resumo 
 
O presente estudo consiste numa análise do rendimento económico das 
despesas das políticas estruturais e de coesão (FEDER e Fundo de 
Coesão) para os Estados-Membros que são contribuintes líquidos do 
orçamento da UE (Estados-Membros "doadores" ou tributários). A 
análise mostra que os benefícios económicos para os países beneficiários 
são positivos, tanto na fase de implementação, como a longo prazo. 
Apesar de os Estados-Membros "doadores" ganharem com o 
alargamento das trocas comerciais, tal nem sempre é suficiente para 
compensar plenamente os efeitos negativos dos custos adicionais para 
financiar as despesas com os programas de coesão nos Estados 
beneficiários, efeitos que se traduzem por aumentos da carga fiscal nos 
Estados "doadores". Não obstante, os impactos negativos, quando 
ocorrem, são limitados. 
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NOTA DE SÍNTESE 
 
Apresentação 

Neste relatório, é examinada a forma como as actividades da UE no domínio das 
despesas de coesão implementadas durante o período de programação de 2000-
2006 poderão ter afectado os Estados-Membros "doadores".  O grupo de países que 
referimos como Estados "doadores" ou tributários é constituído por onze Estados-Membros 
que efectuaram contribuições líquidas para o orçamento da UE (i. e., líquidas no sentido em 
que são ponderadas sobre o que recebem da Política Agrícola Comum). Por ordem 
decrescente de montante da sua contribuição líquida denominada em euros, são: a 
Alemanha, França, Países Baixos, Itália, Reino Unido, Suécia, Bélgica, Áustria, Dinamarca, 
Luxemburgo e Finlândia. 
 
O grupo de países que referimos como Estados "beneficiários" são todos os designados 
como do Objectivo 1 durante o período de programação de 2000-2006, ou seja, catorze no 
total: Chipre, República Checa, Estónia, Grécia, Espanha, Hungria, Irlanda, Lituânia, 
Letónia, Malta, Polónia, Portugal, Eslovénia e Eslováquia. 
 
Fomos encarregados de analisar a forma como os Estados tributários poderão ter 
sido afectados pelas despesas de coesão tratando seis temas (ou perguntas) 
principais, a saber: 
 
Tema 1: Que parte do crescimento económico dos Estados tributários pode ser atribuída à 
intervenção das despesas de coesão nos Estados beneficiários?  
 
Tema 2: Como influenciam as despesas de coesão os agregados económicos e a estrutura 
económica das economias beneficiárias? Nomeadamente, que parte das subvenções a título 
das despesas de coesão será transformada em procura e em produção?  
 
Tema 3: Que parte das despesas de coesão reverterá para as regiões mais prósperas 
através de um aumento das importações dessas regiões? Como virão provavelmente a 
evoluir as importações dos Estados tributários em comparação com a situação sem 
financiamento estrutural?  
 
Tema 4: Qual é a percentagem de empresas dos Estados-Membros tributários às quais 
foram adjudicados grandes contratos públicos em parte financiados pelas despesas de 
coesão?  
 
Tema 5: Quantos postos de trabalho nos Estados-Membros tributários dependem de 
transferências financeiras por contas das despesas de coesão?  
 
Tema 6: Que efeitos produzem as transferências de despesas de coesão sobre os fluxos de 
tesouraria?  
 
O nosso relatório trata destes temas por uma ordem diferente da anteriormente indicada 
porque precisamos de sequenciar a investigação de forma a reflectir a forma como o 
processo económico subjacente funciona efectivamente. Assim, no primeiro passo da nossa 
análise, começamos com os dados reais das contribuições dos Estados tributários para o 
orçamento e a forma como um elemento do orçamento comunitário total se consagra ao 
apoio do investimento e outras actividades económicas nos Estados beneficiários, através 
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das despesas de coesão. Estes factos são certamente bem conhecidos dos Membros do 
Parlamento Europeu, mas são sumariamente indicados porque os dados servem de base 
quantitativa para a análise subsequente. 
 
No passo seguinte, temos de examinar a forma como os programas relativos à coesão são 
implementados nos Estados beneficiários e como podem influenciar o desempenho 
económico destes últimos. Nomeadamente, é necessário identificar os efeitos indirectos 
susceptíveis de gerarem possíveis impactos positivos nas economias dos Estados 
tributários. Esta fase do estudo foi concebida para tratar dos Temas 2 e 3, i. e., das 
questões relativas ao impacto sobre os Estados beneficiários. 
 
Apenas depois de examinar os impactos directos sobre estes últimos será possível estudar 
os Estados tributários e seguir a transmissão de efeitos induzidos dos beneficiários para os 
tributários. Na fase inicial do processo, estes últimos têm que suportar o ónus de uma 
contribuição líquida para o orçamento da UE. Quaisquer efeitos indirectos subsequentes 
que decorram da implementação dos programas de coesão poderão compensar uma parte 
do custo da contribuição dos tributários para o orçamento comunitário. Potencialmente, o 
impacto líquido global sobre estes últimos tanto poderá ser negativo, como positivo. Esta 
fase do estudo foi concebida para tratar dos Temas 1, 5 e 6, i. e., das questões relativas 
aos impactos sobre os Estados tributários. 
 
