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INTRODUÇÃO 

 

Esta compilação de textos de vários autores tem como objetivo tentar divulgar as causas e as 

consequências da complexa situação económico-social atual.   

Embora os assuntos debatidos tenham sido apresentados de uma forma simples e acessível, 

os capítulos 4 e 5 poderão, eventualmente, apresentar algumas dificuldades para quem não 

tenha formação específica em economia. Mesmo assim, a sua leitura permite apanhar o 

sentido geral, mais importante do que a descrição dos processos da financeirização e da crise.   

A preparação de cada tema tratado exigiu pesquisar, em várias obras, as passagens 

referentes aos assuntos debatidos, a sua eventual tradução e compilação num texto coerente. 

As passagens das obras, que foram incluídas nos textos, estão identificadas em itálico e entre 

aspas. As obras e os respetivos autores estão igualmente referenciados.  

As fontes não constituem uma “bibliografia” propriamente dita pois este trabalho consiste na 

transcrição direta de textos e na sua compilação. Os verdadeiros autores deste trabalho são os 

investigadores, os economistas, os sociólogos, os jornalistas de investigação, etc. que, 

remando contra a maré do pensamento único neoliberal dominante, se esforçam por denunciar 

o pesadelo de uma regressão social sem precedentes para o qual a humanidade está a 

caminhar. Por isso, são apresentados logo no início deste trabalho.  

Os títulos das suas obras não foram traduzidos porque, no caso de aquelas se encontrarem 

traduzidos para português, os leitores, que eventualmente as queiram adquirir, poderão ser 

induzidos em erro se a tradução apresentada não for idêntica à da versão portuguesa. 

Cada capítulo foi propositadamente condensado e, por esta razão, não foi possível aprofundar 

convenientemente os assuntos abordados. Esperamos, no entanto, ter ajudado à 

compreensão do mundo conturbado em que vivemos e despertado o interesse dos leitores 

para que, por exemplo, através das obras referenciadas possam completar a informação 

transmitida.  

Este trabalho foi dividido em 12 capítulos.  

Se estiverem interessados em saber como é que os ricos não pagam impostos e vivem à 

nossa custa, então leiam os capítulos 1 e 2. 

Se estiverem interessados em saber como é que os banqueiros, gestores de fundos, etc. 

especulam com o nosso dinheiro e nos fazem pagar quando perdem, então leiam os capítulos 

3 e 4. 

Se estiverem interessados em perceber o sarilho em que nos meteram, então leiam os 

capítulos 5 e 6. 

Se estiverem interessados em saber como é que nos querem fazer pagar para sair dele, então 

leiam os capítulos 7 e 8.  
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Se estiverem interessados em saber como é que armadilharam a economia e a finança para 

não podermos sair dele, então leiam o capítulo 9. 

Se estiverem interessados em saber quais as consequências de pagarmos por uma crise que 

não provocámos, então leiam o capítulo 10. 

Se estiverem interessados em saber o que nos espera no futuro então leia os capítulos 11 e 

12. 

Se estiverem interessados em saber como é que o Mundo está todo “feito num oito” então leia-

os todos.  

 

COPYRIGHT - Este trabalho consistiu na transcrição e na compilação de passagens das obras 

referenciadas por as termos considerado relevantes no objetivo de denunciar a loucura das 

políticas económicas e socias que nos estão a conduzir para o abismo. Ter-se-á infringido a 

legislação de copyright? Ora, o objetivo a que nos propusemos representa não só a divulgação 

daquelas obras como igualmente da mensagem que elas encerram. Consideramos, portanto, 

que só se infringiria a legislação de copyright se retirássemos um qualquer benefício material 

deste trabalho.  
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 1. EVASÃO FISCAL  

 

“Deixem de mimar os ricos com isenções fiscais. Chegou a hora do nosso governo levar a 

sério o sacrifício partilhado” - Warren BUFFETT, o terceiro homem mais rico do mundo 

Antes mesmo da presente crise que levou ao resgate do sistema financeiro, com os 

consequentes custos para as finanças públicas, já os Estados Europeus tinham repetidamente 

apresentado défices orçamentais importantes. Isto, por sua vez, conduzia ao seu 

endividamento crescente. 

No entanto, o endividamento é apresentado como uma consequência das despesas com o 

Estado Social que, desde o fim da última guerra, tinha sido implantado nas democracias 

ocidentais. Como resultado, há um crescente apelo ao corte nestas despesas para equilibrar 

as contas públicas. 

 Mas serão os custos sociais o verdadeiro problema? 

“Mesmo sem transgredir a lei, as empresas, na selva do mercado financeiro transnacional, 

podem contornar como querem as suas obrigações fiscais ao fazer aparecer os défices nos 

países onde os impostos são mais elevados e os lucros onde eles são mais baixos. Por 

exemplo, na Alemanha, a BMW realizou na sua filial belga, um terço dos benefícios totais da 

empresa sem que aí tenha produzido um único veículo.” (1)  

Dirá o leitor, isto foi na Alemanha e o texto tirado de um livro escrito em 1997. O leitor tem toda 

a razão, desde esse tempo houve muita coisa que mudou…mas para pior! Agora não são só 

as grandes empresas dos maiores países que se entregam a estas manigâncias. 

“Em Portugal, a Galp Energia e a PT, por exemplo, recorreram a “holdings” na Holanda para 

beneficiar de um expediente fiscal que não ultrapassa os 5%.” (3) 

 “Mas esta não é a única maneira das empresas transnacionais fazerem baixar os impostos. 

Os peritos fiscais, ao seu serviço, também lhes aconselham outros métodos de planificação 

fiscal, como eles lhe chamam. O mais simples é o transfer pricing em que as despesas 

aparecem sempre mais elevadas onde a taxa dos impostos o é também. No entanto, quando o 

transfer pricing não consegue baixar os impostos suficientemente, recorrem a outras 

artimanhas como o double dip leasing em que utilizam diferentes regras oficiais de 

amortização das instalações em leasing ou o dutch sandwich em que se associa uma filial nos 

Países Baixos a um paraíso fiscal como as Antilhas holandesas ou a Suíça. 

As consequências deste turismo fiscal sem fronteiras são evidentes: arrastam a quase 

totalidade dos Estados do mundo numa competição entre sistemas fiscais. Como os diferentes 

países estão em concorrência para atrair os investimentos internacionais, só lhes resta uma 

solução: o nivelamento por baixo, como é o caso da Bélgica e da Irlanda. 

A depauperização das finanças do Estado pela economia sem fronteiras não é só uma questão 

de recursos. A nova transnacional desvia também para os seus cofres uma parte cada vez 

maior das despesas públicas. Ao mesmo tempo que competem para baixar as despesas, 
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também concorrem às melhores subvenções, tais como cedência gratuita de terrenos com 

todo o equipamento possível, estradas, caminhos-de-ferro, eletricidade, água e outras 

subvenções e ajudas. Esta corrida às subvenções, além de ruinosa e, na maior parte das 

vezes, absurda, revela até que ponto a politica e os governos se perderam no labirinto da 

economia global. A pressão da competição internacional leva os governos a propor vantagens 

financeiras que não são justificáveis por nenhum critério objetivo.” (1)  

”Em Portugal, o apoio financeiro do Estado às empresas privadas foi bastante superior ao 

concedido às empresas públicas. Por isso, não se pense que este apoio só teve lugar 

recentemente (mais de 24.000 milhões à banca, mais de 1.300 milhões de euros à Quimonda 

e sector automóvel, etc.”) pois “entre 2003 e 2007, de acordo com o Tribunal de Contas, a 

despesa do Estado com apoios financeiros não reembolsáveis a empresas públicas somou 

5.656 milhões de euros, mas a empresas privadas atingiu 6.694,3 milhões de euros, ou seja, 

mais de 1.000 milhões de euros do que às empresas públicas. E aos bancos e outras 

instituições financeiras, esta despesa do Estado, também não reembolsável, alcançou 1.537,6 

milhões de euros.” (6) 

Quer dizer, as grandes empresas não só não pagam como ainda recebem.  

“Postos em concorrência pela localização dos investimentos e a atribuição da poupança, os 

Estados já não dispõem de meios para se interpor entre as exigências do capital e as 

necessidades dos corpos sociais. Tendo perdido, na maior parte dos casos, o essencial dos 

seus meios de normalização conjuntural e de regulamentação económica, as suas forças 

consagram-se cada vez mais à criação de um espaço – logístico, social, financeiro, monetário 

e regulamentar – propício à manutenção ou ao acolhimento dos capitais no território nacional. 

Longe de exprimir uma divisão racional do trabalho, explorando ao máximo as capacidades de 

cada nação, a troca internacional traduz, em grande parte, a luta das empresas e das nações 

para aumentarem a sua participação no mercado e no rendimento mundial. Não é de admirar, 

nestas condições, que as trocas no mesmo ramo, resultado da concorrência para os mercados 

mais lucrativos, seja a forma dominante.” (2)  

No entanto, não são só as empresas que defraudam os Estados. Os super-ricos também não 

pagam impostos. Leona Helmsley, uma multimilionária norte-americana, dizia “Nós não 

pagamos impostos. Só os pequenos contribuintes pagam impostos” (3) e Warren Buffett, o 

terceiro homem mais rico do mundo, acrescentou “Deixem de mimar os ricos com isenções 

fiscais. Chegou a hora do nosso governo levar a sério o sacrifício partilhado.” (ibidem) 

Em França, devido a uma lei fiscal (“bouclier fiscal”), inventada para beneficiar os mais 

abastados, foram restituídos 30 milhões de euros a Liliane Bettencourt, detentora da 3ª fortuna 

de França, e uma das maiores do mundo, avaliada em 17 mil milhões de euros.  

“No entanto, estas classes sociais encontraram aliados de peso nos pacatos cidadãos das 

classes médias, que temendo resvalar na escada social, se transformaram em chauvinistas da 

prosperidade e recusam-se a pagar pelos grupos perdedores na roleta do mercado mundial: os 

beneficiários da ajuda social, os desempregados, os deficientes e os jovens sem formação. 

Agora também eles vociferam que cada um se deve ocupar individualmente da previdência 
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contra a velhice, a doença e o desemprego. Já não é aos que mais lucram com o sistema que 

eles atacam, mas aos hipotéticos pilha galinhas sociais: beneficiários do rendimento mínimo, 

desempregados e doentes de longa duração.” (1) 

Isto é precisamente o que acontece, por exemplo, na Grã-Bretanha, onde “o custo da fraude 

para o erário público (cometida pelos beneficiários das ajudas públicas), com os sistemas de 

proteção social, foi estimado em mil milhões de libras por ano. Mas, tal como mostraram as 

detalhadas investigações efetuadas pela firma de peritos contabilísticos Richard Murphy, 70 

mil milhões são perdidos anualmente através da evasão fiscal, ou seja, 70 vezes mais.” (5)  

 “Já não se deve falar da “ditadura dos mercados” mas da profunda cumplicidade dos governos 

com a finança, de tal modo flagrante que há quem a nomeie de “submissão voluntária” aos 

bancos e aos “hedge funds”. Torna-se, então, indispensável esconder as verdadeiras 

intenções. É, pois, necessário encontrar uma maneira de responsabilizar os cidadãos comuns 

pelo endividamento, quando é precisamente sobre eles que pesa, nomeadamente pelo IVA, a 

parte mais importante da fiscalidade. Daí o refrão repetido em uníssono: o país viveu e vive 

acima das suas possibilidades.” (4)   

 

No entanto a Evasão Fiscal é apenas uma gota no oceano das receitas subtraídas ao Estado.  
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2. OS PARAÍSOS FISCAIS (OFFSHORES) 

 

“Nós não pagamos impostos. Só os pequenos contribuintes pagam impostos” - Leona 
HELMSLEY, multimilionária norte-americana 
 

“Os paraísos fiscais não são um tema complexo apenas ao alcance de economistas e 

advogados, é um sistema ultrajante que rouba aos pobres para evitar que os ricos paguem 

impostos. No fim, a conta é sempre paga pelos pequenos contribuintes. Esta é uma das 

páginas mais negras da economia desde a época da escravatura. 

Os números são suficientemente esclarecedores da batota fiscal praticada pelas 

multinacionais e da ineficácia do sistema interno de monitorização dos fluxos financeiros para 

o exterior. O valor dos ativos transferidos de Portugal e estacionados em centros financeiros 

offshore ascende a 16 mil milhões de euros, o que equivale a 10% do PIB. Mundialmente, 

calcula-se que “o dinheiro estacionado nos Paraísos fiscais ascenda a 11.5 milhões de milhões 

de dólares, o equivalente a 50 vezes o PIB de Portugal e ao valor do PIB anual dos USA. 

Há três lugares na Zona Franca da Madeira que nos últimos 15 anos ultrapassaram a barreira 

das 1.000 empresas registadas. O terceiro andar do nº 88 da Rua das Murças (nos últimos 

meses as entidades migraram para o nº 98 da mesma rua) lidera o número de empresas 

concentradas por metro quadrado, com mais de 2.000 sociedades licenciadas. O nº 50 da 

Avenida do Infante regista cerca de 1.500 empresas que ao longo do tempo se instalaram no 

CINM (“Centro Internacional de Negócios da Madeira” – o mesmo que “Zona Franca da 

Madeira”). Em terceiro lugar surge a Suite 605 do Edifício Marina Fórum, um prédio situado no 

nº 77 da Avenida Arriaga, com 1.000 empresas instalada numa sala de 100 m2. As sociedades 

com sede em Delaware (EUA), Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) e Nassau (Bahamas) 

constituem os veículos offshore privilegiados para a criação das empresas instaladas na Suite 

605. 

Na Madeira, as empresas instaladas no CINM não pagam impostos, não geram riqueza, não 

criam postos de trabalho nem acrescentam inovação tecnológica. O investimento é 

exclusivamente na vertente financeira e fiscal. O dinheiro não chega a entrar em Portugal. 

Existe apenas um registo contabilístico das entradas e saídas. É um ato de pura perversão e 

batota fiscal e um truque de ilusionismo para enganar os contribuintes. Na prática a Zona 

Franca da Madeira tem sido instrumentalizada para filtrar fortunas e permitir que os lucros das 

multinacionais fiquem isentos de pagar impostos. 

Cheyenne é uma pequena e pacata cidade, com 60.000 habitantes, situada no Estado de 

Wyoming, conhecido por ser a terra dos búfalos e dos cowboys. Nesta jurisdição norte-

americana existe uma morada que abriga 2.000 empresas. O edifício localizado no número 

2710 da Thomas Avenue não é um arranha-céus cintilante com centenas de escritórios. Trata-

se de uma casa familiar de dois andares com pouco mais de 580 metros quadrados. 

O Presidente Barack Obama, durante um debate para as eleições presidenciais de 2008, na 

altura em que a crise dos subprimes tinha começado, referindo-se ao Ugland House, um 

pequeno edifício de escritórios em George Town, nas Ilhas Caimão, afirmou: há um prédio que 



10 
 

supostamente abriga 12 mil filiais de empresas norte-americanas. Este, ou é o maior edifício 

do mundo ou é a maior fraude fiscal.  

Várias multinacionais norte-americanas, como a Coca-Cola ou a Nike, optaram pelo refúgio 

fiscal holandês. Outras companhias decidiram abandonar os tradicionais offshores das Ilhas 

Caimão e das Bermudas e fixaram-se na pequena cidade medieval de Zug, na Suíça, onde 

apenas dispõem de uma caixa de correio comum. 

Segundo o economista Martin Sullivan, a migração de lucros para o exterior representa um 

rombo anual de mais de 60 mil milhões de dólares na receita fiscal não arrecadada nos 

Estados Unidos. De acordo com o relatório do grupo de pesquisa US PIRG, em 2010, cada 

contribuinte norte-americano pagou mais 434 dólares de impostos para cobrir a receita fiscal 

não cobrada, devido a técnicas de fuga ao fisco implementadas pelas multinacionais. Na 

prática, estas empresas nunca saíram dos Estados Unidos e continuam a ter acesso aos 

mesmos mercados, mão-de-obra, infraestruturas e segurança, mas pagam pouco ou nada pelo 

uso destas facilidades, violando os valores fundamentais da justiça fiscal.” (3) 

“Mas o segredo bancário nas zonas de evasão do capital, que a comunidade financeira 

internacional defende com unhas e dentes, não protege só aqueles que praticam a fraude 

fiscal. Não é por acaso se os principais paraísos fiscais se desenvolveram ao longo dos 

grandes itinerários do tráfico de droga.  

O Panamá e as Bahamas são conhecidos por serem centros de branqueamento financeiro 

para o tráfico de cocaína. Hong-Kong desempenha o mesmo papel para os lucros obtidos com 

o comércio da heroína oriunda da Ásia do sudeste, enquanto Gibraltar e Chipre são os 

guardiões do capital dos traficantes de droga do Próximo Oriente e da Turquia, afirma a 

economista britânica Susan Strange, resumindo assim a função das praças offshore na 

economia clandestina.” (1)  

“Portugal é uma porta de entrada para os estupefacientes que se encontram em trânsito para a 

Europa. Esta é uma das conclusões que consta no relatório oficial do Departamento de Estado 

norte-americano e que alerta para o branqueamento de capitais, o tráfico de droga e o 

terrorismo internacional. O relatório, que cita fontes do governo português, salienta que grande 

parte do dinheiro lavado em território nacional está diretamente relacionado com o narcotráfico. 

Há mais de 10 anos que o narcotráfico e as ligações ao offshore da Madeira, como destino 

para lavagem de dinheiro, constam de um mapeamento elaborado pela ONU, após um 

trabalho de partilha de informação com o FMI e a Interpol. 

 Muitas das multinacionais que desviam lucros através das empresas-fantasma, que montaram 

virtualmente no Funchal, têm a sua base produtiva instalada em locais onde a mão-de-obra 

barata representa um fator decisivo e comercializam os bens e serviços nos países 

desenvolvidos. Como refere a eurodeputada Eva Joly, os paraísos fiscais são armas de 

destruição maciça para o desenvolvimento dos países pobres. 

 O mito do défice de produtividade não está nos trabalhadores que todos os dias se levantam 

cedo e chegam tarde a casa, nem na legião de desempregados que procuram o sustento para 

as suas famílias. Está numa classe de parasitas profissionais que se recusa a participar no 
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esforço coletivo usando todos os truques par não pagar impostos. Os impostos são pagos 

pelos contribuintes que trabalham por conta de outrem, enquanto as grandes empresas jogam 

no xadrez dos offshores para fugir ao fisco. 

Uma sociedade saudável recorre às receitas públicas para financiar hospitais, escolas, 

habitações, segurança, infraestruturas de saneamento e água potável, redes de transportes e 

outros serviços básicos a que os pobres têm dificuldade ou impossibilidade de aceder através 

e recursos próprios. Nos últimos anos, os paraísos fiscais têm potenciado o declínio das 

receitas fiscais provenientes das multinacionais e das pessoas mais ricas e poderosas, 

forçando os governos a criar impostos complementares, com um impacto regressivo na 

distribuição da riqueza. 

Os paraísos fiscais são a peça-chave do puzzle da corrupção. Todos os anos, mais de um 

milhão de milhões de euros desaparecem da economia devido a práticas de corrupção. 

Grande parte desse dinheiro está escondida na banca offshore. Desde as técnicas sofisticadas 

de engenharia financeira e planeamento fiscal, passando pelos fluxos de capitais ilícitos da 

economia não registada, até ao dinheiro sujo das máfias, narcotraficantes e redes terroristas, 

todos os barões do dinheiro alimentam esta economia paralela que asfixia os pequenos 

contribuintes e impede os pobres de subirem na escada do desenvolvimento. Temos de ser 

claros. Há uma elite corrupta que controla a economia e o poder político e que se recusa a 

pagar impostos.” (3) 

Tanta batota e as portas do Casino ainda não abriram.  
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3. CAPITALISMO DE CASINO 
 

Acabarão os Financeiros por destruir o Capitalismo? -  Robert BOYER,  economista 

Foi a economista britânica Susan Strange que utilizou a expressão “Capitalismo de casino” 

para designar a especulação financeira e foi a Banca que escancarou as portas do “Casino” ao 

conseguir que fosse abolida a legislação que mantinha a separação entre os bancos de 

investimento (o casino onde os bancos fazem apostas por conta própria) e os bancos 

comerciais (o mealheiro onde aforradores depositam as suas poupanças e depois as 

emprestam a clientes para comprarem casas ou carros ou investir nos seus negócios, etc.).  

