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A CRISE EM 2012 
Pedro Lains 

Acrise que Portugal, a zona euro, a Uniao Europeia 

(UE) e uma parte considedvel do resto do mundo 

atravessam desde 2008 tern alguns paralelos historicos 

embora poucos. Para se perceber a sua imporclncia recor

demos a frequencia com que ela e com parada com a crise 

financeira e economica mais espetacular - mas nao neces

sariamente a mais importante - do seculo xx, a Grande 

Depressao, que se seguiu 0 crash da Boisa de Nova York de 

1929. Essa compara<;ao pode pecar por defeito, pois a 

Grande Depressao foi mais profunda mas teve urn imp acto 

geogdfico, a nIvel mundial, mais limitado do que a atual 

crise. Ao tempo, 0 mundo era menos globalizado e por 

isso os problemas financeiros e a contra~ao da economia 

norte-americana tiveram fortes repercuss5es na Alemanha, 

na Europa Central, assim como na Fran<;a, na lcilia, na 

Belgica enos PaIses Baixos, mas efeitos menos importan

tes no Reino Unido, em paIses da periferia geografica da 

Europa, como a Dinamarca, a Suecia ou Portugal; e na 

America Latina e no Japao a Grande Depressao tam bern 

foi menos sentida'. Talvez urn dia, quando tivermos avan

<;ado rnais na sua compreensao, e conhecido 0 seu desen

lace, esta crise apare~a mais proxima da crise que se seguiu 

aescalada dos pre<;os do petroleo, em 1973. 
De facto, podemos estar perante uma depressao que nao 

interrompe apenas uma determinada tendencia da evolu

<;ao da economia internacional, mas uma mudan~a na 

tendencia do crescimento economico, pelo menos a Oci

dente. Como nas decadas a seguir a 1973, quando a eco
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RESUMO 

Este artigo adota uma perspetiva 
historica para compreender as cau

sas da ctise economica e finance!ra 

atual. Rewmar a crise de 1929 eimpor

tante porque tambem ela teve inicio nos 

mercados financeiros, passando depois 

para 0 resta da economia. Compreender 

esse contagia e fundamental para se 
perceber que tipo de solu~6es sao 
necessarias para ajudar a ultrapassar a 

arual crise. Parem, a Grande Depressao 

foi mais profunda mas teve urn impacto 

geogdfico, a nive! mundial, mals limi

tado do que a atual crise) pois 0 mundo 

de entao era menos globalizado. 

Palavras-cnaL!e: Economia Internacional, 

crises economicas, Estados Unidos) 

Portugal 

ABSTRACT 

THE CRISIS IN 2012 

ThiS article embraces a historical 

standpoint to grasp the causes 

leading to the current economic and 

financial crisis, Bearing in mind the 

crisis of 1929 is important, inasmuch 

as it also began with financial markets 

and later spread to the rest of econ

omy. It is crucial to understand how 

that transmission took place, in order 

to discern what kind of solutions are 
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needed to help OVCrC01TIC the crisis at nomia do mundo ocidental baixou consideravelmente a 
hatld. Despite running deeper, the 

taxa de creseimento tendeneial relativamente ao perfodoGreat Depression, however, had a 
more limited world-wide geographic da idade de ouro que entao aeabaria2 • 

impact than present crisis, since A sernelhan<;:a do que acontcceu ha quarenta anos, agora world) at the time, w;:]s a Jess glo
balized tarnbem ha novas de peso na linha l1a 

ecol1omia internacionaL Em no dealbar da 0
Keywords; International economy, eco
nomic crisis, United Stares} Portugal grupo de coordena\ao poJ{tiea internacional que inclui os 

o 
passanao a incluir as gran

des economias emergentes, como a do 
a Indonesia ou a wdos eles 
eada vez mais integrados economica e pOlltlCameme 

do quadro economieo internacional que aeonteeeram de 1973, e em curso 
nos ultimos a110S, sao uma constante historica e sao fruto direto do dinamismo da 
economia intemacional, facto que por vezes esquecemos por prestar dernasiada irnpor
tan cia as consequeneias dessas altera<;:oes nos equilfbrios de eurto prazo. 