Por fim, fica-nos o Tema 4, que é de carácter diferente dos cinco outros grandes temas. O 
estudo utiliza dois níveis distintos de metodologia de análise. A nível macroeconómico, a 
análise incide sobre os beneficiários e tributários, quantificados em termos de impacto 
sobre variáveis macroeconómicas como o PIB, o emprego, etc. São abrangidos os Temas 
1-3 mais os Temas 5-6. A nível microeconómico, a análise incide sobre os benefícios 
obtidos por empresas individuais nos Estados tributários em virtude da implementação de 
certos tipos de intervenções e projectos no âmbito dos programas de coesão. Isto implica a 
identificação de empresas e consórcios dos Estados tributários, aos quais são adjudicados 
contratos públicos importantes e em parte financiados pelos programas de despesas de 
coesão.  
 
Importa fazer um último ponto antes de apresentar as nossas principais conclusões. Diz 
respeito à metodologia de modelização utilizada para tratar dos cinco temas "macro". São 
necessários modelos de análise, porque é impossível explicar os impactos das despesas de 
coesão apenas observando os resultados em termos de crescimento de PIB, número de 
postos de trabalho, etc. Para o período de 2000-2008, é efectivamente conhecido o nível e 
a taxa de crescimento do PIB em todos os países beneficiários e tributários.1  Mas não 
temos forma de saber qual a parte do desempenho em matéria de crescimento que se deve 
aos programas de despesas de  coesão. Muitos outros factores externos e internos 
variaram também durante o período de 2000-2008, e continuarão a variar no futuro, e não 
podemos identificar o papel específico da coesão examinando apenas dados em bruto. 
Temos, portanto, que utilizar, para este efeito, modelos formais das economias dos Estados 
beneficiários e tributários. O modelo-quadro que adoptámos é o HERMIN, que tem sido 
utilizado no domínio da análise da coesão desde o fim dos anos 80.2  Queira o leitor 
consultar o Capítulo 3 do nosso relatório, onde explicamos a metodologia de modelização 

                                                 
1  Os dados oficiais da contabilidade nacional estão disponíveis até ao ano de 2007 para todos os Estados, a 

partir de fontes nacionais ou do EUROSTAT. Também estão disponíveis boas estimativas de muitos indicadores 
do desempenho económico para o ano de 2008.   

2  Ver Bradley, 2006, para um resumo da utilização anterior do modelo HERMIN na análise do impacto das 
despesas de coesão. O trabalho de Bradley e Untiedt, 2008, apresenta um Manual de Utilização completo do 
sistema de modelos HERMIN para os Estados beneficiários. Os modelos para os Estados tributários são novos, 
podendo ser disponibilizados mais pormenores, a pedido (Bradley e Untiedt, 2009). 
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em pormenor, assim como o respectivo Anexo 1, onde são apresentados um breve resumo 
e as referências pertinentes a publicações académicas e outras, incluídas na bibliografia.   
 
 
O apoio financeiro 

O montante das contribuições orçamentais líquidas dos Estados tributários é variável. Em 
vez de estudar os montantes absolutos, denominados em euros, é preferível examinar as 
suas contribuições em percentagem dos PNB respectivos. De igual modo, convém examinar 
as receitas provenientes dos programas de coesão em termos de percentagem do PNB dos 
Estados beneficiários. A comparação entre Estados tributários líquidos e Estados 
beneficiários líquidos aponta para uma assimetria quando as partes (recebidas ou pagas) 
são expressas em percentagem do PNB de cada um. Para os Estados tributários, a 
quota-parte desembolsada tende a ser de dimensão modesta, oscilando entre um 
máximo de 0,7% do PNB para o Luxemburgo, em 2002, e menos de 0,1% para a 
Dinamarca, também em 2002. Em média, a quota-parte desembolsada tende a ser 
inferior a cerca de 0,5% do PNB por ano. No caso da Dinamarca, Finlândia, Itália e 
Reino Unido, a situação de Estados "doadores" foi efectivamente de 
"beneficiários" em certos anos iniciais do período de programação. 

Para os Estados beneficiários, pelo contrário, a quota-parte recebida em termos 
de volume relativo ao PNB é mais significativa, podendo chegar a 4% por ano. Os 
principais Estados beneficiários do orçamento comunitário durante o programa de despesas 
de coesão de 2000-2006 foram a Espanha, a Grécia, Portugal e a Irlanda. A partir dos 
alargamentos de 2004 e 2007, todos os novos Estados-Membros são também beneficiários 
líquidos. Porém, a quota-parte de cada um destes últimos nas despesas de coesão foi 
relativamente baixa durante os primeiros anos de pós-adesão, tendo aumentado 
rapidamente a seguir, à medida que os programas e procedimentos se tornaram 
operacionais. Em termos absolutos, as despesas de coesão para a UE-15 foram de 
cerca de 231 mil milhões € durante o período de programação de 2000-2006. Os 
países beneficiários líquidos do orçamento comunitário receberam pouco mais de 
50% deste total, tendo a parte restante sido consagrada aos países tributários 
líquidos da UE-15. Os dez novos Estados-Membros que aderiram em 2004 receberam 
21,3 mil milhões € para o período de programação de 2004–2006. 

