


A RESSACA DA CRISE DE 2008 AMEAÇA O EURO E ATÉ MESMO A UNIÃO

Europeia. A afirmação tomou força a partir do início deste ano, com o
agravamento da crise fiscal da Grécia. Não concordo. Deixo, desde logo,
claro: considero a União Europeia a mais importante inovação políti-
co-institucional do século 20. Assim como o mundo se organizou em
Estados nacionais, a partir do fim da Idade Média, o mundo de hoje,
inexoravelmente interdependente e interconectado, levará aos Esta-
dos supranacionais. O Estado nacional é, atualmente, um anacronismo.
A tese é polémica, eu sei. Para não perder o leitor logo na partida, dei-
xo-a de lado, por enquanto, e retomo a questão da sobrevivência do euro.



O ceticismo em relação ao euro
não é novidade. Desde seus primór-
dios, a ideia de uma moeda única
europeia foi recebida com descon-
fiança e a sua viabilidade questio-
nada. Há 11 anos, quando a moeda
passou finalmente a circular, a sua
desvalorização em relação ao dólar
americano foi vista como evidên-
cia da sua falta de credibilidade.

A partir de 2003, diante dos
enormes déficits externos ameri-
canos e de uma política monetária
excessivamente acomodadora nos
Estados Unidos, o euro reverteu a
desvalorização dos seus primeiros
anos. Passou a valorizar-se de for-
ma significativa em relação ao dólar.
O ceticismo, contudo, não diminuiu,

apenas reformulou seus argumen-
tos. Já não era mais a desvalorização
que demonstrava a falta de confian-
ça numa moeda emitida por um
banco central supranacional, sem
bases políticas sólidas. Agora era
a sobrevalorização, provocada por
um banco central excessivamente
conservador, que iria terminar de
erodir a competitividade da Euro-
pa e inviabilizar a união monetária.

Esta continua a ser a base do
argumento dos eurocéticos. Ad-
quiriu, entretanto, novos contor-
nos, diante dos estragos da grande
crise de 2008. O ponto hoje é que
os chamados elos mais fracos da
União Europeia, países como Gré-
cia, Portugal e Irlanda, dentro da

ATENTADO_Policial bloqueia rua
em Atenas, perto do prédio que abriga
o escritório do J.P. Morgan, depois da
explosão de uma bomba em 16 de fevereiro

camisa de força da moeda única,
enfrentam perda de competitivi-
dade e dificuldades fiscais inso-
lúveis. No momento, os holofotes
estão voltados para a Grécia. Com
uma dívida pública superior a
110% do PIB e déficit público perto
de 12% do PIB, a Grécia enfrenta
sérias dificuldades na rolagem de
sua dívida. Os juros exigidos pelos
investidores distanciaram-se dos
juros pagos pelos países centrais
da União Europeia. Os spreads da
dívida grega sobre a dívida alemã,
que é a referência, chegaram a mais
de seis pontos de percentagem. A
Grécia corre o risco de ser obri-
gada a declarar uma moratória.

Países fiscalmente irresponsá-
veis, excessivamente endividados,
não chegam a ser novidade. Por
que então o novo drama grego? A
razão é simples: a saída mais fácil



para a irresponsabilidade fiscal e o
endividamento público excessivo é
a desvalorização cambial e a infla-
ção. Essa é também a saída para a
perda de competitividade, que vem
a ser prima de primeiro grau da ir-
responsabilidade fiscal. De forma
esquemática, a perda de competi-
tividade se dá pelo aumento dos
custos domésticos, que decorrem,
diretamente, da demagogia sala-
rial e, indiretamente, do excesso
de demanda, provocado pela irres-
ponsabilidade fiscal. Ao adotar a
moeda única e delegar a condução
da política monetária para um ban-
co central supranacional, perde-se
tanto a capacidade de desvalorizar

NA ESPANHA_Uma típica vila
mediterrânea da Costa del Azahar.
Até o estouro da bolha, esse país viveu
um extraordinário boom imobiliário

quanto a possibilidade de reduzir
os salários e a dívida pública atra-
vés da inflação. O que a demago-
gia faz não pode mais ser desfeito
pela desvalorização e pela inflação.

