
Como está
o mundo
dez anos
depois da

crisedosubprime
BÁRBARASILVA

A dúvida impõe se hoje o mundo
está diferente dez anos depois da
crise do subprime Diferente me
lhor mas pouco estabilizado mas
com sérios riscos para o futuro
As opiniões dos economistas e ana
listas financeiros dividem se e o

entusiasmo no momento em que
se assinala uma década sobre o iní

cio da recessão mundial é de facto
muito moderado

Tudo começou a 17 de julho de
2007 Neste dia há quase dez anos
foi dado o primeiro alerta aos mer
cados por parte do banco de inves
timento norte americano Bear
Stearns Dois fundos geridos por
este gigante financeiro deixavam
de garantir o reembolso do capital
investido pelos clientes devido à
exposição ao subprime as hipote
cas de alto risco do mercado imobi
liário dos Estados Unidos que se
tomaram populares com base em
taxas de juro demasiado baixas
Ao longo dos anos 1990 as pes

soas com menores rendimentos e

pior avaliação de risco ao crédito

puderam realizar sucessivas hipo
tecas sobre os seus imóveis com
vista ao crédito ao consumo o que
alimentou uma enorme bolha no

mercado imobiliário e deu origem
a uma recessão mundial só compa
rável à Grande Depressão de 1929
Seguiu se a aparatosa queda do

LehmanBrothers em2008 e a par
tir daí gerou se uma onda de pâni
co que levou o Tesouro americano
a socorrer os gigantes de Wall
Street para evitar um colapso do
sistema financeiro Foi o início de
uma crise de proporções épicas que
pôs a nu todas as fragUidades de um
sistema financeiro apodrecido que
durante anos assumiu riscos de for

ma descontrolada e procurou lu
crar ao máximo inundando a ban
ca mundial com ativos tóxicos

Acrise bancária depressa chegou ao
outro lado do Atlântico onde se
transformou numa crise da dívida

soberana expondo os países mais
débeis financeiramente Portugal
incluído e pondo mesmo em risco
a sobrevivência do euro

A onda de choque do subprime
levou à falência de vários bancos

em Portugal obrigou a um pedido

de resgate e a pesadas medidas de
austeridade que culminaram com
a queda do governo de Passos Coe
lho Agora passada uma década al
gumas questões ainda persistem a
banca estámais regulada ou corre o
risco de umnovo colapso Quando
será possível uma união bancária
na zona euro Como serão os pró
ximos dez anos A China é uma

ameaça
Na opinião do economista João

Duque o mundo está diferente
Há uma consciência maior dos
riscos do mundo financeiro e de

que há questões éticas fundamen
tais No entanto há uma massa
monetária maior e mais espaço
para asneira Temo que uma bolha
das moedas tipo bitcoinvenha a ser
uma dessas asneiras diz o profes
sor do ISEG

Garante que a banca está hoje
mais regulada mas que falta ainda
concretizar a união bancária e a
união do mercado de capitais na
Europa Serão implementadas
garante acrescentando O euro
veio para ficar e temos de o defen
der mesmo que isso exija mais in
tegração e perda de soberania
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E nunca resolveremos todas as cri
ses Nem nacionalizando a banca
toda conseguimos eliminar o risco
financeiro Olhando para o futuro
e para a China João Duque lembra
que o país tem os quatro maiores
bancos do mundo as maiores re
servas de dólares é dos maiores in

vestidores internacionais e a se
gunda maior economia do mundo
Não queremos problemas vindos
de lá
 O mundo está melhormas

pouco é a avaliação feita por João
Pereira Leite diretor de investi
mentos do Banco Carregosa A es

tabilização do sistema financeiro
foi essencial mas implicou mais
endividamento público Hoje a
economia cresce a um ritmo lento
e apesar de todos os estímulosmo
netários em curso revela ainda
umaevidente dificuldade em subir
a inflação para os níveis recomen

dados fruto do excesso de dívida e
da falta de investimento No siste

mabancário garante mudou mui
ta coisa está mais capitalizado
mais dependente dos bancos cen
trais a sua atividade está mais seg
mentada e controlada Em termos

de capitalização a banca europeia
ainda está aquém da dos EUA é
natural que ainda venhamos a as
sistir a mais aumentos de capital
em bancos europeus
Apesar da situação financeira

mente estabilizada com as econo
mias a crescer e a gerar emprego
Filipe Garcia da IMF sublinha que
ainda há sérios riscos para o futu
ro Os bancos centrais têm apos
tado na criação de moeda como re
solução para os efeitos da crise o
que poderá ter consequências no
momento da retirada dos estímu

los A prazo pode pagar se caro
Numa analise à zonaeuro Filipe

Garcia diz que aguentou o seu pri
meiro grande teste que foi a crise
da dívida de 2010 2012 Hoje é
mais oumenos claro que não pode
rá haver euro no longo prazo sem
união orçamental partilha de ris
cos e subsidiariedade da dívida pú

blica Quanto ao futuro o analis
ta acredita que se irá assistir a uma
tentativade controlo damoedapor
parte dos bancos centrais e dos go
vernos para limitar a utilização da
moeda física mas não é certo que
consigam sempre vencer
Visão mais positiva tem Diogo

Teixeira CEO da Optimize In
vestment Partners que destaca os
novos máximos de confiança para
valores que já não eram vistos há
mais de uma década Na banca re
fere onovo paradigmade regulação
permitiu reforçar a almofada de
capital das instituições financeiras
para absorver perdas duas a três ve
zes superiores Com o fim deste
longo processo de adaptação do se
tor à vista no caso de uma nova
crise as consequências parao setor
financeiro seriammuitomenores

É provável que a próxima crise
tenha contornosmuito diferentes

A China é uma ameaça potencial
Mas as economias ocidentais tam

bém têm de superar alguns desa
fios como o impacto da normaliza
ção dos juros que trará consequên
cias para o setor segurador ou para
os orçamentos dos Estados
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