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Crise Financeira: 
3 Questões Fundamentais

O ciclo de recessão económica mundial em curso iniciou-se há perto de 5 anos, consequência do 
esgotamento do consumo, por sua vez, fortemente afectado pela ascensão meteórica do preço do 
petróleo. Todavia, a gravidade desta crise económica é alimentada por um novo fenómeno, nunca 
antes verificado em dimensões planetárias: A crise de liquidez no sector financeiro.
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O que significa a falta de liquidez?
Nos últimos 15 anos, o sector financeiro mundial desenvolveu um sistema de alavancagem da 
massa monetária em circulação no mundo, sobretudo assente na revenda de crédito sobre 
clientes. O principal benefício por todos sentido, foi o maior acesso ao dinheiro e descida do custo 
deste (descida de taxas de juro).
A deficiente regulação e a dinâmica deste sistema, todo ele assente na confiança entre os 
agentes financeiros, não evitaram certas situações fraudulentas, que entretanto, geraram a perda 
desta confiança e a subsequente destruição dos mercados interbancários. Significa isto que, se 
não há mercado, não há alavancagem do dinheiro existente. Logo, as economias estão limitadas 
ao dinheiro “real” em circulação. E as economias só por si, precisam de muito mais capital para 
gerar riqueza, ou crescimento da massa monetária, do que o disponível, já de si condicionado ao 
endividamento geral das famílias, das empresas e dos estados.
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Apesar dos lucros extraordinários, o Governo ainda está a dar dinheiro à Banca?
Errado! O Estado não está a dar dinheiro, mas tão somente a avalizar os Bancos, na sua 
actividade. Em simultâneo, o Governo exige dos bancos, maior responsabilidade na cobertura dos 
seus activos. Veja-se o dinheiro como a matéria-prima que deixou de entrar na fábrica (banco), 
para esta produzir (crédito). Na verdade, os lucros anuais da Banca portuguesa, na ordem dos mil 
milhões de euros, nunca seriam suficientes, pois a matéria-prima necessária em Portugal 
ultrapassa facilmente os 20 biliões de euros anuais.
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Como evitar a consequente derrocada das economias? 
Desde logo, há que evitar o estrangulamento das economias, não permitindo a falência dos 
bancos sem acesso à matéria-prima (dinheiro), até que os mercados interbancários voltem a 
funcionar regularmente. Daí as nacionalizações e as sucessivas injecções de massa monetária por 
parte dos Bancos Centrais mundiais.
Simultaneamente, é fundamental estimular o investimento e evitar a propensão para a retenção 
de dinheiro, baixando as taxas de juro, e implementando programas massivos de investimento 
público e privado, para minimizar o fecho generalizado das empresas e o consequente 
desemprego.
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O Governo português tem reconhecidamente um claro programa de combate a esta 
crise. E o que dizer da Oposição, que, com total irresponsabilidade, insiste em deturpar as 
razões da actual conjuntura: a Esquerda do PS confunde intencionalmente lucros dos Bancos com 
Massa Monetária, e a Direita, assenta nas pequenas empresas, já de si em dificuldades, a missão 
de combater uma crise que é sistémica. Que oposição pode ainda advogar credibilidade política?...
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