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OPINIÃO

A contagem decrescente
para o segundo resgate
Para compreendermos qual será essa tercei
ra condição temos de recuar um pouco no tem

po seguindo ofio temático queabordeinomeu
recente artigo O Estado social da Europa de
Merkel DN 21 4 2013 Em2006 oBCEeos
bancos centrais daZona Euro iniciaram um es
VIRIATO

SOROMENHO MARQUES
Professor universitário

incompe

caminho defatalismo e
subordinandooPaísàsexigências
mais bizarrasdos nossos

tentes credores aqueCavacoSilva
PassosCoelhoeVítorGasparconde

nam o País tomará inevitável um segundo res

gate Deacordocom os cálculos de Ricardo Ca
bral num estudoaindanoprelo ovolumeda dí
vida pública portuguesa obrigará a recorrer
depois de 2014 a refinanciamentos anuais no

mercado em montantes de 16 mil milhões de

tudo sobre opatrimónio dasfamílias nos dife
rentes países europeus Household Finance
andConsumptionSurvey O estudo cujospri

meíros resultados foram publicados em abril
causouuma vastapolémicana imprensa que
ainda prossegue O principal responsável por
isso
O foiJensWeidmann presidente do Bundes
bank que ainda em março de 2013 não hesitou
em lançarparaa opinião pública alemãalguns
dados que não são nem rigorosos nem inocen
tes visando inocularna opinião pública alemã
a ideia tóxica de que as famílias espanholas ita
lianas e cipriotastêmem médiaumpatrimónio
muito superior às suas congéneres germânicas
Naimprensaeconómicamundialséria comoé
o caso de um recente artigo de Paul de Grauwe

Expresso 27 4 2013 as alegações do Bundes

euros muito maisdo que os deza 12 mil milhões
de euros que o Estado era capaz de refinanciar

bank têm sido acusadas de terrorismo estatísti

altura em que tinha um rating positivo in
vestmentgrade Seria preciso um milagre para
que com um ratingde lixo Portugal pudesse
mantero seu serviço de dívida em condições de

deWeidmann foiatingida O cidadão alemão
comum pensa o seguinte Qual é o sentido de

antes do memorando de entendimento numa

normalidade Naverdade a única alternativasse

ria o apoio do BCE através do mecanismo OMT
Contudo é altamente improvável que Portugal
tenha condições para se candidatar a tal apoio
quando como é sabido o Bundesbankcontinua
a fazer fogo cerrado sobre um mecanismo que
mesmo sem ter ainda saído do papel tem tido
resultados positivos Aliás parao influente eco
nomista alemão Hans Wemer Sinn é claro que
Portugal necessita de um novo programa de

resgate

ShouldGermanyexittheeuro Pro

jectSyndicate 23 4 2013
Asperguntas essenciais são estas quais são
as condições que poderemos anteciparpara o
novo apoio a Portugal o mais tardar no se
gundo semestre de 2014 Estará o País em con
dições de suportar essas condições sem se fra
turarinternamente

As condições do Bundesbank

Concordo inteiramente com Ricardo Cabral

quando este apontaparaduas exigências mui
to danosas para o País que com toda acerteza

serão impostas A primeira será a reprodução
dos requisitos do bail in que foram experi
mentados em Chipre Os depositantes em ban
cos nacionais irão aprender à sua custa que afi
nal Jeroen Dijsselbloem o presidente do Euro
grupo não se enganou quando numa
conferência em março de 2013 referia que os
expedientes aplicados em Chipre seriam apli
cados noutros países quando considerado
conveniente e necessário pelos credores A se
gundacondição será com grande probabilida
de a utilização parcial ou integral eventual
mente como garantia ou qualquer outra forma
indireta das reservas de ouro nacionais para
amortizar adívida Julgo contudo que existirá
uma terceira condição e que será essa que di
tará o ponto crítico onde se jogará duplamen
te o destino do segundo resgate e o próprio fu
turo de Portugal como país que vacila entre a
recuperação ou da perda total da soberania

co pela faltade rigor metodológico e pelo trata

mento erróneo da informação Mas a intenção

estarmos a contribuir com os nossos impostos

para fundos de resgate de países cujos cidadãos
são mais ricos do que nós
A terceira condição

Que impacto terá para Portugal a insistência do

Bundesbank secundada por outras institui
ções e figuras naAlemanha incluindo Lars Feld
um académico que integra o célebre Conselho

Económico do Governo de Berlim conhecido

por Conselho dos Cinco Sábios Muito prova
velmente o segundo pacote exigirá como ter
ceira condição a acrescentar às duas acima
apontadas umnovo imposto sobre o patrimó
nio imobiliário das famílias As suas modalida

des de aplicação poderão ser variáveis deven

do assumir um carácter temporário Numa al
tura em quea fadiga fiscal atinge os impostos
sobre o rendimento IRS e IRC e o IVAjá ultra
passou os limites do razoável como ocorre no
sector da restauração é mais do que provável

que a estratégia de empobrecimento ou se
usarmos a expressão técnica de desvaloriza
ção interna atinja apropriedade das famílias

portuguesas fazendo dos recentes aumentos
do IMI uma brincadeira infantil

Se e quando isto acontecer a austeridade em
Portugal ultrapassará o nível do Rubicão Muito
provavelmente o País entrará numa entropia
política e social em que o sofrimento e o empo
brecimento serão os únicos dados que se pode
rão antecipar com toda a certeza Os cidadãos
preocupados com o futuro de Portugal e as ins
tituições onde ainda resiste um mínimo de
consciênciapatriótica e orgulho nas liberdades
e direitos constitucionais terão à suafrente cer

ca de um ano antes desta catástrofe se tomar

realidade Teremos inteligência e coragem sufi
cientes paraaprevenir Seremos capazes de nos
reerguer comonaçãoseo segundo resgate se
impusercontra toda aboaracionalidade técni
ca e o bom senso político Seremos capazes de
defender o interesse superior dos portugueses
e abondadedoprojetode umaEuropapacífica
governada por leis e não porhomens

