
OS PRINCIPAIS PONTOS DO ACORDO

O país receberá
aporte de recursos
dos vizinhos da UE
e do FMI. Serão até
€ 45 bilhões em
2010

Com a linha da UE
e do FMI , o juro
será de até 5%

A Alemanha ainda
impõe condições,
mas recursos
chegam em maio

A Grécia vendia títulos
da dívida no mercado
financeiro privado para
obter empréstimos.
Foram€ 25,5 bilhões
desde o início do ano

No mercado privado, a
Grécia teria de pagar
juros de até 8,5%

O empréstimo à Grécia
era mal visto em parte
da Europa

Empréstimo

Juros

Resistência

Como fica

Gregos não tinham outra opção
para contornar a falta de crédito

O slogan, velho
conhecido dos
brasileiros, é
agora entoado
na Grécia. Nas
greves gerais, o
fundo é um dos
alvos predile-
tos de sindica-
listas. Pesquisa
mostra que
51% dos gre-
gos são contra
o FMI.

Grécia pede socorro à UE e ao FMI
País é o primeiro da história da zona euro a recorrer a socorro internacional para sobreviver à crise fiscal e evitar a moratória

O s países da zona do euro con-
cordaram em oferecer à Gré-
cia aproximadamente€80 bi-
lhões em empréstimos bara-

tos nos próximos três anos, e o Fundo
Monetário Internacional ofereceu ou-
tros€15 bilhões. Mas a taxa de juros que
a Grécia precisa pagar aos compradores
dos títulos da dívida de seu governo su-
biu para o nível recorde de quase 9% –
5,9 pontos porcentuais acima do juro
padrão pago pela Alemanha. Isso se tra-
duz no pagamento anual de outros€ 16
bilhões em encargos da dívida grega
atual, estimada em€273 bilhões. Isso se
traduz no pagamento anual de outros€
16 bilhões em encargos da dívida grega
atual, estimada em€273 bilhões .Obvia-
mente, os mercados ainda acreditam nu-
ma moratória da dívida grega.

A Grécia enfrenta outro grande pro-
blema: seu déficit em conta corrente
corresponde atualmente a impressio-
nantes 13,6% da renda líquida nacional.
Os investidores internacionais não es-
tão mais dispostos a financiar esse défi-
cit, e têm até se afastado do refinancia-
mento da dívida grega existente, o que
nos leva a apenas três possibilidades.

Na primeira delas, a União Europeia
forneceria os fundos necessários em ca-
ráter permanente, criando uma União
de Transferência Europeia que benefi-
ciaria países deficitários como Portu-
gal, Espanha, Irlanda e Itália. Na segun-
da opção, a Grécia passaria por uma de-
pressão, reduzindo salários e preços.
Por último, a Grécia abandonaria o euro

e desvalorizaria sua moeda.
As três opções são dolorosas, mas por

motivos diferentes. A primeira delas
não é tolerada pelos países mais está-
veis da UE, pois iria privá-los de sua ri-
queza e sugá-los para um perigoso rede-
moinho fiscal.

A segunda opção levaria a um número
ainda maior de protestos nas ruas da
Grécia, cujas consequências políticas
seriam impossíveis de prever.

E a terceira possibilidade desestabili-
zaria o euro. Já que todas as opções pos-
síveis são ruins, a situação pode ser con-
siderada uma verdadeira tragédia gre-
ga, do tipo que até hoje só tinha sido
vista nos palcos.

Os políticos acreditam que impor aos
gregos uma disciplina orçamentária
mais rigorosa é uma quarta possibilida-
de. Mas isso não é verdade. A disciplina
orçamentária só funcionaria porque tal
medida leva o país a uma depressão e
provoca uma desvalorização real por
meio de redução nos salários e preços, o
que equivale à segunda opção.

A tragédia poderia ter sido evitada se
a Grécia tivesse demonstrado inque-
brantável disciplina no pagamento de
suas dívidas. Se isso tivesse acontecido,
o país não teria como distorcer seus pre-
ços em relação ao mercado por meio de
um período de prosperidade artificial
financiada pelo endividamento.

O país não teria se divertido na em-
briaguez, mas também não estaria so-
frendo com a ressaca.

A lição que deve ser aprendida com

essa crise é a de que a união monetária
requer uma disciplina orçamentária in-
falível para, antes de mais nada, evitar
um ciclo de prosperidade e recessão.
Novamente, há três possibilidades que
devem ser levadas em consideração.

