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A fuga de capitais como instrumento 
da conquista moderna

José Vítor Malheiros

1. 
Mesmo sem saber tudo, temos 

hoje uma boa ideia do ambiente 

das negociações que levaram ao 

terceiro empréstimo da troika 

à Grécia e dos argumentos que 

estiveram em cima da mesa. 

Sabemos que a discussão não 

foi uma civilizada troca de 

argumentos mas uma operação 

de coacção à boa maneira 

mafi osa, com a reiterada exposição de um 

catálogo de ameaças feitas à Grécia pelos 

“parceiros”. Sabemos que a negociação não 

foi um jogo de cedências mútuas, mas algo 

que um dos participantes comparou a uma 

sessão de tortura. E sabemos, explicadas 

por Tsipras, as razões fundamentais que 

fi zeram com que o primeiro-ministro 

grego não desse o famoso murro na mesa e 

batesse com a porta, mas acabasse por dizer 

“nai” às propostas a que uma signifi cativa 

maioria de gregos tinha acabado de gritar 

“oxi” nas ruas e nas urnas. Antes de mais, 

o mandato: Tsipras acha que não tinha 

mandato para bater com a porta porque os 

gregos, maioritariamente, num exemplo 

de distorção cognitiva que fi cará para a 

história, não querem sair do euro. Depois, 

a realidade: a Grécia não tinha (não tem) 

nem euros nem moeda estrangeira que 

permitisse criar uma almofada, por mínima 

que fosse, para garantir as necessárias 

compras ao estrangeiro.

Mas há uma outra razão, de não menor 

peso, que foi referida por Tsipras mas 

pouco aparece na imprensa internacional: 

a fuga de capitais da Grécia nos últimos 

cinco anos, que está calculada em 250 mil 

milhões de euros. O problema não é só o 

facto de o dinheiro não estar nos bancos 

gregos e não poder alimentar o investimento 

de que a Grécia precisa. O problema é que, 

num cenário de saída do euro e violenta 

desvalorização de uma futura moeda grega — 

há estimativas de 50% —, este capital poderia 

regressar em força à Grécia para comprar 

tudo o que tivesse valor e adquirir, no 

cenário de escassez e confusão que ocorreria 

nos primeiros meses do Grexit, uma 

infl uência desmesurada, equivalente à que 

500 mil milhões de euros poderiam conferir 

hoje. Uma invasão não pelo ar nem pelo mar 

nem por terra mas “por euro”.

Esta particular fuga de capitais — não 

apenas a preocupação dos detentores do 

capital em pô-lo a bom recato para evitar 

uma eventual desvalorização ou mesmo 

o seu confi sco, mas o seu estacionamento 

num porto de abrigo para regressar com 

força redobrada para pilhar o que estiver 

à mão — é algo a ter em conta. Devido a 

este fenómeno, uma saída do euro pode 

ter como consequência um movimento de 

brutal concentração do capital nas mãos 

das pessoas que tenham a capacidade para 

o exportar previamente.

2. A fuga de capitais da Grécia não é um 

normal fruto da crise do euro. Ao contrário, 

ela foi activamente estimulada ao longo dos 

últimos meses (desde a eleição do Syriza) 

e mesmo antes (desde o crescimento do 

Syriza) por uma campanha internacional 

orquestrada que tentou espalhar o medo 

entre os pequenos e grandes depositantes e 

investidores convencendo-os de que as suas 

poupanças e investimentos não estariam 

seguros numa Grécia governada à esquerda. 

Basta reler as declarações nas últimas 

semanas de dirigentes da UE, políticos 

europeus de todos os costados e analistas 

diversos, constantemente “alertando” 

para a possibilidade, conveniência ou 

inevitabilidade de o Governo grego 

impor um controlo de capitais para 

perceber a mensagem subliminar. Há um 

interessante artigo publicado no site do 

think tank americano Peterson Institute 

for International Economics antes das 

eleições gregas de Junho de 2012, onde a 

direita receava um descalabro dos partidos 

tradicionais e uma enorme subida do Syriza, 

que tem como título, para quem não queira 

perceber: “How a bank run can be part of the 

solution” (“Como uma corrida aos bancos 

pode ser parte da solução”).

Aí se escreve, preto no branco: “Qualquer 

pessoa que queira manter a Grécia no euro 

deve retirar o seu dinheiro dos bancos. 

Ainda que os políticos que são a favor do 

programa do FMI provavelmente vão fi car 

calados, o Pasok e a Nova Democracia 

deviam de facto encorajar a corrida aos 

bancos. Podiam, por exemplo, publicar no 

YouTube as imagens das fi las às portas dos 

bancos para tornar a mensagem mais clara!”

E, mais à frente: “O exemplo da Grécia 

ilustrou um novo 

factor: o facto 

de a ameaça de 

uma corrida aos 

bancos acontecer 

em qualquer 

país que esteja a 

considerar sair do 

euro actua como 

o equivalente de 

um ataque nuclear 

preventivo sobre as 

forças políticas que 

defendam essa saída. 

Devido ao exemplo 

grego, os populistas 

em toda a zona euro 

acordaram para 

uma nova realidade 

política: serão 

acusados de uma 

destruidora corrida 

aos depósitos se 

prosseguirem as 

suas estratégias de saída do euro.”

O autor deste texto, Jacob Funk 

Kirkegaard, que esteve em Portugal numa 

conferência que teve lugar na Assembleia 

da República sobre dívida pública em 

Dezembro de 2014, é particularmente 

brutal, mas declarações deste tipo, 

às vezes suavizadas por um verniz 

pseudodemocrático, foram feitas a partir 

de Bruxelas centenas de vezes nos últimos 

meses por políticos de diversos quadrantes.
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Ainda não 
é desta

O
s tosquíssimos robôs que 

andam no nosso encalço 

atrás dos passos que, com os 

dedos, damos pela Internet 

continuam péssimos.

Sou do tempo em que só 

havia ofertas para ampliar o 

pirilau, empregar o pirilau em 

vão e conhecer os milhares 

de moças, mulheres casadas 

e senhoras de idade que, naquele preciso 

momento, queriam encontrar-se comigo só 

para usufruir do meu pirilau.

Spam e pirilau. A receita era sempre a 

mesma: merendinha e pachacha à discrição. 

Tudo de borla e de boa vontade, num raio 

de cinco quilómetros ao redor de cada 

garanhão. Hoje já aparecem livros e cadernos 

que estava a pensar comprar. Irritantemente 

são sempre os que perscrutámos e decidimos 

rejeitar. É o equivalente cibernético do 

vendedor de óculos de sol que, tendo uma 

fé excessiva na volubilidade humana, não 

aceita um “não, obrigado” como resposta e 

calcorreia o paredão da praia atrás de nós, 

agitando o par de falsos Ray-Bans como 

um xamã em transe, repetindo as palavras 

mágicas “tem a certeza? Tem a certeza?”.

Ontem voltou um clássico: o da fortuna 

sem sair de casa. O chamariz (no Metacritic, 

of all places) era “Portugal’s New Cash 

Formula Unleashed”. Cliquei e dei com o 

engodo: “EXPOSED: Colares Mum makes 

7000 euros/Month From Home.” Em Beja, 

a mamã seria de Beja. Sob bandeiras 

da Bloomberg, do FT e do Telegraph, 

mostrava um cheque de 8795 dólares e 

uma fotografi a de “Maria Shutova from 

Colares” com um bebé verdadeiro. Bastava 

eu comprar um kit para enriquecer.
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