or mais que manchetes e
charges tenham se esmerado em piadas sobre ruínas gregas e tragédias gregas, a crise é europeia, se
não, de todo o Ocidente desenvolvido. Isso ficou claro
na primeira semana de maio, quando despencaram não só os títulos da dívida grega,
como os de vários outros países europeus.
Viu-se o pânico nos mercados financeiros não só da Europa, como da Ásia e
América, temerosos de que os credores
desses governos - principalmente grandes bancos da Europa Ocidental, como o
Santander, o Deutsche Bank, o BNP Paribas - se vissem em apuros e o fluxo fi-

nanceiro de todo o mundo fosse paralisado pelas desconfianças mútuas, como
quase se observou na crise de Wall Street
que se seguiu à falência do Lehman Brothers. Ou pior, de que os países europeus e
o mundo perdessem a confiança no euro,
fazendo desabar uma das principais colunas da atual ordem financeira mundial.
Sob pressão dos bancos e dos EUA, os
ministros da Fazenda europeus fizeram
uma reunião de emergência para anunciar um pacote de resgate com garantias
que reúne 750 bilhões de euros - quase 1
trilhão de dólares - dos respectivos governos, da Comissão Europeia e do F M I .
É um valor muito maior que o da dívida
grega e comparável com o dos socorros ao
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mercado financeiro em 2008, deixando
claro que não é só uma questão de má gestão das contas públicas pelo governo de
um pequeno país europeu, ou mesmo da
cumplicidade de grandes bancos dos EUA
e Europa com suas artimanhas contábeis.
O presidente da França, Nicolas Sarkozy, chegou a ameaçar romper com o euro para forçar a primeira-ministra alemã,
Angela Merkel, a endossar o acordo que,
rejeitado pelos eleitores, custou-lhe uma
derrota eleitoral na Renânia do NorteVestfália. Para os alemães, obrigados durante anos a sacrificar salários e bem-estar social em nome da competitividade e
das finanças do país, é um insulto serem
chamados a "socorrer" países que, segundo os jornais conservadores, são "preguiçosos" e "viveram acima de suas posses".
A real causa da crise é, porém, o desenvolvimento desigual dos países europeus.
Ao se estabelecer a União Monetária, supunha-se que a liberdade de comércio
dentro das regras europeias entre os países mais ricos e os mais pobres levaria à
gradual "convergência" em termos de produtividade e renda per capita, como também se supõe que os países "subdesenvolvidos" do mundo deveriam alcançar, mais
cedo ou mais tarde, os mais ricos.
Na prática, não acontece nem uma coisa
nem outra. Ao longo do século X X , a diferença entre as rendas per capita dos países
mais ricos e dos mais pobres só fez aumentar. Por vários motivos, inclusive exploração colonial, mas um dos mais fundamentais é que o crescimento da produtividade
não é igual para todos os setores. Tende a
ser maior para os setores industriais mais
avançados, nos quais os países pobres não
podem concorrer por não terem capitais
nem tecnologia para fazer frente à escala e experiência das indústrias dos países
desenvolvidos, nem poder de Estado para
impor a venda de seus produtos pelo mundo. Enquanto isso, o crescimento da produtividade dos setores mais importantes
para os países pobres - agricultura, mineração, alimentos, metais, celulose, produtos florestais - é restringido por limites
naturais e pela falta de recursos para desenvolvê-los adequadamente.
O abismo entre a Alemanha e a Grécia
não é tão grande quanto, digamos, entre os
Estados Unidos e o Paraguai, mas o relacionamento ainda é desigual. A Alemanha
exporta para a Grécia bens de capital, automóveis e eletrônicos e sua produtividade
nesses campos cresceu muito nos últimos
anos. E os gregos lhes fornecem azeite, to-

mates, têxteis, bebidas e serviços turísticos, cujas técnicas de produção não têm
como se desenvolver no mesmo ritmo.
Quando a Zona do Euro foi criada, a
crença em que a integração garantiria automaticamente a confiabilidade e o retorno dos investimentos em qualquer país da
região trouxe uma enxurrada de investimentos à Irlanda e ao Sul da Europa, aproveitando seus salários mais baixos, sua
abertura financeira e seu potencial turístico, construindo mais hotéis, centros

de lazer, estradas, vilas à beira-mar e casas de campo. Acelerou-se o crescimento
econômico e os salários subiram. Com isso, esses países também procuraram melhorar sua infraestrutura, sua educação e
seu bem-estar social, de maneira a atender à expectativa de um padrão de vida
comparável ao do Norte da Europa.
Depois de alguns anos, os ventos mudaram. Por um lado, países do Leste Europeu,
com salários ainda mais baixos (e ainda não
fixados em euro), entraram para a União

