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Um alerta aos governos empresas
e famílias a hora de reduzir

o dinheiro vai chegar
Esta semana a Tesla empresa

norte americana que produz carros
elétricos atingiu uma capitalização
bolsista de 48 6 mil milhões de
dólares ultrapassando a Ford que
vale cerca de 45 5 mil milhões de
dólares A Tesla que vendeu 76 mil
viaturas em 2016 superou a Ford
que vendeu mais de 2 6 milhões de
automóveis Isto não significa uma
enviesada avaliação do mercado
ou que os investidores estejam
loucos Esta aparente contradição
deve se ao impacto de uma política
monetária expansionista com taxas
de juro muito baixas
O crédito concedido pelos

bancos de retalho nos EUA em
março passado terá registado
o valor mais elevado em 45
anos1 Curiosamente enquanto

o financiamento às empresas se
manteve correlacionado com a
evolução do PIB dos EUA o crédito
às famílias crédito hipotecário
empréstimo automóvel crédito
a estudantes cartões de crédito
e crédito ao consumo voltou a
aumentar2 As baixas taxas de

desemprego e os baixos preços que
se verificaram durante um largo
período de tempo provocaram um
efeito riqueza nos particulares de
que resultou um maior consumo
através da abdicação de consumo
futuro ou seja um maior
endividamento para um rendimento
disponível inalterado
Para que o equilíbrio se conserve

a riqueza global e em especial
dos EUA terá de manter a taxa
de crescimento sem surpresas
negativas não existindo margem
para choques exógenos
Desde o final de 2016 a China
terceira maior economia do

mundo começou a contrair os
empréstimos e financiamentos
à economia quer do continente
quer de Hong Kong e tem
aumentado a taxa de juro para
refrear a alavancagem da economia

Para além desse instrumento as
autoridades de politica monetária e
cambial continuam a recorrer a uma
depreciação continua do Yuan e ao
cumprimento das reservas exigidas
ao seu sistema bancário
Na Europa o BCE continua

a monitorizar a evolução dos
agregados monetários que
refletem a oferta de moeda a taxa
de inflação e a capacidade de a
economia reagir aos estímulos não
convencionais Mas a prazo já
se perspetiva um abrandamento
das políticas quantitativas que
passam sobretudo por fornecer
liquidez ao euro sistema enquanto
a união bancária decorre lenta e
penosamente
Após a anterior crise do sub

prime iniciada em 2007 2008 o
mundo ficou mais endividado e
os bancos centrais estão atolados
de obrigações que aguardam pelo
vencimento ou maturidade
que será convertida em dinheiro
se os respetivos emitentes não
incumprirem a que se seguirá uma
esterilização monetária i e uma
redução das notas e moedas em
circulação e redução dos balanços
Num mundo ideal os governos

as empresas e as famílias deverão
estar preparadas para lentamente
dependerem menos de recursos
externos e mais da riqueza que
produzem mas tal como a fábula
da cigarra e da formiga vamos ver
quem é que se preparou melhor
para os dias de escassez e de menor
abundância porque tarde ou cedo
voltaremos ao primeiro primado da
economia os recursos são escassos
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