Apesar de cada programa de despesas de coesão consistir num plano complexo, constituído 
por centenas de projectos e acções individuais agrupados num pequeno número de 
programas operacionais, é necessário reclassificá-los, para efeitos de análise com os 
modelos, nas três grandes categorias de investimentos económicos: infra-estruturas 
públicas, recursos humanos e apoio ao sector privado. No conjunto dos países beneficiários, 
durante o período de programação de 2000-2006, a quota-parte média de cada uma destas 
categorias económicas foi, respectivamente, de 48,5%, 35,9% e 15,6% do total. 

Para o período de programação de 2007-2013, o orçamento das despesas de 
coesão foi aumentando para 241,1 mil milhões €, dos quais, cerca de três quartos 
consagrados aos países beneficiários líquidos (incluindo agora também a Bulgária 
e a Roménia). 
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Impacto sobre os Estados beneficiários 

O segundo passo da análise implica a utilização de dados sobre as despesas de coesão para 
quantificar o impacto dos programas de coesão nos Estados beneficiários durante o período 
de 2000-2006, identificando os efeitos de impulsão do produto (PNB) e os efeitos de 
incentivo da procura de importações. Estes impactos têm que ser conhecidos antes de se 
poder examinar os efeitos induzidos subsequentes sobre os Estados tributários. Na nossa 
análise, fazemos uma distinção clara entre os impactos das despesas de coesão 
sobre a procura durante a implementação dos programas e os impactos 
duradouros sobre a oferta, que continuam após a realização dos programas. 
Enquanto estão a ser realizados, estes últimos incentivam a produção e o 
emprego, nomeadamente ao tratar-se de projectos de obras de grande escala, 
que absorvem uma parte significativa do total das despesas de coesão na maioria 
dos Estados beneficiários. 

Com base na análise do modelo, constata-se que grandes impactos da implementação são 
devidos a efeitos multiplicadores keynesianos das despesas.3  Estes impactos sobre a 
procura esbatem-se rapidamente a partir da altura em que os programas são concluídos (i. 
e., após 2008, no caso do período de programação de 2000-2006). Porém, à medida que a 
dotação em infra-estruturas físicas, recursos humanos e I&D gradualmente se desenvolve, 
os benefícios do lado da oferta começam a revelar-se, sob forma de maior produção 
sectorial e maior produtividade. 

No Capítulo 4, apresentamos os impactos das despesas de coesão em cada um dos catorze 
Estados beneficiários. Relativamente à pergunta colocada no Tema 2 (i.e., saber quais são 
os impactos diferenciados sobre a procura e a oferta nos Estados beneficiários) as 
simulações com o modelo HERMIN mostraram que os impactos duradouros, após a 
conclusão dos programas, eram uma maior produção na indústria transformadora e nos 
serviços de mercado, assim como uma produtividade mais elevada. Os programas de 
investimento infra-estrutural são realizados pelo sector da construção civil, mas o estímulo 
sustentado à actividade neste sector esbate-se rapidamente após a conclusão dos 
programas. O sector agrícola e o sector público permanecem amplamente inalterados, 
excepto no caso dos sistemas de formação profissional de iniciativa pública e das 
instituições associadas à parte FSE dos programas. 

Os impactos sobre todos os Estados beneficiários são apresentados no Quadro 7 
do Capítulo 4, que consiste em catorze conjuntos de quatro gráficos por país e 
apresenta os resultados para os elementos seguintes: 
 

• Despesas de coesão financiadas pela CE (em percentagem do PIB) 
 

• Impacto das despesas de coesão sobre o PIB (em termos de aumento percentual 
relativamente à situação sem estas despesas) 

 
• Impacto das despesas de coesão sobre o emprego (em termos de aumento 

percentual relativamente à situação sem estas despesas) 
 

                                                 
3  Os impactos da implementação das despesas de coesão sobre a procura assemelham-se ao que é pretendido 

com os esforços recentes para incentivar as economias confrontadas com a recessão global. Não obstante, o 
que está no centro das actividades da UE são os impactos a longo prazo dos programas de coesão sobre a 
oferta.   
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• Impacto das despesas de coesão sobre o saldo líquido da balança comercial (em 
termos de percentagem do PIB relativamente à situação sem estas despesas) 

 
Utilizando a Estónia como exemplo ilustrativo, no Quadro 7, painel (a), pode verificar-se 
que a injecção de despesas de coesão financiadas pela CE na sua economia foi de 0,57% 
do PIB no primeiro ano (2004), tendo aumentado gradualmente até 1,11% do PIB nos 
últimos anos. No painel (b) está indicado o impacto das despesas de coesão sobre o PIB, 
segundo a simulação com o modelo HERMIN. No primeiro ano, o impacto foi de apenas 
0,6%, ou seja, o nível do PIB aumentou 0,65% relativamente ao ponto de partida (sem as 
despesas de coesão). À medida que foi sendo aplicado o programa, foi aumentando o 
impacto sobre o PIB, com um máximo de 2,58% no último ano (2008). Nesta fase, todas 
as despesas de coesão deverão ter cessado (recorde-se que estamos a analisar o programa 
de 2000-2006, independentemente de qualquer outro. Com a cessação do financiamento, 
há uma redução brusca do impulso ao nível do PIB; porém, devido aos efeitos induzidos 
sobre a procura, são gerados benefícios duradouros para o PIB, embora de menor 
dimensão. Em 2015, isto é, sete anos depois de concluídas as despesas do programa de 
2000-2006, o impulso ao nível do PIB ainda é de 0,77%. O painel (c) mostra o impacto 
sobre o emprego total. Pode constatar-se que segue o mesmo perfil de comportamento que 
o impacto sobre o PIB, mas com uma amplitude reduzida a metade. 
 
