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Ex-ministro esta convencido que, se nada for feito, entre 2010 e
2015 todos
os impostos serao para pagar o pessoal do Estado e as prestagoes
sociais
O Estado deve reduzir a percentagem do Produto Interno Bruto
(PIB) destinada a despesas com pessoal, pensoes e prestagoes
sociais dos actuais 33 por cento para 25 a 26 por cento, o que
implicaria, no quadro presente, um corte de dez mil milhoes de
euros. A medida 6 defendida pelo ex-ministro das Finances
Medina Carreira, para quern os cortes sao a unica forma de
enfrentar as dificuldades que o actual modelo social esta a sentir e
que o poem em perigo de "insolvencia".
"Daqui a alguns anos, o Estado pode nao pagar, o que teria efeitos
inimaginaveis", disse Medina Carreira, sexta-feira a noite, em
Angra do Heroismo, recordando que "cinco a seis milhoes de
Portugueses" dependem, de alguma forma, do Estado. "Se a
evolmjao se mantiver a este ritmo, tudo o que pagamos de
impostos sera para pessoal e prestagoes sociais."
O advogado considera que o pais esta em presemja da "crise mais
grave" dos ultimos 30 anos porque, desta vez ,"nao tem
instrumentos de intervemjao", caso da desvalorizagao da moeda, a
que podia recorrer antes da integragao no euro. E por isso ve o
corte na despesa como o unico caminho a seguir. "Baixar na
despesa para baixar os impostos 6 condigao essencial para
ultrapassar a crise", afirmou na V Conferencia Memorial Jose
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Duarte Monjardino, sobre o tema "Portugal: A crise da socialdemocracia".
Como um crescimento modesto nao permite manter o Estado
como esta, e como a subida dos impostos nao e suportavel, uma
vez que eles atingem ja niveis semeihantes aos de paises como a
Alemanha, Medina Carreira preconiza a referida redu^ao de sete
por cento nos gastos. "Esta social-democracia tem os dias
contados. Ela existe quando ha cresdmento econ6mico", declarou,
referindo-se ao modelo social assente no crescimento econ6mico,
pleno emprego, redistribuiQao da riqueza e estabilidade social.
0 ex-ministro recordou que entre i960 e 1970 o crescimento
portugues foi superior a sete por cento, entre 1970 e 1980 esteve
acima dos quatro, entre 1980 e 1990 foi ligeiramente superior a
tres por cento, entre 1990 e 2000 ainda se aproximou dos tres,
mas que entre 2000 e 2005 se ficou por 0,6 por cento. No entanto,
ressalvou, entre 1980 e 1990 a evolu^ao foi sustentada pela queda
do pre<jo do petroleo, e entre 1990 e 2000 ficou a dever-se k
descida dos juros.
O custo do pessoal e das prestagoes sociais (como pensoes e
subsidies varios) representavam 27 por cento do produto em 1995,
quando os impostos estavam em 34 por cento, o que significava
uma folga de sete por cento, realgou. Mas essa diferenga foi-se
esbatendo e, caso nada seja feito, despesa e impostos poderao
estar ambos nos 42 por cento em 2015.
"Os impostos subiram muito, mas menos que a despesa", disse,
recordando que o nlvel de fiscalidade era de 16 por cento do PIB
em i960 e de 36 por cento em 2000, ano em que na Alemanha
estava em 38 por cento. A descida de impostos e um factor
necessario para dinamizar a actividade economica e tornar o pais
mais competitivo num quadro de concorrencia cada vez mais
global, defendeu.
So dez por cento do PIB
para pessoal
No que respeita a despesas com pessoal, Medina Carreira
preconiza a redugao dos actuals 15 por cento para os 10/11 por
cento de paises como Espanha e Austria, mas nao adianta se a
redugao deve ser de numero de funcionarios ou remuneragoes.
"Nao e possivel Portugal gastar com pessoal 15 por cento da
riqueza que gera", disse a mais de uma centena de pessoas no
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Lawn Tennis Club de Angra.
A dificuldade em alterar a situa?ao deve-sej no entender do exministro, ao calculismo eleitoral dos governos, que evitam afrontar
os milhoes de pessoas que dependem do Onjamento do Estado.
"Nao ha saida? Ha. Mas 6 diiicil neste panorama socialdemocrata", em que "ninguem quer dar o passo de perder as
eleigoes agora, para as ganhar daqui a dois ou tres anos", disse.
"Nao estou a ver gente, nem ideias, nem competencia, para fazer o
que 6 necessario."
Questionado pelo PtJBLICO sobre as alteragoes as regras de
aposentagao anunciadas pelo Governo, Medina Carreira
considera-as positivas, ainda que limitadas, por o seu efeito se
fazer "apenas sentir sobre raenos de 20 por cento da despesa". "E
precise ir as pensoes que ja existem. Ha dez anos era um principio
sobre o qual Valeria a pena conversar", afirmou, referindo-se aos
caminhos para que apontava o Livro Branco da Seguranga Social, a
que esteve ligado nos anos 90.
Uma possibilidade de manter a actual situagao seria, do ponto de
vista do conferencista, que se declarou nao-federalista, "criar um
Estado federal para ter uma politica europeia de moeda e
alfandegas unica" que atenuasse "durante 20 ou 30 anos esses
choques todos que estao ai".
O jomalista viajou a convite dos organizadores da V Conferencia
Memorial Jose Duarte Monjardino
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