“Os bancos quiseram suprimir a todo custo o pouco que restava do Glass-Steagall Act 

(legislação de controlo bancário introduzida, após a crise de 1929, para limitar os riscos de 

contágio entre os bancos de investimento e os bancos comerciais, de modo a evitar as 

falências em cadeia) e nada conseguiu travar o seu intenso lobbying junto do legislador. (8) 

 “As autoridades políticas no seu conjunto foram simplesmente capturadas pelas elites 

financeiras, particularmente nos USA, onde os laços incestuosos entre Washington e Wall 

Street foram já muitas vezes denunciados”. (2) 

Uma vez libertos da legislação de controlo bancário, “os bancos acabaram por se desviar da 

sua função indispensável de crédito aos particulares e às empresas, para se lançarem em 

atividades de especulação financeira nocivas e desprovidas de qualquer utilidade social.” (4)  

“Os bancos de investimento e os “hedge funds” (fundos especulativos de alto risco) passam a 

poder comprar swaps contra instrumentos de dívida que nem sequer possuem. As pessoas 

estavam a jogar num casino onde os jogadores não eram obrigados a cobrir as suas apostas 

nem sequer a possuir os instrumentos financeiros para os quais contratavam seguros através 

da compra de CDS (Credit Default Swaps).” (11)  

“Ao transformarem utensílios de proteção - como os CDS – em utensílios de especulação, 

pisam a linha amarela que separa a inovação da manipulação.” (8) (“Naked CDS” e “Short 

selling” de títulos são dois instrumentos puramente especulativos mais próximo de jogos de 

casino do que de produtos financeiros propriamente ditos. Serão descritos em pormenor 

quando será tratada a especulação sobre as dívidas soberanas no capítulo 6). 

 “A proliferação de instrumentos financeiros e de mercados derivados dá, aos mercados 

internacionais de capitais, a aparência de uma feira de riscos. Estas inovações financeiras em 

cadeia não teriam sido possíveis se não fosse a vaga de desregulamentação dos mercados 

financeiros que, combinada com a revolução das comunicações (a emergência de uma rede 

financeira global funcionando em contínuo em quase todos os fusos horários) reforçou o 

processo de globalização financeira.  

Além do mais, uma nova teoria económica veio reforçar uma ideologia liberal que, de certo 

modo, se tinha desvanecido depois da crise de 1929. Segundo a “hipótese dos mercados 

eficientes” então formulada, os mercados, libertos dos constrangimentos regulamentares 

deviam-se estabilizar e autoequilibrar. A crença nas virtudes da autorregulamentação torna-se 
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dominante durante os últimos trinta anos e, tal como o consenso que se formou acerca da 

finança autorregulamentada, liberalizada e privatizada, também a crença nas virtudes do 

mercado livre e na necessidade de limitar o campo de intervenção do Estado se torna 

generalizada. O princípio geral passa a ser as próprias instituições financeiras a fixarem as 

suas próprias regras prudenciais.” (8) 

Os bancos, sem uma regulamentação institucional que os retenha, passam a correr riscos 

excessivos porque se sabem protegidos por um prestamista de última instância (o Estado e os 

Bancos Centrais). 

“Também o sistema de comissões não só conduz à tomada de riscos mas igualmente a 

subestimá-los ao incitar os corretores, os gestores e os banqueiros a privilegiar os lucros a 

curto prazo fossem quais fossem os riscos a longo prazo. A crise dos subprimes mostrou que 

numerosos atores a todos os níveis da cadeia tinham ultrapassado os limites do risco 

suportável. (ibidem)  

Empréstimos hipotecários eram concedidos a pessoas que não tinham nem rendimentos, nem 

trabalho, nem qualquer valor que servisse de colateral, quando, normalmente, os prestamistas 

exigem, a quem contrai um empréstimo hipotecário, que tenha um trabalho estável com um 

rendimento suficiente para pagar a hipoteca ou, então, que possua um valor que sirva de 

colateral. Havia mesmo um termo em calão para estes empréstimos subprime - NINJA (no 

income no job no asset). 

Os bancos também aumentaram o efeito de alavancagem de endividamento para melhorar a 

sua rentabilidade sendo que “o efeito de alavancagem, que era de 12 para 1, será a partir de 

agora, em média, para os cinco maiores bancos americanos, de 33 para 1 (33 dólares de 

dívida para 1 dólar de fundos próprios).” (10) 

“É inadmissível que bancos respeitados na praça, garantidos de facto pelos Estados contra o 

risco de falência, se transformem em casinos para o proveito dos seus acionistas e dirigentes e 

em detrimento dos cidadãos contribuintes.” (8)   

Além da falência de um dos maiores bancos americanos (Lehman Brothers), que pôs em 

perigo todos os bancos de negócios, calcula-se que “o custo de garantias, recapitalização e 

outros métodos de resgate (pelos Estados) do sistema financeiro global tenha sido, 

dependendo do método de cálculo, entre 3 e 13 triliões de dólares” (9) (se forem ou não 

incluídos os custos das perdas de produção incorridas devido à crise).  

Nos casinos, a Banca acaba sempre por ganhar. 

“As riquezas com que nos enchem os olhos são, muitas vezes, nada mais do que vagas 

entidades que servem de pretexto ao desenvolvimento de produtos derivados que nada têm a 

ver com aquelas mesmas entidades. Produtos derivados, que atualmente invadem a 

economia, que a reduzem a jogos de casino e a práticas das casas de apostas. Os mercados 

dos produtos derivados são, hoje em dia, mais importantes do que os mercados clássicos. 

Ora, esta nova forma de economia deixou de investir, ela aposta.  

Ela identifica-se com a aposta, mas apostas sem garantias reais, em que se aposta não tanto 

em valores materiais ou mesmo em trocas financeiras mais simbólicas (indexadas a ativos 
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reais), mas em valores virtuais, inventados com o único propósito de alimentar os seus 

próprios jogos. Ela consiste em apostas feitas em pressupostos de negócios que ainda não 

existem, e que muito provavelmente nunca existirão. É a partir desses pressupostos que se 

joga em títulos, em dívidas, em taxas de juro e de câmbio, a partir de agora esvaziados de 

qualquer sentido, relativos a projeções puramente arbitrárias, próximas da fantasia mais 

alucinante e de profecias de ordem parapsíquica. Ela consiste, sobretudo, em apostas feitas 

sobre os resultados de todas aquelas apostas.  

Um verdadeiro tráfico onde se compra e vende o que não existe, onde se trocam, não ativos 

reais nem mesmo símbolos baseados nestes ativos, mas onde se compra e onde se vende, 

por exemplo, os riscos incorridos em contratos a médio e longo prazo que ainda não foram 

concluídos, ou que são apenas imaginados; em que se cedem dívidas que serão por sua vez 

negociadas, revendidas, recompradas sem limite; onde se concluem, na maior parte das vezes 

por acordo mútuo, contratos vácuos, sobre valores virtuais que antes de serem criados já 

estão a ser objeto de garantias, que suscitarão outros contratos, sempre concluídos de comum 

acordo, relativos à negociação destes mesmos contratos! “Opções sobre opções sobre 

opções” gracejava irritado o ex-chanceler Helmut Schmidt, em Abril de 1996, com ar de quem 

estava a ser importunado por garotos turbulentos. Ele confirmou que, nestes mercados 

surrealistas, se faziam “cem vezes mais transações” do que nos outros.  

Estes mercados não resultam em nenhuma criação de riquezas, em nenhuma produção real. 

Nem mesmo necessitam de uma residência imobiliária. Nem têm empregados visto que no 

limite lhes basta apenas um ou, quando muito, alguns telefones e computadores, para tratar 

dos inúmeros mercados virtuais.” (7) 

Fuga ao fisco, fraudes através dos offshores, capitalismo de casino e, no entanto, ”a era da 

grande moderação”, que vai de 1985 a 2007, é caracterizada pelo recuo da inflação, pelos 

progressos da mundialização, pela aceleração dos ganhos de produtividade devidos à difusão 

das novas tecnologias de informação” (8) e… por um crescimento sem precedentes.  

No entanto este crescimento revelou-se frágil visto que repousava em bolhas financeiras, em 

bolhas imobiliárias e num agravamento do endividamento. 

“Se olharmos para o passado verificamos que, do ponto de vista económico, tínhamos vivido 

na Idade do Ouro mas que acabou por ser uma falsa idade de ouro porque tinha sido baseada 

no endividamento e numa insustentável bolha de crédito alicerçada num sistema financeiro 

que, como se verificou, corria impensáveis e loucos riscos. Mas naquela altura ninguém o 

sabia.” (10) 
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4. A FINANCEIRIZAÇÃO DA ECONOMIA 

 

“O Mundo está nas mãos destes tipos” (banqueiros de Wall Street e os seus gestores de 

fundos) - Michel CAMDESSUS, diretor do FMI 1987 – 2000 
 

“Por toda a parte onde vigorava a economia liberal, os bancos cuidavam da irresponsabilidade 

financeira como se se tratasse de um recurso valioso, quase como um recurso natural, que 

devia ser amorosamente cuidado e educado. O crédito barato estava em toda a parte: 

telefonemas a toda a hora de prestamistas e cartas com formulários pré-preenchidos para 

pedidos de cartões de crédito chegavam quase diariamente e quando telefonei ao meu banco, 

Barclays, mesmo antes de me oferecerem a opção de obter o saldo da minha conta ou falar 

com um operador, uma mensagem pré-gravada convidava-me a obter um novo empréstimo. 

Os tomadores de empréstimos eram empurrados a empanturrarem-se de crédito barato tal 

como os gansos eram empanzinados para produzir foie-gras.  

Com a apropriação direta do capitalismo pelo setor financeiro, os gestores bancários, para 

fazerem dinheiro e ganharem mais comissões (que normalmente constituem 60% dos seus 

vencimentos), passaram simplesmente a correr mais riscos.” (10)  

“Remunerados à comissão, os banqueiros são incitados a propor às empresas operações, que 

eles próprios elaboram, mais lucrativas muitas vezes para os bancos do que para as próprias 

empresas.”(2) (como foi o caso dos “Swaps” em Portugal).   

“Ficou-se a dever ao clima existente o facto do setor financeiro ter-se podido portar 

descontroladamente e este clima foi a vitória incontestada do sistema capitalista numa clara 

hegemonia ideológica de um tipo que nunca antes tinha acontecido: era a primeira vez (devido 

à queda do Muro de Berlim) que o capitalismo, apesar de ser o sistema político-económico 

mundialmente dominante, não se sentia ameaçado. 

A versão do capitalismo que se espalhou por todo o Mundo tinha a sua fundamentação 

ideológica desde Adam Smith, via Friedrich Hayek e Milton Friedman, e a fórmula envolvia a 

liberalização dos mercados, desregulamentação da economia e especialmente do setor 

financeiro, privatização do setor estatal, baixos impostos e o mínimo possível de despesas 

públicas.” (10) 

“A reviravolta liberal, o regresso em força da ideologia do “laisser-faire”, a formalização de uma 

teoria económica fundada no princípio de mercados financeiros eficientes que se 

autoequilibram e que se devem deixar prosperar, fornecem uma explicação à crise” (8) e à 

expansão descontrolada do setor financeiro.  

“O processo começou com a eleição de Mrs. Thatcher em 1979. Uma das suas primeiras 

medidas foi a abolição do controlo de câmbio que abriu as portas do Reino Unido. ao fluxo do 

capital internacional. Legislação subsequente culminou no “BIG Bang” de 1986. Foi este o 

momento em que o processo de desregulamentação, que poderia ter levado anos ou mesmo 

décadas, foi empacotado numa única lei: todas as barreiras, separações e regras 

historicamente estabelecidas que demarcavam as diferentes áreas da banca e da finança 
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assim como as regras da sua participação na Bolsa foram simultaneamente abolidas. O 

resultado foi um crescimento sem precedentes mas que tinha dois grandes defeitos: não só 

era iníquo como não era sustentável.” (10) 

“Chega-se, assim, durante os anos 1980 e 1990 à criação de um sistema financeiro 

internacional sem barreiras. Anteriormente os banqueiros concediam créditos a clientes que 

eles conheciam pessoalmente e com os quais eles mantinham uma relação privilegiada. Agora 

as empresas e todos os agentes não-financeiros passam a poder aceder livremente aos 

mercados e aos intermediários financeiros dos outros países e ainda utilizar as suas moedas 

nacionais para investirem ou se endividarem. A emissão e as transações de títulos (ações, 

obrigações) desenvolvem-se graças ao crescimento importante dos fundos de pensões e dos 

fundos de investimento que compram e gerem grandes quantidades de ativos. 

O regime de crescimento puxado pela finança faz da Bolsa a medida de sucesso das 

empresas, o lugar onde se formam as expectativas sobre o futuro e uma das referências na 

formação da política monetária. O valor acionista impõe-se então como o objetivo central na 

organização e gestão das empresas. À medida que se aprofunda a reorganização das firmas, 

os salariados perdem o seu poder de negociação e, finalmente, no fim deste longo processo, a 

aliança dos salariados e dos empresários é substituída pela aliança destas mesmas empresas 

com a finança.” (8) 

A sofreguidão de dividendos, sentida por um pequeno número de indivíduos, torna-se no motor 

que vai fazer fusionar empresas saudáveis e despedir milhares de pessoas, que vai 

deslocalizar a produção para se aproveitar de mão-de-obra mais barata e que vai criar um 

mercado mundial de ações, propriedade de fundos de investimento, de seguros e de fundos de 

pensões de reforma, que exercem pressões, cada vez maiores, sobre os rendimentos das 

empresas.  

Os salários reais estagnam, “para a maior parte das famílias Americanas, mesmo antes do 

começo da recessão, os vencimentos ajustados pela inflação eram inferiores aos da década 

precedente, os lucros das empresas disparam enquanto o rácio do vencimento do CEO (“Chief 

Executive Officer”, ou seja, o Presidente da companhia) para o de um trabalhador típico passa, 

em 2010, de 243 para 1” (13), através sobretudo das opções-de-ações (“stock-options”).  

“Em 1995, o conselho de remunerações, encarregado de fixar os salários dos dirigentes da 

empresa francesa Usinor-Sacilor, que ia ser privatizada, descobre que a remuneração do 

Presidente, Francis Mer, é ridiculamente baixa e propõe que seja aumentada de uma parte 

variável em opções-de-ações, o que lhe iria provavelmente quadruplicar o seu salário. O 

Presidente, apaixonado mais pela indústria do que propriamente pelo dinheiro, recusa, porque 

fica chocado pelo exagero daquela remuneração. Ficou a saber, no entanto, a razão pela qual 

este nível de remuneração dava confiança aos investidores: o salário muito elevado de um 

Presidente é uma garantia de que a massa salarial será contida e os dividendos serão bem 

tratados.” (14)  

Não consta que este novo método de gestão de empresas tenha sido devidamente divulgado 

pelos órgãos de comunicação social francesa. 
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“A titrisação dos créditos imobiliários e o sistema de “home equity loan” (espécie de segundas 

hipotecas) permitiam às famílias americanos aumentar o seu consumo apesar da estagnação 

senão mesmo da descida dos seus rendimentos. A atividade bancária transforma-se. Ao titrisar 

a carteira de créditos, os bancos contribuem a transferir o risco para outros atores financeiros 

mas, se a titrisação permite aos bancos de disseminar o risco ao ceder os créditos a outros 

investidores, estes, muitas vezes, endividam-se nestes mesmos bancos para financiar a 

compra daqueles produtos. Entre estes clientes encontram-se os “hedge funds” que utilizam 

importantes efeitos de alavancagem (endividam-se na banca para adquirirem produtos 

derivados que têm uma rentabilidade superior). As estratégias de risco dos “hedge funds” 

incluem também a titrisação e pela importância das posições que tomam são um fator de 

volatilidade dos mercados. 

Os “hedge funds” tal como os fundos de capital-investimento (“private equity”) fazem parte da 

finança fantasma (“shadow finance”), verdadeiro sistema bancário paralelo, que escapa 

totalmente a todo o tipo de regulamentação. A maior parte dos riscos incorridos pelas 

instituições financeiras sejam estas bancos, seguradoras, “hedge funds” ou fundos de “private 

equity” escaparam à vigilância do regulamentador. Assim, a crise dos “subprimes”, embora se 

tenha propagado pelo canal bancário, não passa de uma crise da finança fantasma”. (8) 

“Pouco a pouco, no mundo inteiro, os governos perdem a faculdade de intervir na evolução da 

sua própria Nação. Em abril de 1995, o primeiro-ministro britânico, John Major, deplora, por 

exemplo, que os acontecimentos nos mercados financeiros se passem a uma velocidade e em 

dimensões que os colocam fora de qualquer controlo por parte dos governos e das instituições 

internacionais e o antigo primeiro-ministro italiano, Lamberto Dini que, no entanto, já tinha 

anteriormente sido presidente do Banco Central do seu país, acrescentou: “não se pode 

permitir aos mercados de destruir a política económica de um país inteiro”. Já o antigo 

presidente francês, Jacques Chirac, considera que todo o setor financeiro é condenável e não 

hesitou em qualificar a casta dos corretores bolsistas como a SIDA da economia mundial.  

Só que esta evolução foi provocada pelos próprios governos das grandes potências 

económicas. “A partir do começo dos anos 70, em nome do dogma económico do mercado 

livre e sem fronteiras, foram esses governos que abateram sistematicamente todas as 

barreiras que permitiam até então regular o tráfego internacional de fundos e capitais e, 

portanto, de o tornar controlável. Agora queixam-se, tais aprendizes de feiticeiros 

desamparados, de já não conseguirem controlar os fantasmas que eles próprios e os seus 

predecessores invocaram. Submetido à pressão anárquica exercida pelos mercados, o poder 

político acaba por ser cilindrado pelo sistema financeiro.” (1) 

“É a multiplicação das inovações no seio do sistema financeiro e não a economia real que 

lança o processo da corrida especulativa que conduziu à crise.” (12)   
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5. A CRISE DE 2008 ( SUBPRIMES) 

 

“Porque não nos avisaram?” – ELISABETH II, diante de uma plateia de economistas na 

London School of Economics 

 

Pergunta mordaz, porque a Rainha de Inglaterra percebera que eles não tinham previsto o 

cenário da crise. Mas a pergunta também tinha outra implicação: como se o facto de as 

autoridades públicas serem prevenidas a tempo, fizesse com que elas pudessem agir para 

evitar a crise.  

 

E, no entanto, três meses antes, “em setembro de 2008, Ben Bernanke, presidente do FED, 

estava quase a assistir, impotente, ao colapso da economia mundial por não ter sido capaz de 

convencer os responsáveis políticos a adotar um plano de urgência.  

Em Agosto de 2007, a crise imobiliária americana torna-se numa crise de crédito pois provoca 

o congelamento da liquidez do mercado e um começo de pânico que os bancos centrais 

tentam de conter. Mas foi no mês de setembro de 2008 que a crise se tornou sistémica e 

ameaçou arrastar a finança e a economia mundial. Durante um mês, entre 10 de setembro e 8 

de outubro, nada pôde parar a reação em cadeia conduzindo à implosão do sistema: 

congelamento do crédito interbancário, depositantes em pânico, mercados em que não há 

preços nem compradores, banqueiros à beira da falência, regulamentadores que nada 

regulamentavam e políticos à procura de bodes expiatórios. Os “home equity loans”, que 

permitem às famílias de consumir em se endividando sobre o valor dos seus bens imobiliários, 

conheceram um aumento sensível da taxa de crédito mal parado a partir de janeiro de 2008.  

Assim, a crise de crédito expande-se e a economia real é, por sua vez, apanhada: o 

abrandamento económico num contexto de preços imobiliários em queda livre torna o crédito 

ao consumo mais difícil. A partir de agora são três crises que conjugam os seus efeitos e se 

autoalimentam: a crise imobiliária, a crise financeira e a crise económica. Entre a falência de 

Lehman Brothers e a aprovação do TARP (Troubled Asset Relief Program) pelo Congresso, o 

pânico financeiro apodera-se dos USA e a seguir do mundo. A crise transforma-se então 

radicalmente, de financeira, torna-se económica, de americana torna-se global, de privada 

torna-se publica.” (8) 

 “Durante os anos de euforia, enquanto os juros estavam baixos e o dinheiro era barato, as 

pessoas pediam emprestado para comprar as suas casas ou então pediam segundas 

hipotecas apoiadas no crescente valor das suas habitações que, na realidade, eram tratadas 

como se fossem ATM’s gigantes. Depois gastavam-no indiscriminadamente, como descrito por 

Greenspan em 1995.” (10) 

“O programa de acesso à propriedade do alojamento pelas minorias e grupos desfavorizados 

da população dos USA, promovido pela administração republicana, vai fazer surgir uma 

oportunidade de obter lucros onde se precipitam os estabelecimentos de crédito hipotecário. 
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Estes, nas suas ofertas de crédito, vão progressivamente dispensar a exigência de critérios de 

solvabilidade tais como o rendimento do requerente, um mínimo de entrada inicial, e a garantia 

de um colateral, na esperança que a explosão dos valores do imobiliário seja uma garantia 

suficiente.” (12)   

“Dada a fraca solvabilidade destes emprestadores (empréstimos subprime) esperava-se uma 

taxa de crédito mal parado estatisticamente estabelecido. O problema foi quando estas taxas 

excederam de longe as previsões. Em agosto de 2007, treze organismos de crédito imobiliário 

já tinham declarado falência e doze outros conheceram grandes dificuldades, um das quais 

Countrywide que, para pura e simplesmente evitar a falência, teve que se vender por uma 

soma irrisória ao Bank of America em janeiro de 2008.            

