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Oministro da Economia
está a ser atacado por todos os lados.

Sucedem-se as críticas à sua falta de estratégia,
à sua impreparação política, à sua incapacidade
de estimular o crescimento e à sua insensibilidade
para os problemas das empresas. As críticas
vêm de comentadores políticos e dos media
(com alguma aparente concertação), de organizações
de empresários e, até, dos partidos que suportam
o Governo. Vive-se num estado de tolerância zero:
até declarações inócuas do senhor Presidente
da República – sobre a necessidade de não permitir
que a preocupação com a austeridade faça perder
de vista o crescimento económico – são encaradas
como uma canelada no acossado ministro.

Podemos agrupar as críticas e os críticos
em dois grupos. Num primeiro, coloco aqueles que
acusam o ministro de ser muito académico e de não
ter sensibilidade para a economia real. Aqui estarão
muitos empresários, as suas organizações
e as corporações costumeiras. Para estes, faltam
ao ministro planos concretos de apoio à industria,
tornando-se, assim, difícil sair da crise e fazer
a economia crescer. Esta crítica não colhe e radica
numa visão do ministro da Economia como o grande
subsidiador. A falta de liquidez que as empresas
sofrem é parte do credit crunch que se abateu
sobre o país e não se resolve com subsídios
ou apoios de contingência. A sua resolução
transcende em muito o ministro Álvaro Pereira
e, em certa medida, o próprio Governo.

Julgo que o ministro comunga de uma visão
das suas funções que me é simpática: mais do que
distribuir subsídios avulsos, é importante criar
as condições para um crescimento sustentado,
reduzindo os custos de contexto que emperram
a economia e dificultam a correcta afectação
dos recursos. Destaco, aqui, a reforma profunda
do mercado de trabalho, o reforço da concorrência
no sector dos não-transaccionáveis e a articulação
de uma estratégia de desenvolvimento.

Infelizmente, também deste último ponto
de vista a actuação do ministro deixa algo
a desejar. Tem sido titubeante e confuso nas áreas
críticas dos transportes e das plataformas logística,
sem as quais a discussão sobre a alta velocidade
ferroviária carece de sentido. Tem sido omisso
no enquadramento estratégico da privatização
da TAP. Tem sido confuso na justificação de extinções
e fusões de empresas públicas. Mas, sobretudo,
tem sido lento e pouco entusiástico na reforma
do mercado de trabalho, apresentando-a
como quem se desculpa, como uma imposição
e não como um imperativo.

Aquando da formação do Governo escrevi nesta
coluna, «Interessante a escolha para a Economia.
De bom: ser um académico, estrangeirado e
liberal; de mau: poder ser demasiado académico
e estrangeirado». Espero não me ter enganado
quanto ao ser liberal.

JOSÉ FERREIRA
MACHADO

Um ministro
sob fogo

Estados
de Alma

serão encerradas escolas por todo o país, as ajudas
do Estado na saúde serão reduzidas e a legislação laboral
será revista, demodoa permitir umamaior agilização
das contratações e dos despedimentos. Dois conceitos
são essenciais para a recuperação: atracção de investimento
directo estrangeiro e liberalização domercado.

IMOBILIÁRIO
O REEQUILÍBRIO da atrac-
tividade do investimento
imobiliário passa por:
�Aumento das rendas
� Redução do valor
dos imóveis
� Diminuição das taxas de
juros dos depósitos bancários
�Alteração do regime jurí-
dico da rescisão e do despejo
� Revisão do regime fiscal

A crise bancária conduzirá
a um aumento dos imóveis
disponíveis para venda e à
consequente redução do seu
valor. Por outro lado, não se
vê que a subida do IMI –
Imposto Municipal sobre
Imóveis facilite o arrenda-
mento, já que os senhorios
tenderão a repercutir na
renda o valor do acréscimo.

Importa promover o inves-
timento no mercado de arren-
damento habitacional.
A revitalização do sector
imobiliário deverá igualmen-
te passar pelos fundos de
investimento imobiliário.
Estes regimes constituem
uma excelente oportunidade
para resolver os problemas
de imparidade e liquidez
de banca, promotores
e construtores.

CONCORRÊNCIA
A DIAS de serem apresentados
a consulta pública o projecto de
revisão de Lei da Concorrência
e a proposta de OE2012, a pri-
meira revisão da troika faz-nos
adivinhar que 2012 será um ano
pleno de acções tendentes
à liberalização do mercado.
Esperam-se:
� Propostas de aumento
de flexibilidade laboral
� Intensificação da redução
do peso do Estado no sector
empresarial
� Incremento da concorrên-
cia entre fornecedores e pres-
tadores de serviços ao Estado

� Continuação da redução
de barreiras à entrada de
novos operadores na energia
e telecomunicações

As componentes judicial
e regulatória pretender-se-ão
também simplificadas, vendo
reduzidos os seus custos
de funcionamento, prazos de
intervenção e custos indirec-
tos para os operadores.

As medidas que antevemos
terão por objectivos intensificar
os níveis de concorrência inter-
na e facilitar a entrada de capi-
tal e intelecto estrangeiro, e, na
medida do possível, promover a
redução de gastos do Estado.

ENERGIA
AS ATENÇÕES estão volta-
das para os aumentos que
se prevêem. As suas origens
são diferentes:
�A alteração da taxa do IVA
que passa a ser, para a electri-
cidade, de 23%
�O aumento da tarifa que
se encontra em discussão
enquadra-se no trajecto de
reequilíbrio tarifário do sec-
tor por via da recuperação do
défice entretanto acumulado
�A introdução do Imposto Es-
pecial de Consumo Energético

Importa ainda referir a des-
regulação futura do sector.
Na sua essência, esta medida
resulta da percepção de que
as condições concorrenciais
no mercado permitem que o
mesmo se auto-regule. Sendo

verdade que, em condições
normais, a concorrência con-
duz a uma redução dos preços
ao consumidor, tal como
acontece nos combustíveis,
a limitação que resulta da
fixação dos factores que
compõem esses mesmos pre-
ços e, sobre as quais o comer-
cializador não tem qualquer
poder de influência, permite
questionar se esses efeitos se
farão verdadeiramente sentir.
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