Entre meados do seeulo XVIII e meados do seeulo XIX, a Gra-Bretanha foi a primeira 
grande potencia aeseala internacional com peso sufieiente para desenhar uma parte 

importante da economia mundial asua imagem. A partir do ultimo quanel do seculo XIX, 

aquda que foi a primeira na~ao industrial, teve de fazer frente ao crescente poder econo

mico do imperio alemao. De seguida, ja em flnais de Oitocentos, esses dois palses, aos 
quais se juntava a Fran~a, embora de forma menos mas importante nos 

mercados flnanceiros internacionais, tiveram de enfrentar 0 aumento do poderio econ6
mico, industrial e politico dos Estados Unidos. 0 destes ultimos foi rdof<;:ado nas 

dccadas que se seguiram aII Guerra Mundial, para depois assistirem ao cresccnte peso 
internacional do Japao, e dos demais da decada de 1970 em diante. 
A recorda~ao destas bern conhecidas atores da eeonomia 
internacional da uma medida do que 

ustamentos internacionais em curso entrem numa fase de maior 
pIs6dios mostram, em prinH'llt'A I11rt."l'" '11:' ..,1t-.cu..""..."noc<1"l11t3 

nacional nao implicaram 

instalados. Ern alguns momentos, como a levaram adimi
das taxas de creseimento rpcrrp.,~"" economica e uma 

o balanco dos o crescimento regres
sou aos paises mais avalll;:ados economicamente. 

Em algumas ocasioes, como a a 1870, com a entrada da Alcmanha, a 1890, corn a 

entrada dos Estados Unidos, ou a 194'), com a entrada do Japao, entre outros, 0 crcscimento 
da economia internacional aumentou inclusivarnente de rirmo, heneflciando assim todos, 

velhos e novos protagonistas. Por outro lado, nos anos entre as duas guerras mundiais e a 

segnir acrise de 1973, embora em graus diferentes, a expansao da economia intcrnacional 
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foi limitada quer pcla cria<;:aa de barreiras artificiais ao comercio internacional, quer atra
yeS do aumenta da intervcn~ao direta dos estados nas economias. Esses desenvolvimentos 

negativos devem ser avaliados com cuidado, uma vez que resultaram de conflitos interna
cionais importantes cuja interpreta~ao ultrapassa a analise meramente economica. Por 

outras palavras, nem sempl'e os beneflcios da maiar integra~ao economica internacional 
estao ao alcance ci'ls sociedades au das quando outros interesses se levan tam. 
E importante notal' que a atual crise ainda nao clculugar a rea<;oes protecionistas sig
nitlcativas e iSBo deve-se porventura acada vez maior intcgra<;ao economica interna

que fad com que uma melhar das perdas de urn eventual maior 

isolamento economico das 
parte democracias, com a China e de alguns paises expartadol'es 
de petrol eo, esegurarnente relevante para 0 menor Sl1cesso das ideias protecion 
Todavia, e preciso ter em que 0 nacionalismo e 0 protecionismo naa dormem, 

e sinais disso podem ser vistas em paises como a liungna, a a a 

embora ainda de forma debiL 
Se a crise ;ltual e mais com a que acontecell a seguir a 1973, seria benefico 

para todos que a sua fosse tambern mais pareciela com 0 que aconteeeu a 
segllir a I945. Na verdade, aquilo que se fez da II Guerra Mundial e de muitas 
formas exemplar, c hoje 0 munelo e ainda herdeiro de medidas entao tomadas, como 

a constitui<;:ao da Organiza~ao Economica de Coopera~ao Europeia e 0 Plano Marshall, 

ern I948, e a GEE, em I957. 
Apesar de tudo 0 que se pode dizer sobre crises passadas, sobre os problemas que cnvol

veram, sobre as formas como toram ultrapassadas, 0 melhor e nao perder de vista, pOl' 

enquanto, aquilo que se passou a seguir a 1929, dadas as grandes li~oes que trouxe. 
AerCrl5ce que essa crise e tambem importatlte porque ela teve infcio nos mercados finan
ceiros, passanelo depois para 0 resta da econornia e compreender esse contagio efi.Il1da
mental para se que tipo de soIu<;:ocs sao necessarias para ajudar a ultrapassar a 

tel' uma perspetiva alargada sobre 0 presente porque isso 
1Dreender os momentos que estamos a passaro 

duvidas e 
corn que as pessoas ten ham opostas, algumas vezes radIcalS. 0 

que nos leva facilmente a sair da analise dos factos mais pr6ximos 
do que economicos. Tudo e importante e nao devernos sel' nos a 

para os outros, se a economia, 
o conhecimento do resultado final, inerente a 

a conclusoes mais solidas. e a consenS05 fundamentados. 

OS HOM ENS E A CRISE 

Pergunternos agora, ja com essa alargada por tras, 0 que provoeou a atual crise. 