O melhor resumo dos efeitos dos programas de despesas de coesão sobre a 
produção nos países beneficiários é dado pelo chamado multiplicador 
"cumulativo", que é calculado, para qualquer ano específico, como o somatório de 
todos os aumentos anteriores do PIB imputáveis às despesas de coesão, divididos 
pelo montante das despesas de coesão acumuladas (em proporção do PIB).  
Durante os anos de aplicação do programa, a impulsão do PIB é imputável ao contributo 
das despesas de coesão; porém, uma vez concluído o programa, em 31 de Dezembro de 
2008, continua a haver benefícios para a oferta em termos de aumento do PIB, pese 
embora a ausência de novas injecções de fundos. 
 
No Quadro 1, apresentamos resumidamente os multiplicadores cumulativos para 
os catorze países beneficiários em 2020.4 É possível dividir estes resultados em três 
grupos, segundo uma classificação baseada no valor dos multiplicadores cumulativos:: 
 
Valores elevados (superiores a 3,0): IE (4,0), ES (3,3), CZ (3,3) e MT (3,1) 
 
Valores médios (2,5 e 3,0): SK (2,8), EL (2,8), EE (2,8), PT(2,6), PL (2,5) 
 
Valores baixos (inferiores a 2,5): LT (2,4), HU (2,4), SI (2,2), CY (2,2), LV (1,9) 
 

                                                 
4  O ano de 2020 é o ano terminal das simulações. Permite-nos captar as influências a muito longo prazo das 

despesas de coesão. 
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Quadro 1: Multiplicadores cumulativos para os Estados beneficiários: 2020  
(Programa de despesas de coesão para 2000-2006)  
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IE ES CZ MT SK EL EE PT PL HU LT SI CY LV
 

Com base em hipóteses comuns para a dimensão dos mecanismos de efeito 
induzido, isto sugere que alguns Estados beneficiários são mais eficientes que 
outros na tradução das despesas de coesão em aumentos do produto. 0s Estados 
com multiplicadores mais elevados são os mais eficientes. À medida que os valores 
do multiplicador diminuem, menos as despesas de coesão acabam por aumentar a 
produção e se revelam como incentivo à procura durante o período de programação que 
termina em 2008 ou à procura de importações. Não obstante, a análise sugere que, em 
todos os casos, uma injecção de financiamento equivalente a 1% do PIB sob a 
forma de despesas de coesão gerará um rendimento de, pelo menos, 2% do PIB a 
longo prazo, principalmente devido aos efeitos induzidos da oferta sobre a 
produção e a produtividade. 
 
Um último esclarecimento necessário sobre a quantificação das despesas de 
coesão é que a dimensão adequada dos parâmetros essenciais dos efeitos 
induzidos (isto é, a dimensão dos efeitos indirectos benéficos associada ao 
aumento das infra-estruturas materiais, capital humano e I&D) não é conhecida 
com qualquer grau de precisão. Os valores que seleccionámos são representativos 
dos valores médios encontrados em estudos internacionais, raramente baseados 
em análises realizadas nos Estados beneficiários. Tão pouco existem análises deste 
tipo já disponíveis sobre os novos Estados-Membros. Com efeito, os modelos HERMIN são, 
frequentemente, os primeiros modelos deste tipo que se revelam adequados para a análise 
em profundidade das políticas estruturais e para as projecções a médio prazo. 
Consequentemente, importa ter em conta a sensibilidade dos resultados às variações de 
magnitude dos parâmetros. Tal análise mostra o que é óbvio, ou seja, que quanto 
maiores são os efeitos induzidos, maiores são os impactos ao nível da oferta nos 
Estados beneficiários. 
 
Passando à questão colocada no Tema 3 (ou seja, saber como é que o incentivo às 
exportações induz o incentivo às exportações nos Estados tributários), as 
simulações realizadas com os modelos HERMIN mostram que, em qualquer caso, o 
saldo líquido da balança comercial se deteriora quando os programas de despesas 
de coesão são implementados. Importa salientar, porém, que tal não deve ser 
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interpretado como resultado de um consumo induzido pelas despesas de coesão. Os 
programas de despesas de coesão reais incluem projectos de investimento que geram uma 
maior procura de bens de produção (inicialmente) e de bens de consumo (seguidamente), 
quando os trabalhadores gastam os seus salários.   
 
