Estabilização financeira: impactos visíveis e conclusões
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UM CUSTO INEVITÁVEL?

garantias concedidas pelas autoridades oficiais, continua muito condicionado, o que é
visível no alargamento do fosso entre o custo
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Os custos efectivos das políticas de estabilização são ainda incertos, na medida em que
não se sabe com exactidão como se vai repercutir em muitas das operações já anunciadas, dado que algumas correspondem a
garantias ou linhas de crédito disponibilizadas, mas cuja utilização é incerta.
No entanto, os valores apresentados no quadro são bem elucidativos e parecem confirmar o óbvio: as políticas de estabilização
financeira nos países do G7 (e em Portugal)
têm um elevado custo de financiamento
associado, manifestamente à custa de um
aumento expressivo da dívida pública. Este
custo, que inclui os pacotes de estímulo
macroeconómico, varia entre os 0,9% do
produto interno bruto em Itália e os 12,7%
do PIB nos EUA, contribuindo para um aumento da dívida pública no período de 2008
a 2010 superior a 14% em todos os países
apresentados.
Independentemente de discussões mais
ou menos politicamente orientadas sobre
a natureza destas intervenções de carácter
discricionário, em que keynesianos e alguns
neoclássicos aparecem em oposição a um
certo neoliberalismo que parece acreditar
mais em mecanismos automáticos de regulação e menos em acções da política orçamental, os últimos acontecimentos parecem
indicar que este foi um custo inevitável, face
à situação insustentável em que se encontrou o sistema financeiro, aos riscos de colapso associados e à dimensão dos efeitos de
contágio sobre a economia mundial.

As emissões de papel comercial entraram

das emissões garantidas e a restante dívida.
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deve tornar-se efectiva, evitando assim que

norte-americano, criaram um conjunto de

análise mais estruturada sobre o actual sis-
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massivas de papel comercial. Todavia, estas
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de sistemas de compensação centralizados,
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Deixámos intencionalmente para o fim as
duas medidas apontadas em reuniões do
grupo de países G20 que nos parecem mais
incisivas e susceptíveis de marcar o pós-crise
financeira: as propostas de alteração às
regras de contabilização do valor dos activos
e as novidades em matéria de supervisão
financeira.
Quanto à primeira, a crise iniciada em 2007
veio demonstrar que a contabilização pelo
chamado método do fair-value (i.e., o real
valor de mercado dos activos) pode ser
uma medida que amplifique as tendências
de preço dos activos em vez de, como seria
desejável, servir como uma espécie de
factor contracíclico: em situações de bolha
especulativa, permite aos bancos aumentar
a sua exposição de risco e, ao invés, perante
perdas de valor dos activos obriga as instituições a vender, ampliando o problema
original.
Os acontecimentos dos últimos anos deixam
finalmente a convicção de que muito haverá
para alterar em matéria de supervisão financeira, particularmente a nível do acompanhamento do risco sistémico macroprudencial, tanto a nível nacional, como no âmbito
da concertação internacional. ■
1

A liquidez bancária pode ser medida, por exemplo, pelo
rácio entre os activos interbancários e de caixa face ao
total dos activos bancários.
2 Os CDS são instrumentos financeiros muito sofisticados,
que consubstanciam um contrato em que uma parte paga
um prémio a outra parte, em troca de um pagamento que
apenas ocorrerá mediante a ocorrência de um evento de
crédito previamente especificado. É, portanto, um contrato que possibilita ao respectivo comprador uma protecção contra o risco de um evento de crédito (default) de
uma entidade, permitindo através do swap a transferência
desse risco.
3 Referimo-nos, por exemplo, ao chamado rácio TCE, que
mede as acções ordinárias na carteira dos bancos face ao
total dos activos, expurgando-os, em ambos os casos, dos
activos intangíveis, como as marcas, licenças, goodwill,
entre outros.
4 Os hedge funds são fundos de investimento altamente
especulativos, cuja principal característica é não serem
obrigados a reporte perante as autoridades de supervisão,
nem tão-pouco serem destas objecto de particular atenção. Com características semelhantes foram também desenvolvidos os Veículos Especiais de Investimento, instituições criadas a partir de instituições financeiras maiores
e fora do âmbito de intervenção dos supervisores.
Referências
GUERRA, Ivan [et. al.] (2009) — “Policies to Address
Banking Sector Weakness: Evolution of Financial Markets
and Institutional Indicators”. IMF Staff Position Note, 7
de Outubro, 2009.

19