Ha varias expIica~oes concorrentes, sendo as mais populares, porventura, aquclas que 
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atribuem responsabilidades a mas decisoes de polfticos ou particulares: a esquerda aeha 

que a responsabilidade da crise deve-se it dos financeiros, dos tubar6es da finan~a; 
a dircita gosta mais de atribuir as culpas aos agentes politicos. II. historia economica serve 

para ir mais longe e encontrar causas dos 
A. HISHJRIA ECONOMICA SERVE IR MAIS problemas economicos nao na polftica mas, 

l: lCNCONTRAR CALJSAS DOS PROBLEMAS em primeiro lugar, na economia. Isso nao 
l:CONOMICOS NAo NA POIJTICA MAS, EM quer dizer que a a<;iio dos agentes poHticos 
UJG!,R. NA ECONOM A IS50 NAo QUER DIZER nao seja importante, mas apenas que na 
QUE A DOS ,i\Gt:NTES POLITICOS NAO SEJA ordem das causas eles Dodem nao ser os 
IlvlPORTANTF, f..!AS NA Clf,[)FM CAUSAS primeiros culpados. 
EUeS POOElvl NAO SER 05 PRIMEIRCIS CULP,\OOS. Um dos principais visados nas cdticas it 

atua<;ao dos po){ticos, a nIvel internacio
naI, e Alan Greenspan, presidentc da Reserva Federal (Fed) norte-americana, entre 

1987 e 2006. Nas suas memorias, conta que, quando chegou aFed, relegou 
para segundo plano os modelos econometricos com que la se trabalhava e passou a 
usar sobretudo a sua intui<;ao, que Ihe ditava a manuten<;ao de uma de dinheiro 

isto e, de baixas taxas de juro, 0 qne refor<;ou a Iiquidez dos mercados e a 
CdlJa'UClaUIC dos bancos em alimentar 0 chamado credito do subprime'. Mas, ao mesmo 
tempo, dizem os crlticos, nada fez para melhorar a supervisao dos mercados finan

ceiros par parte das institui<;oes incluindo os bancos centrais, nos Esta
dos Unidos e no resto do mundo. Claro que, quando se pensa urn pouco no assunto, 

ninguem pode ficar satisfeito com a atribui<;iio das causas da crise it de um homem, 
de uma institui<;ao ou mesmo de urn conjunto de institui"oes. 
II.contece que 0 exemplo do presidente da Fed e bern elucidativo. Em 2006, 

mandato, que atravessou varios dos Estados 

republicanos e democratas, sendo substitufdo por Ben Bernanke que, entre outras 
coisas, estudou as causas da Grande Nao haveria porventura ninguem melhor 
dotado para presidir a urn dos bancos centrais mars importantes do mundo. 

Para percebermos a mudan<;a, olhemos urn POliCO para 0 debate em torno das causas 
da Grande Depressao. Ern primeiro lugar, e preciso nota.r que a crise da bolsa de 1929 
e a Grande Depressao nao sao uma e a mesma coiga. Com o crash de 1929 £lao 
tetia necessariamente de se traduzir na pior deprcssao da economia norte-americana 
c numa das deprcssoes da economia internacional de que ha regis to. Bernanke 
procurou perceber melhor os mecanismos que levaram uma crise bolsista a uma Grande 
Depressao4 

• 0 seu trabalho nao e sobre as causas do crash da Boisa de Nova York de 

outubro de 1929, mas 8im sobre as razoes que levaram a que esse crash derivasse para 
ullla enorme que bra do produto nacional bmto dos Estados Unidos, que se prolongou 

ate 1933. A sua interpreta<;ao ajudou a moldar as solu<;oes em curso desde 2008 nos 
Estados Unidos, assim como aquelas que foram levadas a cabo com enorme sucesso 
na Suecia, urn paIs tam bern de gran des economistas. no inicio dos anos 1990. 
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Ate Bernanke, a ortodoxia cia explica<;iio da Grande Depressao residia na analise dos 
efeitos monetarios do crash da explica<;;iio que se dcve ao trabalho de Friedman e 
Schwartz'. Segundo estes autores, a depressao deveu-se a duas coisas: em primeiro 
aredu<;ao dos rendimentos dos acionistas dos bancos falidos no crash; e, em segunuo 

lugar, aenorme que 0 crash provocou na oferta moneciria. Por outras 
a queda do valor das e 0 fecho de bancos levou aqueda da riqueza dos acionistas, 
reduzindo a sua capacidade de investimento e de consumo; e it queda da oferta de moeda 
por parte dos bancos. Todavia, os efeitos descritos por Friedman e Schwartz nao estao 
d(.:vidamentc identificados nas analises econometricas, havendo outros aspetos a cons i

