
2016 está prestes a chegar ao fim e trouxe-nos algumas surpresas, quer quando analisamos o ano sob um ponto

de vista nacional, quer quando falamos do enquadramento internacional.

Em Portugal, após as últimas eleições que não concederam a nenhum partido político a maioria suficiente para

governar sozinho, vimos consagrada pelo Parlamento uma solução que tem gerido o País no dia-a-dia, mas não

tem privilegiado o investimento produtivo e não tem realizado as transformações necessárias para sermos mais

competitivos na Europa e nesta economia global de que fazemos parte.

Igualmente, o apelo e os incentivos à poupança têm sido ignorados e, consequentemente, Portugal apresenta

hoje uma das mais baixas taxas de poupança entre os países europeus.

Por outro lado, a Europa no seu caminho de construção da União Europeia tem demonstrado um divisionismo

muito grande e uma ausência de unidade e de políticas adequadas aos desafios que enfrentamos: o

desemprego, a falta de crescimento e os refugiados.

Um dos países fundadores da União, a Itália, acaba de, através de um referendo, se pronunciar maioritariamente

no sentido de não aceitar várias alterações constitucionais criando uma situação de difícil resolução. Junte-se o

Brexit votado recentemente no Reino Unido e as incertezas dos resultados das próximas eleições em França e na

Alemanha e teremos de concluir como o directório europeu se deve sentir constrangido para a tomada de várias

medidas que necessitam de consensos numa altura em que as questões acima indicadas tanto necessitam de

políticas efectivas para serem eficazes.

E, portanto, eis-nos prontos a entrar em 2017 com todas estas questões para resolver a que acresce, a partir de

Janeiro próximo, a entrada em exercício de uma nova administração norte-americana, resultado das últimas

eleições nos EUA. E onde alguma imprevisibilidade pode surgir a todo o momento.

Portugal, economia aberta, parte integrante da União Europeia e da Zona Euro, terá de orientar a sua economia

de forma a que seja possível captar investimento, nacional e estrangeiro, continuar a criar condições para o tão

importante sector exportador, regularizar o sistema financeiro nacional, incentivar a poupança de empresas e

famílias e redimensionar os serviços públicos de forma a que o crescimento económico que venha a ser

produzido permita manter com qualidade o Estado Social e propiciar bem-estar aos cidadãos deste País.      ><
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