Para os membros da união mo-
netária europeia, a dívida pública
interna é como uma dívida exter-
na: denominada numa moeda que
eles não podem unilateralmente
emitir. A alternativa de monetizar
a dívida não existe. Se confirmada
a impossibilidade de refinanciá-la
no mercado, só restam três possi-

bilidades: a moratória desorgani-
zada, apelar para o FMI ou o refi-
nanciamento pela União Europeia.

A moratória desorganizada tor-
naria insustentável a situação dos
demais países europeus que têm
alto endividamento e grandes dese-
quilíbrios fiscais. Não apenas Por-
tugal e Irlanda, mas também Es-
panha e Itália. O efeito dominó e o
pânico poderiam ter consequências
ainda mais graves do que a da que-
bra do Lehman Brothers, com re-
percussões muito além das frontei-
ras da União Europeia. Impensável.

UM TESTE_Apelar para o
FMI seria a opção natural, pois pro-
ver empréstimos de última instân-
cia para os países membros, com di-
ficuldade de financiar suas dívidas
soberanas, está entre as razões de
ser do fundo. Mas seria vista como
uma fragorosa derrota da União
Europeia. Daria forte munição para
seus opositores. Não parece acei-
tável, portanto, é pouco provável.

Só resta o caminho do refinan-
ciamento pela própria União Eu-
ropeia. Como este não é um meca-
nismo previsto por Maastricht, no
seu "pacto de estabilidade e cres-
cimento", formulado em tempos
menos tumultuados, algum novo
mecanismo deverá ser criado. As
discussões, até mesmo sobre a cria-
ção de um Fundo Internacional Eu-
ropeu, já estão em curso. Não são
discussões fáceis, nem passíveis de
soluções rápidas. Até porque não
convém passar a mensagem de que



o mau comportamento compensa, a
solução para a crise da dívida gre-
ga pode demorar. Perto do ponto de
ruptura, entretanto, a solução eu-
ropeia, ainda que temporária, virá.

A União Europeia deverá pas-
sar por um teste de maturidade.
Se for capaz de superar os desafios
dos desequilíbrios fiscais, agra-
vados pela grande crise de 2008,
sairá fortalecida. Caso contrário,
nem a União Europeia nem o euro
estarão ameaçados, como preten-
dem seus críticos, mas o cami-
nho para um verdadeiro Estado
supranacional será mais longo.

Muito bem, dirão os críticos, as
dificuldades seriam menores, espe-
cialmente para os países periféri-
cos, se não tivessem aderido à União
Europeia e, sobretudo, se não tives-
sem adotado a moeda única. Basta-
ria, então, recorrer aos tradicionais
mecanismos de desvalorização da
moeda e monetização da dívida.
Esquecem-se das vantagens aufe-
ridas quando se tornaram parte da
União Europeia e adotaram o euro.

Num mundo interligado e finan-
ceiramente volátil, não fazer parte
do clube dos que têm uma moeda
reserva impõe sérias restrições. Es-
quecem-se de que, no auge da crise,
estiveram protegidos de ataques
especulativos pelo escudo da União
Europeia. Desconsideram as ajudas
financeiras para a modernização
de suas economias, o livre acesso
ao mercado europeu, o financia-
mento a taxas significativamente
mais baixas e o livre acesso de seus
cidadãos ao mercado de trabalho
europeu. Vantagens que lhes per-
mitiram, com maior êxito, no caso
da Espanha e da Irlanda, e menor
êxito, no caso de Portugal e da Gré-
cia, reduzir a distância que os sepa-
rava dos países centrais da Europa.

Esquecem-se, sobretudo, das
graves implicações inflacionárias
da opção pela desvalorização cam-

bial e pela monetização da dívida.
São formas aparentemente menos
penosas de realizar o ajuste fiscal
e de recuperar a competitividade.