dera~. Para Bernanke, a crise de I929 trouxe desconfian<;a aos mercados, levando a que 
os bancos dvessem cortado 0 credito para reduzir riscos. Mas, com isso, cortaram 0 

crcdito nao so aos credores insolventes adata, como hoje, em parte relaciona
dos com cn;;ditos hipotedrios - como a credorcs que poderiam ter futuro. Por outras 
palavras, reagiram mais ne,gativamente do que teria sido necessario, levando a uma maior 

do credito it economia e por cssa via;\ redu<;ao acima do necessario do produto 
nacional. II. situa<;ao adversa do cn~dito e do financiamento da economia so se resolveria 

a partir de mar<;;o de 1933, quando 0 recem-eleito presidente Roosevelt resolveu intervir 
com 0 peso do Estado nos mercados a<;ao com efeitos globaltncnte rcconhe
cidos. 11.0 contrario, as interven<;oes que se relacionadas com os pesados inves

timentos publicos e programas de emprego, poderao ter tido alguns efeitos nefastos. 
Em 2002, Bernanke, entao governador da Fed, numa homenagem a Friedman e Schwartz, 
com eles presentes, disse: "Voces estavam certo!>, nos [a Reserva FederalJ fizemo-Ia [a 
Grande Depressao]. Lamentamos muito. Mas gra<;as a voces, nao 0 yoltaremos a fazer.>, 

Estes ensinamentos aplicados it Grande Depressao seguem de perta aquilo que 

defendeu no seu famoso livro The Economic Consequences of the Peace, publicado em 1919, 
o ana da Conferencia de Paris, sobre os custos que as repara<;5es de guerra alemas 

trariam para a economia internacional'. 

A ECONOMIA INTERNACIONAL E A CRISE 

Mas se a responsabilidade da crise £lao csta nos te6ricos ou nos conselheiros ecol1o
on de estara? Olhemos para uma outra explica<;ao, simultaneamente mais simples 

e mais ptofunda. Ha pouco mais de dois anos, no cume da crise financeira nos Estados 

Unidos e numa altura em que cia chegava it Europa, Rcinhart e R.o goff forneccram uma 
das principais crises financeiras internacionais nos ultimos oito secu[os, 

bascada numa impressionante recolha de dados·. 0 titulo do livro This Time Is D@rent 
c muito e!ucidativo, referindo-se it ideia segundo a qual os [llIClpal~ agentes que 

operam nos mercados financeiros e, de certo modo, tambem 0 comum dos 
se esquecem das crises flnanceiras passadas, confiam no andamento dos mercadOS, na 
regula<;ao autonoma ou em alguma supervisao institucional, e esperam quc as crises 

financeiras nao voltem a acontecer. 0 livro analisa varios episodios de explicanclo 
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o seu surglmento e as falhas institucionais que lhes ser associadas. Mostra que 
nao foram apenas os economica, politica ou financeiramente fracos que entraram 
em incumprimento. Ao contdrio, ha campe6es de incumprimento tambem entrc as 
grandes potencias economicas. 1s80 nao deveria surpreender, se tivermos em conside

que 0 incumprimento implica a imposi~ao de uma aos credores, para 0 

que e alguma for'Sa militar Oll poUtica. Neste quadro, nao se sai muito 
mal, havendo piores na historia, como a urn pais fraco mas 
numa posi'Sao geografica que the da alguma mas tambem a Espanha, a Fran~a 
e a Alemanha. Mas 0 mais importante nesse trabalho e a rela'Sao que estabelece entre 
a evolu~ao da mobilidade de capital a nivel internacional e a incidencia de crises ban
carias, que pode ser vista no 1. 

