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Em 2007-2008, quando a crise flnanceira alnda se chamava a crlse "subprime", os
europeus sentiam-se superiores aos norto-americanos.

Os banquelros sabiam, certamente, que nfio era conveniente dar credito a pessoas sem
rendimento, sem trabalho e sem activos ("NINJA" - no income, no job, no assets).
Actualmente, os europeus t6m muito poucas razoes para se sentirem convencidos. Os
seus lideres parecem incapazes de controlar a crise da divida da Zona Euro.
Os bancos da Irlanda e da Esoanha estao a descobrir que os seus clientes estSo a perder
os seus postos de trabalho e rendimento, ao mesmo tempo que o sector da construpao
afecta as economias nadonals. Podemos argumentar que conceder um empristimo ao
govemo grego ou porlugues nSo oferece muita mais seguranga do que os que s3o
concedidos ds pessoas sem rendimento, sem trabalho e sem activos. De lacto, emprestar
a govemos e bancos da periferia da Europa 6 eaulvalente aos empr^stimos de alto risco
dos Estados Unidos, que estavam igualmente concentrados em alguns Estados.
Dadas as dlversas semelhangas entre as caracteristicas das duas crises, os Ifderes
europeus podiam ter aprendido muito com a experifincia norte-americana.
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Primelra ligfio. Apesar do volume limltado de empr^stimos de alto risco, a crise do
"subprime" converteu-se na maior crise financeira de que hS memfiria, porque um sistema
financeiro debilitado nao conseguiu sequer suportar prejuizos limitados. Da mesma forma,
a divida conjunta de Grecia. Irlanda e Portugal 6 pequena face a economta da Zona Euro,
mas o sector banc&io europeu continua tSo fraco que a divida destes palses pode
provocar uma crise sistemica.
Segunda lifao. Lidar de forma bem sucedlda com uma crise financeira exlge, quase de
Imediato, uma forte dose de llquidez. Depois, assim que o sistema financeiro estiver
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estabilizado, 6 necessdria uma combina?3o de recapitalizagSo e reestruturag^o de dlvida.
A Uniao Eurooeia seguiu esta receita?
Ap6s alguma hesitagSo, a Europa mostrou que conseguia gerir a primeira parte - uma
injecgdo de liquidez para prevenlr urn colapso sisl^mico. A Grecia e a Irlanda receberam
fjnanciamento quando deixaram de conseguir financiar-se no mercado de capitals. E na
ultima cimeira da UniSo Europeia foi anunciada a criafao do Mecanismo de Establlidade
Europeu (ESM, slgla original) - uma esp6cie de Fundo Monetdrio da Europa com uma
capacidade efectiva de fmanciamento de 500 mil milhOes de euros.
Este morrtante e equlvalente aos 700 mil miltifles de d61ares do Troubled Asset Relief
Program (TARP), criado em finals de 2008 para evitar o colapso dos mercados financeiros
norte-americanos. O ESM deve ser sufidente para lidar com as necessidades de
financiamento da Gr^cia, Irlanda e Portugal. Com algum esforgo, poderia ainda ser
suficiente para fazer face d divida publica espanhola.
Mas ta! como os 700 mil milhdes de d6lares do TARP nSo acalmaram os mercados
financeiros em 2008, tamb^m os 500 mil milhtes de euros do ESM parecem ter deixado os
Investidores pouco impressionados. O pernio de risco da divida soberana da Gr6cia,
Irlanda e de outros pafses nSo dimlnulu. Na verdade, o premlo pago por Portugal aumentou
desde que as principals agendas de "rating' baixaratn o "rating" da divida soberana do
pais, citando explicitamente o acordo alcangado na cimeira europeia do final de Mar^o.
Nos Estados Unidos, o ponto de viragem surgiu com os testes de stress aos bancos no
Inlcto de 2009. Os testes eram considerados crediveis; de facto, os resultados levaram as
autoridades norte-americanas a obrigar varies bancos Importantes a aumentar o seu
capital.
Isto nao aconteceu na versao europeia dos testes de stress norte-americanos. E e pouco
provdvel que os testes deste ano na Europa sejam mais duros. A razSo 6 simples: as
autoridades norte-americanas comprovaram que os seus bancos podiam sobreviver ao tipo
de desacelerafSo que o mercado mais temla na altura. Pelo contrano as autoridades
europeias recusaram-se a testar o cendrio que, actualmente, o mercado mais receia;
prejuizos nos crfeditos concedidos aos bancos e govemos da periferia da Europa.
A terceira liijSo resulta de um aspecto pouco noticlado mas vital na experiSnda norteamericana: a redufSo das dlvidas 6 comparativamente mais fcidl nos Estados Unidos,
porque a clausula de reembolso limitado da maioria das hipotecas restringe as obrigafoes
de pagamento ao valor da casa. AI6m disso, o eddigo de fal£ncias norte-americano pode
libertar os consumldores das suas dividas no espaipo de poucos meses.
Como 6 6bvio, milhtes de falencias pessoais e execugSes hipotecdrias nflo sSo popuiares
mas aliviam a divida e perm item ds famllias come?ar de novo. Este fluxo constante de
allvlo da divida este a permilir que os gastos dos consumldores norte-americanos
recuperem lentamente.
Pelo contrdrio, a reestruturagSo da divida dos bancos ou dos govemos 6 politicsmente
Inaceitdvel na Europa. Isto Implica que a crise vai, provavelmente, persistir durante muito
mais tempo do que nos Estados Unidos, porque as familias em Espanha e na Irlanda vdo
trabalhar durante d^cadas para pagar as hipotecas de casas que \6 nSo podem suportar,
Alem disso, o governo grego enfrente uma sucessSo sem fim de cortes ornamentals, em
que cada passo serd mais dificil do que o anterior S medida que a economia cai num
buraco negro.
O alfvio da divida criou menos problemas para os bancos norte-americanos porque uma
parte significativa dos erudites de alto risco apresentados como titulos com dassificagao
AAA foram vendidos a estrangeiros ing6nuos. Assim, uma grande parte dos prejuizos
gerados per emprSstlmos de alto risco foi absorvida por banccs do norte da Europa. Esses
bancos deixaram de ter condigOes para suportar os prejuizos relaclonados com
emprfestimos concedidos aos paises da periferia da Europa. Esta situa?So deveria dar
lugar a um s6lido programa de recapltaliza^io e nao a frdgeis testes de stress.
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A Europa esta a comeler um grave erro ao permitir que dois factores ctiaves em qualquer
resolufSo de uma crise - a reeslruturafSo da dlvida e verdadeiros testes de stress A banca
- continuem a ser um tabu. Enquanto sucessivas cimelras europeias persistirem nesse
erro, a crise val agudizar e alastrar-se, ameagando, eventualmente a estabilidade de todo o
sistema financeiro da Zona Euro.

Daniel Gros 6 director do Centre de Estudos PolWcos Europeus
Direltos de Autor: Project Syndicate, 2011.
www.Droiect-svndicate.ora
For g podcast of this commentary in English, please use this link:
hftp://nr edia.blubrrv.com/cs/media.libsvn.comAnedia/Ds/aros21. mp3
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