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Apesar de a União Europeia
(UE) e o Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) terem cria-
do um pacote de€ 750 bilhões
contra crises, para tentar evi-
tar um contágio dos proble-
mas fiscais da Grécia sobre ou-
tros países da região e prote-
ger o euro, o bloco europeu ain-
da tem um longo caminho pe-
la frente, em que um novo mer-
gulho na recessão se mostra
inevitável, acredita o econo-
mista Barry Eichengreen.

Professor de Economia e
Ciência Política na Universida-
de Califórnia, Berkeley, Eichen-
green é considerado um dos
maiores especialistas na histó-

ria e no funcionamento do siste-
ma financeiro e monetário in-
ternacional.

“Os governos não tomaram
medidas para consolidação fis-
cal e a União Europeia não ado-
tou o pacote de resgate até que
fosse tarde demais”, disse. “Ago-
ra chegou-se a um ponto em
que é praticamente inevitável
uma maior desaceleração da
economia europeia”, disse o
professor à Agência Estado.

● O pacote de € 750 bilhões pode
ajudar a resolver os problemas
da Europa?
Essa história não acabou. O pa-
cote ainda está em andamento.
O Parlamento europeu tem de
concordar e, para ter acesso ao
dinheiro, os países terão de ne-
gociar um programa com o
FMI, o que eles não querem fa-
zer. A parte importante não foi
o pacote, mas a decisão do Ban-
co Central Europeu de comprar
bônus de Grécia, Espanha, Por-
tugal e Irlanda. Isso permitiu
que o mercado da dívida se acal-

masse e deu algum tempo aos
governos. Espanha e Portugal
anunciaram medidas fiscais.

● O medo continua rondando os
investidores. Essas preocupa-
ções têm fundamento?
Ainda há incertezas sobre o que
os Parlamentos da Espanha e
de Portugal vão fazer. Ainda ha-
verá desaceleração econômica
na Europa e recessão nos países
mais ao sul. Mas a volatilidade
deve acabar.

● O sr. está otimista de que o eu-
ro vai sobreviver?
O euro foi punido pela crise,
mas ele ainda é melhor do que

qualquer outra alternativa.

● O economista Kenneth Rogoff
sugeriu que Grécia e Portugal
devem ser colocados para fora
da zona do euro e fala-se que o
presidente Sarkozy teria ameaça-
do sair do bloco. Há risco de frag-
mentação da zona do euro?
Os últimos anos nos ensinaram
que tudo é possível. Mas acho
que a fragmentação é pouco
provável. Um default (calote)
grego é mais provável. Reestru-
turar dívida não é o mesmo que
abandonar o euro e reintrodu-
zir o dracma (moeda grega). Os
problemas da Grécia não vão
ser solucionados se o país dei-

xar a zona do euro. O país terá
de reestruturar sua dívida.

● Quando o BCE pode começar a
elevar os juros?
A Europa deve ter duplo mergu-
lho na recessão e não haverá su-
porte fiscal para crescimento.
O juro não subirá tão cedo.

● O que ainda pode ser feito para
evitar recessão na Europa?
É muito tarde para evitar uma
dupla recessão. Os governos
não tomaram medidas para con-
solidação fiscal necessária, a
UE não adotou seu pacote de
resgate até que fosse tarde de-
mais e agora chegou-se a um

ponto em que é praticamente
inevitável a desaceleração da
economia.

● Quanto tempo levará então pa-
ra a Europa se recuperar?
Depende das reformas, mas es-
tamos falando de anos.

● Até que ponto os EUA estão a
salvo?
Os indicadores mostram que a
retomada está se acelerando e a
Europa não vai ajudar nesse
processo. A pior coisa que pode-
ria acontecer seria Europa e
China desacelerando ao mes-
mo tempo. Vamos torcer para a
China continuar indo bem.

D esde a eclosão da
crise grega, um sen-
timento de perdi-
ção e pessimismo
sobre o futuro da

zona do euro tomou analistas
e mercados financeiros.

O programa de ajuda finan-
ceira de€ 750 bilhões que foi
montado em 9 de maio pelo
Conselho Ecofin da União Eu-
ropeia pode ter contido o pâ-
nico reinante, mas não elimi-
nou o sentimento de que a
moeda comum está condena-
da. Há um forte sentimento
de que o colapso pode ter si-
do evitado por enquanto,
mas implodirá mais cedo ou
mais tarde.