Gnifico 1 > Mobilidade de capital e incidencia de crises banccirias. 1800-20079 
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Como saDemos o inicio da atual crise toi tambem bancaria, tornando-se llma crise de 
divida soberana, porque os estados um pouco por todo 0 mundo desenvolvido incor
reram em fortes defiees e aumentos de dlvida ptlblica para salvar os bancos e diminuir 
o impacto das falencias e do aumento do risco bandrio no financiamento das econo
mias. A da atual crise como sendo truto de importantes na eco
nomia internacional parece ser mais solida do que as que assentam apenas 
na analise da a~ao dos agentes politicos ou financeiros. Par vezes parece que nao que
remos enveredar pOt esse tipo de conclus6es que todos, no intimo, seguramente, sen
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tiremos como mais fundamentadas e mais serias, porque as nao politicas 
podem levar adesresponsabiliz;:u;:ao daqueles que tem nas maos 0 destino das coisas 
publicas. Mas temos de esse medo e colocar as nossas amHises no pe firme 
que elas merecem. 
o funcionamento da economia internacional e muito de!)ende da dos governos 
nacionais e de outras institui'S6es com nos mercados internacionals. que 

impor ou aligeirar restri~6es acircula<;ao de bens, pessoas e 
a nivel internacional. 0 grau dc interveIll,ao dos governos variou de forma consideravei 
ao longo do tempo, ao sab~r das flutua~6es na globaliza~ao, ou em consequencia das 
altera~6es das conjunturas internacionais, marcadas sobretudo pebs guerras com escala 
internacional. Depois de mais de meio seculo de creseente integrac;ao ccon6mica e 
financeira intcrnacional, a I Guerra Mundial e os desequilibrios por ela provocados 
obrigaram a gcneralizada de medidas de prote'Sao economica que reduziram 
significativamcnte as trocas internacionais, durante largas decadas. 0 recrudescimento 
do protccionismo foi varias vezes atacado mas nao de forma decisiva por falta de coor
CH.... H",GV poHtica entre governos c na~6es desconfiados e scm lideral1~as fortes. 0 

dos bancos centrais e de governos como 0 brit'inico. 0 frances eo 
alemao, permitiu 0 funcionamento de um sistema de pagamentos que a com
pensa~ao dos eventuais desequillbrios de pagamentos, a escala internacional, sob a 
cgide da generalizada de sistemas monetarios baseados no padrao DurO ou 
prata. Esse sistema terminoLl em 1914, por causa da guerra, e nao rnais seria substi

quer porque as governos nao tinham for<;,:a quer porquc nao lhes 

''',.U'''''aIV crlla de custos e beneflcios nacionais. 
Os problemas da reconstitui<;,:ao da economia internacionai sentidos a apaz de 
Versalhes de I9I9 foram evitados com slIcesso a seguir aII Guerra Mundial, gra
~as a e lideran<;a dos Estados Unidos que impediram os vencedores europeus, 
a Ocidente, de imporem aAlemanha repara~6es de guerra que teriam limitado as suas 
capacidades de recupera~ao economica e, com isso, tambem as possibilidades de recu
pera~ao dos vencedores. 0 exito da opera~ao foi suficientemcnte grande para que ganhassc 
uma for'Sa propria que vitia a traduzir os esfor<;,:os da da OECE e da 
do Plano Marshall. na eria\;ao das qllc levariam ulteriormente a 

Esses anos um rapido crescimento das economias 
Ocidental, assim como de outras partes do incluindo os Estados 

Unidos c 0 Japao. Esse crescimento foi interrompido pela crise de 1973 e, sensivelmente 
na dccada seguinte, a internacional, particularmente na Europa, descell de 
intensidade. Todavia, a resposta aamal crise mostra, apesar de mdo, 0 regresso des sa 
coopera~ao, embora haja sinais contraditorios relativamente aos intercsses quanto a 
preSelVa\;aO de uma economia global livre de obsticulos politicos institucionais. Sao mais 
os gestos de censura po]{tica do Governo norte-americano ao Governo chines do que os 
gestos dc amizade politica. Na 0 mesmo se pode conelllir com sinais de crescente 
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coneorreneia entre interesses nacionais e de recrimina~ao transfronteiri~a sobre as causas 
desra ultima crise e as difieuldades na sua supera\;ao. Todavia, na verdade, a retorica 
poHtiea de choque entre na~5es, na Europa ou a niveI mais alargado, nao se rem rraduzido, 
par enquanto, Duma significativa de novas barreiras alivre eirculacao economica 

e tinanceira aescola internacional. 
Haved varias razoes para que isso assim seja, mas as causas de natureza econamica 
serao, de alguma forma, relevantes. A livre circula<;iio de mercadorias, servi~os, capitais, 
conhecimentos e, em certa medida, pessoas, isto e, 0 bam fimcionamento da economia 
internacional, euma pega fundamental para a melhoria das eondi~Bes de vida aescala 
internacional, e tern trazido desenvolvimento eeonamico a muitas partes do mundo, 
de forma sllstentada, embora par vezes mais lenta ou gradual do que muitos esperariam. 
E esse facto e porventura Iargamente percebido pelos eidadaos quer dos estados ja 
democd.ticos mais desenvolvidos, quer dos estadas menos desenvolvidos que em cres
cente numero se demoeratizam. As vantagens da globaliza~ao presumivelmente apre

endidas, pelo menos par enquanto, pOl' uma latga maioria das 
mais importantes aescala internaeional, estarao na base da sobrevivencia da rnesma e, 
por das solu~6es, sernpre parcelares, da crise que cornpletara quatro anos 

no corrente ano de 20T2. 