No entanto, a crise não tem como origem causas exógenas (como a bolha imobiliária), mesmo 

se estas a puderam pôr em movimento, mas, pelo contrário, causas endógenas inerentes ao 

funcionamento do sistema financeiro. A ideologia da autorregulamentação dominante conduziu 

a fazer da regulamentação e da supervisão financeiras americanas uma espécie de grande 

gruyère composto de enormes buracos onde a inovação financeira se pôde infiltrar sem 

dificuldades, com as mãos livres para acumular lucros e riscos ao abrigo de qualquer controlo.   

Desequilíbrios globais (os USA deficitários e a China excedentária, a Alemanha excedentária e 

os países do sul da Europa deficitários), politica monetária laxista (juros de referência muito 

baixos), regulamentação permissiva e ação política complacente, são outros tantos fatores 

explicativos importantes desta crise. 

 Mas quando este modelo económico estava a ser debatido, quando a mundialização estava a 

ser posta em causa, quando os desequilíbrios globais, os perigos da inovação financeira, o 

laxismo das políticas monetárias, a ineficiência dos mercados e a repetição das bolhas e dos 

colapsos tinham sido amplamente denunciados” (8), como é, então, possível que ninguém na 

plateia de economistas da London School of Economics tenha previsto a crise?  

“A resposta pode ser obtida na maneira como os bancos medem e gerem o risco. Para se ficar 

verdadeiramente cego diante de uma crise desta magnitude é necessário, antes de tudo, estar 

apoiado numa teoria de risco que nega a possibilidade de poderem acontecer situações 

catastróficas e deixar totalmente a gestão deste risco aos interesses do setor privado. 

Logo, uma das razões porque ninguém previu a crise reside nos próprios modelos que os 

bancos usam para fazerem previsões de risco. Tais modelos veem o futuro como uma réplica 

do passado seguindo uma distribuição estatística normal e tais tecnologias dá-nos uma ilusão 

de controlo. Não só não a previmos, como não a podíamos prever porque, antes do mais, não 

pensávamos que ela seria possível” (9).  

Com o intuito de eliminar o risco nos seus investimentos, a Finança encheu-se de matemáticos 

que criaram modelos como, por exemplo, o Capital Asset Pricing Model (CAPM) que implica 

cálculos do nível requerido pela Física. Mas cometeram o erro de confundir risco com 

incerteza. A LTCM (Long Term Capital Market), um “edge fund”, reduziu a incerteza da Rússia 

de poder fazer default nos seus pagamentos, a um risco com probabilidade zero, isto é, tal não 

podia nunca acontecer. Mas aconteceu e apesar da LTCM ter quadruplicado o seu valor, em 
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quatro anos, acabou por implodir em 1998. Como Keynes uma vez observou, não há nada tão 

desastroso como uma política racional num mundo irracional. 

“Mas a causa mais profunda porque não previmos a crise, reside nas teorias de uma geração 

de pensadores economistas que somente viam virtudes nos mercados e malefícios na 

intervenção do estado.” (9)    

E, no entanto, o Estado, que era o problema, vai tornar-se na solução. Com a falência do 

Lehman Brothers e a paralisia financeira que se estende pela finança mundial devido ao 

esgotamento do crédito interbancário, são os estados que são chamados a intervir para 

fornecerem liquidez aos mercados e evitarem a falência da banca: “A primeira preocupação 

dos governos europeus é de evitar o pânico dos depositantes ao anunciar uma extensão das 

garantias dos depósitos pois o pânico dos depositantes pode, na realidade, matar um banco 

são. No total, foram mobilizados quatro instrumentos de intervenção: A garantia dos depósitos 

para evitar movimentos de pânico, entre os pequenos aforradores, e cenários de falências em 

série; a garantia do crédito interbancário para tornar fluído o financiamento da economia; a 

recapitalização dos bancos em dificuldade para evitar as falências e a compra dos ativos 

tóxicos para permitir aliviar o balanço dos bancos. (8) 

Deste modo, “os governos consagraram somas elevadas no resgate dos bancos e, assim, 

transferiram os encargos para os cidadãos.” (4). A dívida privada tornou-se pública. 

“Como reduziram consideravelmente a imposição dos rendimentos do capital e dos lucros e 

permitiram a evasão fiscal para os paraísos fiscais, muitos países ficaram gravemente 

endividados. O nível de endividamento destes países aumentou consideravelmente sob o 

duplo efeito da recessão e do financiamento do resgate dos bancos.” (ibidem) 
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6. AS DÍVIDAS SOBERANAS  
 

“Há uma guerra entre as classes, não é verdade? Mas é a minha classe, a classe dos 

ricos, que declarou a guerra, e estamos a ganhar! “- Warren BUFFETT, o terceiro homem 

mais rico do mundo  

 

“O rebentar da bolha imobiliária nos USA levou a que os insolvíveis devedores americanos não 

pagassem os créditos que lhe tinham sido concedidos o que, antes do mais, conduziu a uma 

crise de liquidez em agosto de 2007. Apesar de uma intervenção maciça dos poderes públicos, 

as dificuldades dos bancos mantinham-se e a crise dos “subprimes” estende-se à economia 

real no Outono de 2008. Os governos reagem através de vastos planos de relançamento da 

economia que favorizam, no começo de 2010, o descontrolo das finanças públicas em vários 

países.” (15)  

Assim, “todos os países da zona euro conheceram um aumento do seu nível de endividamento 

devido ao duplo efeito da recessão e do financiamento do resgate dos bancos e se é verdade 

que a crise da dívida pública nos países da zona euro foi iniciada pelo aumento das despesas 

públicas associadas ao plano de luta contra a difusão da crise dos “subprimes”, ela alimenta-se 

também pela insuficiência senão mesmo a incoerência das instituições europeias: falha do 

sistema de vigilância instituído pelo Pacto se Estabilidade e Crescimento, confiança excessiva 

numa integração de acordo com as regras estabelecidas mas sem solidariedade fiscal entre os 

Estados membros, erros de diagnóstico do BCE que pensou que a estabilidade monetária 

seria suficiente para estabilizar qualquer crise financeira e o abandono progressivo de 

estratégias comunitárias em favor de negociações diretas entre os Estados membros.” (4) 

“No entanto, não se pode falar de crise das dívidas soberanas causada pela despesa 

excessiva dos Estados sem que se tenha em consideração a despesa e as contínuas 

responsabilidades causadas pela rutura dos sistemas bancários nacionais. O que começou 

como uma crise bancária vai acabar como uma crise bancária, mesmo se ela passa pelas 

contas do Estado.” (9) – (Ver ANEXOS 1 e 2) 

“Na realidade, o rebentar das bolhas imobiliárias fez mais do que mergulhar na recessão os 

países afetados; pôs igualmente os seus orçamentos sob uma enorme pressão. Os 

rendimentos caíram abrutamente assim como a produção e o emprego; os gastos com 

subsídios de desemprego dispararam e os governos ficaram a contas com dispendiosos 

resgates bancários na medida em que garantiram não somente os depósitos mas, em muitos 

casos, as dívidas que os bancos incorreram junto dos bancos de outros países. Deste modo a 

dívida e os défices dispararam e os investidores ficaram cada vez mais apreensivos e os juros 

da dívida a longo prazo dispararam. (21) 

“Qualquer narrativa que identifique a despesa desnecessária feita pelos governos 

anteriormente à crise de 2007 como a causa da crise é mais do que simplesmente falsa pois 

não só não é inocente como é sectária (nós diríamos: ou é ignorância ou é desonestidade). O 

que aconteceu foi que os bancos em vez do crescimento anunciado acabaram por incorrer em 
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perdas, passaram os custos destas para o Estado e depois o Estado foi acusado de gerar a 

dívida assim como foi igualmente acusado da crise que deve, evidentemente, ser paga através 

de cortes no orçamento. Os bancos podem ter incorrido em perdas mas são os cidadãos que 

terão que pagar por eles. 

A crise na Europa não tem nada a ver com os Estados e tudo a ver com os mercados. É uma 

crise do setor privado que, mais uma vez, se tornou na responsabilidade do Estado. O que 

eram essencialmente problemas de dívida do setor privado foram rebatizados como “a Dívida” 

gerada pela despesa pública “descontrolada”. A crise fiscal em todos estes países (PIIGS) foi a 

consequência da crise financeira que lhes foi cair em cima e não a sua causa. (4) 

Tomemos o caso de Portugal como exemplo: “Portugal pode ter gasto um substancial 

montante na modernização das suas infraestruturas e mesmo construído algumas 

autoestradas de necessidade duvidosa, mas não se pode dizer que foram gastos do “outro-

mundo”. São as deficiências do setor privado que acabaram por criar os passivos do setor 

público que os povos Europeus têm agora de pagar com programas de austeridade que fazem 

a situação piorar em vez de melhorar. 

A dívida líquida em percentagem do PIB era, em 2.000, de 52% e, em 2007, de 66%, o que 

não indicam que se tenha incorrido em gastos ostentatórios. Já em 2010, a dívida pública e 

privada alcançou 240 % do PIB”. (ibidem) 

“E é aqui reside a Grande Ilusão Europeia: a crença de que a crise europeia foi 

essencialmente causada pela irresponsabilidade fiscal. Os países incorreram em défices 

orçamentais excessivos, a história que se conta, enterrando-se demasiadamente em dívida e o 

que é importante agora é impor-lhes regras que impeça isto de voltar a acontecer.” (21)  

“Em maio de 2010, no final de longas e tensas negociações, um acordo foi concluído em 

Bruxelas para a criação de um plano de luta contra os riscos de contágio das dívidas 

soberanas no montante de 750 biliões de euros. Um banqueiro britânico comentou, em relação 

a este plano, que era mais fácil de o fazer aceitar dizendo que servia para salvar a Grécia, a 

Espanha e Portugal do que confessar que ele servia, sobretudo, para salvar e ajudar os 

bancos. Uma opinião partilhada pelo Financial Times: fundamentalmente não está em causa 

uma crise de dívidas dos Estados mas de uma crise bancária amplificada por uma crise de 

coordenação das políticas no seio da U.E. (Ver ANEXOS 1 e 2) 

As crises capitalistas foram sempre simultaneamente económicas e financeiras. Com raras 

exceções, rebentaram sempre no setor bancário ou na Bolsa. A ajuda maciça dada aos 

bancos e aos fundos de investimento em setembro-outubro 2008 traduz a força social e 

política dos acionistas-proprietários dos bancos e dos grupos industriais, dos gestores de 

fundos de investimento e dos dirigentes pagos em “stock-options” (ver Capítulo 3) e o sucesso 

do resgate permitiu-lhes preservar a sua influência.” (4)  

Como foi referido no Capítulo 3, o custo total do resgate do sistema financeiro mundial pelos 

contribuintes cifra-se entre os 3 e 13 triliões de dólares. 
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Mas na formação das dívidas soberanas devemos ter igualmente em conta a especulação 

sobre essas mesmas dívidas. Analisamos a seguir algumas das formas que essa especulação 

pode tomar: 

1. Venda de títulos a descoberto (short selling) e CDS a descoberto (naked CDS): Os CDS são 

contratos de seguro sobre títulos de dívida, em caso de não reembolso. Diz-se que são a 

descoberto quando se compram estes contratos sem se possuir o título financeiro que 

corresponde a esses contratos. É como se alguém fizesse um contrato de seguro sobre uma 

casa que não possui fazendo votos para que ela ardesse. (um exemplo típico de capitalismo 

de casino que só recentemente foi proibido pelo Parlamento Europeu). Mas não é tudo, o 

especulador também pode vender esses títulos sem os ter (short selling), prometendo entregá-

los numa data ulterior, ou seja, no nosso exemplo, vende a casa sem a ter, mas promete 

entregá-la mais tarde porque aposta que o seu preço vai baixar (outro exemplo de capitalismo 

de casino). 

Em primeiro lugar, a existência de CDS (seguros em caso de incumprimento) sobre a dívida de 

um país lança a dúvida nos mercados de capitais sobre a solvabilidade desse país. Por outro 

lado, a venda maciça dos títulos da dívida de um país equivale a um sinal, para esses 

mercados, de que alguns investidores estão a querer desembaraçar-se daqueles títulos, o que 

leva a que o seu valor caia. Na realidade, o especulador, nem sequer tem os títulos que está a 

vender.  

Perto da data aprazada para os entregar, compra-os no mercado secundário ganhando a 

diferença entre o preço pelo qual os vendeu antes de os possuir e o preço pelo qual acaba de 

os comprar. Se aquele país entretanto entrar em incumprimento, recebe igualmente o valor do 

seguro (CDS). E é assim, que ele ganha de duas maneiras e ajuda a arruinar um país como a 

Grécia, entre outros.  

2. Especulação em caso de falta de liquidez: Os investidores compram dívidas dos Estados 

(dívidas soberanas) porque, como qualquer dívida, rende juros e porque, até recentemente, as 

dívidas soberanas eram consideradas seguras. Entre os investidores estão os fundos, como os 

fundos de pensões, os bancos e particulares endinheirados e os fundos especulativos de alto 

risco “edge funds”. Quando os investidores têm necessidade de liquidez, recorrem à venda dos 

seus ativos em títulos. 

Suponhamos que um investidor comprou 100 euros de dívida portuguesa a 6% ao ano e, que 

ao fim de 6 meses, tem absoluta necessidade de os vender. Em princípio, deveria receber 103 

euros, ou seja, os 100 euros do valor nominal dos títulos mais 3% relativos a 6 meses de juros. 

Mas o comprador vai apostar na descida do valor dos títulos portugueses e só os vai comprar 

por um valor mais baixo, digamos, 101 euros. O vendedor perde, assim, 2% de juros e o 

comprador, no fim do ano, quando os títulos da dívida vencerem, recebe 106 euros. Como os 

comprou por 101, tem um lucro de 5 euros, o que equivale a um rendimento de 5% em 6 

meses, ou seja, 10% ao ano. Visto que a dívida portuguesa já está a render 10% ao ano, esta 

taxa torna-se agora numa taxa de referência dos mercados, aquando da próxima emissão de 

dívida.  
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3. Contágio das dívidas soberanas: “Quando os credores acreditam que o valor dos títulos da 

dívida de um país vai baixar, decidem livrar-se deles o mais rapidamente possível. Nesta 

situação estão perante um dilema: se se livram deles correm o risco de que, todos aqueles que 

possuem títulos do mesmo país façam também o mesmo, o que resultará no colapso dos seus 

preços. Se se tratar de ativos gregos, é o preço destes ativos que colapsam.  

Antecipando isto, quem os detiver quererá despachá-los antes de todos os outros o que leva à 

sua venda ao desbarato, que era o que todos estavam a tentar evitar. Para cobrir as perdas 

incorridas (nos títulos gregos) têm, por sua vez, de se livrar de outros ativos (que não são os 

gregos) o que vai fazer baixar igualmente os preços desses outros ativos (apesar de nada 

terem a ver com os títulos gregos) levando também à sua venda ao desbarato. E é assim que 

a crise da dívida grega se espalha a Portugal e à Irlanda e, temeu-se, que talvez também 

atingisse a Espanha e a Itália.” (9) 

As dívidas odiosas, como as que resultam da especulação financeira, são aquelas que foram 

contraídas contra os interesses das populações de um Estado, sem o seu consentimento e em 

que os credores estavam plenamente conscientes do que estavam a fazer. (4)  

“Um documento do FMI, em janeiro de 2011, considerava que uma das grandes incertezas da 

situação económica mundial resultava do facto de, na Europa, se ter intensificado a interação 

entre os riscos bancários e os das dívidas soberanas e sublinha a vulnerabilidade dos bancos, 

especialmente dos bancos europeus. A única coisa certa no final das reuniões de crise que 

tiveram lugar em Bruxelas, Frankfurt e Berlim e das missões do BCE e do FMI é que os povos: 

grego, português, espanhol e irlandês iam ser submetidos a políticas de austeridade ainda 

mais drásticas.  

No conjunto da zona euro, incluindo a Alemanha, os governos e as organizações patronais 

anunciam aos salariados-cidadãos cortes precisos nas despesas públicas, o congelamento 

dos salários e uma diminuição do poder de compra e da proteção social.” (ibidem)  

Mas, por agora, a restruturação das dívidas é rejeitada pela maioria dos investidores 

financeiros que temem as reações de pânico incontroláveis que atingiriam os mercados 

financeiros. (9) 

O repúdio da dívida diz respeito a todos aqueles e aquelas que lutam contra a regressão social 

e a injustiça e por uma democracia que não seja um simples biombo escondendo o domínio da 

oligarquia financeira.” (4)  
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7. O FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL (FMI)  

 

“Estará o FMI a tomar deliberadamente opções falaciosas de política económica?” - 
Joseph E. STIGLITZ – Prémio Nobel de Economia (2001) 

 

“O FMI foi originalmente concebido para fornecer compensações financeiras aos estados que 

enfrentavam choques cambiais no sistema de taxas de câmbio fixas. Este sistema, 

estabelecido nos acordos de Bretton Woods, governou as divisas mundiais desde os anos 

1940 até aos anos1970 e fixou o dólar ao ouro e todas as outras moedas ao dólar.” (9)  

“No seu mandato original, os objetivos estabelecidos para o FMI, eram melhorar a estabilidade 

global e providenciar fundos para os países enfrentando a ameaça de recessão de modo a 

poderem adotar políticas expansionistas. (16) 

O controlo pelos Economistas da Escola de Chicago das instituições saídas dos acordos de 

Bretton Woods – FMI, Banco Mundial (BM) e Organização Mundial do Comércio (OMC) – 

começou quando, em 1981, foram nomeados, William Clausen como presidente do BM e Ann 

Krueger como economista principal. A partir de então vai-se operar uma mudança no mandato 

do FMI: “de servidores do interesse económico global passam a servidores dos interesses da 

finança global. A liberalização do mercado de capitais talvez não tenha contribuído para a 

estabilidade económica global mas abriu vastos novos mercados para (os banqueiros de) Wall 

Street.” (16) 

“Davison Budhoo, um economista formado na London School of Economics que trabalhava no 

FMI, de onde saiu em 1988, incomodado com a direção que a organização tomou na era de 

Ronald Reagan e Margaret Thatcher, escreveu uma carta de demissão a Camdessus (diretor 

do FMI 1987-2000) em que dizia: ”espero, com a minha demissão, poder lavar as mãos do que 

para mim é o sangue de milhões de pessoas pobres e famintas…O sangue é tanto que corre 

como rios. Também seca e fica em crosta cobrindo todo o meu corpo de tal modo que, por 

vezes, tenho a sensação que não há suficiente sabão no mundo para me limpar de tudo aquilo 

que eu fiz em vosso nome”. 

Na sua carta de demissão, Davison Budho acusava o FMI de usar as estatísticas como uma 

arma letal. Ele dava, como exemplo, o Trinidad e Tobago, um país rico em petróleo, em que o 

FMI mais do que duplicou os custos laborais para que aquele país parecesse altamente 

improdutivo e, literalmente do nada, inventou enormes dívidas governamentais por pagar de 

modo a forçá-lo a implorar a ajuda do FMI. Após a publicação daquela carta, o governo de 

Trinidad encomendou dois estudos independentes para investigar aquelas alegações. Ambos 

os estudos demonstraram que eram corretas: o FMI tinha inflacionado e inventado dados e, 

com isso, prejudicou tremendamente o país.” (17) 

A Escola de Chicago forma economistas corruptos.  

“Na Coreia, em conformidade com os seus objetivos de mercado livre, o FMI exigira a 

nacionalização dos seis maiores bancos comerciais do país em que se incluía o Korea First 

Bank (KFB). Contudo, não havia a intenção de transferir os bancos para as mãos do Estado; 

os bancos nacionalizados estavam destinados à reprivatização. Por uns parcos 454 milhões de 
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dólares, a participação de controlo (51%) do KFB passou a pertencer à Newbridge Capital Ltd., 

uma empresa de investimentos com sede na Califórnia. Na verdade foi uma vigarice 

patrocinada pelo FMI porque o governo, nos termos do acordo, teve de injetar uma quantia 

equivalente a 35 vezes o preço que recebera da Newbridge Capital.” (18) 

A Escola de Chicago não só forma economistas corruptos como também os forma vigaristas.    

