
tro menos injusto para com os pequenos 
depositantes, mas talvez mais catastrófico 
quanto às consequências gerais.

Na versão original seriam confiscados 
6,75% de todos os depósitos até 100 mil 
euros e 9,9% acima desse valor. Na revi
sada os depósitos menores ficam isentos, 
mas aqueles acima desse valor perderão 
30% a 40% se efetuados no Banco de Chi
pre, o maior do país (cujo presidente, An- 
dreas Artemis, renunciou por não ter si
do consultado), e 100% se foram confiados 
ao Banco Popular (Laiki), o maior concor

rente. Os dois juntos representam metade 
do sistema bancário. Além disso, os depó
sitos restantes ficam submetidos a contro
le de capitais, ou seja, não podem ser saca
dos do país por tempo indeterminado. Te
rá um enorme impacto e não apenas sobre 
os oligarcas e as empresas da Rússia que se 
diz representarem metade dos depósitos.

Recursos de pequenas e médias empre
sas e da classe média a caminho da aposen
tadoria serão devastados, e a economia co
mo um todo, severamente podada. O se
tor de serviços respondia por 80% do PIB

país esteve à beira da 
bancarrota”, disse o pre
sidente da Comissão Eu
ropeia, José Manuel Du
rão Barroso, ao explicar o 
acordo com o Chipre, na 
segunda-feira 25. “E deu 

um passo à frente”, é irresistível acrescen
tar, apesar do risco de plagiar um ex-dita
dor brasileiro. Em uma semana, um pacote 
desastrado foi apresentado tanto pela Troi- 
ka quanto pelo governo de Nicósia como “a 
única solução” e depois substituído por ou
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e 70% dos empregos. Sua espinha dorsal 
eram os bancos, cujos ativos o ministro da 
Fazenda alemão, Wolfgang Schäuble, e a 
diretora do FMI, Christine Lagarde, que
rem reduzir em quase 60%, de sete vezes o 
valor do PIB para três. Logo se verão índi
ces de desemprego como aqueles da Grécia 
e Espanha e, se o país permanecer no euro, 
há poucas chances de que o turismo, a agri
cultura ou a indústria se tornem competi
tivos. Como percebem os estudantes que 
no dia seguinte saíram às ruas para exi
gir a demissão do articulador da proposta, 
o presidente do Banco Central, adequada
mente chamado Panicos Demetriades.

Como se isso não fosse inabilidade su
ficiente, o presidente do grupo dos mi
nistros da Fazenda europeus, o holandês 
Jeroen Dijsselbloem, em entrevista for
mal e gravada à agência Reuters e ao jor

nal Financial Times, alardeou que essa 
embrulhada improvisada e caótica seria 
um modelo para futuros resgates.

Era como se quisesse, propositalmente, 
causar uma corrida bancária. Foi a atitude 
do Fed em 2007, ao se recusar a socorrer o 
falido Lehman Brothers, o estopim da cri
se financeira dos últimos anos, pois deu a 
entender que os bancos de investimento se
riam abandonados à própria sorte. De ma
neira parecida, Dijsselbloem sugeriu que, 
de agora em diante, a Zona do Euro deixa
rá os bancos falirem, ideia perigosa quan
do grande parte do sistema financeiro eu
ropeu está na UTI. A reação da mídia es
pecializada foi tão negativa que, horas de
pois, o Eurogrupo se desdisse parcialmen
te: “Chipre é um caso único”. Mas o mes
mo foi dito de cada país atingido pela crise

continental. O fato é que nos próximos “ca
sos únicos” não mais estarão garantidos os 
depósitos ou a liberdade de sacar o que res
tar deles. Isso multiplica as chances de reti
radas em massa a cada dificuldade na Zona 
do Euro. A próxima, é consenso geral, será 
a Eslovênia. E nada garante que a Espanha 
e a Itália não precisem de nova ajuda.

 O precedente abala a confiança dos ana
listas financeiros na vontade e competên
cia do Banco Central Europeu para fazer 
todo o necessário para salvar o euro, como 
garantira seu presidente, Mario Draghi, 
em julho de 2012. Se não há disposição pa
ra garantir o sistema financeiro de um país 
responsável por mero 0,2% da economia 
da Zona do Euro, o que acontecerá se - ou 
quando - for preciso resgatar uma Itália?

Não é uma crise tão diferente. Como 
em outros países europeus, os bancos se 
deram mal com investimentos cujo risco 
foi subestimado, neste caso relacionados 
à economia grega. A diferença é que seus 
bancos cresceram tanto, graças ao atrati
vo da desregulamentação financeira e das 
baixas taxas locais, que é impossível ao go
verno cipriota resgatá-los. Caso tentasse se 
endividar para financiá-los, ficaria óbvia a 
incapacidade de saldar os débitos.