Europeia e tiraram dos PIIGS (Portugal,
Itália, Irlanda, Grécia e Espanha) a "vantagem" relativa da mão de obra mais barata.
Por outro, a bolha turística chegou a seu limite e estourou, desempregando trabalhadores da construção civil e deixando milhares de projetos de moradia e lazer sem
comprador e sem uso. Ao mesmo tempo, a
crise de Wall Street golpeou terrivelmente
os bancos desses países - principalmente
os da Irlanda, cujo crescimento tinha se dado em boa parte sobre a desregulamentação financeira, obrigando seus governos
a socorrê-los à custa de seu próprio equilíbrio financeiro, ao mesmo tempo que era
obrigado a distribuir salário-desemprego e
ajudar empresas em dificuldades.
O caso da Grécia foi mais agudo. Por
razões políticas foi admitido na Zona do
Euro sem cumprir de fato os requisitos,
seus governos foram tolerantes para com
a sonegação e fizeram despesas excessivas para um país pequeno e relativamente pobre: por exemplo, a Grécia é o país da
União Europeia com os maiores gastos
militares em relação ao PIB. Mas a Espanha, considerada um grande caso de sucesso e superavitária e que até 2007 tinha
contas mais equilibradas que as da própria Alemanha, está hoje quase na mesma

situação, pressionada a cortar salários de
funcionários públicos, benefícios para famílias com filhos e aposentados e projetos
de investimento e desenvolvimento.
Tais cortes estão sendo impostos à
Grécia, à Espanha e a Portugal como contrapartida ao "seguro" trilionário que a
Alemanha tanto relutou em apoiar e não
são suficientes. O economista e Prêmio
Nobel Paul Krugman insiste em que voltar a equilibrar as contas europeias dentro da moeda única só será possível se os
salários desses países caírem 20% a 30%
em relação aos alemães. Seria uma catástrofe econômica e política, décadas perdidas em termos de avanços sociais, como as que a América Latina enfrentou
sob o neoliberalismo, sem perspectiva de
recuperação no futuro previsível.
O paradoxo é que, ao se saber que a Espanha começa a apresentar sinais de deflação - ou seja, queda de preços e salários, naturalmente associada à recessão
- as bolsas e os mercados de títulos, que
haviam se recuperado com o anúncio do
pacote, voltaram a cair. Ou seja, precisamente porque começou a acontecer aquilo que os articulistas financeiros disseram ser necessário para esses países pagarem suas contas. Mas não deixa de ser

lógico: em um quadro de recessão e estagnação econômica, o risco de calote só
aumenta. A melhor maneira de os credores recuperarem parte do dinheiro emprestado seria promover a retomada do
crescimento dos países estagnados.
E absurdo, portanto, interpretar a crise
como punição por uma falha moral, por
excesso de gastos. Não cabe aqui a fábula
da cigarra e da formiga - até porque a
"formiga" alemã, para vender sua produção e tirar suas férias, precisa da prosperidade da "cigarra" espanhola, portuguesa
ou grega. É um fracasso do projeto do euro, concebido de maneira irrealista. Exigiu de seus membros metas irrealistas
que a maioria não mais cumpre e mesmo
os que as cumpriram, como a Espanha,
não se saíram melhor. Além disso, não
previu mecanismos de socorro e ajuda
mútua para casos de emergência. Pela resistência política a planejar para tais hipóteses, ignorou-se o problema como quem
dispensa cintos de segurança por acreditar no pensamento positivo.
Criar uma união econômica e monetária sem organismos fortes para enfrentar eventuais percalços foi um erro europeu. Mas há também o que Dani
Rodrik, professor de economia política
de Harvard, chama de "trilema político
da economia mundial" que vale para todos: não é possível ter ao mesmo tempo
globalização econômica capitalista, democracia política e nação-Estado.
Estados democráticos só podem ser soberanos se puderem controlar seus fluxos
comerciais e financeiros, como o faziam
nos tempos de Bretton Woods, o acordo
fechado após a Segunda Guerra Mundial,
entre os EUA e seus aliados, para coordenar a economia mundial. Se quisermos
democracia e globalização juntos, então
precisamos de instituições democráticas
mundiais, utopia ainda muito longe de se
materializar. Quando se quer impor a globalização mantendo a nação-Estado, o resultado é esvaziar a democracia em nome
dos compromissos internacionais e da l i berdade dos capitais, caso da União Europeia, onde acordos entre governos passaram por cima dos mecanismos democráticos para impor políticas impopulares e mesmo uma Constituição rejeitada
em plebiscito. A continuação dessa política por uma década ou duas pode levar
os povos europeus a uma rejeição cada
vez mais radical de suas atuais lideranças e procurar equivalentes europeus para Hugo Chávez e Nestor Kirchner.
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