“Conta-se que uma vez, os economistas do FMI ao redigir um relatório preliminar destinado a 

um determinado país, o tinham quase totalmente copiado de um relatório que já tinha 

anteriormente sido produzido para um país diferente mas, como o processador de texto falhou 

no “localizar e substituir”, o nome do país original que acabou por aparecer no novo relatório. 

(quer dizer, entregaram a um país um relatório copiado de um outro que tinha sido 

anteriormente redigido para um outro sem mesmo repararem que o nome do país original não 

tinha sido substituído!) Quantas vezes, antes, não terão copiado relatórios sem que tivessem 

sido descobertos?” (16)  

 A Escola de Chicago não só forma economistas corruptos e vigaristas como também os forma 

trapaceiros.  

“O surto de peste bubónica e pneumónica na Índia em 1994 foi reconhecido como uma 

consequência direta da deterioração do saneamento urbano e da infraestrutura da saúde 

pública, que acompanhou a contração dos orçamentos nacional e municipais, ao abrigo do 

programa de ajustamento estrutural patrocinado pelo FMI-Banco Mundial em 1991.  

No Peru, o alastramento da epidemia de cólera em 1991 – embora se possa atribuir em grande 

medida à situação de pobreza e ao colapso da infraestrutura de saúde pública do país desde o 

governo Belaunde – foi também uma consequência do programa apoiado pelo FMI. Com a 

multiplicação por trinta do preço do combustível doméstico, os habitantes dos chamados 

“pueblos jovenes de Lima”, incluindo as classes médias, já não tinham posses para ferver a 

água ou cozinhar comida.” (18)   

 A Escola de Chicago não só forma economistas corruptos, vigaristas e trapaceiros como 

também os forma criminosos. Qualificações não lhes faltam. Estamos em boas mãos! 

“Quando o FMI e o BM emprestaram dinheiro à Republica Democrática do Congo do 

desacreditado presidente Mobutu, eles sabiam (ou deveriam saber) que a maior parte do 

dinheiro não era destinado a ajudar os pobres daquele país mas, em vez disso, seria usado 

para enriquecer Mobutu. Era dinheiro pago para garantir que este dirigente corrupto manteria o 

seu país alinhado com o Ocidente.” (16) 

Corruptos, vigaristas, trapaceiros e criminosos, aos economistas da Escola de Chicago só 

faltava serem também acusados de “Associação de Malfeitores”. Já não falta.   

“Em 1989, havia, na Federação Russa, 2 milhões de pessoas que viviam na pobreza, com 

menos de $4 por dia. Em meados dos anos 90, eram 74 milhões de russos que viviam abaixo 

do limiar da pobreza, de acordo com o Banco Mundial. As reformas impostas por Yegor Gaidar 

e Anatoly Chubais (duas luminárias da Frankensteiniana Escola de Chicago) são responsáveis 

pelo empobrecimento de 72 milhões de pessoas em apenas oito anos. Em 1996, 25 por cento 
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dos Russos, quase 37 milhões de pessoas, viviam num estado de pobreza descrito como 

desesperado.”  

Por muito que a vida fosse tristonha sob o regime comunista, com os seus apartamentos frios 

e sobrelotados, os Russos, pelo menos, tinham um teto. Em 2006, o governo admitiu que 

havia 715.000 crianças a viver na rua, enquanto a UNICEF calculava que aquele número 

poderia atingir as 3.5 milhões de crianças. (17)  

 “O programa FMI-Banco Mundial, adotado em nome da democracia, constituiu um programa 

coerente de empobrecimento de grandes setores da população. O declínio do nível de vida 

resultante da política macroeconómica não tem precedentes na História Russa. “Tínhamos 

mais comida durante a Segunda Guerra Mundial”. As reformas conduziram a assistência 

estatal ao colapso. Muitas das realizações alcançadas pelo regime soviético no âmbito da 

saúde, educação, cultura e artes, amplamente reconhecidas pelos observadores ocidentais, 

foram destruídas. De uma economia de escassez (marcado por longas filas) sob o sistema 

soviético passou-se para uma contração da procura de tal gravidade que a população mal tem 

posses para comprar alimentos.  

Um economista da Academia das Ciências russa interpretava assim a situação: “Com o 

sistema comunista, o nosso padrão de vida nunca foi muito alto. Mas toda a gente tinha 

emprego e as necessidades humanas básicas e os serviços sociais essenciais, embora 

fossem de segunda categoria pelos padrões ocidentais, eram gratuitos e universais. Agora, as 

condições sociais na Rússia são semelhantes às do Terceiro Mundo.” (17)  

“Sob o antigo regime, ao suprimirem-se as diferenças salariais, os rendimentos 

assemelhavam-se. O sistema Comunista, se bem que não proporcionasse uma vida fácil, 

evitava os extremos da pobreza e mantinha os níveis de vida relativamente iguais porque 

fornecia um máximo denominador comum de qualidade em educação, alojamento, saúde 

pública e proteção infantil.” (16) 

“Enquanto três quartos de século de comunismo pode, por um lado, ter deixado a populaça 

desprovida do entendimento do funcionamento da economia de mercado, por outro, deixou-a 

com um elevado nível de educação, especialmente nas áreas técnicas tão importantes para a 

Nova Economia. No fim de contas, a Rússia foi o primeiro país do Mundo a enviar um homem 

para o espaço.” (ibidem) 

“Hoje, a Rússia tem um nível de desigualdade comparável com os piores do Mundo tais como 

aquelas sociedades da América Latina que eram baseadas na herança semifeudal.” (ibidem)   

As reformas económicas elaboradas pelos “Chicago Boys” provocaram o colapso económico 

da Rússia e tiveram consequências catastróficas para o seu povo.   

E, para terminar: “Em 1999 um consultor do Banco Mundial para o Governo da África do Sul 

declarou que os salários dos mais mal pagos trabalhadores públicos eram demasiadamente 

elevados e que estes, em vez de receberem um salário, deveriam apenas receber alimentos!” 

(19)  

Para além das qualificações acima enumeradas, os economistas do FMI, do BM e da OMC 

também são filhos da Escola de Chicago, a mãe de todas as escolas de economia do Mundo. 
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“Se o FMI erra nas suas análises sistematicamente – se, por exemplo, o aumento da pobreza 

é maior do que a prevista – então deveria ser responsabilizado. Devemo-nos interrogar: haverá 

alguma coisa sistematicamente errada com os seus modelos econométricos? Ou estará a 

tomar deliberadamente opções falaciosas de política económica?“ (16) 

Os economistas da Escola de Chicago implementam deliberadamente políticas económicas 

pró-cíclicas falaciosas (como é o caso de austeridade em períodos de recessão), para que, 

“nos seus programas de ajustamento estrutural, possam aplicar “A Santa Trindade” do 

mercado livre: desregulamentação, privatização e cortes nos serviços sociais” (17). 
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8. AUSTERIDADE  

 

“A crise europeia, embora não seja um acidente, não é causada pelas dívidas de longo 

prazo, pelos défices ou pelo Estado social. É causada por uma excessiva austeridade 

que levou aos cortes nas despesas do Estado e que, como era de prever, levaram à 

recessão de 2012” - Joseph E. STIGLITZ – Prémio Nobel de Economia (2001) 

“As medidas de austeridade introduzidas pelos governos não têm, de facto, nada a ver 

com a dívida e os défices. Trata-se de usar o pânico, criado pela crise, como pretexto 

para desmantelar os programas sociais. Nunca esteve em causa a recuperação 

económica; o forçar dos planos de austeridade tem a ver com o aproveitamento da crise 

e não com o intuito de a solucionar” - Paul KRUGMAN, Prémio Nobel de Economia (2008)  

“Austeridade é uma forma de deflação voluntária em que a economia se ajusta através da 

redução dos salários, dos preços e da despesa pública, com o fim de restaurar a 

competitividade que é (supostamente) mais rapidamente alcançada se também se cortar no 

orçamento do Estado, nas dívidas e nos défices. Isto, acreditam os seus defensores, vai 

inspirar a confiança dos investidores visto que o governo não só deixará de competir no 

mercado com os investidores privados pelos capitais disponíveis, através da emissão de 

dívida, como não vai aumentar a já “demasiadamente alta” dívida da nação.  

No entanto, se é verdade que não se pode curar a dívida com mais dívida, também é verdade 

que, todos ao mesmo tempo, não podem conseguir crescer economicamente. Temos 

tendência para esquecer que alguém tem de gastar para que outro possa poupar ou então 

aquele que poupa não teria rendimento disponível de onde pudesse poupar. Para alguém 

beneficiar de uma redução salarial (tornar-se mais competitivo nos custos) deve haver outro 

que está disposto a gastar dinheiro naquilo que ele produz. John Maynard Keynes referia-se 

justamente a isto como o “paradoxo da poupança”: se todos pouparmos ao mesmo tempo não 

há consumo para estimular o investimento. 

Ele demonstrou, primeiro, que, se bem que qualquer trabalhador possa aceitar uma redução 

de salário para encontrar trabalho, se todos os trabalhadores fizerem o mesmo, então, em 

agregado, o consumo e os preços baixariam, o que resultaria num aumento do salário real 

(salário menos preço) deixando o trabalhador que se “ajustou” mais pobre e, tal como dantes, 

desempregado. Segundo, ele também demonstrou que em condições de incerteza acerca do 

futuro, era irracional para um investidor investir, preferindo, em vez disso, guardar o seu 

dinheiro e, se todos os investidores ficassem a olhar uns para os outros à espera de um sinal 

acerca do que deviam fazer, então todos guardavam o seu dinheiro e ninguém investia. Deste 

modo, acabavam por provocar pelas suas próprias ações, a exata depressão que 

individualmente estavam todos a tentar evitar. 

E esta é a razão pela qual a austeridade é um conceito perigoso: não podemos ser todos 

austeros ao mesmo tempo. Tudo o que se consegue é encolher a economia para toda a 

gente… e, assim, nos colocar no meio de uma recessão que foi propulsionada pelas políticas 

de austeridade. 
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A dívida privada gerada pelo setor bancário americano foi rebatizada “crise das dívidas 

soberanas” dos imoralmente gastadores Estados europeus. O argumento da necessidade de 

austeridade e de que a culpa da crise era resultante dos Estados gastadores, foi construído 

por uma mistura de dirigentes das grandes empresas, banqueiros e, paradoxalmente, de 

políticos Europeus. (9) (Ver ANEXOS 1 e 2)  

 “São as deficiências do setor privado, que acabaram por criar os passivos do setor público e 

são agora os povos Europeus que as têm de pagar com programas de austeridade, programas 

estes que vão fazer a situação piorar em vez de a melhorar. A crise fiscal de todos estes 

países foi resultado da crise financeira que lhes foi cair em cima. Afirmar que foi a crise fiscal 

que foi a causa da crise financeira é deliberadamente e politicamente confundir causa e efeito” 

(ibidem) 

“A imensa maioria das elites europeias crê ingenuamente ainda que a causa da crise reside no 

laxismo orçamental que tem prevalecido desde há vários decénios. Ora, é precisamente o 

contrário! É a crise que, ao reduzir as receitas fiscais e em criando novas necessidades (o 

financiamento dos subsídios a milhões de desempregados, por exemplo), provoca o essencial 

do endividamento. É mesmo graças a este endividamento, que sustentou a procura, que a 

economia não se desmoronou já como em 1929. Ao estabelecer planos de austeridade, 

arrombam-se as últimas grades que impediam a queda livre.” (22) 

Se os Estados não podem inflacionar para saírem do sarilho em que estão metidos (não 

podem imprimir dinheiro) ou desvalorizar (porque não têm uma moeda própria) a única coisa 

que podem fazer é default, mas isto faria explodir o sistema bancário e, portanto, não pode ser 

considerada uma opção válida. Logo, a única solução que resta é a deflação interna através 

dos preços e dos salários – ou seja, austeridade. Esta é a verdadeira razão pela qual temos 

que ser austeros. Mais uma vez, trata-se de salvar os bancos.” (9) 

“A reticência de certos Estados em aceitar uma qualquer restruturação das dívidas públicas 

explicar-se-ia pelas perdas que incorreriam os estabelecimentos financeiros que já se 

encontram fragilizados pelo aumento do crédito hipotecário malparado.” (23)   

Sem os instrumentos de política económica tais como o controlo das políticas monetária e 

cambial, não há muitas outras alternativas à austeridade, pelo menos na Europa. Esta é, na 

realidade, como as elites da política europeia veem as coisas, mas isto não quer dizer que a 

austeridade resultará ou que não haja alternativa. Neste momento, a Europa embarcou numa 

gigantesca experimentação de austeridade e os resultados são, pelo que acima foi dito, 

previsivelmente trágicos.” (9)   

“A moderação salarial vai-se tornar num dos objetivos centrais da política económica, tanto 

para aumentar a rentabilidade das empresas como para melhorar a competitividade. Mas as 

políticas de austeridade requeridas para fazer baixar o nível dos salários vão-se traduzir, para 

começar, por uma diminuição da procura e, portanto do investimento. Nem sequer é certo que 

os lucros sejam realmente aumentados. Seja como for, a política de restauração dos lucros 

têm sempre um custo importante no curto prazo.” (20)                      
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“A queda da produção, a subida do desemprego resultante dos cortes orçamentais e um rigor 

salarial acrescido provocaram uma baixa de receitas fiscais. O rácio das dívidas públicas em 

relação ao produto interno bruto (PIB), que é um dos indicadores escrutinados pelas agências 

de notação de risco, longe de diminuir, vai-se agravar” (4)  

“No entanto, quanto mais a dívida aumentar mais o governo terá de pagar juros e mais a sua 

dívida aumentará (é a situação em que se encontra a Grécia). A partir de certa altura a única 

solução é fazer “default.” (15) 

A máxima principal de Keynes: a expansão, e não o colapso, é a altura para a austeridade, 

justifica-se, pois, “na realidade, não seria uma tragédia se a dívida continuasse a crescer 

desde que crescesse mais lentamente que a soma da inflação e do crescimento económico. 

No entanto, os credores querem que os governos deem a máxima prioridade a honrarem as 

suas dívidas e opõem-se a qualquer ação na frente monetária que prive os banqueiros dos 

seus proveitos, se os juros forem mantidos baixos, ou desgaste o valor dos seus ativos, 

através da inflação” (21). 

“Ao impor ao conjunto dos Estados membros uma austeridade orçamental, a União Europeia 

tornou inevitável uma recessão fim de 2011 e começo de 2012. Sem dúvida, a situação 

orçamental estabilizou-se mas a taxa de desemprego depois de estagnar a 10% em 2011, 

atingia 10.8% em fevereiro de 2012. 

Num prazo mais alargado, a redução das despesas públicas, se não for acompanhada de uma 

reflexão acerca de uma melhor utilização dos fundos públicos, arrisca-se destruturar o tecido 

económico e social com consequências difíceis de prever.” (15)    
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9. O EURO  

Sair do euro? Cuidado com as conclusões precipitadas – Évariste LEFEUVRE, economista 

“A União Europeia, como projeto político, foi um surpreendente sucesso. Construída 

literalmente sobre as cinzas de um continente destruído duas vezes pela guerra, em pouco 

mais de 30 anos, conseguiu manter a paz na Europa e espalhar prosperidade por todo o 

continente. Mas se enquanto o projeto político foi um estrondoso sucesso, já o seu primo 

monetário, o euro, tem sido mais ou menos um desastre para toda a gente exceto, 

possivelmente, para os Germânicos. 

O projeto de unir ainda mais a Europa através de uma moeda única repousava na ideia de que 

as economias que não estavam bem integradas, que tinham diferentes ciclos de produção e 

pouca especialização, se tornariam mais similares e mais eficientes simplesmente por 

passarem a usar a mesma unidade monetária.” (9)  

“As elites europeias estavam tão encantadas com a ideia de criar um poderoso símbolo de 

unidade que exageraram as vantagens de haver uma moeda única e não prestaram atenção 

aos avisos que lhes foram feitos relativamente a importantes desvantagens. 

A vantagem da adoção de uma moeda única reside no facto de se evitarem os custos reais do 

uso de múltiplas moedas: não só fazer negócios transfronteiriços fica mais caro se as moedas 

tiverem de ser trocadas, como estas têm de estar disponíveis e/ou as contas bancárias têm de 

ser mantidas igualmente em múltiplas moedas. Também a possibilidade de flutuações nas 

taxas de câmbio, ao introduzir incerteza, torna a planificação mais difícil e a contabilidade 

menos transparente quando receitas e despesas não estão expressas nas mesmas unidades.  

Mas há igualmente desvantagens significativas de não se possuir a sua própria moeda, uma 

das quais é a impossibilidade de se poder proceder a desvalorizações - reduzir o valor de uma 

moeda em relação às outras – para facilitar o processo de ajustamento a um choque 

económico. Consideremos o exemplo (nada hipotético) da Espanha quando a bolha imobiliária 

rebentou: para voltar a ser competitiva, na falta de poder desvalorizar a sua moeda, teve que 

reduzir os salários.  

É, no entanto, importante compreender que uma desvalorização da moeda equivale a uma 

redução dos salários de igual valor, como foi explicado por ninguém de outro que Milton 

Friedman num clássico artigo de 1953: Na defesa de taxas de câmbio flexíveis (in “Essays in 

Positive Economics”). No entanto, apesar de a desvalorização produzir o mesmo efeito que 

uma redução salarial, a desvalorização é mais bem aceite pelos trabalhadores visto todos 

serem tratados por igual por não poderem existir exceções à, de facto, redução salarial. 

Mas também há outros critérios, como a mobilidade laboral e a integração fiscal, pelos quais a 

adoção da moeda única estava longe de ser a medida indicada para a Europa. A mobilidade é 

limitada pelas diferenças linguísticas e culturais e a falta de um governo central impede que 

este governo possa fornecer uma almofada automática em caso de choque económico (por 

exemplo, quando as bolhas imobiliárias da Irlanda e da Espanha rebentaram). (21)    
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“Se todos os países europeus tivessem sido abalados pelos mesmos choques, então um único 

ajustamento da taxa de câmbio e da taxa de juro teria servido para todos eles. Mas cada país 

europeu foi marcadamente abalado por choques diferentes e o euro retirou aqueles dois 

mecanismos de ajustamento sem nada ter posto a substituí-los.” (13) “O que, na realidade, 

aconteceu foi o extremar dos choques assimétricos e foi a criação do euro que os causou.” 

(21) (ao ter retirado aqueles mecanismos de ajustamento).  

“Antes do mais, os países periféricos foram obrigados a aderirem ao euro a uma taxa de 

câmbio, de uma maneira geral, alta. Os países do centro, acima de tudo a Alemanha, 

insistiram nesta política com o propósito ostensivo de assegurar que a inflação se mantinha 

baixa. Devido às altas taxas de câmbio aquando da adesão, os países da periferia perderam 

competitividade em relação à Alemanha. (24) 

“Se o euro, na sua globalidade, parece perto da sua paridade de equilíbrio, por outro lado, os 

desequilíbrios intraeuropeus são consideráveis: o euro está fortemente sobreavaliado nos 

países da Europa do Sul (os euros espanhol e grego de 20 a 40%, o euro português de 20 a 

30%, o francês de 15%) e, inversamente, fortemente subavaliado nos países da Europa do 

Norte, em particular na Alemanha (de 20%). 

Estes desajustamentos monetários tornam-se, definitivamente, num apoio ao crescimento dos 

países do Norte pelos países do Sul que envolve montantes consideráveis. Calcula-se que 

uma subavaliação, como existe nos países da Europa do Norte, represente um ganho de 

produção de um montante equivalente. Assim, a Espanha, Portugal e a Grécia foram 

penalizados de 5% a 10% do PIB e a França em 6%, enquanto a Alemanha beneficiava de um 

efeito inverso equivalente a 8% do seu PIB. Na ausência de mecanismos de ajustamento e de 

transferências eficazes, torna-se claro que a zona euro não é uma zona monetária otimizada.” 

