
Tragédia grega
Endividada até o pescoço, a Grécia é um fantasma a assombrar
a União Européia. Sua eventual quebra seria o começo de uma
crise sistêmica em toda a Europa?
TATIANA GIANINI
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A
costumados com a beleza es-
tonteante de suas ilhas e com a
riqueza incomparável de sua
história, nas últimas semanas os

europeus tiveram de encarar um lado
bem menos vistoso da Grécia, um dos
menores países da União Européia. A
divulgação do exorbitante déficit fiscal,
em dezembro, trouxe de volta a discus-
são sobre a possível falência de uma
nação com uma economia-problema. O
terror rapidamente se alastrou pela Eu-
ropa, que ainda luta para pôr fim à re-
cessão. O pesadelo de dez entre dez
autoridades da União Européia é que

uma possível bancarrota grega arraste
consigo toda a estabilidade da zona do
euro. "Algumas bombas-relógios ainda
estão ativadas", afirmou recentemente,
referindo-se à Grécia, o presidente do
Deutsche Bank, Josef Ackermann.

A explosão do endividamento grego
foi divulgada pelo governo que tomou
posse em outubro. O socialista George
Papandreou, eleito primeiro-ministro
do país, admitiu que os dados econômi-
cos da administração anterior não eram
confiáveis e que o déficit em 2009 seria
de 12,7%. quase o dobro dos 6.7% pre-
vistos anteriormente. Em 2010, a dívida
total atingirá o equi-
valente a 125% do
PIB grego, bem aci-
ma do limite de 60%
permitido pelo Tra-
tado de Maastricht,
que estabeleceu os
critérios para a cria-
ção do euro. São os
piores resultados
entre os 27 mem-
bros da União Euro-
péia. A reação dos
mercados foi ime-
diata. A agência de
classificação de ris-
co Fitch foi a pri-
meira a rebaixar a
nota da dívida sobe-
rana do país. Para
acalmar os merca-
dos, dias depois,
Papandreou anun-
ciou medidas para
reduzir o déficit pa-
ra menos de 3% até
2013, com diversas
ações de cortes de
gastos, entre elas o
congelamento dos
salários superiores a
2 000 euros dos ser-
vidores públicos,
redução de parte dos
empregos temporá-
rios e taxação de 90% sobre os bônus
dos executivos dos bancos privados.
Mas o plano anticrise não convenceu
investidores de que será capaz de rever-
ter a precária situação das finanças do

governo. Dias depois, outras duas agên-
cias de classificação de risco, Standard
& Poor's e Moody's. baixaram a nota
do país. A população também não gos-
tou das medidas. No dia 17 de dezem-
bro, greves atingiram cerca de 60 cida-
des do país. E assim Papandreou pene-
trou no círculo de Hades.

Nos próximos meses. Atenas prova-
velmente terá de enfrentar taxas de juro
cada vez mais altas para rolar seus dé-
bitos, o que. para um governo já endivi-
dado e sem dinheiro em caixa, não é
tarefa fácil. Isso suscitou uma discussão
sobre um possível naufrágio grego e os

dilemas disso para o
euro. Por ora, a Gré-
cia ainda não pediu
ajuda de seus sócios
de bloco — mesmo
porque o tratado da
União Européia im-
pede o resgate tanto
pelo resto dos paí-
ses como por parte
do Banco Central
Europeu. Mas, caso
os problemas cres-
çam, ninguém sabe
ao certo qual deverá
ser a posição do
bloco. Se não ajudar
um sócio em difi-
culdade, a União
Européia corre o
risco de viver uma
crise de confiança e
uma corrida dos
bancos para retirar
recursos do país
afetado. Por outro
lado. se ajudar, Bru-
xelas pode inspirar
outros países com
dificuldades a não
trabalhar com afin-
co para resolver
seus problemas.
"Uma operação de
resgate poderia es-

tabelecer um precedente ruim para ou-
tros países e ainda encorajar políticas
fiscais insustentáveis", disse a EXAME
o economista Claude Giorno, especia-
lista em Grécia da OCDE.
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O debate é ainda mais relevante por-
que a Grécia não é o único país europeu
com problemas. Seu caso é apenas o
mais grave. Outras nações, como Irlan-
da. Portugal e Espanha, também apre-
sentam endividamento elevado. O mer-
cado já se refere ao quarteto como os
Pigs (o acrônimo formado pelas iniciais
resulta na palavra porcos, em inglês), a
negativa versão européia dos prósperos
emergentes do Bric. "O que acontecer
com a Grécia certamente terá implica-
ções para esses países", afirma Simon
Tilford, economista-chefe do instituto
Center for European Reform. em Lon-
dres. No caso da Irlanda, o governo ado-
tou medidas austeras, como corte de
10% nos salários dos servidores, foi elo-
giado por analistas e, por ora, seu mer-
cado de títulos está a salvo.

O EXCESSIVO ENDIVIDAMENTO grego
não é justificado só com os gastos para
estimular a economia na crise dos últi-
mos meses. Os problemas iniciaram-se
já com a adoção do euro, em 2001. Com
a moeda única, a economia grega perdeu
competitividade. Os custos trabalhistas
aumentaram muito mais que os de seus
parceiros de bloco. Na última edição do
ranking de competitividade do Fórum
Econômico Mundial, a Grécia ocupa a

71ª posição, a pior classificação entre os
membros do euro. A recente valorização
da moeda tornou ainda mais difícil para
o país vender seus produtos no exterior.
Outro ponto crítico é a eficiência do se-
tor público. Segundo a OCDE. empresas
estatais, hospitais públicos e fundos de
previdência do governo, que represen-
tam uma parte significativa dos recorren-

A Grécia é o país
menos competitivo
da zona do euro, pelo
ranking do Fórum
Econômico Mundial

tes excessos de gastos, são pessimamen-
te geridos. A crise, no fim de 2008, só
agravou problemas antigos, reduzindo a
arrecadação fiscal e freando o cresci-
mento. No último ano, o PIB caiu 1,1%
e em 2010 a estimativa é que a economia
retraia 0,3%, desacordo com a Comissão
Européia. Um dos setores mais prejudi-
cados foi o turismo, responsável por
18% da receita. Sesundo o Conselho

Mundial de Viagem e Turismo, o núme-
ro de visitantes internacionais caiu 7,3%
em 2009, em relação ao ano anterior.

O fato é que os olhos de muita gente
estarão voltados para as próximas cenas
da tragédia grega. A capacidade de Ate-
nas efetivamente apertar as finanças pú-
blicas será crucial para o país e para a
estabilidade da União Européia. "Neste
momento, a única solução passa por cor-
te de despesas públicas ou aumento de
impostos, duas políticas de forte contra-
ção num momento que sua economia já
está anêmica", diz Gustavo Loyola, ex-
presidente do Banco Central brasileiro.
Nos últimos dias, a Grécia recebeu um
grupo de especialistas do FMI para es-
tudar os planos de redução de déficit do
país. Essa crise deixa claro que o contro-
le exercido por Bruxelas para que os mem-
bros da união cumpram as exigências de
funcionamento saudável do euro torna-
se cada vez mais difícil, em especial com
a integração recente de economias me-
nores e periféricas, como Chipre e Mal-
ta, que passaram a adotar a moeda única
em 2008. e a Eslováquia, em 2009. "São
países cujas economias, num momento
de crise, não têm a mesma musculatura
de uma Alemanha para aumentar os gas-
tos para estimular a atividade econômica
e sair do caos", diz Lovola.
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