Por que esse repentino pes-
simismo? Logo depois da cri-
se bancária, países integran-
tes da zona do euro estavam
se congratulando com a pro-
teção que a região oferecia a
seus membros. Tudo isso aca-
bou agora.

A zona do euro parece pe-
culiarmente frágil para lidar
com a crise de dívida sobera-
na. Não se trata certamente
do tamanho da dívida públi-
ca e dos déficits orçamentá-
rios da região como um todo.
A relação de dívida para Pro-
duto Interno Bruto na zona
do euro é menor que a dos
Estados Unidos, e está cres-
cendo muito mais lentamen-

te também.
Um estranho que olhasse es-

ses números seguramente con-
cluiria que, se uma crise de dívi-
da soberana fosse estourar em
algum lugar, esse lugar seriam
os Estados Unidos, e não a zona
do euro. A razão para isso ocor-
rer na Europa é que a relação de
dívida para PIB média da zona
do euro esconde diferenças mui-
to grandes entre países e a re-
gião não tem um mecanismo pa-
ra lidar com essas diferenças.

As diferenças são marcantes.
Países como a Grécia e a Itália
têm níveis de endividamento pú-
blico muito altos, suscitando re-
ceios sobre sua capacidade de
honrar as obrigações com bô-
nus num ambiente de fraco cres-
cimento econômico. A maioria
dos outros países da zona do eu-
ro tem uma dívida que é benigna
se comparada à de Estados Uni-
dos e Grã-Bretanha.

A percepção existente hoje
nos mercados financeiros, de
que a zona do euro está numa
terrível confusão de dívida sobe-
rana, não se baseia em fatos. Da-
da a força geral das finanças pú-

blicas, deveria ter sido possível
lidar com o problema da acumu-
lação excessiva de dívida na Gré-
cia, que representa somente 2%
do PIB da região. Mas isso pare-
ceu impossível de fazer.

A razão é que não há um meca-
nismo para “internalizar” a cri-
se organizando automatica-
mente transferências para o
país que experimenta proble-
mas com seu endividamento.
Por conseguinte, os problemas
da Grécia provocaram um con-
tágio que ameaçou se espalhar
para outros países que o merca-
do percebeu como os próximos
da fila para um possível calote.

O contraste com os Esta-
dos Unidos é grande. Há re-
giões semelhantes de déficit
e superávit por lá, mas essas
divergências são aliviadas
por redistribuições automáti-
cas do orçamento federal cen-
tralizado, que oferece um me-
canismo automático de soli-
dariedade financeira para as
regiões deficitárias, sem que
ninguém perceba.

Chegamos, pois, à chave
dos problemas da zona do eu-
ro: esta é uma união monetá-
ria sem uma união política.
Numa união política, há um
orçamento centralizado que
oferece um mecanismo auto-
mático de solidariedade fi-
nanceira em tempos de crise.
Esse está completamente au-
sente na zona do euro. Em
vez disso, quando eclode
uma crise, os governos come-
çam a brigar. Alguns, como o
da Alemanha, ficam indigna-
dos por ter de dar ajuda finan-
ceira a outros governos irres-
ponsáveis.

Muito tempo foi perdido e
muitos danos cometidos an-
tes de governos da zona do
euro criarem seu fundo de es-
tabilização. Uma união políti-
ca teria garantido que as polí-
ticas fiscais fossem mais coor-
denadas, impedindo as gran-
des diferenças nos resulta-
dos fiscais. Sem ela, a união
monetária não tem futuro.
Ela caminhará de uma crise
para outra.

Os países da zona do euro
deviam usar o desafio coloca-
do pela crise da dívida para
começar esse processo de
unificação. / TRADUÇÃO DE
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Só união política
salva o euro

A zona do euro é uma
união monetária sem
união política, e os
países deveriam usar
essa crise para iniciar um
processo de unificação

‘Europa vai
mergulhar
em nova
recessão’
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Antes de socorro, muito
tempo foi perdido e
muitos danos cometidos

●✽
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Para facilitar o atendimento aos requerentes de estágio, informamos que o atendimento
está sendo feito somente nas 5 Delegacias Seccionais e 21 Regionais.

À sede, somente estará destinada a inscrição definitiva.