Desvalorização e inflação são
formas indiretas de reduzir salários.
Talvez tenham menor custo político
imediato. As repercussões nega-
tivas sobre a poupança, o investi-
mento, o custo de financiamento e a
taxa de crescimento, entretanto, são
duradouras. Como a memória dos
agentes económicos é longa e a ten-
tação demagógica grande, é prová-
vel que nova crise venha a ocorrer,
bem antes que as repercussões ne-
gativas tenham deixado de exercer
seu efeito nocivo sobre a economia.

VALORES_Abandonar o euro
não é uma alternativa. Uma vez
adotada uma moeda de referên-
cia forte, a tentativa de regressar a
uma moeda fraca não tem credibi-
lidade. Seria puramente inflacio-
nária. Ninguém em sã consciência
defendeu que a Califórnia teria
melhores condições de superar
sua crise se abandonasse o dólar
e adotasse uma moeda própria. O
governo de Maastricht não tem po-
der de criar impostos, é verdade,
mas tenho a impressão de que isto
é uma vantagem para os europeus.

Há quem afirme que a união mo-
netária não é viável sem integração
fiscal. Discordo. Política monetária
comum exige coordenação fiscal,
mas não necessariamente integra-
ção. A União Europeia sempre sou-
be disso. Daí o limite de 3% do PIB
para o déficit público como regra.
Uma regra tosca, é verdade, por
não dar margem ao uso anticíclico
da política fiscal, mas que pode e
deverá ser aprimorada. Daí à ne-
cessidade da completa integração
fiscal, para viabilizar a união mo-
netária, vai uma enorme distância.

Retomo a questão do anacronis-
mo do Estado-nação. A tecnologia
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reduziu distâncias, eliminou fron-
teiras e integrou o mundo. O pro-
cesso é irreversível. Não é preciso
muita reflexão para concluir que
vivemos num mundo a cada dia
mais interligado e interdependen-
te. Estamos todos, definitivamen-
te, no mesmo barco. Ou os proble-
mas são resolvidos para todos ou,
simplesmente, não são resolvidos.
Conviver de forma globalmente
equânime e civilizada deixou de ser
desejável para se tornar imperativo.

Apesar de ser um animal social,
o homem é fruto de um ambien-
te onde havia um "lá fora", nós e
eles. O instinto tribal ainda é for-
te. Para compatibilizar o mundo
integrado com o desejo de estar

entre seus semelhantes, a saída é
dar liberdade de governo para as
comunidades regionais, integradas
no guarda-chuva da jurisdição su-
prarregional. Digo suprarregional,
e não supranacional, porque não
vejo mais razão para a insistência
na definição de nacionalidades.
Não há justificativa racional para
sustentar que regiões como a Ca-
talunha e a Galícia, para dar ape-
nas os exemplos mais candentes,
não possam ser independentes.
As identidades regionais existem,
muito provavelmente nunca dei-
xarão de existir, mas não há por
que obrigá-las a se encaixarem na
camisa de força - aqui a expressão
cabe - das fronteiras nacionais.

RUMO AO EURO_Encontro de
líderes europeus em Maastricht, em
dezembro de 1991, que durou dois dias e
preparou o lançamento da moeda única

Sempre me intrigou a incoerên-
cia entre a defesa da livre movimen-
tação de capital e a aparentemente
inquestionável aceitação das restri-
ções à imigração. O livre comércio -
o Teorema de Stolper-Samuelson en-
sina - se encarregaria de equalizar a
remuneração dos fatores, sem neces-
sidade de abrir a Caixa de Pandora
da livre imigração. Não basta. O res-
peito ao direito de ir e vir, a liberda-
de de escolher onde viver e trabalhar
parecem-me valores fundamentais.

Países deveriam ser como clu-
bes, abertos aos que aceitassem
as regras do jogo. A União Euro-
peia é o protótipo do mundo fu-
turo civilizado. Sua capacidade
de superar as dificuldades na-
turais de um experimento dessa
envergadura interessa a todos.

•'André Lara Resende é economista

Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 3, n. 37, p. 56-64, mar. 2010.