(1) O sistema americano. Nos Esta-
dos Unidos, não existe mecanismo de
resgate nem empréstimos intergoverna-
mentais. Estados esbanjadores que-
bram quando necessário. Os mercados
incentivam a disciplina no pagamento
das dívidas de maneira mais oportuna,
por meio da cobrança de juros mais ele-
vados sobre a dívida governamental. Es-
se sistema funcionou bastante bem des-
de o século 19, apesar de (ou precisa-
mente por) ter envolvido um número
expressivo de falências estaduais. Le-
vando-se em consideração o perigoso
estado das finanças na Califórnia, é pro-
vável que os limites do sistema sejam
testados num futuro próximo.

(2) O sistema alemão. Na Alemanha,
um “conselho de estabilidade” precisa
aprovar os orçamentos estaduais. De
acordo com a Constituição alemã, os Es-
tados (ou Länder) não poderão apresen-
tar déficit fiscal após 2020, e já devem
buscar a consolidação fiscal para atingir
essa meta. Em casos excepcionais, um
Estado pode apresentar déficit, mas o
seu volume cumulativo não pode exce-
der 1,5% do Produto Interno Bruto
(PIB). Se ultrapassar 1% do PIB, o exces-
so será subtraído do orçamento do pró-

ximo ano, caso a economia esteja
prosperando e o hiato do produto se
mostre cada vez menor.

(3) Uma alternativa. Um novo siste-
ma para a União Europeia, seguindo
a lógica da estratégia de resgate que o
bloco está aplicando no momento,
deve ser ampliado para incluir mul-
tas automáticas aos “pecadores
inadimplentes”. Se necessário, os
empréstimos seriam oferecidos por
outros países da bloco europeu sob a
forma de títulos estatais garantidos
com ativos estatais privatizáveis. Sua
soma acumulada não poderia exce-
der os 10% do Produto Interno Bru-
to. Se um país cair na inadimplência
apesar desses empréstimos, seria
obrigado a abandonar o euro e desva-
lorizar sua própria moeda.

Multas automáticas castigariam to-
do país cuja proporção entre endivi-
damento e PIB excedesse o limite de
60% estabelecido no Tratado de
Maastricht ou cujo déficit orçamen-
tário exceda o limite de 3% do PIB.

Tudo isso é desagradável, e pode
não soar muito atraente para os polí-
ticos que acreditam em sonhos. Mas
a crise europeia de endividamento
não vai desaparecer apenas com pen-
samentos otimistas. Já é hora da Eu-
ropa encarar suas verdadeiras op-
ções para preservar a estabilidade do
euro – e da própria União Europeia. /
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‘Fora
FMI’
chega
à Grécia

Como controlar os países devedores da Europa
A crise europeia de
endividamento não vai se
resolver só com pensamentos
otimistas. É hora de a Europa
encarar suas verdadeiras
opções para preservar o euro

Andrei Netto
CORRESPONDENTES / PARIS

O inevitável aconteceu ontem
em Atenas. O primeiro-minis-
tro da Grécia, Georges Papan-
dreou, confirmou, em pronun-
ciamento em rede de TV, ter
pedido à União Europeia e ao
Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) a ativação do meca-
nismo de ajuda conjunta de
Bruxelas e de Washington.

Segundo o premiê, um total
de € 45 bilhões devem irrigar os
cofres do país a partir de maio,
num último recurso para evitar a
renegociação da dívida ou a mo-
ratória.

Ontem mesmo, uma equipe
de técnicos, liderada pelo minis-
tro de Finanças, Georges Papa-
constantinou, viajou a Washing-
ton para se encontrar com o dire-
tor-gerente do FMI, Dominique
Strauss-Kahn. A Grécia deve re-
ceber, além dos € 30 bilhões da
UE, outros € 10 bilhões a € 15 bi-
lhões do Fundo em 2010, a juros
de 5%.

O montante é próximo de to-
das as dívidas que o país teria de
honrar no ano, um total de € 50
bilhões, dos quais mais da meta-
de já foi refinanciada com a ven-
da de títulos no mercado priva-
do. Além disso, a perspectiva é
de que em três anos o programa
de socorro chegue a € 80 bilhões.

Última alternativa. A solução
acabou sendo a última alternati-
va depois que o Escritório Esta-
tístico das Comunidades Euro-
peias (Eurostat) anunciou, na
quinta-feira, em Bruxelas, ter re-
visado para pior os dados relati-
vos ao déficit público grego em
2009, de 12,9 % para 13,6%. Além
disso, a agência Moody’s rebai-
xou a nota dos títulos do país,
acentuando a desconfiança dos
mercados. O resultado prático
foi o salto no custo do financia-
mento, que para o período de
dois anos chegaria a 10%.