Presidente da CAIXA reforça parceria 
com corretores de imóveis durante Feirão

“Quero registrar e um agra-
decimento especial à confiança
das construtoras, dos agentes 
imobiliários, e, especialmente, 
dos corretores de imóveis, que 
foram os primeiros a confiarem
nesse processo. Foram os pri-
meiros também a estarem conos-
co acreditando no potencial do 
Feirão.” Essas foram as palavras 
da presidente da CAIXA, Maria 
Fernanda Ramos Coelho, durante 
seu pronunciamento na abertura 
do 6º Feirão da Casa Própria de 
São Paulo, no último dia 13.

Maria Fernanda fez um dis-
curso que enfatizou a importância 
dos parceiros da instituição para o
sucesso deste evento consagrado 
pelo público. “O grande diferen-
cial da CAIXA não é o resultado 
do seu lucro mas a sustentabili-
dade, o compromisso com a sua 
missão, com atuar na promoção
da cidadania e ser uma parceira 
estratégica da habitação. A po-
lítica habitacional é uma âncora 
desse relacionamento.”

Além da presidente do banco, 
do vice-presidente de Governo, 
Jorge Hereda; do superintendente 
nacional para o Estado de São 
Paulo, MaurícioAntonio Quareze-
min e do superintendente regional, 
Valter Gonçalves Nunes, fizeram
parte da cerimônia o Ministro das 
Cidades, Márcio Fortes; o prefeito 
de São Paulo, Gilberto Kassab; o 
secretário de Habitação do Esta-
do, Lair Krähenbühl; o secretário 
adjunto Municipal de Habitação
e presidente da COHAB-SP, Ri-
cardo Pereira Leite; o presidente 
do CRECISP, José Augusto Viana 

Neto; o presidente do Secovi, João
Crestana; a presidente da Associa-
ção dos Notários e Registradores do
Estado de São Paulo, PatriciaAndré 
de Camargo Ferraz, e o presidente 
do Sinduscon, Sergio Watanabe.

Segundo o presidente do 
CRECISP, a sexta edição do Feirão
já o reputa como o maior evento 
imobiliário do Brasil. “As pers-
pectivas são muito boas, até porque 
pesquisas do CRECISP mostram 
que, no mês de fevereiro, 75% das 
transações ainda foram realizadas à
vista, indicando que há um espaço
muito grande para crescermos. E 
por outro lado, atestam que, dos 
25% de negócios realizados atra-
vés do financiamento, 85% foram
feitos através da CAIXA.”

J o r g e H e r e d a e L a i r 
Krähenbühl também deram des-
taque para a união de forças dos
diversos segmentos da sociedade, 
no sentido de minimizar o déficit

habitacional do País. “É a primei-
ra vez na história que o governo 
assume que sem subsídio é im-
possível se atingir as famílias que 
mais precisam de habitação nesse
país”, disse Hereda. E o secretário 
da Habitação ressaltou que “os
desafios vão ser repartidos”.

Kassab afirmou que o mo-
mento é de comemoração pelas
milhares de famílias que têm 
sido atendidas com essa iniciativa 
conjunta. “Nada vai para frente se
não tivermos uma parceria muito 
sólida, da sociedade civil, dos 
empreendedores, do poder públi-
co nas suas diversas instâncias. E 
hoje temos uma parceria em favor 
do Brasil e da habitação.”

JáoministrodasCidades,Már-
cioFortes, foicategóricoaomencio-
narosucessodapolíticahabitacional 
doPaís. “Apalavra sonhonãoexiste 
mais no dicionário da casa própria. 
Agora, o sonho virou realidade.”

Missa em comemoração à Lei. 6.530/78
No dia 12 de maio, a Lei

6.530/78 que deu nova regula-
mentação à profissão dos corre-
tores de Imóveis - tendo em vista 
que a Lei 4116/62 foi julgada 
parcialmente inconstitucional 
- completou 32 anos. Em come-
moração, foi celebrada uma missa

na Catedral da Sé que contou com a 
presença de diretores, conselheiros
e membros do Conselho Regional 
dos Corretores de Imóveis do 
Estado de São Paulo, além de 
profissionais do segmento.

A vigência da legislação pos-
sibilitou que os intermediadores 

formados no curso de TTI ( Téc-
nico em Transações Imobiliárias)
passassem a ser inscritos no CRE-
CI, além de regularizar perante ao 
Conselho, a situação dos corretores
de imóveis que comprovaram o 
desempenho de suas atividades 
desde data anterior à nova lei.

Viana, ao centro, em seu pronunciamento, e demais autoridades
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