Esses bancos são pequenos para Bru
xelas. Os 7 bilhões de euros confiscados e 
os 10 bilhões com os quais a Troika finan
ciará Nicósia somam quase 90% do PIB 
de Chipre, mas não passam de trocados se
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comparados aos 240 bilhões empres
tados para a Grécia ou aos 100 bilhões 
oferecidos à Espanha. Se estivesse em 
vigor a centralização bancária sugeri
da pela França e pela maioria dos euro
peus, e vetada pela Alemanha, o resga
te mal mereceria um canto de página na 
imprensa especializada. Mas a proposta 
foi esvaziada, assim como o acordo de ju
nho pelo qual os recursos do Mecanismo 
Europeu de Estabilidade poderiam ser 
usados para recapitalizar bancos sem 
passar pelas dívidas públicas nacionais.

Outros países europeus também têm ban
cos grandes demais para suas economias, 
o que até recentemente não era motivo 
de preocupação, muito menos de censu
ra por parte da UE. Na Bélgica e Holan
da, os ativos bancários são quatro vezes 
maiores que o PIB, na Dinamarca, cinco, 
Irlanda, nove, em Luxemburgo, 25. Fora 
da Zona do Euro, a situação é semelhan
te na Suíça (sete vezes) e no Reino Unido 
(quatro vezes), como também o era na Is
lândia antes do colapso de 2008. A liber
dade dos capitais era um pressuposto da 
globalização neoliberal e se supunha que 
países com sistemas bancários inchados 
eram simplesmente bem-sucedidos na 
desregulamentação financeira e deve
riam ser imitados, não criticados.

Acreditou-se piamente na autorregu- 
lação e se supôs que qualquer problema 
com uma instituição financeira seria um 
caso isolado de incompetência merecida- 
mente punido pelas leis do mercado, sem 
afetar o sistema e sem precisar de mais 
intervenção do Estado do que a previs
ta nas leis de falência. Os autores do Tra
tado de Maastricht se dispensaram de 
prever mecanismos para eventuais in
tervenções em massa no mercado finan
ceiro ou para ajudar governos endivida
dos pela necessidade de socorrer um se
tor privado afetado em bloco pela crise. É 
como uma companhia de aviação confiar 
no piloto automático a ponto de dispen
sar a tripulação, esquecendo-se de que 
nem sempre o céu será de brigadeiro.

Desde 2007, a crise demonstra outra 
coisa: o sistema, como um todo, é irracio
nal. A maioria dos agentes tende a come
ter ao mesmo tempo os mesmos erros, que 
de início são aplaudidos por analistas e go
vernos e só tardiamente se revelam como 
tais. Nenhum governo pôde se dar ao luxo 
de fazer de conta que isso não era proble
ma seu e hoje todos com meios para isso

intervêm no fluxo de capitais, no câmbio 
ou em ambos, por mais que mantenham o 
discurso liberal. O Japão, a Suíça e os EUA 
estão no clube dos que lutam por desva
lorizar a moeda e inflacionar a economia, 
tanto quanto a Argentina ou a China.

O problema é que os integrantes mais 
fracos da União Europeia abriram mão 
dessa possibilidade ao aderir ao euro. Con
taram com a suposta estabilidade propor
cionada pela moeda comum, pelos recur
sos conjuntos do bloco econômico e pela 
ausência de barreiras entre os integran
tes. Tudo, acabam de descobrir, era uma 
falácia. A Alemanha (e, em menor grau, 
outros países do Norte) participou do pro
jeto e se beneficiou do mercado expandi
do, mas, como agora não corre como o es
perado, se recusa a compartilhar os ris
cos e custos. É como se o reino da Prússia, 
após unificar a Alemanha sob a bandeira 
do patriotismo comum e da união contra 
os perigos externos e desfrutar da vitória

conjunta sobre a França e da projeção in
ternacional redobrada, se recusasse a so
correr um principado alemão ameaçado.

Angela Merkel, que enfrenta elei
ções em menos de seis meses, não quer 
nem ouvir falar de compartilhar um 
euro de dívida alheia ou flexibilizar a 
política do BCE. Seu ministro Schäu
ble desdenha das críticas ao país co
mo inveja de colegas de escola dire
cionada ao primeiro da classe. As crí
ticas da esquerda os incomodam me
nos do que as das próprias bases, para 
as quais Berlim cedeu demais. Ou as 
do novo partido conservador antieuro 
Alternativa para a Alemanha, criado 
por Konrad Adam, jornalista econô
mico do Frankfurter Allgemeine Zei
tung, e por um grupo de economistas 
e empresários com ideias semelhan
tes. Seu potencial eleitoral está por 
ser testado e por ora se acredita que 
não passará de 5% em 22 de setembro, 
mas a Itália, a França e a Grécia tes
temunham que a popularidade de tais 
teses pode crescer com muita rapidez.

Em Chipre, não são aventureiros po
líticos, mas figuras sóbrias como o de
putado governista Nicholas Papadopou- 
los (presidente do Comitê de Finanças), 
o economista Christopher Pissarides 
(Nobel de Economia) e o Arcebispo Cri
sóstomo II (que participou das negocia
ções e ofereceu as propriedades da Igre
ja Ortodoxa) os defensores de uma dis
cussão profunda sobre os prós e contras 
de o país sair do euro. O projeto europeu 
se desfaz pelas beiradas enquanto o cen
tro, atento apenas à próxima eleição, fin
ge que nada de mais está acontecendo. 
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Caixa de texto
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 18, n. 742, p. 32-34, 3 abr. 2013. 