(20)  

Para cúmulo, “as Instituições europeias são fundadas no princípio da não-assistência. Por 

construção, as regras são supostamente feitas de modo a evitar a aparição de uma situação 

catastrófica…razão pela qual não existe mecanismo de entreajuda ou de resgate. Aliás, a ideia 

de uma ajuda central ou bilateral a um país em dificuldade era considerada como contrária às 

ideias de eficácia e estabilidade.” (23)  

“Se o BCE (assim como os bancos centrais nacionais) está proibido de conceder descobertos 

ou outros tipos de crédito aos Estados membros, incluindo a compra de dívida pública, já os 

bancos privados dos países centrais (Alemanha e França) estão altamente expostos à divida 

dos países periféricos.” (24) 

“No entanto, a crise das dívidas soberanas levou o BCE a passar por cima dos regulamentos e 

a concordar com esquemas de resgate financeiro que violam o seu mandato. Foi o que 

aconteceu quando o BCE recomprou títulos da dívida soberana grega.” (11) 

“Por esta razão, tanto o BCE como o “lobby” bancário se opõem a qualquer forma de 

restruturação pois a sua preocupação é limitar as perdas ao mínimo e proclamam que os 

países devedores devem pagar com seu suor e lágrimas tanto os seus défices passados como 

as taxas de juro exorbitantes que tiveram de consentir depois da crise.” (20) 
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Então quais são as opções em aberto para os países da periferia? 

 “A primeira alternativa é a adoção de austeridade com cortes salariais e aumento dos 

impostos na esperança de reduzir as necessidades de financiamento público. Também seriam 

adotadas “reformas estruturais” incluindo ainda maior flexibilidade laboral, redução nas 

pensões, privatização das restantes empresas públicas, privatização da educação, etc., que 

presumivelmente aumentaria a produtividade laboral e, assim, melhoraria a competitividade. 

Esta é a alternativa preferida pelas elites dos países periféricos pois empurra o peso do 

ajustamento para as classes trabalhadoras mas que, com toda a probabilidade, agravará a 

recessão nestes países o que tornará ainda mais difícil de atingir as metas orçamentais. A 

pobreza, a desigualdade e a fratura social aumentarão substancialmente. É a alternativa que 

está a ser seguida.  

A segunda alternativa é a reforma da Zona Euro. Há uma quase universal unanimidade que 

considera a política monetária comum e a fragmentação da política fiscal uma mistura 

disfuncional. Também tem havido uma crítica generalizada do BCE pelo modo como tem 

providenciado liquidez abundante para a banca enquanto permanece alheio às necessidades 

de crédito dos Estados, mesmo ao ponto de ignorar os ataques especulativos. Teria de haver 

uma expansão significativa do orçamento europeu para permitir transferências dos países ricos 

para os pobres e uma política comum de salário mínimo para reduzir as diferenças de 

competitividade. Mas esta estratégia enfrentaria o conflito contínuo de não haver mecanismos 

de Estado para a implementação destas medidas.  

A terceira alternativa é saída da Zona Euro. Encurralados na Zona Euro, os países periféricos 

são ameaçados com contínua austeridade, baixa competitividade, alto desemprego, aumento 

das tensões sociais e perda da independência nacional. A perspetiva no futuro imediato para 

estes países é o declínio económico, social e político, ou seja, o preço que as economias mais 

fracas teriam que pagar para continuar dentro dos limites de uma nova moeda de reserva 

internacional que foi moldada para servir os interesses dos grandes bancos e das grandes 

multinacionais. Na realidade, pelo facto de continuarem a ser membros da Zona Euro, os 

países periféricos estão a criar as condições insustentáveis que já os estão a empurrar para a 

porta de saída. Mas a alternativa final da saída da Zona Euro é aquilo de que nem sequer se 

pode mencionar por ser considerada o derradeiro horror pelos governos e pela imprensa.” (24) 

Não há dúvida nenhuma que a saída do Euro terá consequências severas mas se 

considerarmos a saída da Zona Euro para os países periféricos como inelutável então há duas 

opções a contemplar: a saída conservadora e a saída progressista. 

“A saída conservadora: 

Economistas influentes do mundo anglo-saxão como Goodhart e Feldstein já propuseram a 

reintrodução da dracma para fins domésticos o que resultaria, na prática, a uma 

desvalorização. A lógica desta proposta é que se a origem do problema está na perda de 

competitividade então poderá ser em parte resolvida através da desvalorização e parte da 

pressão do ajustamento seria absorvida pela queda da taxa cambial.  
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A desvalorização teria tanto custos para os trabalhadores como para a classe capitalista, em 

particular para aqueles com dívidas no exterior incluindo as grandes empresas e os bancos. 

Cessação de pagamentos e restruturação da dívida internacional tornar-se-ia necessária.  

Haveria o risco de uma prolongada estagnação acompanhada de surtos de inflação, 

desvalorizações sucessivas e uma lenta erosão das receitas provenientes do trabalho. Não 

admira, portanto, que as elites dominantes dos países periféricos estejam relutantes a 

considerar esta opção e prefiram manter-se na Zona Euro fazendo suportar os custos pelas 

classes laboriosas. 

A saída progressista: 

Tal como na “saída conservadora” a “saída progressista” implicaria um choque económico 

considerável. Haveria igualmente inflação que aliviaria parte da pressão do ajustamento ao 

melhorar a balança comercial mas que também tornaria impossível o serviço da dívida externa. 

Cessação de pagamentos e restruturação da dívida internacional tornar-se-ia necessária e o 

acesso aos mercados internacionais de capitais tornar-se-ia extremamente difícil.  

Consequentemente os bancos estariam altamente expostos e enfrentavam o risco de falirem. 

A sobrevivência económica só poderia ser assegurada e um sustentável crescimento só 

poderia ser atingido desde que houvesse uma transformação económica e social drástica. 

Para tal seria necessário a mobilização alargada das forças sociais capazes de tomar as 

medidas económicas que deslocassem o equilíbrio do poder em favor das massas laboriosas.  

Para proteger o sistema bancário seria necessário proceder-se a nacionalizações criando um 

sistema bancário público. Ao colocar os grandes bancos sob a alçada pública os depósitos 

seriam garantidos e o crédito fornecido em termos razoáveis às pequenas e médias empresas 

protegendo, assim, o emprego.  

Como nos países periféricos a inerente fragilidade da produtividade e da competitividade 

ameaça áreas inteiras da atividade económica, seria necessário que específicos setores 

passassem para o domínio público de modo a evitar o seu colapso. Os principais candidatos 

seriam os setores dos transportes, da energia e das telecomunicações para, no mínimo, poder 

sustentar o resto da atividade económica.  

Sem dúvida que haveria custos fosse qual fosse a forma da estratégia radical adotada, mas os 

custos seriam repartidos equitativamente. No entanto, para o seu sucesso seria necessário 

alianças internacionais para manter a fluidez comercial, o “know-how” e o investimento. Estas 

alianças seriam, no entanto, difíceis de conseguir se o resto da União Europeia continuasse 

sob a hipnose da união monetária. (24) 

“Para os países periféricos, que são aqueles que mais sofreram com a crise, um retorno à 

“fraca” moeda nacional é considerado como uma perda de prestígio, uma incapacidade de 

pertencerem às “economias de primeira classe”. Entre o estrato social dominante há um medo 

palpável de que o facto de deixar o euro resultasse numa perda de identidade como 

verdadeiros Europeus. E é aqui reside o mais profundo paradoxo da presente crise: quanto 

mais os países da periferia são abalados pelas políticas da União Monetária Europeia, mais 

desesperadamente as suas classes dirigentes se agarram a ela. 
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Por isso, a crise atual está a ser resolvida de um modo a servir os interesses das camadas 

sociais que primeiramente criaram o desastre, o que implica austeridade, numa tentativa de se 

manterem na Zona Euro. Mas tal solução não é equitativa e impõe custos enormes às classes 

laboriosas que nada têm a ver com a tempestade que lhes foi criada” (ibidem)  

 “Entretanto, a Alemanha seca o seu consumo interno, faz esforços de produtividade em 

deslocalizando e exporta a sua austeridade para o resto da Europa menos produtiva. É o que 

aliás fará implodir o euro mais cedo ou mais tarde” (22) 
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10. A REGRESSÃO SOCIAL  

 

“O Mundo moderno apanhou o TGV para regressar à Idade Média” – Jean-Michel 

GROVEN, economista. 

“Com a apropriação direta do capitalismo pelo setor financeiro, grandes fortunas começaram a 

ser construídas por pessoas que, afinal, não faziam mais do que o seu trabalho, trabalho esse 

que, no caso dos banqueiros, envolvia correrem riscos, na maior parte das vezes com o 

dinheiro dos outros. No entanto, não existia um antagonismo geral para o crescente número de 

ricaços; ninguém parecia incomodar-se com o facto de ser permitido aos ricos tornarem-se 

ainda muito mais ricos e tão depressa” (10)  

“Os eleitores dos países desenvolvidos estavam, de facto, afetados pelo “síndroma de 

Estocolmo”, ou seja, tinham adotado o hábito deplorável de defenderem aqueles que os tinham 

sequestrado. 

Com o ciclo infernal das deslocalizações, da robotização produtivista sem limites e sobretudo 

da estagnação seguida da descida generalizada dos salários das classes populares, vai-se 

assistir a um fosso crescente entre os mais ricos e os mais pobres que, atualmente, atinge o 

seu paroxismo nos países anglo-saxões.” (22)  

Esta estagnação das remunerações produz, por sua vez, um efeito depressivo na procura o 

que vai provocar tendências recessivas na economia. O poder de compra perdido vai, então, 

ser compensado pelo crédito privado e público (para financiar, através do deficit, os 

rendimentos sociais de substituição). O capitalismo financeiro, ao provocar o recurso excessivo 

ao crédito público e privado, vai preparar o terreno para a atual crise. De crise em crise, é o 

colapso económico generalizado que nos espera, com o seu cortejo de desempregados e 

pobres.  

“A ideia que então germinou foi de endividar ao máximo as classes médias graças aos créditos 

concedidos ao consumo. Foi uma ideia simples dos bancos: “se eles não se podem enriquecer 

pelo trabalho, que se enriqueçam pela dívida”! Esta solução é, ao mesmo tempo, simples, 

monstruosa e de um benefício limpo para os mercados financeiros. Simples, porque não há 

nada mais fácil do que uma pessoa se endividar quando as suas receitas decrescem, 

monstruosa, porque é baseada na visão, a curto prazo, daqueles que se endividam mas que 

pensam poder enriquecer suficientemente no futuro para reembolsarem sem dificuldade os 

empréstimos que contraíram e benefício limpo para os mercados financeiros porque uma 

fração não negligente da receita dos ingénuos, que acreditaram neste sistema, vai parar às 

algibeira de uma fração ultraminoritária de atores do mercado: grandes bancos, corretores e 

multimilionários. 

Até aos anos 1980, esta crença tinha como fundamento que, quem quer que fosse que 

possuísse um diploma universitário, por modesto que fosse, podia esperar ter, durante toda a 

vida, um posto corretamente pago e socialmente valorizável. A partir daí, por uma espécie de 

efeito de tenaz, a situação inverteu-se e temos agora uma situação onde há cada vez menos 
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postos de trabalho disponíveis e cada vez um maior número de candidatos para um posto.” 

(22) 

Com a globalização da economia muitas das indústrias com grandes concentrações de 

trabalhadores foram transferidas para os países de mão-de-obra semiescrava. Assistiu-se à 

terciarização da economia com o grande desenvolvimento do setor de serviços que veio 

fornecer trabalho mais limpo e menos árduo do que nas antigas fábricas, mas mais mal pago e 

precarizado. Com os trabalhadores semiqualificados dispersos pelo setor do comércio, “call-

centres”, etc., a sociedade tornou-se “atomizada” o que, por sua vez, veio favorecer o espírito 

individualista, o sentimento de “cada um por si” ao contrário da solidariedade e do espírito 

coletivo que existiam nas grandes unidades fabris. 

Tomemos, por exemplo, o caso dos trabalhadores dos “call centres”. “Há filas intermináveis de 

operadores com auscultadores colados aos ouvidos que se vêm todos os dias mas sem nunca 

chegarem a falar uns com os outros. Com o trabalho por turnos e os horários desencontrados 

nem sequer se conhecem. Se bem que tenham um trabalho mais limpo e menos árduo, de 

certo modo estão piores do que os operários das fábricas de tecelagem do séc. XIX que, esses 

ao menos, ainda podiam gritar uns para os outros por cima do barulho dos seus teares. Em 

alguns locais de trabalho, os operadores têm que levantar a mão quando necessitam de ir aos 

lavabos e a hora e a duração dos intervalos de descanso são regulados por computador.” (5) 

“A partir dos anos 1960, para satisfazer imperativos económicos que beneficiam apenas os 

acionistas, surge um novo ideal inigualitário, o homem já só é considerado na empresa como 

uma parte do capital ou como uma matéria-prima que entra na composição de um produto. Na 

empresa, ele é um elemento de produção, tal como o pode ser uma qualquer máquina ou 

matéria-prima. 

Laurence Parisot, a inefável presidente do MEDEF (o maior sindicato do patronato francês), 

gratificou-nos com uma frase memorável em que afirmava que “se numa sociedade, mesmo as 

relações sentimentais eram baseadas na insegurança e de duração limitada, então porque não 

deveria o mesmo acontecer nas relações entre patrões e empregados?” Não se saberia 

melhor exprimir, através de argumentos tão ridículos, a admiração desta nova classe por um 

ideal inigualitário supostamente existente na natureza…” (22) 

“O impacto da desigualdade nas nossas sociedades é agora progressivamente melhor 

entendido – aumento da criminalidade, problemas de saúde e doenças mentais, diminuição do 

sucesso escolar, da coesão social e da esperança de vida. 

A desigualdade é a causa e a consequência da falência do sistema político e do seu contributo 

para a instabilidade do nosso sistema económico o que, por sua vez, contribui para uma 

crescente desigualdade – uma viciosa espiral descendente para a qual nos dirigimos. As 

virtudes do mercado é supostamente a sua eficiência, mas o desemprego – a incapacidade do 

mercado para gerar postos de trabalho para tantos cidadãos – é o pior insucesso do mercado, 

a maior fonte de ineficiência e a maior causa de desigualdade. 

Para a maior parte das famílias americanas, mesmo antes do começo da recessão, os 

vencimentos ajustados pela inflação eram inferiores aos da década anterior. Agora, estamos a 
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expulsar milhões de pessoas das suas casas: temos casas vazias e pessoas sem casas. A 

América criou uma maravilhosa máquina económica mas, evidentemente, uma máquina que 

funcionou somente para aqueles que estão no topo. 

Cinco anos depois da crise financeira de 2007-2008, um em seis americanos que gostariam de 

ter um trabalho a tempo inteiro não o podem encontrar e a cerca de oito milhões de famílias 

foi-lhes dito para saírem as suas casas enquanto milhões mais antecipam receberem avisos 

para fazerem o mesmo num futuro próximo” (13)    

“Multidões de seres vivos que se tornaram excedentárias e em que a sua própria existência é 

contrária à lógica do sistema económico vigente: não só deixaram de dar lucro como se 

tornaram num fardo. Passaram a ser supérfluas! Atualmente morrem de fome, diariamente, 

35.000 supérfluos, enquanto nos acomodamos, com a nossa indiferença e passividade, aos 

horrores, mais ou menos distantes, daquelas multidões dizimadas pela fome.” (7) 

Entretanto, os eleitores continuam a eleger representantes das elites dominantes, 

“comportando-se como se fossem ratos a correr para um navio prestes a afundar-se, quando, 

normalmente, o que acontece é precisamente o contrário.” (22)  

“Estamos no começo de uma mudança de época de dimensões mundiais: tudo indica que já 

não são a expansão e a prosperidade mas o declínio, a destruição ecológica e a 

degenerescência cultural que caracterizam a vida quotidiana da maior parte da humanidade.   

A humanidade sobreviverá, ela é forçada a sobreviver e por muito tempo ainda. A única 

questão é de saber como – qual a sua percentagem que será mais próxima da prosperidade e 

qual a que viverá na maior miséria, incluindo, no seu seio, o que se costumava chamar, até 

agora, os países industrializados.” (1)  
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11. A GLOBALIZAÇÃO  

 

“A imigração afinal não é outra coisa senão uma “deslocalização ao domicílio” - Jean-

Michel GROVEN, economista 

“O fenómeno da globalização é, fundamentalmente, uma maior integração dos países e dos 

povos de todo o mundo que foi conseguida pela enorme redução de custos dos transportes e 

das comunicações e do desmantelamento da barreiras artificiais para os produtos, serviços, 

capital, conhecimento e (numa menor proporção) para facilitar a movimentação dos povos 

através das fronteiras.    

Para os proponentes da globalização (que é decididamente associada com a aceitação do 

capitalismo triunfante, “American style”), esta representa o progresso e os países em vias de 

desenvolvimento devem aceitá-la se quiserem crescer economicamente e lutar efetivamente 

contra a pobreza. Mas, para muitos naqueles países, a globalização não trouxe os benefícios 

económicos prometidos. 

Um aumento da divisão entre os ricos e os pobres deixou um crescente número de pessoas do 

Terceiro Mundo na mais horrenda pobreza, vivendo com menos de 1 dólar por dia. Apesar das 

repetidas promessas de redução da pobreza feitas durante a última década do século 20, o 

número atual de pessoas pobres aumentou, na realidade, de quase 100 milhões. Isto ocorreu 

ao mesmo tempo que o produto mundial teve, em média, um crescimento anual de 2.5%.  

Os países ocidentais obrigaram os países pobres a eliminarem as suas barreiras comerciais 

mas mantiveram as suas próprias barreiras o que impediu os países pobres de exportarem os 

seus produtos agrícolas privando-os, assim, das receitas de exportação que eles 

desesperadamente necessitavam. Além disto, o Ocidente garantiu que se apropriava de uma 

parte desproporcionada dos benefícios à custa do mundo em vias de desenvolvimento.  

Não bastava apenas aos países mais industrialmente avançados terem recusado abrir os seus 

mercados aos produtos dos países em vias e desenvolvimento (por exemplo, mantendo quotas 

numa grande quantidade de produtos desde os têxteis ao açúcar) ao mesmo tempo que 

insistiam com aqueles países para que abrissem os seus mercados aos produtos dos países 

mais ricos; não bastava apenas aos países mais avançados industrialmente que continuassem 

a subsidiar a sua agricultura (tornando difícil aos países em vias de desenvolvimento de 

poderem competir com eles) ao mesmo tempo que insistiam com os países pobres para que 

eliminassem os subsídios aos seus produtos industriais mas, até os termos dos acordos 

comerciais, onde são estabelecidos os preços dos produtos comercializados, foram elaborados 

de forma a baixar os preços de alguns dos mais pobres países do mundo, em relação ao que 

eles pagavam pelas suas importações.” (16) 

“Sob a imposição do FMI, os países subdesenvolvidos são obrigados a abrir o seu mercado 

interno ao dumping dos excedentes cerealíferos, enormemente subvencionados, dos EUA e da 
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Europa, para supostamente motivar os agricultores daqueles países a serem mais 

competitivos. Como consequência temos o Haiti, por exemplo, em que a sua produção de 

arroz caiu em 40% entre 1985 e 2004 e desde os anos 2000 que o seu governo é obrigado a 

gastar mais de 80% dos seus magros recursos na importação de alimentos” (25) ou ainda, “o 

Ruanda, que desde o início dos anos 90 sofreu a destruição sistemática do seu sistema 

agrícola, em tempos, próspero.” (18)  

Na realidade,” os subsídios à agricultura pelos USA atingiram máximos nunca antes vistos. 

Estes subsídios costumavam ser criticados por serem um desperdício de dinheiro, uma 

violação do mercado livre, mau para o meio ambiente e por beneficiarem sobretudo os 

latifundiários ricos em vez de serem destinados a ajudar os minifundiários pobres. No entanto, 

ao aumentar a oferta de produtos subsidiados, os ganhos dos ricos latifundiários da América 

eram na maior parte obtidos à custa dos mais pobres dos pobres do mundo.  