As simulações HERMIN detectam uma deterioração das balanças comerciais dos Estados 
beneficiários durante a implementação, quando os fundos ajudam a pagar as importações, 
e as actividades de investimento realizadas, daí resultantes, deixam benefícios de longa 
duração em termos de mais estradas e de melhor qualidade, assim como de mão-de-obra 
mais produtiva e qualificada. Uma vez terminados os programas, o saldo líquido da balança 
comercial das economias beneficiárias apresenta um excedente em comparação com a 
situação "sem financiamento". Importa salientar que, mesmo no período subsequente ao 
programa, a maior parte das economias beneficiárias continuarão a apresentar défices 
comerciais líquidos consideráveis ainda durante algum tempo. Não obstante, as 
simulações HERMIN apontam no sentido de que as melhorias da oferta da 
indústria e dos serviços de mercado possam provavelmente manter um maior 
índice de importações provenientes dos países tributários, maiores e mais 
desenvolvidos. Tendo em conta a rápida integração comercial no interior do 
Mercado Único Europeu, uma grande parte deste comércio futuro consistirá em 
bens de produção e produtos de consumo intermédio, e não só de bens de 
consumo final ou produtos acabados.   
 
Actualmente, este fenómeno surge nas simulações HERMIN sob forma de maior 
procura contínua de exportações a partir dos países tributários, posto que os 
Estados beneficiários apresentam uma exposição de comércio considerável aos 
países tributários. Evidentemente que, à medida que os Estados beneficiários se 
desenvolvem, também podem concorrer de forma mais eficiente com os países 
tributários. As simulações HERMIN sugerem que esta situação pode 
transformar-se num "jogo de soma positiva" moderada, em que tanto os 
tributários como os beneficiários continuam a ganhar. Além disso, à medida que a 
convergência se concretizar, pelo menos à escala nacional, o balanço entre 
"tributários líquidos" e "beneficiários líquidos" tenderá a ser mais equilibrado.  
 
É possível ilustrar este processo recorrendo de novo ao caso da Estónia. No Quadro 7, 
painel (d), para a Estónia, vê-se que a balança comercial se deteriorou de quase 0,8 pontos 
percentuais (balança comercial expressa em percentagem do PIB). Esta degradação 
prosseguiu e aumentou até alcançar 1,2% do PIB em 2007, tendo-se mantido a um nível 
elevado de 1% em 2008. Imediatamente após a conclusão do programa de 2000-2006, em 
finais de 2008, a deterioração da balança comercial provocada pelas despesas de coesão 
desaparece e a melhoria potencial da oferta da economia significa que há uma ligeira 
melhoria da balança comercial, de cerca de 0,4% do PIB, no período de pós-programação.   
 
O impacto sobre o saldo líquido das balanças comerciais é apresentado, para 
todos os Estados beneficiários no Quadro 7 do Capítulo 4. Em todos os casos, a 
balança comercial deteriora-se durante a fase de implementação (2000-2008), à medida 
que vão sendo realizados os investimentos e que os bens de capital e outros bens, assim 
como os serviços, vão sendo importados quando não podem ser produzidos ou prestados 
localmente. É evidente que este aumento da procura de importações por parte dos Estados 
beneficiários pode ser potencialmente satisfeito por qualquer país do mundo, que não 
apenas por um aumento das exportações dos onze Estados tributários. O que 
efectivamente provém de exportações destes últimos é determinado pela exposição ao 
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comércio dos Estados beneficiários que existe relativamente aos Estados tributários, como 
resumidamente se apresenta no Quadro 2, reproduzido do Capítulo 3. 
 
Quadro 2: Percentagem do total de exportações dos Estados tributários destinada 
aos Estados beneficiários (2007)  

 
 
Consequentemente, os Estados tributários que têm uma elevada exposição ao 
comércio relativamente aos Estados beneficiários (Alemanha, França e Itália, 
nomeadamente) serão os prováveis beneficiários do aumento de importações 
suscitado pelos Estados à partida beneficiários. É óbvio que as trocas comerciais 
constituem um processo de dois sentidos. À medida que as economias dos Estados 
beneficiários começam a colher benefícios de melhorias de oferta associadas às despesas 
de coesão, estes começam, por sua vez, a poder exportar mais para os Estados tributários. 
Com efeito, como explicado no Capítulo 3, os Estados tributários ocupam uma proporção 
maior dos mercados de exportação nos países beneficiários, em comparação com a 
proporção que os países beneficiários conseguem nos países tributários. Portanto, o que 
importa é o impacto líquido no comércio do país beneficiário e do país tributário. A análise 
revela que todos os países beneficiários têm défices comerciais (em comparação com o 
caso de não haver despesas de coesão) durante a aplicação do programa e que, 
posteriormente, este passa a excedente comercial líquido (uma vez mais, em comparação 
com o caso de não haver despesas de coesão). 
 
