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Sector bancário passou a
concentrar acumulação de
capital em Portugal

Faria de Oliveira, presidente da APB
D.R.
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A banca passou a concentrar os processos de acumulação de

capital em Portugal, à semelhança do que aconteceu a nível

internacional, tendo o país enveredado por um modelo de

"financeirização híbrida", referiu um relatório hoje divulgado.

Segundo o primeiro relatório - ainda preliminar - do Observatório sobre

Crises e Alternativas do Centro de Estudos Sociais da Universidade de

Coimbra, "o sector bancário, agora essencialmente privatizado, tornou-se o

centro da acumulação de capital em Portugal, alimentando sectores sobre

os quais detinha um elevado controlo das cadeias de produção e provisão,

nomeadamente no sector do imobiliário".

A ser apresentado na quarta-feira na Fundação Calouste Gulbenkian, em

Lisboa, o documento refere que Portugal assistiu a um processo de

"financeirização híbrida", ou seja, "a integração financeira da economia

portuguesa processou-se como se de uma economia do centro se tratasse",

0

Tweetar 2

0

ENVIE POR MAIL

PARTILHE

 

10/12/2013
Faria de Oliveira não
prevê mais recurso da
banca à linha da troika

10/12/2013
Faria de Oliveira. "Já
teremos batido no
fundo. Este é o
momento para
recuperar a economia"

10/12/2013
Banco de Portugal:
Cortes salariais no
Estado travam
rendimento disponível

10/12/2013
Faria de Oliveira: "A
banca portuguesa é
uma banca confiável"

10/12/2013

Por Dinheiro Vivo | Lusa

ShareShare

113 milGostoGosto

Mariana Moore Matos, 
e 113.233 outras pessoas gostam
disto.

PUB

11/12/2013 | 10:18 | MOBILE | RSS TWITTER CONNECT | FACEBOOK CONNECT | INICIAR SESSÃO | REGISTAR

Sector bancário passou a concentrar acumulação de capital em Portugal... http://www.dinheirovivo.pt/Mercados/Artigo/CIECO303269.html?page=0

1 de 3 11-12-2013 10:18



00:00 Espiões da NSA no World of Warcraft.
Não, a sério   Por Ana Rita Guerra

00:00 Ser bom e sem vergonha   Por Joana Petiz

22:51 Shosholoza*   Por Miguel Leónidas Rocha

Opinião&Blogs Comunidade

ECONOMIA
União Europeia vs. Rússia: A batalha
que saltou para as ruas...

706 VIEWS

BUZZ

Slideshows

Do Leblon à Paraíba
Por João Almeida Moreira

SHARE

SHARE

SHARE

SHARE

+VISTOS +SHARE +ACTIVOS A REDE

Log In | Registo

A Bial está a contratar. Tem oito vagas1

Houve fraude no sorteio do Mundial? Vídeo
lança suspeitas sobre a FIFA

2

Os 7 negócios mais criativos de 20133

Startup GetSocial capta investimento de 630 mil
euros

4

José de Mello Saúde está a contratar5

Portal de emprego para maiores de 456

É possível aquecer a casa por menos de 1 euro
por dia?

7

Conheça os dez restaurantes... SHARE

O TIP - Transportes
Intermodais do Porto e a...

A NexxPro já é quase a
primeira em vendas em...

NexxPro: Eles são a alta
costura dos capacetes

Armazém 23 da Matinha, em
Lisboa, vai receber,...

Stockmarket já não é só
moda. Agora também...

Distinção iniciada desde
1927, leva a votos...

TIME precisa de si para
eleger a personalidade...

Livemocha, Memrise e
Deutsche Welle são três...

3 sites para aprender línguas
sem pagar

 O sector bancário, agora
essencialmente privatizado, tornou-se o
centro da acumulação de capital em
Portugal, diz estudo

enquanto, por outro lado, "esta mesma integração retirou-lhe os

mecanismos de ajustamento para fazer face a choques externos, como a

desvalorização cambial".

"A financeirização permitiu durante algum tempo 'incrustar' socialmente o

neoliberalismo em Portugal, ou seja, permitiu compatibilizar uma

intervenção pública no campo do desenvolvimento das capacidades

individuais e coletivas com o processo de liberalização", referem os autores

do primeiro capítulo, sobre "Compreender a crise: A economia portuguesa

num quadro europeu desfavorável".

O relatório recorda que, no ano passado, a riqueza criada em Portugal

atingiu os 155,3 mil milhões de euros, menos 9,4 mil milhões do que em

2007, "o ano do valor mais elevado alguma vez atingido", o que significa

que "5,7% da riqueza que o país tinha mostrado que era capaz de criar

desapareceu".

"Na verdade, estamos perante o quadro incontornável do empobrecimento

deliberado, da veiculação do pressuposto ideológico de que é preciso

sujeitar a economia a uma regressão na base da qual se possam redefinir

relações tanto económicas como sociais. Isto é, a austeridade hostiliza ou

pelo menos desconhece a ideia básica de que uma economia, se precisar de

ajustamentos, os pode e deve fazer num quadro de salvaguarda do que se

adquiriu. Acontece, de facto, que o empobrecimento é o instrumento

privilegiado da austeridade", pode ler-se no relatório.

De acordo com o documento, "a aposta no crédito às famílias e no sector do

imobiliário é partilhada, sendo central nas dinâmicas de endividamento

privado e no crescente peso do sector financeiro", sendo que Portugal "não

é exceção", mas "apresenta características típicas de um país

semiperiférico, como sejam a preponderância da banca e o papel mais

marginal dos mercados de capitais".

"Processos de reestruturação da dívida com profundas perdas para os

credores, e não apenas limitadas ao sector público, surgem como uma

alternativa quase inevitável face ao peso do endividamento total nacional.

Contudo, tal passo terá de ser acompanhado por uma mudança estrutural

da economia portuguesa, que inclui a correção das disfunções do sistema

financeiro doméstico e a alteração dos termos da integração europeia",

conclui.

Carlos Tavares:
"Adesão ao acordo com
a CMVM reforça
confiança nos bancos"

0 Tweetar 2 mail share Estatisticas: 0 0

Comentários (0) Comente o Artigo

Seja o(a) primeiro(a) a comentar

VER ARTIGO PARCIAL

Sector bancário passou a concentrar acumulação de capital em Portugal... http://www.dinheirovivo.pt/Mercados/Artigo/CIECO303269.html?page=0

2 de 3 11-12-2013 10:18



10 bicicletas elétricas de mil a 60 mil
euros

4265 VIEWS

Açoriano Oriental | Diário de Notícias | Dinheiro Vivo | DN Madeira | Jornal do Fundão | Jornal de Notícias | O Jogo | SportTV | TSF | Volta ao Mundo

Assinaturas | Buzz Media | Classificados Tuti  | Clube Life | Cosmos | Descontocasiao | Loja do Jornal | Manager Zone | Ocasião-Classificados | Power Soccer

Inserir email

Tudo é
Economia

Empresas
Mercados
Economia
Emprego

Faz
Buzz
Guru

Cotações
Vídeos

Gráficos
Slideshows

Termos de Uso
Contactos

Equipa

Comunidade
Feedback

Comentários

Twitter
Facebook

RSS
Mobile

Sector bancário passou a concentrar acumulação de capital em Portugal... http://www.dinheirovivo.pt/Mercados/Artigo/CIECO303269.html?page=0

3 de 3 11-12-2013 10:18