Por exemplo, os subsídios aos 25.000 produtores de algodão americanos excedem, em valor, 

a sua produção o que deprime o preço do algodão. Calcula-se que só em África, os milhões de 

produtores de algodão perdem, por isso, mais de 350 milhões de dólares anualmente. Para 

muitos dos mais pobres países de África, as perdas incorridas somente neste produto 

excedem o orçamento da ajuda externa americana para estes países.” (16)   

“O chamado mercado livre passa a ser um instrumento bem organizado de repressão 

económica imposto, sempre que necessário, pelo exercício da força militar. O Pentágono é 

uma sucursal de Wall Street e a NATO coordena as suas operações com o Banco Mundial e 

as medidas de intervenção do FMI e vice-versa. (18) 

“Por detrás da OMC, do FMI e do Banco Mundial, do governo de Washington e dos seus 

aliados tradicionais perfilam-se, evidentemente, as gigantescas sociedades transcontinentais 

privadas. O controlo crescente que estas sociedades transcontinentais exercem sobre vastos 

setores da produção e do comércio alimentar tem, como é de esperar, repercussões 

consideráveis no exercício do direito à alimentação. Hoje, as duzentas maiores sociedades 

agroalimentares controlam cerca de um quarto dos recursos produtivos mundiais. Estas 

sociedades realizam, na maior parte das vezes, lucros astronómicos e têm à sua disposição 

recursos financeiros de longe superiores aos dos governos da maior parte dos países onde 

estão implantadas. Elas exercem um monopólio de facto sobre o conjunto da cadeia alimentar, 

da produção à venda a retalho, passando pela transformação e a comercialização dos 

produtos, o que vai restringir a escolha dos agricultores e dos consumidores. Estas empresas 

não só controlam a formação dos preços e o comércio dos alimentos como também controlam 

os setores essenciais da agroindústria, como as sementes, os adubos, os pesticidas, o 

armazenamento, os transportes, etc.  

Uma destas empresas é a Cargill. Em 2008, ano da grande crise alimentar mundial, o seu 

volume de negócios atingiu 120 biliões de dólares com um lucro líquido de 3.6 biliões. Em 

razão da sua posição quase-monopolista, esta sociedade fez aumentar os preços 

consideravelmente em 2009: os dos adubos à base de nitroglicerina, por exemplo, 
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aumentaram mais de 34% e os dos adubos à base de fosfato e de potássio mais do que 

duplicaram. Cargill, graças às suas instalações portuárias e aos seus silos, que estão 

espalhados por todo o mundo, pode armazenar enormes quantidades de milho, de trigo, de 

soja, de arroz e esperar que os preços subam. Entre janeiro 2006 e junho 2008, o preço do 

arroz triplicou, o preço do milho e da soja aumentou mais de 150% e o preço do trigo duplicou. 

Os especuladores brincam com a vida de milhões de seres humanos. Ao especular sobre os 

produtos alimentícios, ao especular sobre a terra, estão a especular, na realidade, com a 

morte. (25) 

Na Etiópia, seguindo os padrões das reformas já adotadas no Quénia em 1991, os mercados 

agrícolas foram deliberadamente manipulados a favor dos conglomerados das grandes 

empresas agrícolas. Mesmo em zonas onde a produção tinha aumentado, os agricultores 

estavam nas mãos dos comerciantes de sementes e adubos. Além disso, o mesmo tipo de 

alimentos que tinha sido exportado (nomeadamente milho) voltou a ser importado poucos 

meses depois. O mercado mundial tinha confiscado as reservas de cereais da Etiópia. Em 

troca, os excedentes americanos de milho geneticamente modificado (proibido pela União 

Europeia) estavam a ser despejados no Corno de África sob a forma de ajuda de emergência. 

Os EUA tinham encontrado um mecanismo prático para branquear as suas reservas de 

cereais sujos. Durante a fome de 1998-2000, foram concedidos lucrativos contratos de milho a 

grandes empresas comercializadoras de cereais, tais como Archer Daniels Midland (ADM) e a 

Cargill Inc.  

Segundo a organização sul-africana Biowatch: A África é tratada como o caixote do lixo do 

mundo. Enviar donativos de alimentos e sementes não testadas não constitui um ato de 

caridade, mas sim uma tentativa de empurrar o continente para uma maior dependência da 

assistência externa. (18) 

 “A globalização provocou tanto a destruição das comunidades agrícolas no Terceiro Mundo, 

ao serem suplantadas pela monocultura em grande escala, como a destruição do emprego no 

Primeiro Mundo ao deslocalizar, para um país estrangeiro, a produção de bens e serviços 

destinados ao seu mercado interno. 

Por exemplo, a população americana ficou divorciada da produção dos bens e serviços que 

consome. Ora, o que identifica um país do Terceiro Mundo, é precisamente ser dependente 

dos bens e serviços que não são produzidos pela sua própria força laboral. A globalização com 

a deslocalização da produção deu ao mercado de trabalho americano uma coloração típica de 

país do Terceiro Mundo com empregos disponíveis somente no Estado e nos serviços 

domésticos não comercializáveis. 

Mas um país, em que a sua força laboral está afeta aos serviços domésticos não 

comercializáveis, vai deixar de ter necessidade de cientistas, de engenheiros e de 

universidades e, quando a manufatura desaparece, o mesmo acontece com a indústria, a 

invenção, a pesquiza e o desenvolvimento e com a própria inovação. Os defensores da 

globalização não parecem perceber que tudo isto só pode existir nos países onde as coisas 
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são produzidas. Quando as fábricas fecham e os postos de trabalho são deslocalizados, os 

empregados americanos (ou dos outros países industrializados) perdem o seu ganha-pão mas 

os gestores e os acionistas prosperam porque os custos de produção diminuem e os lucros 

projetados não só são atingidos como até ultrapassados.” (11)  

A mundialização restituiu ao capitalismo a sua vocação original, mais transnacional que 

internacional, que é a de não querer saber de fronteiras nem de Estados, nem de tradições ou 

de nações, para melhor submeter todas as coisas à lei única do valor. (2) 

A Globalização é uma conspiração contra o emprego no Primeiro Mundo. É o processo pelo 

qual o capital extrai mais-valias e se apropria dos ganhos do trabalho. Através da 

deslocalização da produção de bens e serviços destinados ao mercado interno, as grandes 

empresas podem contratar trabalhadores por um custo inferior à sua contribuição para a 

produção e, assim, aumentarem os ganhos do capital.  

A deslocalização está a causar um aumento extraordinário na desigualdade dos rendimentos. 

Em setembro de 2011, o Departamento de Estatísticas dos USA distribuiu um estudo onde se 

mostrava que um em seis americanos vivia atualmente na pobreza (um novo máximo) e que 

cinquenta milhões de americanos dependiam de senhas de racionamento (incluídas num 

programa social do governo destinado aos pobres).” (11) 

Os meios de comunicação globais fabricam as notícias e distorcem abertamente o curso dos 

acontecimentos mundiais, negando o acesso a um entendimento coletivo dos mecanismos de 

um sistema económico global que está a destruir a vida das pessoas e que é alimentado pela 

divisão social entre países e no seio destes.” (18)  
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12. RUMO A UMA NOVA ORDEM ECONÓMICA MUNDIAL?  
 

Por ser um assunto que se presta a controvérsia, apresentamos os autores das obras 

referenciadas: 

Paul Craig ROBERTS – americano, antigo Secretário de Estado do Tesouro no governo de 

Ronald Reagan, recebeu um louvor pela “proeminente contribuição na formulação da política 

económica dos USA”. Colabora em seis universidades incluindo Stanford e Georgetown.  

Jean-Michel GROVEN – francês, diplomado do Instituo de Estudos Políticos de Paris, foi 

diretor das relações institucionais para as coletividades locais e é atualmente colaborador 

parlamentar no Senado. Politicamente situa-se na área da democracia-cristã – “sou um eleitor 

da direita republicana” (op. cit. pág. 131); “…os grandes ideais do passado, em primeiro lugar 

dos quais, a religião” (op. cit. pág.170) 

Joseph E. STIGLITZ – Prémio Nobel de Economia (2001) 

“Quando Alan Greenspan (Presidente da FED), Robert Rubin (ministro das Finanças), 

Larry Summers (Secretário de Estado) e Arthur Levitt (Presidente da SEC) impediram a 

regulamentação dos derivados dos contratos de comum acordo, ou estávamos perante 

os quatro mais estúpidos Funcionários Públicos na história da humanidade ou perante 

quatro malfeitores a tramar uma nova vigarice por conta dos banqueiros de Wall Street” 
– Paul Craig ROBERTS 

“Uma violenta guerra de classes atravessa os Estados Unidos e a Europa. De um lado, estão 

as elites políticas e os interesses financeiros que as controlam, e, do outro, todos os outros. 

Nos USA a guerra do “ um por cento” contra os “99 por cento” criou o movimento Occupy Wall 

Street (OWS), ou seja, “a resposta dada pelos “99 por cento”. Na Europa, trouxe os cidadãos 

da Grécia, da Espanha e da Itália para a rua.  

Socialmente, América tornou-se um país do terceiro mundo com uma pequena minoria de ricos 

e uma grande maioria de pobres. Uma marca que identifica um país falido é quando os 

vigaristas fazem parte do governo e utilizam o governo para proteger e promover os seus 

negócios. Outra marca é o aumento da desigualdade nos rendimentos porque, aqueles que 

controlam o governo, manipulam a política económica para o seu próprio enriquecimento à 

custa de todos os outros. 

O relatório da OCDE “Distribuição dos rendimentos e pobreza nos países da OCDE” concluiu 

que os USA são o país com as mais altas taxas de desigualdade e pobreza nos países da 

OCDE e que, desde 2000, em nenhum outro país se tinha observado um tão importante 

aumento na desigualdade de rendimentos como nos USA. A OCDE também nota que a 

distribuição da riqueza é ainda mais desigual que a distribuição dos rendimentos. Enquanto os 

rendimentos e a riqueza se acumulam no topo, milhões de Americanos perderam as suas 

casas, perderam metade das economias que tinham feito para quando se reformassem e 
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ainda tiveram que suportar a dívida incorrida pelo governo para resgatar os banqueiros que 

criaram a crise. E se nada for feito, “acontecerá outra vez”. (Ver ANEXO 3). 

Mas nada pode ser feito porque os vigaristas tomaram conta do poder.  

A despossessão do povo vai para além da despossessão económica; aos cidadãos estão a ser 

igualmente retirados direitos sociais e políticos. Os USA já não são o modelo de “liberdade e 

democracia”. As escadas da mobilidade social foram desmanteladas, milhões perderam as 

suas casas e as suas carreiras, a mediana dos vencimentos tem vindo a cair há muitos anos e 

a distribuição dos rendimentos e da riqueza é de tal modo distorcida para o topo que um 

número reduzido de pessoas controla a riqueza, os proventos que a riqueza produz e o poder 

político que o dinheiro compra. 

Não só os Estados Unidos são, efetivamente, um país falido, como o edifício militar-industrial e 

a oligarquia financeira tomaram o poder e iniciaram uma redistribuição dos proveitos, da 

riqueza e do poder em direção do topo. Os super-ricos estão a financiar ambos os partidos 

políticos e, com os seus meios financeiros ilimitados, decidem os resultados das eleições tanto 

as presidenciais como as do Congresso” (11)  

“Desde a primeira guerra do golfo, a América parece que anda à procura de novos inimigos 

como se a defunta União Soviética lhe fizesse falta. O inimigo designado é, evidentemente, 

todo o mundo muçulmano, considerado com intrinsecamente agressivo, senão terrorista. 

Mas por que razão os Estados Unidos andariam à procura de um inimigo? Se considerarmos 

que constituem um país economicamente são, então não há efetivamente nenhuma razão para 

que eles fabriquem inimigos e se tornem em bombeiros pirómanos. Se, ao contrário, 

considerarmos que agora são um país que têm necessidade de 5 mil milhões de dólares por 

dia para tapar o seu défice exterior e o seu défice orçamental que, conjuntamente, totalizam 

12.5% do PIB, então percebe-se melhor as razões deste ativismo americano. 

Num mundo pacificado ninguém tem necessidade da força militar americana e os ricos do 

mundo inteiro terão menos vontade de ir depositar o seu dinheiro numa nação que seria 

idêntica a todas as outras. Inversamente, num mundo em guerra, o exército americano 

desempenhará muito melhor o seu papel de verdadeiro guarda do cofre-forte do planeta.  

Algumas teses emitem mesmo a ideia de que a América gosta de manter conflitos de fraca 

amplitude no mundo inteiro para, tal como o bombeiro pirómano, poder aparecer indispensável 

ao resto do mundo. A Rússia é quem tem mais sofrido com esta política pois a América apoia 

muito claramente, mesmo financeiramente, os regimes que a circundam, para conter a sua 

reencontrada pujança.” (22) 

“Parem para pensar um pouco. Nenhum país muçulmano atacou os USA. Segundo os 

relatórios oficiais, os piratas aéreos do 11 de setembro eram sobretudo Árabes Sauditas e não 

eram comandados por nenhum governo Muçulmano. E, no entanto, o governo dos USA entrou 

em guerra com três estados Muçulmanos: Afeganistão, Iraque e Líbia e lançou operações 

militares contra alegados terroristas em três outros estados Muçulmanos: Paquistão, Iémen e 

Somália, operações que resultaram em inúmeras mortes de civis.  
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O General Wesley Clark informou que também a Síria, o Líbano e o Irão se mantêm na lista 

dos países a serem atacados. Qual é o estado violento? Quem está a invadir quem? Que 

estado está a cometer o crime de guerra de agressão não provocada? Em que diferem as 

mentiras intencionais, acerca das não-existentes “armas de destruição maciça”, para invadir o 

Iraque, da alegação de Adolf Hitler “ontem à noite tropas polacas atravessaram a fronteira e 

atacaram a Alemanha”?     

Entretanto, socialmente, a América tornou-se um país do terceiro mundo com uma pequena 

minoria de privilegiados e uma maioria de indigentes.” (11)  

“Assistimos, assim, ao começo da aparição desta fração da nova classe social que se vai 

apropriar de uma parte gigantesca das riquezas, um pouco como se tratasse de uma nova 

aristocracia. Vai mesmo criar-se um novo vocábulo para nomear esta nova classe - “the 

overclass”: a hiperclasse mundializada, inchada de dinheiro, onde somente 1 a 2% da 

população tirará realmente proveito do sistema enquanto o resto da população verá, na melhor 

das hipóteses, a sua situação social estagnar e, na pior, regredir. 

A nova hiperclasse mundial precipitou-se neste mecanismo porque ela é constituída tanto 

pelos possuidores de capitais como daqueles que os ajudam diretamente (financeiros, 

advogados…) e daqueles que são protegidos seja por um estatuto publico (altos funcionários, 

professores universitários) ou pelas redes sociais ou culturais onde se movem (jornalistas, 

homens políticos…). 

Mas face a uma contestação previsível a hiperclasse mundial não tem a intenção de 

abandonar facilmente a luta e vai-se radicalizar. E ela tem os meios para isso pois o sistema 

político que agora lhe pertence dispõe de armas psicológicas potentes. Para começar tem os 

media inteiramente à sua disposição. Progressivamente, os jornalistas de todos os grandes 

media escritos ou audiovisuais foram contaminados intelectualmente pelo pensamento único e 

pelo politicamente correto, ou seja, os dois pilares sobre os quais se apoia a hiperclasse 

mundial. 

 Outra “arma de destruição maciça” da hiperclasse são as sondagens, um dos meios favoritos 

para manobrar a opinião para fins políticos. Outra arma ainda, das nossas elites, é a utilização 

de peritos de toda a espécie. O mundo no qual vivemos pulula de especialistas 

autoproclamados ou não, que têm o mau hábito de opinar para onde sopra o vento, ou seja, no 

sentido desejado pela nova hiperclasse mundial. É assim que, por exemplo, o único prémio 

Nobel francês de economia, o defunto Maurice Allais, foi interditado pelos media durante um 

decénio por ter ousado publicar, em 1999, um livro sobre a mundialização e a destruição dos 

empregos e do crescimento que a acompanha.  

Estamos definitivamente num processo de mudança de regime passando da democracia a um 

sistema próximo do que foi a Idade Média, com a diferença de que os novos senhores já não 

utilizarão os massacres para reduzir ao silêncio o povo descontente mas todos os meios 

mediáticos à sua disposição para lhe fazer crer que o que é bom para eles também é bom para 

nós” (22) 
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“É possível que, dentro de algumas décadas, tenhamos sociedades profundamente divididas 

entre os que muito têm e os que pouco têm, países onde os ricos viverão em condomínios 

fechados, enviarão os seus filhos para escolas privadas e terão acesso a cuidados de saúde 

de primeira qualidade. Entretanto, o resto viverá num mundo marcado pela insegurança, com 

um sistema de educação, na melhor das hipóteses, medíocre e com um sistema de saúde 

racionado – esperando e orando para que não fiquem gravemente doentes. Na base da 

pirâmide social estarão milhões de jovens alienados e sem esperança. É, no entanto, o 

pesadelo para o qual nos estamos lentamente a dirigir.” (13) 
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ANEXO 1 – AJUDAS A PORTUGAL E GRÉCIA FORAM RESGATES AOS BANCOS 
ALEMÃES 
 
ISABEL ARRIAGA E CUNHA (Bruxelas)  

11/05/2014 - 08:10 

É incorrecta a narrativa que os alemães contaram a si próprios de que a crise do 
euro teve a ver com o Sul a querer levar o dinheiro deles, diz ex-conselheiro de 
Durão Barroso. 

 

Philippe Legrain, ex-conselheiro do actual presidente da Comissão Europeia DR 

Philippe Legrain, foi conselheiro económico independente de Durão Barroso, 
presidente da Comissão Europeia, entre Fevereiro de 2011 e Fevereiro deste ano, o 
que lhe permitiu acompanhar por dentro o essencial da gestão da crise do euro. A sua 
opinião, muito crítica, do que foi feito pelos líderes do euro, está expressa no livro 
que acabou de publicar “European Spring: Why our Economies and Politics are in a 
mess”. 

A tese do seu livro é que a gestão da crise da dívida, ou crise do euro, foi 
totalmente inepta, errada e irresponsável, e que todas as consequências 
económicas e sociais poderiam ter sido evitadas. Porque é que as coisas 
se passaram assim? O que é que aconteceu? 
Uma grande parte da explicação é que o sector bancário dominou os governos de 
todos os países e as instituições da zona euro. Foi por isso que, quando a crise 
financeira rebentou, foram todos a correr salvar os bancos, com consequências muito 
severas para as finanças públicas e sem resolver os problemas do sector bancário. O 
problema tornou-se europeu quando surgiram os problemas da dívida pública da 
Grécia. O que teria sido sensato fazer na altura – e que era dito em privado por muita 
gente no FMI e que este acabou por dizer publicamente no ano passado – era uma 
reestruturação da dívida grega. Como o Tratado da União Europeia (UE) tem uma 
regra de “no bailout” [proibição de assunção da dívida dos países do euro pelos 
parceiros] – que é a base sobre a qual o euro foi criado e que deveria ter sido 
respeitada – o problema da Grécia deveria ter sido resolvido pelo FMI, que teria 
colocado o país em incumprimento, (default), reestruturado a dívida e emprestado 
dinheiro para poder entrar nos carris. É o que se faz com qualquer país em qualquer 
sítio. Mas não foi o que foi feito, em parte em resultado de arrogância – e um 
discurso do tipo ‘somos a Europa, somos diferentes, não queremos o FMI a interferir 
nos nossos assuntos’ – mas sobretudo por causa do poder político dos bancos 
franceses e alemães. É preciso lembrar que na altura havia três franceses na 
liderança do Banco Central Europeu (BCE) – Jean-Claude Trichet – do FMI – 
Dominique Strauss-Kahn – e de França – Nicolas Sarkozy. Estes três franceses 
quiseram limitar as perdas dos bancos franceses. E Angela Merkel, que estava 
inicialmente muito relutante em quebrar a regra do “no bailout”, acabou por se 

http://www.publico.pt/autor/isabel-arriaga-e-cunha
http://imagens5.publico.pt/imagens.aspx/839165?tp=UH&db=IMAGENS
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deixar convencer por causa dolobby dos bancos alemães e da persuasão dos três 
franceses. Foi isto que provocou a crise do euro. 

Como assim? 
Porque a decisão de emprestar dinheiro a uma Grécia insolvente transformou de 
repente os maus empréstimos privados dos bancos em obrigações entre Governos. 
Ou seja, o que começou por ser uma crise bancária que deveria ter unido a Europa 
nos esforços para limitar os bancos, acabou por se transformar numa crise da dívida 
que dividiu a Europa entre países credores e países devedores. E em que as 
instituições europeias funcionaram como instrumentos para os credores imporem a 
sua vontade aos devedores. Podemos vê-lo claramente em Portugal: a troika  (de 
credores da zona euro e FMI) que desempenhou um papel quase colonial, imperial, e 
sem qualquer controlo democrático, não agiu no interesse europeu mas, de facto, no 
interesse dos credores de Portugal. E pior que tudo, impondo as políticas erradas. Já 
é mau demais ter-se um patrão imperial porque não tem base democrática, mas é 
pior ainda quando este patrão lhe impõe o caminho errado. Isso tornou-se claro 
quando em vez de enfrentarem os problemas do sector bancário, a Europa entrou 
numa corrida à austeridade coletiva que provocou recessões desnecessariamente 
longas e tão severas que agravaram a situação das finanças públicas. Foi claramente 
o que aconteceu em Portugal. As pessoas elogiam muito o sucesso do programa 
português, mas basta olhar para as previsões iniciais para a dívida pública e ver a 
situação da dívida agora para se perceber que não é, de modo algum, um programa 
bem sucedido. Portugal está mais endividado que antes por causa do programa, e a 
dívida privada não caiu. Portugal está mesmo em pior estado do que estava no início 
do programa. 