Em resumo: foi principalmente durante o período de implementação do programa 
de 2000-2006 que as despesas de coesão serviram para incentivar a procura de 
importações por parte dos Estados beneficiários. À medida que os fundos foram 
sendo absorvidos, a procura ultrapassou a oferta nas economias beneficiárias e 
isto reflectiu-se numa deterioração da balança comercial. A procura tem 
tendência reagir de imediato, enquanto que os processos de melhoria de oferta 
exigem mais tempo para responder de forma positiva, à medida que a economia 
se reestrutura. O elemento principal desta reestruturação assume a forma de 
aumento da capacidade da indústria e dos serviços de mercado, assim como de 
uma maior produtividade. O Quadro 7 apresenta, resumidamente, os dados para 
cada país beneficiário.   
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Uma vez concluídas as despesas de coesão, no fim de 2008, o estímulo da procura cessa e 
apenas permanece uma melhoria da oferta a longo prazo, em consequência dos benefícios 
induzidos da melhoria da dotação em infra-estruturas materiais, recursos humanos e I&D 
financiados durante o período de 2000-2008 pelo fluxo de despesas de coesão. Apesar de 
esta "dotação" se depreciar lentamente com o tempo, os seus benefícios são duradouros, 
mesmo que modestos.   
 
A nossa análise refere o impacto do período de programação de 2000-2006, que continua 
até ao fim de 2008, segundo a chamada regra “n+2”. O período de programação actual de 
2007-2013 teve início em Janeiro de 2007 e sobrepôs-se aos últimos anos (“n+2”) do 
período de programação anterior. As despesas de coesão do período de programação actual 
parecem retomar a partir do ponto em que terminaram os projectos anteriores. No Anexo 2 
do nosso relatório, apresentamos um resumo da análise dos impactos em ambos os 
períodos de programação, de 2000-2006 e 2007-2013, considerados como se fossem um 
único programa de despesas de coesão que decorresse de 2000 a 2015. O padrão do 
impacto é muito parecido com o do programa de 2000-2006, mas o programa actual está 
orientado especificamente para os novos Estados-Membros, cuja orientação comercial para 
os países tributários tende a ser diferente da dos anteriores beneficiários (que eram a 
Espanha, a Grécia, a Irlanda e Portugal).   
 
 
Impactos induzidos nos países tributários 

 
Relativamente ao Tema 1 (saber quais os efeitos induzidos das despesas de 
coesão sobre o PIB dos países tributários), importa salientar que serão, na melhor 
das hipóteses, transitórios. Mostrámos que há um impacto a médio prazo sobre o 
nível de actividade dos países beneficiários (por exemplo, o PIB, o emprego, a 
produtividade, etc.), mas nenhum impacto a longo prazo sobre a sua taxa de 
crescimento. Por consequência, nos países tributários, os possíveis efeitos 
indirectos também provocarão melhorias do nível a médio prazo, mais do que 
sobre o crescimento a longo prazo. 
 
As simulações com o modelo HERMIN indicam que, nos anos de aplicação dos programas 
de despesas de coesão, há impactos positivos, sob forma de incentivos às trocas 
comerciais, que se percutem sobre os países tributários a partir dos países beneficiários. 
Porém, estes são ultrapassados pelo impacto negativo sobre as economias tributárias, as 
quais têm que financiar a contribuição orçamental através de aumentos da carga fiscal. Nas 
simulações, financiámos a contribuição dos países tributários para o orçamento comunitário 
aumentando uma taxa de imposto. Outra possibilidade seria reduzir as despesas públicas 
do país tributário na medida necessária para financiar a contribuição para o orçamento. Os 
impactos negativos para a economia do país tributário são, grosso modo, semelhantes em 
ambos os casos.   
 
Todos os impactos sobre os países tributários são referidos no Capítulo 5, Quadro 
14, onde se podem ver exactamente os efeitos sobre o PIB e o emprego nesses 
países. É óbvio que alguns dos países tributários beneficiam mais dos efeitos 
induzidos que outros. Por exemplo, a França, a Itália e o Reino Unido não 
sofreram efeitos negativos importantes em termos de crescimento ou emprego 
durante o programa de despesas de coesão de 2000-2006, nem durante a 
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implementação (altura em que tiveram que pagar as contribuições orçamentais líquidas), 
nem após essa fase (quando se considera concluída a contribuição orçamental). 
 
Por outro lado, porém, os Países Baixos e o Luxemburgo registaram impactos 
negativos ao nível do PIB e do emprego durante o período de 2000 a 2008, 
período em que se considera terem pago contribuições líquidas para o orçamento 
comunitário. Esta situação deveu-se a uma combinação de factores: a dimensão 
da contribuição orçamental, a estrutura da economia destes países e a orientação 
comercial dos principais países beneficiários na Europa de Leste e do Sul. Sem 
dúvida que, mesmo no caso dos Países Baixos, onde o impacto negativo sobre o 
PIB foi maior, o nível de redução deste agregado apenas atingiu um máximo de 
0,8 pontos percentuais. A situação no conjunto dos países tributários situa-se 
entre dois extremos que são a França, por um lado, e os Países Baixos, por outro 
lado.  
 