“A ativação do mecanismo é
uma necessidade nacional e, por
essa razão, ordenei ao ministro
de Finanças, Georges Papacons-
tantinou, que faça todas as ações
necessárias”, anunciou Papan-
dreou em seu pronunciamento.

O premiê disse ainda crer que
os parceiros de bloco “farão o ne-
cessário” para oferecer um por-
to seguro ao país e “enviar uma
mensagem aos mercados de que
a União Europeia não está brin-
cando e que ela protege o euro”.
“Nós e nossos parceiros pensáva-
mos que a decisão de criar o me-
canismo seria suficiente para
acalmar os mercados, fazer bai-
xar as taxas e trazer de volta a
serenidade necessária. Os mer-
cados não responderam dessa
forma, seja porque não acredita-
vam na vontade da UE, seja por-
que alguns decidiram continuar
a especular.”

Até a quinta-feira, líderes polí-
ticos se esforçavam para conven-
cer os investidores de que a Gré-
cia não precisaria recorrer aos
empréstimos bilaterais e ao

FMI. Na Alemanha, o ministro
das Finanças, Wolfgang Schäu-
ble, chegou a reconhecer que as
negociações para o empréstimo
haviam começado em Atenas na
quarta-feira, mas dizia duvidar
de sua necessidade.

Ação rápida. Apesar da descon-
fiança dos investidores, a UE
mostra-se pronta a socorrer a
Grécia. Segundo Schäuble, o Par-
lamento da Alemanha “já pro-
vou que quando necessário é ca-
paz de agir rapidamente”. Em Pa-
ris, a ministra da Economia,
Christine Lagarde, informou
que o Palácio do Eliseu enviará
um projeto de lei sobre o emprés-
timo à Assembleia Nacional e ao
Senado a partir de 3 ou 4 de maio.
“Há um processo engajado, de
um lado com medidas sólidas de

redução dos déficits de parte da
Grécia, e de outro uma unanimi-
dade da parte da zona do euro
para participar do financiamen-
to”, disse ontem a executiva, em
entrevista ao jornal Les Echos.

O governo grego espera con-
tar com o primeiro depósito a
partir de 19 de maio. A pressa em
socorrer a Grécia também foi de-
monstrada pela Comissão Euro-
peia. Segundo Amadeu Altafaj,
porta-voz da Comissão de Assun-
tos Econômicos, não haverá bu-
rocracia para liberação da verba.

A Grécia precisa honrar € 8,5
bilhões em títulos até o fim de
maio, mesmo depois de já ter to-
mado emprestado € 25,5 bilhões
em 2010. “Tudo vai acontecer de
forma rápida e eficaz”, afirmou
Altafaj. “Nós não prevemos ne-
nhum obstáculo.”
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Apelar ao socorro da União Euro-
peia e do Fundo Monetário Inter-

nacional (FMI), aos olhos dos
analistas econômicos, era de fa-
to a única alternativa que resta-
va ao governo da Grécia. Desde o

meio da semana, quando o ágio
cobrado pelo mercado sobre os
títulos gregos chegou à casa dos
8,5% para empréstimos de longo
prazo, o país assumiu o quarto
lugar em um ranking nada bom
para sua credibilidade externa: o
que reúne as nações com maior
risco para os investidores inter-

nacionais.
Outro motivo de preocupação

é que, à frente dos gregos, estão
apenas países que decretaram
moratória entre 1999 e 2005, ca-
sos da Argentina, da Venezuela e
do Paquistão. Na avaliação do
mercado, a chance de default na
Grécia nos próximos cinco anos

chega a 40%. Isso porque o custo
de proteção contra uma even-
tual falência, medido por credit
default swaps (CDS), chegou a
644,1 pontos, um recorde em se
tratando de Europa. Ainda se-
gundo dados do gabinete CMA
DataVision, de Londres, a Gré-
cia superou até a Ucrânia entre

os países com maior risco, de-
pois de já ter deixado para trás,
em abril, a Letônia e a Islândia –
que recebeu ajuda do FMI e cuja
população recusou um projeto
governamental para reembolsar
o Reino Unido e a Holanda. Até
Dubai, que tropeçara nas contas
há meses, foi passado. / A.N.
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