Quando diz que os Governos e instituições estavam dominados pelos 
bancos quer dizer o quê? 
Quero dizer que os Governos puseram os interesses dos bancos à frente dos 
interesses dos cidadãos. Por várias razões. Em alguns casos, porque os Governos 
identificam os bancos como campeões nacionais bons para os países. Em outros 
casos tem a ver com ligações financeiras. Muitos políticos seniores ou trabalharam 
para bancos antes, ou esperam trabalhar para bancos depois. Há uma relação quase 
corrupta entre bancos e políticos. No meu livro defendo que quando uma pessoa tem 
a tutela de uma instituição, não pode ser autorizada a trabalhar para ela depois. 

Também diz no seu livro que quando foi conselheiro de Durão Barroso, o 
avisou claramente logo no início sobre o que deveria ser feito, ou seja, 
limpar os balanços dos bancos e reestruturar a dívida grega. O que é que 
aconteceu? Ele não percebeu o que estava em causa, ou percebeu mas 
não quis enfrentar a Alemanha e a França? 
Sublinho que isto não tem nada de pessoal. O presidente Barroso teve a abertura de 
espírito suficiente para perceber que os altos funcionários da Comissão estavam a 
propor receitas erradas. Não conseguiram prever a crise e revelaram-se incapazes de 
a resolver. Ele viu-me na televisão, leu o meu livro anterior (*) e pediu-me para 
trabalhar para ele como conselheiro para lhe dar uma perspetiva alternativa. O que 
foi corajoso, e a mim deu-me uma oportunidade de tentar fazer a diferença. 
Infelizmente, apesar de termos tido muitas e boas conversas em privado, os meus 
conselhos não foram seguidos. 
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Porquê? Será que a Comissão não percebeu? A Comissão tem a 
reputação de não ter nem o conhecimento nem a experiência para lidar 
com uma crise destas. Foi esse o problema? 
Foram várias coisas. Claramente a Comissão e os seus altos funcionários não tinham 
a menor experiência para lidar com uma crise. Era uma anedota! O FMI é sempre 
encarado como a instituição mais detestada [da troika], mas quando foi juntamente 
com a Comissão à Irlanda, as pessoas do FMI foram mais apreciadas porque sabiam 
do que estavam a falar, enquanto as da Comissão não tinham a menor ideia. Por isso, 
uma das razões foi inexperiência completa e, pior, inexperiência agravada com 
arrogância. Em vez de dizerem “não sei como é que isto funciona, vou perguntar ao 
FMI ou ver o que aconteceu com as anteriores crises na Ásia ou na América Latina”, 
os funcionários europeus agiram como se pensassem “mesmo que não saiba nada, 
vou na mesma fingir que sei melhor”. Ou seja, foram incapazes e arrogantes. A 
segunda razão é institucional: não havia mecanismos para lidar com a crise e, por 
isso, a gestão processou-se necessariamente sobretudo através dos Governos. E o 
maior credor, a Alemanha, assumiu um ponto de vista particular. Claro que isto não 
absolve a Comissão, porque antes de mais, muitos responsáveis da Comissão, como 
Olli Rehn [responsável pelos assuntos económicos e financeiros], partilham a visão 
alemã. Depois, porque o papel da Comissão é representar o interesse europeu, e o 
interesse europeu deveria ter sido tentar gerar um consenso de tipo diferente, ou 
pelo menos suscitar algum tipo de debate. Ou seja, a Comissão poderia ter 
desempenhado um papel muito mais construtivo enquanto alternativa à linha única 
alemã. E, por fim, é que, embora seja politicamente fraca, a Comissão tem um grande 
poder institucional. Todas as burocracias gostam de ganhar poder. E neste caso, a 
Comissão recebeu poderes centralizados reforçados não apenas para esta crise, mas 
potencialmente para sempre, que lhe dão a possibilidade de obrigar os países a fazer 
coisas que não conseguiram impor antes. É por isso que parte da resposta é também 
uma tomada de poder. 

A impressão que tivemos, em Portugal, é que a arrogância destes altos 
funcionários europeus vinha de uma falta de orientações políticas e de 
liderança, de Barroso e de Rehn... Como é que foi possível que uma 
instituição com uma responsabilidade tão grande sobre a vida das 
pessoas pudesse ter funcionado em roda livre sem orientação política? 
Houve orientação política, só que vinha da Alemanha. E a Alemanha aconselhou mal, 
em parte por causa da forma particular como os alemães olham para a economia, por 
causa da ideologia conservadora, e porque agiu no seu próprio interesse egoísta de 
credor em vez de no interesse europeu alargado. A UE sempre funcionou com a 
Alemanha integrada nas instituições europeias, mas aqui, a Alemanha tentou 
redesenhar a Europa no seu próprio interesse. É por isso que temos uma Alemanha 
quase-hegemónica, o que é muito destrutivo. 

Pensa que isso foi uma decisão tomada conscientemente por Angela 
Merkel? 
Os erros vieram todos da violação da regra do “no bailout”. Merkel tem a seu favor o 
facto de ter atrasado durante muito tempo [a ajuda à Grécia]. Penso que ela não 
queria violar a regra do “no bailout”. Só que foi convencida a fazê-lo pelos três 
franceses e pelos bancos alemães, que disseram todos que seria irresponsável deixar 
a Grécia entrar em default. E, por causa deste erro fatal, de repente os contribuintes 
alemães sentem que são responsáveis pelas dívidas de todos os outros países. Por 
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isso, a resposta natural dos alemães foi dizer que querem maior controlo sobre os 
orçamentos e políticas económicas dos outros. Este foi o erro crasso. Transformou a 
natureza da UE, que passou de uma comunidade voluntária entre iguais para esta 
relação hierárquica entre credores exercendo o seu controlo sobre os devedores. Uma 
coisa é Portugal e outros, numa altura de desespero, aceitarem termos injustos, outra 
completamente diferente é aceitar numa base duradoura este sistema anti- 
democrático. Se nas próximas eleições for eleito um Governo diferente do atual e o 
sucessor de Olli Rehn for à televisão dizer que é preciso manter exatamente as 
mesmas políticas do governo anterior, naturalmente que os portugueses vão ficar 
escandalizados porque acabaram de eleger um novo Governo, pessoas diferentes e 
quem diabo é este comissário europeu não eleito que me diz que decisões sobre 
despesas e receitas é que tenho de tomar? Isto não é politicamente sustentável. 

Então para si, a crise do euro foi antes de mais uma crise bancária mal 
gerida.... 
Foi. É antes de mais uma crise bancária. Se olhar para Portugal, o principal problema 
era a dívida privada. Antes da crise, a dívida pública era sensivelmente a mesma que 
na Alemanha – 67/68% do PIB – mas o grande problema que não foi de todo 
resolvido era a dívida privada que estava acima de 200% do PIB. Antes da crise, o 
que aconteceu em Portugal era, no essencial, bancos estrangeiros a emprestarem a 
bancos portugueses e estes a emprestar aos consumidores portugueses. A subida da 
dívida pública era reduzida, houve uns pequenos aumentos nos primeiros anos do 
euro, mas bastante menos do que na dívida privada. Este é que era o problema real, 
mas que os portugueses não enfrentaram, a UE e o FMI não ligaram, só se 
concentraram na redução da dívida pública. Por isso, como não resolveram os 
problemas reais do sector bancário, não resolveram o problema da dívida privada, só 
se concentraram na consequência, que foi o aumento da dívida pública. Só que as 
consequências sociais para Portugal desta profunda, longa e desnecessária recessão 
económica são trágicas. E ninguém é responsabilizado. Se tivesse sido um erro feito 
pelo Governo português, bom, podia ser corrido nas próximas eleições. Mas aqui as 
pessoas que fizeram os erros não são responsabilizadas. E depois as pessoas 
perguntam-se porque é que os europeus já não gostam da Europa. É surpreendente? 

Pensa que a dívida portuguesa também deveria ter sido reestruturada, a 
pública e a privada? 
Depende. Com base nas políticas seguidas, a dívida portuguesa atingiu um nível 
perigoso [129% do PIB]. Os bancos deveriam ter sido reestruturados e a dívida do 
sector privado deveria ter sido resolvida. Nas empresas, através de procedimentos de 
insolvência do FMI que lhes permite continuar a funcionar enquanto a dívida é 
reduzida. Para os consumidores, com reduções de dívida a partir do momento em 
que os bancos reconhecem as perdas e as incluem nos balanços. Se isto tivesse sido 
feito, a trajectória da dívida pública portuguesa poderia ter permanecido sustentável, 
porque o sector bancário estaria a funcionar, a dívida privada seria inferior e por isso 
haveria mais crédito para investimento e maior consumo. Mas por causa dos erros 
feitos Portugal está numa situação difícil. Há quem pense que o que eu digo é uma 
loucura, alegando que os mercados estão a emprestar a Portugal a taxas muito baixas 
e que por isso a crise acabou, blá blá, blá, mas isso simplesmente não é verdade. Isso 
também aconteceu nos anos da bolha [financeira], antes de 2007, em que os 
mercados também emprestavam de forma incrivelmente fácil, o que não significava 
que não havia problemas. Neste momento tem havido entrada de liquidez, que está a 
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tapar os problemas subjacentes, mas essa liquidez pode inverter-se se o BCE, como 
penso que vai acontecer, nos desiludir da ideia de que poderá haver um Quantitative 
Easing (injecção de liquidez). Mas a situação vai mudar na mesma, porque as taxas 
de juro americanas vão subir, o que afectará todas as taxas de juro no mundo inteiro, 
incluindo em Portugal. Ao mesmo tempo, se olharmos para a economia subjacente, 
há agora um crescimento do PIB positivo, mas a inflação caiu tanto que o 
crescimento nominal do PIB é muito, muito baixo. E é muito difícil sair de uma 
dívida gigantesca quando se tem um crescimento nominal do PIB muito baixo. Por 
isso, na ausência de inflação, é preciso reestruturar a dívida. 

Neste momento? 
Penso que Portugal deve procurar obter uma redução da dívida oficial [dos 
empréstimos dos países do euro]. Também deve aproveitar agora a estupidez do 
mercado que está a emprestar a baixo custo para levantar o máximo possível de 
fundos e usar parte desse dinheiro para pagar parte da velha dívida. Mas não se 
deixem enganar que os problemas estão resolvidos, porque não estão. 

Então, em sua opinião, os resgates a Portugal e Grécia foram sobretudo 
resgates disfarçados aos bancos alemães e franceses para os salvar dos 
empréstimos irresponsáveis, e que estão a ser pagos pelos contribuintes 
portugueses e gregos? 
Claro que foram. No caso de Portugal, também havia bancos espanhóis, mas que 
também tinham obtido empréstimos dos bancos franceses e alemães. Era uma 
cadeia.... 

Isso significa que o sofrimento dos portugueses, o desemprego 
astronómico, os cortes de salários e pensões e os aumentos de impostos, 
tudo isto foi feito para salvar os bancos alemães e franceses? 
Bom, é preciso sublinhar que dado o crescimento gigantesco do crédito que 
aconteceu em Portugal antes de 2007, Portugal sofreria de alguma forma. Não estou 
a dizer que seria tudo perfeito. Mas a recessão foi desnecessariamente longa e 
profunda e, em resultado dos erros cometidos, a dívida pública é muito mais alta do 
que teria sido. A austeridade foi completamente contraproducente, as pessoas 
sofreram horrores e isso prejudicou imenso a economia. 

Mas pelo menos parte da dívida pública foi assumida para salvar dívida 
privada, incluindo dos bancos, portugueses e alemães. O que significa 
que são os contribuintes portugueses que estão a pagar para salvar esses 
bancos? 
Sim, é verdade. 

Numa união europeia, numa união monetária, governos e instituições 
europeias puseram os  interesses dos bancos à frente do bem-estar das 
pessoas? 
Essa é a questão essencial. Estou inteiramente de acordo. Na primeira fase da crise, 
já foi suficientemente mau que os contribuintes tenham tido de salvar os bancos dos 
seus próprios países. Mas quando o problema alastrou a toda a UE, o que aconteceu 
foi que a zona euro passou a ser gerida em função do interesse dos bancos do centro 
– ou seja, França e Alemanha – em vez de ser gerida no interesse dos cidadãos no seu 
conjunto. O que é profundamente injusto e insustentável. 
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E destrutivo para a UE... 
Exatamente. Essa é a tragédia. Em resultado dos erros cometidos, a Europa está a ser 
destruída, o apoio à Europa caiu a pique, velhos ressentimentos foram reavivados, 
outros nasceram, a par de tensões sociais no interior dos países. Podemos esperar 
que as eleições europeias sejam um sinal de alarme, mas duvido, porque o 
sentimento contra a Europa tem assumido frequentemente a forma de extremismos. 
Ora, é muito fácil atacar o extremismo, o que está certo, mas sem olhar para as 
causas subjacentes. Há pessoas que votam para partidos nazis porque são racistas, 
mas há outras que votam nesses partidos porque estão infelizes, perderam a 
esperança, sentem-se injustiçadas. É preciso olhar para as causas subjacentes, 
porque se não a UE está em muitos maus lençóis. 

Em concreto: como a Alemanha e os outros países do centro são 
corresponsáveis pelos erros cometidos nos países ajudados para salvar 
os seus bancos, não deveriam agora aceitar um perdão de pelo menos 
uma parte dos empréstimos concedidos ao abrigo dos resgates? 
Sim, deveriam, necessariamente. Só que o problema, agora, é que os contribuintes 
alemães vão sentir que os outros estão atrás do seu dinheiro e acham injusto. E têm 
razão, é injusto. Só que a culpa não é dos ‘malcomportados’ portugueses ou gregos, a 
culpa é de Angela Merkel que aceitou resgatar os bancos alemães com os 
empréstimos a Portugal e Grécia. É isso que é tão terrível, é que ao fazer justiça a 
Portugal e Grécia, está-se a confirmar, de facto, a narrativa incorreta que os alemães 
se contaram a si próprios de que esta crise tem a ver com os maus do sul a quererem 
levar o dinheiro deles. Mas, de facto, o que aconteceu foi que Angela Merkel permitiu 
que os contribuintes alemães resgatassem, de forma indireta, os bancos alemães. 
Esta é a tragédia. 

Qual é a solução agora? 
É preciso um discurso de verdade. Não acredito que Merkel seja capaz de o fazer 
porque teria de admitir os erros. Seria preciso que algum líder ou político alemão 
explicasse a verdadeira história sobre o que aconteceu. Mas tem de haver um 
reconhecimento da verdade. 

Mas pelo menos no caso da Grécia, a Alemanha vai ter de fazer alguma 
coisa, porque a dívida é totalmente insustentável... 
Totalmente insustentável. [O ex-chanceler alemão] Helmut Schmidt disse que 
deveria haver uma conferência de dívida e Trichet poderia expiar os seus pecados 
fazendo-o, enquanto gesto de solidariedade europeia, como aconteceu com a dívida 
da Alemanha em 1924 e 1928. Se pensarmos bem, o que a Alemanha, a Comissão e as 
instituições da UE em geral fizeram foi abusar do facto de Portugal e Grécia 
quererem desesperadamente ser europeus e estarem aterrados com o que lhes 
poderia acontecer se saíssem do euro e por isso puderam impor-lhes condições muito 
injustas. É um pouco como um marido violento que bate na mulher e que sabe que 
pode continuar porque ela ainda gosta dele e porque tem medo de o deixar. Isto é 
exatamente o oposto da solidariedade em que é suposto a Europa ser baseada. Por 
isso, quando digo que precisamos de um gesto de solidariedade, não é para resgatar o 
mau comportamento de Portugal e Grécia, mas um gesto de solidariedade para 
corrigir os erros horríveis dos últimos anos. Se os contribuintes alemães ficarem 
zangados, então a solução poderá ser uma taxa sobre os bancos alemães para 
recuperar o dinheiro, porque não? 
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O que sugere para Portugal poder começar a crescer? 
É preciso uma reestruturação dos bancos, um perdão de dívida tanto pública como 
privada, é preciso investimento do Banco Europeu de Investimentos (BEI), dos 
fundos estruturais da UE e através dos ganhos de um perdão de dívida que reduza os 
pagamentos dos juros. Se os bancos estiverem a funcionar como deve ser, também 
haverá crédito ao investimento. E é preciso reformas, porque durante esta crise, as 
reformas defendidas pela Comissão e Alemanha foram, no essencial, redução de 
salários. Isto foi baseado num falso diagnóstico. Não é verdade que os aumentos 
salariais no sul da Europa foram excessivos nos anos pré-crise. Em termos de peso 
no PIB, os salários até caíram. Por isso não é verdade que esta foi a causa da crise, 
não é verdade que os salários precisavam de ser reduzidos. Só que esmagar salários 
provoca o colapso do consumo, agrava a recessão e agrava o peso da dívida, porque 
se os salários baixam, é mais difícil pagá-la. Tudo isto é baseado no erro de 
concepção alemão de que os custos salariais são uma coisa má e têm de ser 
reduzidos, quando, de facto, deveriam ser tão altos quanto possível, desde que 
justificados pela produtividade. Uma das histórias bonitas aqui é a dos fabricantes 
portugueses de calçado que ignoraram os conselhos da UE de reduzir salários, 
porque perceberam que com a concorrência de baixo custo da Turquia e China, se 
cortassem os salários, entrariam numa corrida para baixo. Em vez disso, decidiram 
investir para chegar ao topo do mercado, e em resultado disso, as exportações 
aumentaram, os salários aumentaram, o emprego aumentou. Este é o modelo que é 
preciso seguir, não caminhar para salários cada vez mais baixos. 

E para a UE ? Qual é a solução para a crise? Falar de maior integração, de 
união política e orçamental tem sentido? 
Não creio que seja preciso maior integração para resolver a crise. O plano em três 
pontos que dei a Durão Barroso em 2010 – reestruturação de bancos, reestruturação 
de dívidas, investimento e reformas – pode ser feito com as actuais instituições. Mas 
é preciso, sim, uma reforma institucional para fazer a zona euro funcionar melhor no 
futuro. E, a esse respeito, penso que é preciso ter um mecanismo verdadeiramente 
independente de resolução dos bancos, porque o actual não é. É preciso que o papel 
do BCE enquanto credor de último recurso dos governos seja tornado permanente 
em vez do actual mecanismo temporário e condicional [OMT]. Terceiro, é preciso 
restaurar a regra do “no bailout”. E é preciso dar aos Governos muito mais liberdade 
e flexibilidade para contrair crédito e para gastar – para isso, é preciso deitar fora o 
Tratado orçamental – embora prevendo, em última análise, a possibilidade 
de default. Esta é a disciplina. Os Governos e os mercados têm de saber que há o 
risco dedefault. A longo prazo, será preciso criar um tesouro da zona euro, com 
algum poder de tributação fiscal e de contrair crédito, que responda 
democraticamente perante o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais. Seria 
bom que houvesse um mecanismo de partilha de risco no seio da zona euro, mas 
infelizmente penso que ainda não existem condições para isso, porque os alemães 
olham para qualquer mecanismo de partilha de riscos como uma forma de 
transferência, e com todo o sentimento anti-europeu do momento, não há condições 
políticas. Mesmo que, de facto, fosse mais respeitador das democracias nacionais do 
que o sistema que temos agora. Porque teríamos mais integração ao nível europeu, 
com um orçamento da zona euro, mas igualmente muito maior liberdade ao nível 
nacional. 
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Sobre os resgates em si: disse que no caso do programa da Grécia as 
projeções macroeconómicas eram totalmente irrealistas e que as 
condições impostas a Portugal foram “bárbaras”. Quem foi responsável 
por isto, o FMI ou a Comissão Europeia? 
Foi a troika que o fez em conjunto, mas penso que o essencial da responsabilidade da 
parte orçamental dos programas é da Comissão. As projeções eram completamente 
falsas. Dá vontade de rir quando se comparam as projeções de 2011 com os 
resultados de 2013,  é uma anedota. Isto resultou em parte da incompetência das 
pessoas responsáveis, mas há outro problema que é o da responsabilidade 
democrática. Olli Rehn e os seus altos funcionários decretam que o desemprego vai 
ser 12% mas se afinal é 20%, dizem “ah, ok, temos de mudar aqui este número na 
folha de cálculo”. Ou seja, não estão a lidar com a realidade. Esta instituição é uma 
redoma completamente desligada da realidade. Estas mesmas pessoas vão continuar 
a mandar nas nossas vidas.... 
Pois é, é assustador. Além das alterações que é preciso fazer na zona euro, é preciso 
que a Comissão Europeia seja muito mais controlada no plano democrático. O que 
significa um presidente da Comissão eleito e maior controlo democrático perante o 
PE e os parlamentos nacionais. É preciso ligar o debate em Bruxelas com o que está a 
acontecer nos Estados membros. Porque este tipo de sistema quase imperial sem 
controlo democrático não é sustentável. Isto não vai mudar com as próximas 
eleições. Mas vai ser preciso, nos próximos cinco anos, construir uma democracia 
europeia a sério, mudar a natureza da Europa. Ou seja, precisamos de uma 
Primavera Europeia. 

