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Como tem sobrevivido
a banca europeia

O setor bancário na Europa tem
estado muito associado a conceitos
como NPE Non Performing
Exposure NPA Non Performing
Assets Imparidades redução dos
valores dos activos e a debater se
perante a incerteza da recuperação
dos resultados em contexto de baixas
taxas de juro com possibilidade da sua
manutenção durar algumas décadas
fenómeno atribuído à designada
japonização processo de vinte anos de
reduzidas e negativas taxas
Durante os últimos dois meses Itália

regista já três operações emblemáticas
Popolare di Vicenza Veneto Banca
e Montei di Oaschi di Siena e a
Espanha duas Banco Popular e Mare
Nostrum de que resultam redução
de capacidade e de oferta ao mercado
bem como da força laboral afecta às
estruturas As operações devem somar
entre 15 a 20 mil milhões de euros
o que corresponde a quase 10 do
PIB anual de Portugal O caminho
aparenta estar no início
Também as grandes unidades

bancárias que colhem a simpatia do
regulador BCE como Deutsche Bank
que está a sair da Ibéria e o Barclays
que está a abandonar o mercado
da África do Sul trabalham para se
adaptar a um habitat mais abrasivo
e com alguns desafios alteração de
paradigma novos formatos e canais de
distribuição
Neste desafiante ambiente o

discurso dos Bancos Centrais em
torno da subida das taxas de juro e

da promessa de reduzir a dimensão
dos balanços dos bancos ou contas
patrimoniais são vistos pelos
investidores como tendo uma baixa
probabilidade de concretização
próxima Certo para já é que as taxas
não deverão baixar mais e quando
muito teríamos o propalado dinheiro
de helicóptero conceito de Milton
Friedman que passa por creditar as
contas dos depositantes
Os bancos que integram o

EuroStoxx600 a versão europeia do
S P500 apesar de tudo apresentam
umbom desempenho no conjunto
das suas cotações 10 de valorização
acumulados desde o início deste ano
o que supera amaioria dos índices de
ações

As fusões e aquisições sobretudo
as de Espanha devem continuar a
processar se por competição entre
potenciais compradores enquanto em
Itália de aparente menor interesse
devem continuar a absorver recursos
dos contribuintes o que vai contra o
espírito do regulador BCE
Muitas instituições necessitam de

um longo período de tempo para
apresentar carteiras de crédito e de
financiamento mais saudáveis o
que já não se deve conseguir apenas
com crescimento económico sendo
necessário recorrer a longos e penosos
auxilio não convencionais de bancos
centrais o que reduz amargem para
surpresas pelo que o atual calendário
de apresentação de resultados volta a
assumir importância
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