Voltando à questão colocada no Tema 5 (quantos postos de trabalho nos países 
tributários dependem dos programas de despesas de coesão), salientamos no 
Capítulo 5 que o problema da dependência do emprego nos países tributários e a 
sua relação com os programas de despesas de coesão deve ser abordado de forma 
cautelosa. Há que fazer uma distinção entre o número total de postos de trabalho 
na economia do país tributário, ou em certos sectores dessa economia, e o 
emprego específico em postos de trabalho nos sectores ligados às trocas 
comerciais com os países beneficiários. Desta forma, mesmo nos Países Baixos, 
onde se viu que o impacto geral sobre o emprego foi negativo (ver o Quadro 14, 
painel (d)), persiste a eventualidade de certos postos de trabalho específicos 
dependerem dos efeitos indirectos das despesas de coesão que se percutem na 
economia do país. Não obstante, o impacto global é negativo. Mesmo no caso da 
França, onde o impacto global dos efeitos induzidos das despesas de coesão e dos 
requisitos de financiamento orçamental nos valores totais utilizados é positivo, 
alguns postos de trabalho foram provavelmente ameaçados pelas trocas 
comerciais com os países destinatários, e é possível que alguns outros continuem 
a ser negativamente afectados pela necessidade de aumentar as taxas do imposto 
sobre o rendimento das pessoas singulares para financiar a contribuição para o 
orçamento comunitário.   
 
Os resultados sobre esta última grande questão colocada no Tema 6 (saber quais 
os efeitos produzidos pela transferência das despesas de coesão sobre os fluxos 
de tesouraria) podem ser interpretados a partir de três variáveis: o saldo líquido 
da balança comercial, o balanço financeiro do sector público e os benefícios do 
sector empresarial. Os resultados dos efeitos sobre todas estas três variáveis são 
apresentados no Capítulo 5, Quadro 20. Utilizando a Alemanha como exemplo típico, o 
impacto das despesas de coesão (isto é, o impacto líquido do financiamento da contribuição 
orçamental e o impacto dos efeitos indirectos resultantes do comércio com os países 
beneficiários) sobre o saldo líquido da balança comercial alemã é uniforme e positivo, mas 
a impulsão máxima que recebeu foi de apenas 0,2% do PIB (em 2004). Os efeitos sobre as 
finanças públicas também são ligeiros e mostram que as necessidades de empréstimo do 
Governo, em percentagem do PIB, aumentaram ligeiramente nos anos de 2000 a 2008, 
tendo subsequentemente diminuído um pouco (em ambos os casos, em comparação com 
uma situação sem estas políticas). O maior aumento registou-se em 2003, mas foi de 
apenas 0,1%. Finalmente, os benefícios empresariais, pela sua parte, diminuíram 
ligeiramente no período de 2000-2008, tendo melhorado após essa fase. Tendo em conta a 
fraca intensidade destes efeitos, é difícil estabelecer conclusões certas e sólidas 
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relativamente ao Tema 6, para além de afirmar que o impacto sobre os fluxos de 
tesouraria é mínimo e está provavelmente situado dentro das margens de erro 
ligadas à estrutura e ao funcionamento dos modelos HERMIN. As mesmas 
conclusões são aplicáveis aos restantes dez países tributários. 
 
Deduzimos portanto que, para nove dos países tributários (todos menos a França 
e o Reino Unido), o custo do apoio aos programas de despesas de coesão nos 
países beneficiários implica um encargo pequeno em termos de perda do PIB e de 
postos de trabalho, certas necessidades de financiamento do sector público um 
pouco maiores e benefícios empresariais menores durante os anos de 
implementação de 2000-2008, mas com uma ligeira melhoria da balança 
comercial. No caso excepcional da França e do Reino Unido, estes impactos são positivos, 
mas de amplitude reduzida. O mesmo é válido para os efeitos redistributivos associados ao 
apoio aos programas de despesas de coesão. Este processo conduz a uma transferência 
modesta de recursos dos países tributários para os países beneficiários.   
 
 
A questão do impacto microeconómico 

No Tema 4, é formulada a seguinte questão: qual é a percentagem de empresas dos 
Estados-Membros tributários às quais foram adjudicados grandes contratos 
públicos parcialmente financiados pelas despesas de coesão? Para poder 
responder a esta pergunta seria necessário aceder à informação sobre os 
contratantes e os seus países de origem. Na sequência de uma investigação 
pormenorizada a nível da Comissão, a nível nacional e mesmo regional, tanto nos 
países tributários, como beneficiários, fomos forçados a concluir que não foram 
registados nem publicados dados sobre os contratantes em questão. Uma razão 
para esta ausência de informação reside no facto de os diferentes contratantes não serem 
considerados como beneficiários das despesas de coesão da UE e de, no seu conjunto, os 
contratos serem adjudicados a níveis muito diferentes das administrações nacionais e 
regionais. As melhorias em matéria de recolha de dados relativos ao actual período de 
programação de 2007-2013 apenas parcialmente colmataram esta insuficiência. Tendo em 
conta os limites de tempo e de recursos do contrato, revelou-se impossível elaborar um 
estudo independente para compilar os referidos dados. 

De qualquer modo, nem o facto de conhecer a nacionalidade dos principais 
contratantes permitiria obter informação suficiente sobre os possíveis benefícios 
económicos para esses contratantes ou para o seu país de origem. Seria 
necessário realizar uma análise de todas as actividades de subcontratação, pois é 
provável que muitas das empresas sejam do país beneficiário onde são realizados 
os projectos. É necessário ultrapassar esta situação pouco satisfatória através de 
uma recolha de dados mais sistemática no âmbito dos projectos, tanto a título de 
análises de custo-benefício dos projectos, como para identificar as empresas que 
são beneficiárias finais dos projectos financiados pelas despesas de coesão. 