PORTUGAL E A CRISE 

E quanta a Portugal? 0 que se pode dizer sobre este pobre paIs da periteria europeia, 
embora rico pais clo ponto de vista da sua historia e do seu enquadramcnto internaeio
nal? A primeira coisa em que muitos pensarao, quando se trata dos problemas econ6
micos - e financeiros portugueses, eem rna po]{tica, empresarial ou outra. 

rem problemas em todas as mas sera que 0 atraso economico naeional, 
em compara<;ao corn 0 resto cia Europa, vem de problemas politicos, legais, constitu
cionais, de comportamento, culturais, religiosos? As respostas a este tipo de perguntas 
nunea serao definitivas nem totalmente c1aras, 0 que are nem e mau para os historia
dores economicos que, assim, tern garantia de trabalho para muito tempo. 
talvez se possa avan~ar alguns passos em dire~oes mais sq,TJ.ltas e fundamentadas. 
Temos a obriga<;:ao de ir um pouco mals longe das explica~5es recorrentemente avan
~adas ha anos que atribuem as culpas da nossa «crise» aos Descobrimentos, aInquisi

aMonarquia, aRepublica, ao Estado Novo, ademocracia, aConstitui~ao, ao eura, 
aos socialistas, aos comunistas, aos neoliberais a quase tudo 0 que mexe, no fundo. 
1J POSSIVel encontrar uma certa raeionalidade ao longo dos oitocentos anos de histaria 
economica portllguesa, racionalidade revel ada por progressos que acompanharam os 
desenvolvimentos no testo da Europa, embora de longe, atendendo adistancia geogra
fica; pelo aproveitamento de oportunidades, quer da ocupa<;ao do espa\;o geogdfico 
nacional, do ponto de vista institucional, eeonamico e social, quer pela explora,<ao do 
espa,<o geogdfico mundial mais proximo; pelos regulates esfoteos de oreservacao da 
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abertura ao cxterior, atraves de alian,<as e tratados comerciais; pela sucessivaadapta~ao 
na economia nacional das descobertas, muitas vezes de valor apenas marginal no ClUto 
prazo mas com amplas irnplicag5es no longo prazo, que foram sendo realizadas em 
mltras economias, em outros espagos geograficos; pela adapta~ao das melhores 
cas da revolw,;ao industrial europeia do seculo XIX; e, finalmente, racionalidade reveIada 
pela participa~ao nas institui~5es internacionais do seculo XX". 
Pode conduir-se qlle Portugal foi urn pals que aproveitoll sucessivas oportunidades que 
foi enfrentando. Um isto e, as agentes economicos que habitavarn do lado de d 
de fronteiras bern estabelecidas no espa~o e no tempo. Claro que tambem encontdmos 
sucessivas a essa racionalidade, mas foram excegoes. Esta perspetiva contra
ria histarias mais correntes, mas como podemos saber qual a melhor forma de descre
ver 0 nosso passado economico? Nao efaeil estabelecer um de avalia~ao das 
diferentes interpreta~5es do nosso passado. Todavia, epreciso tet em considera~ao que 

explica<;ao para urn caso nacional tern de poder set utilizada em outros casos 
semeIhantes e a verdade e. que e mais dineil estabelecer urn quadro de causas politicas 
ou culturais para 0 atraso economico no quadro alargado europeu ou internacional. 
A ideia de que a crise que atravessamos desde 2007 au 2008 se deve apenas, ou sobre

a responsabilidade po]{tica carece de uma forte revisao, no que diz respeito a 
Portugal au ao resto do mundo. Bssa revisao nao serve para aligeirar eventuais culpas 
politicas, que sempre as ha, mas sim para se encontrarem os verdadeiros fundamentos 
dos Droblemas para que se possam delinear solu~i5es que evitem a sua repeti~ao. Ou, 

menos, que atenuem os efeitos das novas criscs que, como a hist6ria nos 
dificilmente se deixaram de pcrfilar no horizonte de uma economia internacional glo
bal1zada e dinamica. 
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