
tando gastos sociais e aumentando 
impostos, ou pensando em fazê-lo. O 
Estado do Bem-Estar Social e o mer-
cado acionário bateram de frente, e o 
primeiro está em franca retração. As 
dificuldades que a Europa atravessa 
são a ameaça mais óbvia à recupera-
ção medíocre da economia mundial. 
O FMI prevê um crescimento de 4% 
para a economia mundial em 2011. 
Embora pareça um número respeitá-
vel, as previsões de crescimento para 
os Estados Unidos (2,3%) e para a Eu-
ropa (1,8%) são de tal modo inexpres-
sivas que qualquer redução no nú-
mero de desempregados dessas duas 
grandes economias, se isso aconte-
cer, será praticamente desprezível. 

O fato é que os aumentos abrup-
tos dos impostos e os cortes de gastos 
ameaçam aprofundar ainda mais a 
recessão. Na Grécia, o Imposto sobre 
Valor Agregado (IVA) teve um au-
mento de 4%, e a idade para aposen-
tadoria está sendo elevada. Portugal 
aprovou um aumento de dois pontos 
percentuais para o IVA. Na Irlanda, 
os salários do funcionalismo público 
tiveram um corte médio de 7%. Na 
Espanha, está sendo abolido o subsí-
dio para os casais dispostos a ter mais 
filhos. As taxas de desemprego já são 

de cerca de 11% em Portugal, 12% 
na Grécia e de 14% na Irlanda. Para 
alguns economistas, isso é loucura. 

À medida que as recessões fo-
rem piorando, a redução da receita 
fiscal e a elevação dos gastos com 
o desemprego acabarão anulando 
algumas melhorias previstas nos 
déficits orçamentários. Portanto, se-
rão necessários mais aumentos de 
impostos e novos cortes de gastos. 
Governos cairão ou chegarão à con-
clusão de que o calote, ou a recusa 
em pagar certas dívidas, é um mal 
menor do que ter de suportar a per-
sistente pobreza das massas. O país 
que tomar essa decisão abandonará 
o euro e criará moeda própria para 

recuperar parte do controle sobre 
as taxas de juros e de câmbio. Tal es-
tratégia corre o risco de desembocar 
em outro choque financeiro, possi-
velmente semelhante ao que levou à 
queda do Lehman Brothers. Se um 
país optar pelo calote, os investido-
res se desfarão dos títulos de outros. 
Os bancos europeus, com mais de 
US$ 1 trilhão em empréstimos para a 
Grécia, Irlanda, Portugal e Espanha, 
serão atingidos por novas perdas. 

A esperança suprema é conseguir 
tempo. Acredita-se que as reduções 
dos déficits acabem por estimular o 
crescimento econômico, garantindo 
aos mercados de títulos que os níveis 
das dívidas são sustentáveis e jus-
tificando a adoção de taxas de juros 
menores. Esta é a teoria do primeiro-
ministro britânico, David Cameron, 
que propôs reduzir em um sexto os 
gastos do governo até 2015. A austeri-
dade está transformando a economia 
e a política. A Era dos Benefícios ca-
racterizava-se pela concessão; a Era 
da Austeridade será um tempo de de-
volução. Na Era dos Benefícios, pro-
curava-se maximizar o crescimento 
econômico. A Era da Austeridade se 
caracterizará pela redução ao míni-
mo dos contratempos econômicos. 

Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 45, p. 68, nov. 2010.