 
 
Recomendações 

As nossas recomendações dizem respeito a diversas fases da análise, começando 
pela escassez geral de avaliações sobre os impactos das despesas de coesão a 
nível dos projectos ou a nível microeconómico. As avaliações "macro" dependem 
crucialmente do acesso a dados relativos aos pormenores sobre a forma como os 
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programas da política de coesão são planificados e implementados, assim como do 
conhecimento da qualidade de uma série de projectos representativos de cada uma das 
três categorias económicas de investimento. O risco é que a existência de programas mal 
concebidos e critérios inadequados de selecção provoquem efeitos macroeconómicos que se 
limitem em grande parte ao período de implementação, assim como de os benefícios que 
geram a longo prazo para a oferta serem menores, se porventura existirem. 
Recomendamos vivamente que as referidas análises constituam um elemento formal dos 
futuros procedimentos de candidatura e implementação dos programas, e que sejam 
realizadas de acordo com directrizes formais estabelecidas pela Comissão Europeia. 
 
Uma recomendação muito ligada à anterior tem que ver com os requisitos para 
poder identificar os contratantes seleccionados para a realização de grandes 
projectos públicos, nomeadamente no âmbito das infra-estruturas materiais, e de 
grandes programas de formação profissional. A impossibilidade de responder à 
questão colocada no Tema 4 deve-se à ausência total de dados deste tipo no domínio 
público. Recomendamos que seja requerido às autoridades de gestão de todos os Estados 
beneficiários que se documentem sobre quem são os principais contratantes seleccionados 
e de que país são provenientes, além de exigirem a estes últimos que identifiquem e 
declarem a percentagem do orçamento dos projectos destinada aos subcontratantes, cuja 
identificação nacional também deverá ser registada. Só assim poderemos começar a avaliar 
como foram efectivamente distribuídos os benefícios das despesas de coesão associados 
entre os países tributários e beneficiários no que diz respeito a grandes projectos públicos. 
No seu conjunto, as duas recomendações anteriores alargam bastante a base de 
conhecimentos à disposição da comissão ao proceder à supervisão dos programas de 
despesas de coesão.  
 
A recomendação seguinte tem que ver com a forma como os diferentes programas 
de despesas de coesão foram examinados isoladamente uns dos outros no 
passado. Para o nosso relatório, foi-nos pedido para realizar, essencialmente, uma análise 
de impacto ex-post do programa de 2000-2006, cujo período de execução abrangeu os 
anos de 2000-2008. Trata-se de uma abordagem muito pouco satisfatória e científica, 
orientada por requisitos administrativos no sentido de ter em conta formalmente os 
orçamentos atribuídos a cada período de programação separado. Com efeito, as 
diferentes séries de despesas de coesão não estão isoladas umas das outras na 
prática mas, pelo contrário, representam uma sequência de projectos de 
investimento interligados, muitos deles com um horizonte temporal que abrange 
múltiplos períodos de programação. Recomendamos que, em todos os futuros 
estudos de impacto, seja prestada particular atenção à continuidade entre os 
programas de despesas de coesão passados e futuros. Um exemplo que permite 
avaliar a importância deste aspecto é o caso em que examinámos as consequências 
correlativas dos períodos de programação de 2000-2006 e 2007-2013 em termos de efeitos 
induzidos para a Alemanha. Em separado, foram detectados impactos negativos do 
programa de 2000-2006 durante os anos de execução de 2000-2008; os referidos impactos 
apenas passaram a ser positivos no período subsequente à implementação. Se se tivesse 
examinado o impacto do período de 2007-2013 separadamente, ter-se-ia obtido um 
resultado semelhante. Porém, ao analisar ambos os programas de forma correlativa, o 
impacto continua a ser positivo na Alemanha, mesmo na fase de implementação de 
2007-2013 (isto é, durante o período de 2009-2015), quando são pagas as contribuições  
orçamentais. 
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Finalmente, fazemos uma recomendação de carácter mais geral, baseada no facto 
de que os efeitos induzidos das despesas de coesão nos países tributários são tão 
reduzidos que existe o risco de tais programas serem considerados sem 
importância para estes últimos. Seria mais lógico estudar o impacto das despesas 
de coesão no contexto mais amplo do aprofundamento progressivo do Mercado 
Único Europeu e das perspectivas de adopção do euro pelos novos 
Estados-Membros, provavelmente durante o actual período de programação.  
Quando alguém pergunta quais são os impactos das despesas de coesão 
independentemente de quaisquer outras alterações, esses impactos acabam por ser 
relativamente modestos. Mas o estudo isolado dos programas de despesas de coesão corre 
o risco de não apreender os benefícios mais gerais que o incentivo gera no desempenho 
competitivo dos países beneficiários. Concretamente, estudar isoladamente o fenómeno 
pode conduzir a ignorar as oportunidades que se abrem para criar laços mais estreitos, de 
benefício mútuo, entre países tributários e beneficiários, sob forma de mobilidade do 
investimento internacional, suboferta especializada e migração de trabalhadores, 
conhecimentos e experiência específicos, além dos impactos mais directos, em termos de 
aumento da procura de importações, que examinámos no presente relatório. 