(*) European Spring: Why our Economies and Politics are in a mess” 
(2014); Aftershock: Reshaping the World Economy After the 
Crisis(2010); Immigrants: Your Country Needs Them (2007); Open World: The 
Truth About Globalisation (2002) 

In:http://www.publico.pt/economia/noticia/ajudas-a-portugal-e-grecia-foram-resgates-aos-bancos-

alemaes-1635405?page=-1 

  

http://www.publico.pt/economia/noticia/ajudas-a-portugal-e-grecia-foram-resgates-aos-bancos-alemaes-1635405?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/ajudas-a-portugal-e-grecia-foram-resgates-aos-bancos-alemaes-1635405?page=-1
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ANEXO 2 – O VERDADEIRO OBJETIVO DOS “PLANOS DE RESGATE” FOI SALVAR OS 

BANCOS 

 

ENTREVISTA 4.7.14   

"O verdadeiro objetivo dos 'planos de resgate' foi salvar os bancos"  

Paulo Pena, in Público on-line  

 

 

 

Harald Schumann, jornalista alemão que está a realizar um documentário sobre a troika, 

explica ao PÚBLICO por que acusou o Governo português de "censura". 

 

Há uma semana, na conferência de imprensa de rotina do Conselho de Ministros, Luís 

Marques Guedes, o ministro da Presidência, foi interpelado, em inglês, por um jornalista que 

se queixava do silêncio do Governo português perante as suas perguntas. A imagem passou 

nas televisões. Harald Schumann, editor do diário berlinense Tagesspiegel, e autor do livro A 

Armadilha da Globalização esteve em Portugal a filmar um documentário para o canal Arte, 

sobre o efeito da troika nos países intervencionados. 

 

É o seu segundo documentário depois da crise financeira. O primeiro chamou-se 

“Quando a Europa salva os bancos quem paga?”. Vista por seis milhões de europeus, 

esta investigação de Schumann pode ter causado má impressão nos governantes 

portugueses. Foi, pelo menos, isso que lhe disseram, para justificar o silêncio de Carlos 

Moedas, Maria Luís Albuquerque e Pedro Mota Soares…O que se passou na 

conferência de imprensa? 

Nós estávamos há várias semanas a pedir entrevistas à ministra das Finanças e ao ministro do 

Emprego, e também ao coordenador do programa de ajustamento, o secretário de Estado 

Carlos Moedas. Mas os nossos pedidos ou eram adiados ou nem sequer recebiam resposta. 

Quando a equipa de filmagens chegou e iniciámos a rodagem, na semana passada, foi-nos 

transmitido, por porta-vozes, que os ministros e o secretário de Estado não queriam ser 

entrevistados para o documentário. Por isso perguntei ao ministro Marques Guedes a que se 

devia esta recusa perentória de colaborar com um filme que será difundido em, pelo menos, 

seis países europeus. O senhor Guedes apenas disse que não lhe cabia comentar as recusas 

dos colegas e que devíamos continuar a tentar. 

 

E que razões vos deram para manter a recusa? 

Oficialmente, disseram-nos que os governantes não queriam participar num documentário 

que só será exibido em Janeiro próximo e que, até lá, muitas coisas poderiam acontecer, 

tornando os seus depoimentos desatualizados. Como o que queríamos deles era uma 

avaliação do que aconteceu ao longo do programa de ajustamento, creio que estas razões não 

http://www.publico.pt/politica/noticia/o-verdadeiro-objectivo-dos-planos-de-resgate-foi-salvar-os-bancos-1661442?page=-1
http://imagens1.publico.pt/imagens.aspx/859731?tp=UH&db=IMAGENS
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são credíveis. Nos bastidores, mais tarde, fomos informados de que a minha “má reputação” 

teria sido a razão fundamental para que recusassem qualquer entrevista. 

 

Como é que interpreta isso? 

Bom, só pode querer dizer que o facto de eu ser conhecido como um jornalista crítico, 

independente, me causou má reputação neste Governo. Infelizmente, isso confirma o 

problema básico de toda a operação da troika de credores na crise da zona Euro: O chamado 

ajustamento está organizado de uma forma opaca, por vezes arbitrária ou até ilegal. Os seus 

responsáveis sabem-no, e pretendem evitar perguntas críticas. 

 

O seu documentário é sobre o efeito da troika. Onde tem filmado, além de Portugal? 

Até agora estivemos na Grécia e em Portugal. Na próxima semana filmaremos na sede do 

FMI, em Washington. Mais tarde iremos à Irlanda e ao Chipre e, é claro, a Bruxelas e a 

Frankfurt, para entrevistar os responsáveis da Comissão Europeia e do BCE.  

 

Até agora, o que vos foi possível observar? 

A ideia de resolver o problema da dívida através da austeridade falhou completamente. A 

dívida é agora ainda mais insustentável do que era, há três anos. Os programas são, também, 

extremamente enviesados. Todo o fardo é assumido pelos trabalhadores e pelos contribuintes 

normais, enquanto as elites privilegiadas, que conseguem evadir a sua riqueza através dos 

offshores, e que são as maiores responsáveis pela crise, até conseguem lucrar com os 

programas de ajustamento. Por exemplo, quando conseguem comprar ativos valiosos ao 

Estado a preços de saldo. 

 

Essa é, até agora, a vossa principal conclusão? 

O “resgate” errado, que apenas salvou os investidores estrangeiros, principalmente alemães, 

de perderem nos maus investimentos que fizeram, mina a confiança nas instituições 

democráticas dos países afetados. Os Governos e os Parlamentos desses países parecem ser 

apenas marionetas nas mãos de desconhecidos, e não eleitos, burocratas estrangeiros. E, ou, 

de investidores. 

 

O que mais o surpreendeu na situação portuguesa? 

O facto de terem tido - em proporção - a maior manifestação de todos os países em crise, mas 

que não teve qualquer impacto… Se, na Alemanha, 10% da população saísse à rua para 

protestar, o que significaria uma manifestação de 8 milhões de pessoas, nenhum Governo 

sobreviveria a isso intacto. 

 

Os cidadãos alemães estão conscientes do que se passa nos países da periferia? 
Infelizmente, não. De modo nenhum. A maioria dos alemães acredita realmente que o seu 

Governo está a “ajudar” os gregos e os portugueses com “dinheiro dos contribuintes”. 

 

O seu último filme tratava da crise financeira. O que concluiu? 

 Que o verdadeiro objetivo dos “planos de resgate” foi salvar os bancos - alemães, franceses, 

ingleses - e os seus clientes ricos que fizeram investimentos estúpidos em bancos 

sobredimensionados, alimentados pelas bolhas imobiliárias, na Irlanda, na Espanha e em 

Portugal. Por esta razão, as dívidas dos bancos a credores privados foi reciclada em dívida 

dos Estados a credores oficiais. Em vez dos investidores, quem assumiu o risco foram os 

contribuintes de todos os Estados da Europa. 
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Acredita que os responsáveis europeus (a Comissão, os Estados, o BCE) lamentarão, um 

dia, essa situação?  

Tenho pouca esperança nisso. A experiência diz-nos que esses tecnocratas se escudam da 

dura realidade dos países mais pobres e dirão, sempre, que não tinham alternativa. 

 

Com estes documentários pretende criar algo de parecido com uma “opinião pública 

europeia”?  
Não. Não penso que possa “criar” uma opinião pública europeia. Mas, é claro, é possível que 

um dia possamos vir a ter um debate público à escala europeia. O principal obstáculo são os 

governos nacionais que nos mantêm enredados em pontos de vista estritamente nacionais, 

porque é aí que reside o seu poder. Mas pudemos ver nestas eleições europeias, que a 

anacrónica defesa de interesses nacionais, que não faz nenhum sentido economicamente, faz 

ricochete. Agora, em muitos países, estão em ascensão forças nacionalistas, que prometem 

ver-se livres desta Europa opaca e não-democrática. Esta receita, se posta em prática, tornar-

nos-ia, a todos, mais pobres. Perderíamos todos os ganhos da divisão transnacional do 

trabalho. Mas é precisamente porque os nossos governos mantêm os cidadãos em iliteracia 

económica, para camuflar a verdade e os interesse que servem, que estes extremistas são 

bem-sucedidos. Por isso, todos os que não queremos que a Europa regresse aos tempos 

sombrios do século passado temos de fazer o que estiver ao nosso alcance para criar um 

discurso público que ultrapasse as fronteiras nacionais. Ou o conseguimos, ou o projeto 

europeu irá ruir. 
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ANEXO 3 – O ESQUEMA PONZI DA FINANÇA GLOBAL  

 

12 Números representando o esquema Ponzi da Finança Global que devem ficar 

gravados no vosso cérebro 

Por Michael Snyder  

11 Junho 2014 

A verdade é que o nosso sistema financeiro não é muito mais do que um gigante esquema de 

pirâmide baseado em dívida e promessas de pagamento. É literalmente um milagre que tenha 

sobrevivido durante tanto tempo sem que se tenha desmoronado. 

Quando os americanos se poem a pensar na crise financeira que estão a enfrentar, o maior 

montante que normalmente lhes vem à ideia é o tamanho da dívida nacional dos USA. E 

estando acima dos 17 triliões de dólares é, na verdade, colossal. Mas, na realidade, é apenas 

o segundo mais pequeno montante na lista que é apresentada a seguir. Esta lista representa 

os 12 montantes do esquema Ponzi da finança global que devem ficar gravados no vosso 

cérebro…  

- $1,280,000,000,000 - A maior parte das pessoas ficam realmente surpreendidas quando 

ouvem este montante. Neste momento, há somente 1.28 triliões de dólares americanos em 

circulação. 

- $17,555,165,805,212.27 - Este é o montante da dívida nacional dos USA. Cresceu mais de 

10 triliões de dólares durante os últimos 10 anos. 

- $32,000,000,000,000 - Este é o montante total que a elite global tem encafuado nos bancos 

offshore (aquilo que nós sabemos).  

- $48,611,684,000,000 - Este é o montante total da exposição da Goldman Sachs em 

contratos derivados. 

- $59,398,590,000,000 - Este é o montante total da dívida (governo, corporações, 

consumidores, etc.) no sistema financeiro dos USA. Há 40 anos este número era apenas 

superior a 2 triliões de dólares. 

- $70,088,625,000,000 - Este é o montante total da exposição da JPMorgan Chase em 

contratos derivados. 

- $71,830,000,000,000 - Este é o montante aproximado do PIB do mundo inteiro. 

- $75,000,000,000,000 - Este é o montante aproximado da exposição total que o gigantesco 

banco alemão Deutsche Bank tem em contratos derivados. 

- $100,000,000,000,000 - Este é o montante total da dívida governamental no mundo inteiro. 

Este montante cresceu 30 triliões de dólares desde meados 2007. 

- $223,300,000,000,000 - Este é aproximadamente o montante total da dívida no mundo 

inteiro. 

http://www.federalreserve.gov/faqs/currency_12773.htm
http://www.treasurydirect.gov/NP/BPDLogin?application=np
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/who-runs-the-world-solid-proof-that-a-core-group-of-wealthy-elitists-is-pulling-the-strings
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-size-of-the-derivatives-bubble-hanging-over-the-global-economy-hits-a-record-high
http://research.stlouisfed.org/fred2/series/TCMDO
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-size-of-the-derivatives-bubble-hanging-over-the-global-economy-hits-a-record-high
http://en.wikipedia.org/wiki/World_economy
http://www.zerohedge.com/news/2014-04-28/elephant-room-deutsche-banks-75-trillion-derivatives-20-times-greater-german-gdp
http://www.bloomberg.com/news/2014-03-09/global-debt-exceeds-100-trillion-as-governments-binge-bis-says.html
http://blogs.wsj.com/economics/2013/05/11/number-of-the-week-total-world-debt-load-at-313-of-gdp/
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- $236,637,271,000,000 - Segundo o governo dos USA esta é a exposição total dos 25 

maiores bancos dos Estados Unidos em contratos derivados. Contudo esses bancos, em 

conjunto, só têm um total de ativos de cerca de 9.4 triliões de dólares. Quer dizer, o rácio da 

exposição dos maiores bancos dos USA em contratos de derivados relativamente aos seus 

ativos totais é de cerca de 25 para 1. 

- $710,000,000,000,000 to $1,500,000,000,000,000 - A estimativa do valor nominal total 

dos contratos derivados geralmente situa-se neste intervalo. No topo do intervalo, o rácio da 

exposição dos derivados relativamente ao PIB global é de cerca de 21 para 1. 

A maior parte das pessoas assume que as autoridades eliminaram as causas que quase 

levaram ao colapso do mundo financeiro em 2008 mas isso não é absolutamente verdade. 

Na realidade, o montante total da dívida governamental em todo o mundo cresceu 40% desde 

então enquanto os bancos “demasiado grandes para falirem” tornaram-se coletivamente 37% 

ainda maiores. 

As autoridades não eliminaram coisa nenhuma. Tudo o que elas fizeram foi tornar a encher a 

bolha e empurrá-la com a barriga durante algum tempo.  

 

  

http://www.occ.gov/topics/capital-markets/financial-markets/trading/derivatives/dq413.pdf
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-size-of-the-derivatives-bubble-hanging-over-the-global-economy-hits-a-record-high
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ANEXO 4 – E SE A PRÓXIMA CRISE FINANCEIRA JÁ ESTIVER A CAMINHO? 
Marta Marques Silva in “Diário Económico” 21.07.2014 

Os sinais de alerta começam a amontoar-se nos mercados globais e os especialistas 

aconselham cautela nos investimentos. 

Os sinais de alerta estão a soar nos mercados internacionais. No final de Junho, o 

banco central dos bancos centrais, o Bank of International Settlements (BIS), afirmava 

que a euforia nos mercados financeiros não encontra suporte na realidade económica, 

e exultou os bancos centrais a reverter políticas monetárias que continuam a alimentar 

"as subidas insustentáveis nos mercados financeiros". Referia-se não só ao excesso de 

liquidez injetada, mas principalmente às taxas de juro que permanecem em mínimos 

históricos. Mas o BIS não foi o único a pronunciar-se neste sentido nas últimas 

semanas. No seu último relatório semestral, publicado a 14 de Julho, o World Gold 

Council, o organismo que representa a indústria mundial do ouro, alertava 

precisamente para o facto de "tantos dólares a perseguirem tão poucos produtos com 

elevados retornos pode criar o risco de bolhas financeiras". Uma dinâmica que, dizem, 

"poderá vir a provar-se insustentável". 

Esta semana, o fundo de pensões do maior banco dinamarquês, o Danske Bank, 

colocava de parte 5% do capital para investir em ativos mais ligados "à economia 

real", menos expostos aos mercados financeiros que, segundo o banco, poderão sofrer 

uma forte correção. "É difícil enumerar a quantidade de negócios exóticos que nos 

têm proposto sem quase nenhuma extra ‘yield' (face a ativos seguros]. Ninguém os 

teria sugerido há dois ou três anos", explicava o CFO do banco, Aarup-Andersen. "No 

momento em que as ‘yields' desaparecem de uma classe de ativos as pessoas 

simplesmente seguem para a seguinte. É difícil encontrar ‘yield' e não queremos estar 

cegos perseguindo ‘yield' ao longo da curva". E mesmo Janet Yellen, que recusou 

recentemente a formação de uma bolha nos mercados acionistas norte-americanos, 

reconhece a existência de alguns excessos. Num relatório enviado esta semana ao 

Congresso, a presidente da Reserva Federal dos EUA escreve: "As avaliações das 

empresas mais pequenas, bem como das empresas de redes sociais e do sector da 

biotecnologia parecem excessivas, com rácios preços/lucros estimados bem acima da 

média histórica".  

A Cynk Technology é um exemplo paradigmático. Na semana passada o regulador do 

mercado norte-americano foi forçado a suspender a negociação das acções, depois de 

terem disparado 3.600%, de 10 cêntimos para 21 dólares no espaço de um mês. Uma 

avaliação de seis mil milhões de dólares, apesar desta empresa de redes sociais só ter 

um funcionário e não ter receitas. A Cynk está longe de ser um exemplo isolado. Nos 

EUA mas também em alguns mercados europeus, os principais índices têm vindo a 

renovar máximos históricos. O S&P 500 está 27% acima do pico registado em 

Outubro de 2007 e, desde os mínimos de 2009, já quase triplicou de valor. Um rally 

que dura há cinco anos o que é, segundo dados reunidos pela Bloomberg, cerca de um 

ano mais longo do que a média histórica. Além disso, a volatilidade, medida pelo 

índice VIX, está no valor mais baixo de sempre. Muitos analistas, incluindo o BIS, 
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têm alertado para este fator, que sugere uma atitude complacente dos investidores em 

relação ao risco.  

Uma atitude que está longe de cingir-se aos mercados acionistas.  

E se a próxima bolha estiver na dívida das empresas? 

Nesta busca incessante por retornos ('yield') a dívida ‘high yield' tem sido o grande 

"êxito de bilheteira". Trata-se da dívida emitida por empresas com qualidade creditícia 

inferior, ou seja, a dívida das empresas ‘junk' e que, por isso, oferece retornos 

superiores aos investidores. Quanto maior o risco, maior o juro exigido. Essa é a 

teoria. Não admira portanto que, num ambiente de taxas de juro próximas de zero, a 

procura por estes títulos tenha disparado. 2014 prepara-se para bater todos os recordes 

em termos de montantes emitidos, com a consequente queda nos juros exigidos, em 

resultado precisamente deste excesso de procura. "Os ‘spreads' das obrigações 

corporativas, bem como os indicadores de volatilidade em algumas classes de ativos, 

caíram para níveis mínimos, o que sugere que alguns investidores podem estar a 

subponderar o potencial de perdas", afirmou Yellen perante o Congresso. Explicando 

que: "Os padrões de crédito para as empresas com menores ‘ratings' foram relaxados 

de forma significativa, em resultado da procura por ‘yield' num contexto de taxas de 

juro persistentemente baixas". 

Numa nota enviada aos investidores esta semana, intitulada ‘Bubbles Detector', 

Giordano Lombardo, o ‘Chief Investment Officer' da Pionneer Investments, escrevia o 

seguinte: "A compressão de ‘spreads' continua ao longo de todo o espectro de 

‘ratings'. As taxas de ‘default' corporativo estão artificialmente baixas: empresas que 

no passado se teriam debatido para aceder aos mercados de crédito estão a conseguir 

levantar dinheiro para se refinanciarem. (...) Entretanto, a liquidez no mercado começa 

a desaparecer". Para concluir que: "Portanto, na nossa perspetiva, os mercados de 

crédito precisam de ser manuseados com muita cautela". 

E se, em 2007/2008, muitos apontaram o dedo às agências de ‘rating' pelo facto das 

notações não refletirem adequadamente o nível de risco da empresa, hoje 

simplesmente ninguém parece dar atenção às suas avaliações. Segundo a revista 

‘Fortune', atualmente o ‘rating' mais comum das empresas norte-americanas é de 

BBB+, um nível acima de ‘junk'.  

Arturo Bris, actual director do World Competitiveness Center e professor do IMD na 

Suíça, previu recentemente o início da próxima crise global para Abril de 2015, 

avançando oito possíveis cenários. Num deles escreve: "As empresas têm demasiada 

dívida e a nova norma é ter um ‘rating' BBB. (...) Se os ‘ratings' forem um indicador 

de falência, então vão existir falências de forma transversal. Se as taxas de juro 

aumentarem 2%, metade do sector empresarial vai desaparecer".  

 

E nos mercados de dívida soberana, a tendência é idêntica. Este mês, o Quénia emitiu 

1,5 mil milhões de dólares - um novo recorde para um Estado africano - com uma taxa 

de juro de 6,875%.  



64 
 

Para o responsável pela estratégia de investimentos da Pioneer: "Mais do que nunca, é 

altura de ter o GPS ligado". 

 


