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O FMI COMO OS ABUTRES: comega a voar em circulos a volta da
presa quando acha que ela vai precisar dos seus services.
Os primeiros sinais foram dados quando o Parlamento resolveu reduzir
as receitas publicas. O FMI concluiu, e infelizmente concluiu bem, que a
actual composiqao parlamentar nao permite nenhuma polftica
responsdvel e a situagao 6 de descontrolo financeiro.
Para o BIoco e o PCP isto nao cria qualquer problema: o FMI ^ 6ptimo
para justificar o discurso patrioteiro. A Idgica da actuagao da direita (se
tern alguma I6gica) 6 menos clara.
Toda a gente sabe que, mais dia, menos dia, os nossos credores vao-se
mostrar inquietos, a conta vai sttrgir e as hip6teses sao duas; reduzir as
despesas ou aumentar os impostos.
Aumentar mais os impostos sera desastroso: ha um limite para a carga
fiscal - um limite politico - que ja foi largamente atingido. As pessoas, as
empresas e os consumidores nao podem pagar mais.
A solu^ao seria reduzir a despesa ptiblica; mas qual despesa ptiblica?
O servigo nacional de saude constitui um requisite elementar de
civilizagao. A seguranga social jA teve as reformas que deveria ter. Com a
seguranga vai ser precise gastar mais ou pelo menos melhor.
O alvo das redugoes deveria ser outro: nao se pode continuar a despejar
dinheiro para cima das regioes ou das autarquias e o pagamento dos
submarinos nao pode conduzir a um aumento das despesas militares que
deveriam ser congeladas; por mais que isso irrite os senhores sargentos.
Quanto as regioes, uma coisa € garantir a todos os Portugueses, vivam
onde viverem, os minimos exigidos pela dignidade humana. Outra e
engordar as insaci£veis maquinas partidarias acampadas a volta das
autarquias e das regioes.
* Artigo publicado no jornal "Expresso", de 24.12.2009.

As autarquias e as regioes sao estruturas polfticas dotadas de autonomia
financeira e poderes tributaries: o nivel de despesa pubiica deve ser um
decisao dos mumcipes e ou dos habitantes das regioes e deve ser
financiado pelos impostos ai cobrados.
Ha um dever de solidariedade nacional dos Portugueses com mais
rendimentos para os Portugueses mais desfavorecidos: mas nao M
qualquer dever de solidariedade entre regioes que se traduzem em
transferencias financeiras dos recursos obtidos juntos dos contribuintes
com menos rendimentos (exemplo: receitas do IVA) para as m^quinas
partid^rias e empresas de obras publicas das autarquias e regioes.
Sem redugao de despesas, temos o aumento dos impostos que vai
acentuar a transferencia dos sectores produtivos para os improdutivos e
consagrar o desperdicio de recursos: o Govemo S6crates atingiu um tal
estado de fraqueza que nao pode recusar nada a quern ainda o apoia,
incluindo as empresas do regime que insistem em construir estradas.
Nesta perspectiva o S6crates sem maioria, ainda mais ref^m de interesses
especiais, 6 ainda mais nocivo do que o S6crates com maioria.
A maioria na assembleia deveria travd-lo - mas isso nao faz, bem pelo
contr^rio.
O que significa que as medidas correctivas so serao tomadas pela pura
pressao externa: do FMI, de Bruxelas, dos credores.
Com um problema: as medidas correctivas tomadas por imposigao dos
credores sao sempre as piores.

