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Políticas públicas Instabilidade
e imprevisibilidade em Portugal
penalizam a atração de investimento,
alertam os especialistas

preço
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SJUNHO
REALIZA-SE NO CENTRO
CULTURAL DE BELÉM, 17

HORAS, A CONFERÊNCIA
EXPRESSO/DEUTSCHE BANK.
DARON ACEMOGLU SERÁ
O PRINCIPAL ORADOR

14 JUNHO
PUBLICAÇÃO NO EXPRESSO
DAS CONCLUSÕES DO
GRUPO DE TRABALHO
DA CATÓLICA SOBRE
OS DESAFIOS DO
EMPREENDEDORISMO

21 JUNHO
PUBLICAÇÃO NO EXPRESSO
DAS CONCLUSÕES DO
GRUPO DE TRABALHO
DA CATÓLICA SOBRE OS
DESAFIOS DO INVESTIMENTO
DIRETO ESTRANGEIRO

¦ uando, no verão de
r 2013, o ministro das

Finanças Vítor Gaspar
se demitiu, seguido no
dia seguinte por Paulo

Portas, ministro dos

Negócios Estrangei-
k ã ros e líder do segundo

partido da coligação,
os juros da dívida portuguesa no merca-
do secundário dispararam. E o impacto
perdurou muito depois de resolvida a
crise política. Incerteza é a palavra-chave
na reação dos mercados financeiros. "A

confiança é crucial para quem investe e

toma decisões", aponta Paula Carvalho,
economista do BPI.

"Portugal nem pode ser apontado
como exemplo de instabilidade políti-
ca. Mas, em pleno programa de ajus-
tamento, a crise de 2013 ganhou es-
pecial relevância, pelo nervosismo dos

investidores", frisa Miguel St. Aubyn,
professor do Instituto Superior de
Economia e Gestão. Mesmo assim, no

ranking da competitividade mundial de

2014, Portugal classificou-se a meio da
tabela (29 Q entre 6o países) neste cri-

tério. Mais: a estabilidade política não
é garantia de estabilidade das políticas
públicas. Portugal é um exemplo, dizem
vários especialistas. "Há um excesso de

guinadas nas políticas públicas", alerta
Jaime Esteves, líder do departamento
fiscal da consultora PwC. "Portugal não

compara aqui bem com outros países",
acrescenta Paula Carvalho.

O investimento é quem mais sofre — e

por arrastamento a criação de empre-
go. "A estabilidade é importante para
reduzir a incerteza de quem investe e

como polo de atração de investimento",
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assinala Paula Carvalho. Não por acaso,
"a instabilidade das políticas públicas é

uma das três principais causas apon-
tadas pelos investidores estrangeiros
para não investirem em Portugal, a par
da burocracia e do funcionamento da

justiça", salienta Jaime Esteves.
O problema agrava-se porque "além

da excessiva instabilidade, há uma
grande imprevisibilidade", considera
Jaime Esteves. "As políticas podiam ir
mudando, mas haver alguma previsi-
bilidade sobre o sentido da mudança e

o seu horizonte temporal, permitindo
aos agentes económicos, e sobretudo às

empresas, prepararem-se e adaptarem-
se. É o que acontece, por exemplo, na
Suíça, que logo em 2013 anunciou as al-

terações fiscais que serão introduzidas

apenas em 2015 e 2016", aponta o con-
sultor, alertando que "isso não acontece
em Portugal". Quer um exemplo? Duas
semanas depois de o primeiro-ministro
ter garantido que a redução adicional
do défice em 2015 não seria feita à cus-
ta de mais impostos, o Documento de

Estratégia Orçamental, conhecido no
início de maio, revela que a taxa normal
do IVA e a Taxa Social Única a cargo
dos trabalhadores vão subir no próximo
ano (de 23% para 23,25% e de 11% para
11,2%, respetivamente).

Na base do problema está "a ausência
de uma reflexão estratégica profunda
sobre o país que dê um rumo orientador
às políticas que vão sendo adotadas",

argumenta Jaime Esteves. Tal como "a
falta de uma cúpula da Administração
Pública estável, competente e muito
respeitada que dê consistência às suces-
sivas vagas de políticas públicas e, tam-
bém, registo histórico a quem chega de
novo ao Governo", salienta, apontando
o exemplo do Reino Unido. Quem não
se recorda de Sir Humphrey Appleby, o

famoso chefe de gabinete da série britâ-
nica "Sim, Senhor Ministro"?

Com o programa de ajustamento, a
incerteza foi exponenciada pelo risco de
inconstitucionalidade das medidas mais
emblemáticas tomadas pelo Governo,
com várias a serem mesmo chumbadas
pelo Tribunal Constitucional. O que "le-
vanta problemas de credibilidade das

políticas e de grande incerteza para os

agentes económicos, que não sabem se

as medidas avançam ou são revertidas,
tendo de ser substituídas por outras
desconhecidas". O valor da estabilidade
é consensual. Mas "não pode ser abso-

luto", alerta Miguel St. Aubyn. "Não se

pode substituir à democracia. É natu-



ral e desejável que haja diferenças nas
políticas quando muda o governo. O

importante é haver consenso sobre os

princípios fundamentais".
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