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Causes de la crisi subprime (I)

Comença agost 2007 als EEUU

Causes

• Tipus d’interès es van reduir i mantenir molt baixos durant massa 
temps. Del 6,5% al 1% del 2001 al 2003 (pràctica unanimitat en 
criticar actuació Fed sota Greenspan). Al 2003 ja s’haurien d’haver 
apujatapujat

• Vivenda/rajola actiu sòlid després de la punxada bombolla .com i 
Internet 2000-2001

• Bancs necessiten oferir més hipoteques perquè el seu marge 
intermediació és petit.

• Bancs ofereixen préstecs més arriscats a més interès
• Creixement demogràfic als EEUU (demanda)
• Manteniment “somni americà” propietat d’una casa, idea que tothom 

hi pot accedir
• Avarícia, dels bancs i intermediaris.



McMansion – A massa gent als EEUU se’ls feu creure que 
podien viure en una casa com aquesta



Però ara hi ha moltes cases com aquesta



O aquesta



Causes de la crisi subprime (II)

• No només tenir una casa sinó una “McMansion”

• Empreses immobiliàries ofereixen préstecs a “ninjas”- no 
income, no job, no assets

• Ninjas podran tornar préstec perquè atur està baix, hi ha • Ninjas podran tornar préstec perquè atur està baix, hi ha 
feina.

• Endeutament molt arraigat a cultura econòmica dels 
EEUU (viure a crèdit). Americans obtenen crèdit contra 
el valor de la seva casa.

• Què passa quan preus deixen de pujar i hi ha menys 
feina?



Efectes (I)

Als EEUU:

• 9 milions americans viuen en cases el valor de les quals < hipoteca 
• Alguns encara preveuen disminucions preus 20%
• 770.000 repossessions cases desde 8/2007 (alguns tornen claus, 

desesperats les cremen i una persona es va tirar un tret –
perdonaren hipoteca)

• Sol.licituts ajuda atur al nivell més alt en 25 anys als EEUU (mirar 
pel.lícula “En búsqueda de la felicidad”. Ambient semblant)

• Pèrdua de 1,2 milions de llocs de treball des de 1/2008 – molts a 
construcció, manufactures, serveis- famílies no poden pagar 
hipoteques. Atur 6,5%

Crisi subprime EEUU-Crisi financera EEUU- Crisi financera 
internacional- final cicle creixement ecònomic-Recessió



AUGMENT ATUR A EEUU



Augment atur EEUU



Efectes (II): S’ensorra la confiança empresarial



Caiguda brusca Borsa (Index Dow Jones)



I Borses arreu del món



Efectes (III) Baixen els preus cases



Efectes (IV)

• Bancs incapaços mesurar seva exposició a 
instruments tòxics- titularització hipoteques.

• Bancs no saben situació d’altres bancs (no 
saben bé la seva en molts casos) – deixen saben bé la seva en molts casos) – deixen 
d’oferir préstecs o ho fan interès alt.

• Mercats crediticis pràcticament es paralitzen 
setembre – LIBOR per a cert tipus producte 
passà de 2,6% a 6,8% en un dia.



Augmenten els tipus interès a curt termini



Efectes (V)- Recessió als països avançats
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Efectes (VI)- Menys creixement als països emergents i en 
vies de desenvolupament
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Efectes (VII)- Feines eliminades

15000

20000

25000
Feines eliminades

0

5000

10000

15000

Barclays Citigroup Bank of America Commerzbank Credit S uisse



Efectes a UE (augment atur)



Augment i estabilització tipus interès



Efectes no negatius (VIII)

• Disminució preu petroli
• Reducció inflació



Resposta a la crisi (I)

• A nivell internacional

1) Coordinació en política monetària. Disminució tipus 
interès: BCE, Fed, Bancs centrals Suècia, Suïssa, 
Canadà, Xina, Japó. S’ha après la lliçó del 1929 que no 
es poden pujar tipus.es poden pujar tipus.

Però baixar-los molt i tenir tipus reals negatius també és 
un perill.

A zona Euro: 3,25% (última baixada 6/11)
EEUU: 1,0% (última baixada 6/10)
Regne Unit: 3,0% (nivell més baix des de 1954)



Resposta a la crisi (II)

2) Injeccions liquidesa per part bancs centrals
3) Garantitzar préstecs dels bancs (desconfiança entre bancs) 

mitjançant avals, etc.
4) No es permetrà fallida bancs importants per al sistema

A nivell europeu (UE)
1) Doblar garantia de dipòsits de € 25.000 a € 50.000 per compte.    

Es volia augmentar més però països est no poden fer-ho.
2) Intent fons estabilització europeu comú fracassa (oposició            

Alemanya).

3) Establiment criteris comuns. 



Resposta a la crisi (III)
A nivell nacional:
Països amb sistemes financers més  vulnerables (per exposició a crisi    
subprime o bombolles immobiliàries pròpies) creen:

A) Fons estabilització per a comprar actius tòxics als 
bancs (plà Paulson, Espanya línia € 50.000 milions 
aprovada quasi unànim Congrés octubre).

B) Entrada parcial en capital de bancs amenaçats de fallida: EEUU, 
Regne Unit

C) Rescat bancs amb problemes solvència (nacionalitzats total o 
parcialment): Bear Stearns, AIG a EEUU, Northern Rock a UK, 
Dexia (França-Bèlgica, Hypo a Alemanya, Fortis a Benelux, tres 
bancs Islàndia (Glitnir Bank, Sedlabanki ), Dinamarca (Roskilde    
Bank). 



Resposta a la crisi (IV)
• Organismes internacionals

FMI: 4 països europeus necessiten i accedeixen a 
finançament FMI: Islàndia, Hongria, Ukraïna ($16.000  
milions), Bielorrússia. 
FMI té $ 201.000 milions per a prestar. Serà insuficient?FMI té $ 201.000 milions per a prestar. Serà insuficient?

FMI: recomana reduir impostos, tipus interès i estímul 
fiscal
Cimera tranformació/refundació sistema financer 
(Washington, 14-15 novembre). UE (Sarkozy) exigirà 
transparència i refundació del sistema financer, però 
governs menys intervencionistes (Alemanya, Suècia) i 
Bush s’oposaran a una sobrerregulació



Previsió
• 2 anys recessió o creixement baix als països avançats
• Menys creixement resta món. Estabilització petroli 

voltant 70$ barril
• Menys ajuda al desenvolupament
• EEUU
• Augment atur (1,2 milions des de gener, 240.000 • Augment atur (1,2 milions des de gener, 240.000 

octubre a EEUU), repossessions vivendes (EEUU 
especialment). Atur a 6,5%, nivell més alt en 14 anys.

• Disminució consum (octubre vendes més baixes des de 
1969) i creixement estalvi EEUU- reducció dèficit 
comercial i per compte corrent

• Obama vol paquet estímul fiscal i allargar prestació per 
atur. Negocia amb Bush avui. 



Recessió o depressió

• Trichet adverteix que podem estar davant depressió
• Contracció creixement a països avançats el 2009 per 1ª 

vegada des de II Guerra Mundial

PeròPerò
Pes Xina, India, Brasil i altres emergents a economia 
mundial molt gran, moderen crisi



Victòria Obama: com pot reaccionar Borsa (% augment 

borsa a EEUU sota presidències)
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