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Depois da crise do imobiliário
da banca e da dívida que crise

se segue
O principal índice do mercado

português regista um início de ano
tal como terminou o anterior com

o pior desempenho entre as bolsas
europeias e sem perspetivas mudança
quanto à capacidade para atrair
investidores

Na banca as sucessivas operações
de recapitalrzação —oenorme
aumento de capital no BCP a
resolução do Novo Banco e as
imparidades da CGD a oferta de
aquisição do BPI por parte do seu
principal acionista —impedema
formação de novas expetativas
Até o estreante no setor financeiro

doméstico o banco dos CTT reviu
em baixa as metas de receitas e

resultados operacionais
A taxa de juro da dívida portuguesa

a10 anos mantém se acimados
4 e aumento da diferença face a
outros países da periferia Espanha e
Itália que luta por sanear o seu setor
bancário não estimulam a entrada
de investidores não residentes Se o
crescimento anual da economia ficar
nos 1 5 rolar 10 mil milhões de
dívida soberana fica mais difícil
Em termos macroeconómicos

teremos um desempenho excecional
no rácio da despesa do Estado face ao
PIB um défice de 2 3 em 2016
mas os investidores não acreditam

que esse desempenho contenha
rubricas repetíveis pelo que a sua
sustentabilidade é duvidosa Sem
crescimento do PIB o stock de
dívida pública face ao PIB manter
se á persistentemente elevado O
que também não ajuda à descida
dos juros é a persistência de alguns
partidos que apoiam o governo na
renegociação da dívida
A imprevisibilidade fiscal e a

duvidosa trajetória orçamental
dificultam a angariação de
investimento sem assumir contratos

específicos Os promotores de
novos projetos têm dificuldade em
concorrer com um Estado ávido de

recursos reduzindo ele próprio o
investimento

Na componente rrucroeconómica
as pequenas e microempresas
40 a 50 do tecido empresarial
português aparentam dificuldade em
testar novas soluções com custos fixos
mais elevados salários e fiscalidade
indireta elevada Os exportadores
têm de enfrentar barreiras ao
comércio a concorrência de
economias mais competitivas e têm
que se submeter sem grande poder
negociai às tarifas oferecidas pelas
suas encomendas e competir com
divisas muito depreciadas o Yuan
chinês muito desvalorizado apesar das
reservas consumidas para o manter
Os fenómenos de nacionalismos

e protecionismos também não
facilitam a vida de quem precisa de
vender no exterior
Temos obseivado um

enquadramento externo adverso
com antigos parceiros a saírem
do nosso espaço vital e outros
com maior propensão a eleger
governos defensores de uma menor
participação na Europa ou pior
agressivamente menos disponíveis
para se manter num orçamento
comunitário

O mundo parece que vai sair da
crise do imobiliário 2007 da banca
2008 e das obrigações soberanas
2010 com mais dívida sobretudo
nos balanços dos bancos centrais Se
a tudo isto juntarmos uma inflação
superior ao crescimento económico
então teremos um cocktail explosivo
As pequenas economias muito

abertas e sem recursos naturais em
tempos de crise são as que têm de
fazer os maiores ajustamentos As
políticas de boom and burst que
temos prosseguido mais orientadas
por ideologias enviesam a perceção
do risco soberano e baralham quem
pretende investir

Neste ambiente resta ao
cuidadoso investidor descobrir as

empresas menos alavancadas com
capacidade de se autofinanciarem
que remuneram o acionista sem se
descapitalizarem
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