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Fazer o balanço do ano de 2015 não é tarefa fácil. Se iniciámos o ano com a expectativa positiva de que

fosse o primeiro de vários anos de maior crescimento económico, maior competitividade, mais bem-estar

para as famílias e maior desafogo para as empresas, chegamos ao final com sérias dúvidas se tal vai ser

possível.

Portugal, após o cumprimento do Memorando de Entendimento, pelo menos nas suas principais

determinações, entrou num novo período de acréscimo de confiança no futuro (o indicador de confiança

dos consumidores foi em Setembro último o mais elevado dos últimos sete anos), voltando a surgir

investimento produtivo, há muito tempo praticamente inexistente, e a crescer a procura interna (2% em

2014 e previsão de 1,6% a 2% nos próximos três anos). As exportações foram mantendo um volume forte

e um peso importante no PIB do País e, mercê do aumento do consumo, as importações começaram a

subir. Mas o importante é a confiança restabelecida, não só pelos dados atrás citados, mas pela descida

consistente das taxas de juro da dívida pública, pelo aumento do crédito concedido pelos bancos e pela

perspectiva de notações favoráveis no horizonte próximo por parte das agências de rating.

Simbolicamente, o Fundo Monetário Internacional fechou as suas portas em Lisboa, onde tinha

estabelecido uma delegação enquanto a troika coordenou o cumprimento do MOU e a expectativa para o

futuro começou a ser mais optimista.

Como, na altura em que faço este balanço, não se conhece o desfecho desta situação pós-eleições, será

conveniente pensar aquilo que Portugal deverá ter em mente que deverá fazer nos próximos anos. Em

primeiro lugar, a continuação do processo de recuperação gradual da actividade económica iniciado em

2013 é inevitável (o PIB cresceu 0,9% em 2014, espera-se uma aceleração para 1,7% este ano, 1,9% em
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2016 e 2% em 2017). As exportações deverão manter um crescimento robusto, a redução sustentada do

endividamento externo deve verificar-se, a desalavancagem dos agentes económicos terá de continuar até

níveis mais baixos, a redução da taxa de desemprego tem condições de se vir a verificar, mantendo-se a

inflação em níveis baixos.

Porém, há sempre no horizonte riscos a ter em conta, quer internos quer internacionais. Se em relação aos

riscos a nível internacional, pouco poderemos fazer, já em relação aos riscos derivados de factores internos

tudo deveremos fazer para os anular ou, pelo menos, minimizar.

A nível internacional, a possibilidade de uma recuperação mais lenta da economia deverá ser equacionada.

Os países emergentes atravessam crises de carácter diverso, mas todos eles têm neste momento

problemas graves a ultrapassar, sejam de carácter político, social ou derivados da fase de desenvolvimento

em que se encontram e que solicitam reformas profundas dos seus sistemas. Ainda as guerras regionais

que podem tornar-se de carácter mundial são preocupantes não só pelo aspecto humano, mas também

pela evolução mais lenta dos fluxos de comércio. As tensões geopolíticas estão a reaparecer e todos estes

aspectos serão sempre um elemento de incerteza a levar em atenção.

Já a nível interno, há que prosseguir com as reformas que ainda estão por fazer (reforma do Estado, novo

contrato social levando em conta a demografia e a sustentabilidade da segurança social, entre outras),

atrair capital para investimentos produtivos, continuar a ter condições para diminuir a dívida pública, o que

pressupõe um clima de grande estabilidade política, económica, financeira, laboral e fiscal. 

Como tal, tudo o que possa perturbar este clima será penalizador para Portugal e, consequentemente, para

os portugueses. Foram os portugueses que se sacrificaram para que fosse possível sair dos anos de

profunda crise e bancarrota em que estivemos; serão eles de novo a ser chamados se outra crise derivada

de factores internos se viesse a viver no País. É por isso que há que passar do conflito em que alguns

persistem em viver para uma situação de compromisso que permita tornar-nos mais competitivos, com

criação de riqueza acrescida que permita manter as condições dignas de vida aos cidadãos e às empresas.

Compromisso não significa rendição, significa atingir um estado superior de civilização e de democracia.

Portugal necessita, há anos, de extirpar factores negativos da vida económica e só poderá fazê-lo  através

do compromisso. Definidos os objectivos e as metas a atingir, há que passar à acção para que os resultados

a atingir permitam de uma vez por todas colocar Portugal na senda das nações mais competitivas e

propiciadoras de bem-estar deste mundo global.                                                                                                         ><
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