
Capitalismo menos selvagem?
Até recentemente, políticos europeus enchiam a boca para falar
do sistema financeiro da Europa, supostamente mais avançado e
regulado que o americano — uma mentira que a crise já sepultou

ara quem defende que a crise atual é um fenômeno ameri-
;ano decorrente das hipotecas subprime (de alto risco) e do

estilo americano de capitalismo, uma pergunta se faz ne-
cessária: porque os bancos europeus agora parecem estar sofren-
do mais que os americanos?

A única coisa boa da turbulência na Europa é que ela deve
enterrar as alegações freqüentes de políticos e de alguns analistas
de que o modelo de capitalismo e, em especial, do sistema finan-
ceiro europeu é um pouco superior ao selvagem modelo anglo-
americano. Que isso é um erro — ou, no mínimo, algo enganoso
—já deve ter ficado claro com o fato de que nesta crise os bancos
europeus registraram perdas com dívidas podres maiores que os
americanos: 181 bilhões de dólares ante 150 bilhões de dólares
até o começo de outubro, segundo o jornal Financial Times, que

citou ura estudo da empresa de pesquisa Creditflux. Isso não teria
acontecido se os bancos europeus fossem mais estáveis, mais
cautelosos, mais bem regulados e menos irresponsáveis.

A razão para todas essas perdas na Europa é que os bancos
compraram quantidades imensas de derivativos financeiros no
mercado americano. Eles próprios também
produziram alguns desses derivativos, mas a Agência do
maioria veio dos Estados Unidos. Sendo as- Fortis: bancos
sim, alguém dirá: será que ainda podemos europeus
culpar os americanos? Bem, os bancos euro- registraram
peus não precisavam ter comprado os deriva- prejuízos
tivos. e seus reguladores não precisavam ter superiores
permitido que adquirissem posições tão gran- aos dos
dês. Mas os bancos europeus compraram por americanos
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achar que seria um bom investimento. Como os bancos ameri-
canos, os europeus queriam lucrar num ambiente com taxas de
juro baixas e spreads entre as taxas de captação e as taxas de
empréstimo em queda.

Um sistema climático
transatlântico
Os Estados Unidos poderão ter uma recessão muito dura, com
quedas nos gastos de consumo e redução do crédito. Mas a Eu-
ropa também. A Europa enfrenta três tempestades separadas que,
combinadas, poderão ser calamitosas. Uma das tempestades ban-
cárias européias vem dos derivativos americanos. Outra, porém,
vem das crescentes taxas de inadimplência dos tomadores de
empréstimos nos mercados imobiliários, cujos preços estão cain-
do, em particular na Irlanda, Grã-Bretanha, Espanha e França.
A terceira, que está apenas começando, parece provir do apro-
fundamento de uma recessão econômica agravada pelo corte dos
empréstimos concedidos por bancos. Nesse processo, muitas
empresas e famílias quebrarão, aumentando as dívidas podres e
os prejuízos dos bancos. O que derrubou os preços das ações é
a incerteza sobre a gravidade dessas tempestades e sobre quais
fraquezas estão escondidas nos balanços dos bancos. Como sem-
pre, porém, as incertezas mais importantes e imediatas dizem
respeito ao que os governos vão fazer sobre o problema. Os
mercados podem ser melhores que os governos na alocação de
capital, inventando tecnologias e interpretando as preferências
das pessoas, mas quando existe uma crise somente os governos
têm recursos suficientemente grandes para organizar uma solu-
ção. Nação: está se revelando uma palavra de importância crucial.

O governo americano causou controvérsia entre seus contribuin-
tes ao usar dinheiro público, primeiramente para nacionalizar
duas gigantes hipotecárias, depois a companhia de seguros A1G
e para comprar até 700 bilhões de dólares em dívidas podres.
Mas ao menos ele agiu — e o fez com muito mais presteza e
resolução que o governo do Japão durante a crise financeira des-
te país nos anos 90.

Governos nacionais sempre serão leais a seus eleitorados e a
seus contribuintes. Foi assim que a Irlanda se apressou em garan-
tir depósitos em seus bancos no início de outubro, a despeito do
risco de isso desestabilizar os sistemas financeiros de outros paí-
ses europeus ao atrair depósitos; e é por isso que a Holanda se
apressou em nacionalizar a parte holandesa do Fortis, o proble-
mático banco belga que só recentemente a adquiriu do antigo

A lição da atual crise é que
o sistema bancário só pode
ser estabilizado com a
recapitalização dos bancos

banco holandês ABN-Amro. Mas o decepcionante é que esses
governos não conseguiram agir de maneira coordenada logo no
início da crise. Afinal, eles se reúnem regularmente em cúpulas
de ministros europeus das Finanças e a maioria deles está unida
como usuários que são do euro e como membros do Banco Cen-
tral Europeu, Os governos dos países que fazem parte da União

Européia demoraram várias semanas após o
anúncio do plano americano para finalmente
divulgar uma ação conjunta. Foi apenas em
meados de outubro que eles anunciaram a
disposição de gastar até 2,5 trilhões de dóla-
res para socorrer o sistema financeiro do con-
tinente.

A lição, tanto das intervenções dos Estados
Unidos como da crise financeira dos anos 90.
é que, no fim. o sistema bancário provavel-
mente só será estabilizado pelo esforço dos
governos para recapitalizar os bancos. Isso
pode ser feito assumindo "ações preferen-

ciais" especiais em troca
de capital, como o investi-
dor Warren Buffett fez no
Goldman Sachs em Nova
York: ele receberá um di-
videndo anual de 10%
sobre seu capital, exata-
mente o que os governos
também devem exigir. •
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