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Com um mercado doméstico es-
tagnado, a expansão econômica

na Europa foi cortada pela meta-
de e hoje depende quase exclusi-
vamente das exportações aos
países emergentes. O freio con-
firma o impacto negativo das me-
didas de austeridade que têm ge-
rado uma queda drástica em in-
vestimentos. Alemanha e Fran-
ça, os dois motores do continen-
te, praticamente não cresceram
nos últimos três meses de 2010.

Segundo a Comissão Euro-

peia, o PIB dos países que usam o
euro cresceu apenas 0,4% no últi-
mo trimestre de 2010, depois de
0,8% nos três meses anteriores.
Na Grécia, Itália e Irlanda a eco-
nomia chegou a se contrair.

A crise da dívida obrigou os go-
vernos europeus a cortar drasti-
camente os investimentos do Es-
tado, o que freou a recuperação
das economias. Na Espanha, de-
zenas de obras em estradas fo-

ram abandonadas. Na Grécia, o
governo acumula dívidas no se-
tor de saúde e sequer está pagan-
do fornecedores de remédios e
produtos ao sistema público.

O consumo fraco na Alema-
nha impediu que a maior econo-
mia da Europa mantivesse o mes-
mo ritmo de crescimento dos úl-
timos meses. Seu PIB teve expan-
são de apenas 0,3%, ante 0,7% no
trimestre anterior. O resultado
só não foi pior graças às exporta-
ções de máquinas e equipamen-
tos. Balanços de multinacionais
da Alemanha, como a Siemens,
mostraram que em 2010 a única
expansão real que tiveram foi
nas vendas em países emergen-

tes, principalmente na Ásia.
A França, que tinha visto uma

expansão de seu PIB de 0,8% no
terceiro trimestre de 2010, viu
essa taxa cair para apenas 0,3%.
Na Itália, terceira maior econo-
mia da Europa, as estimativas
apontam para uma contração do
PIB. A informação é considerada

tão sensível que Roma alegou ter
sido obrigada a rever os dados.
Ainda assim, a taxa de expansão
da Europa foi superior à dos Esta-
dos Unidos no mesmo período.

A redução na taxa de expan-
são vem em um momento em
que a Europa sofre de um duplo
problema. De um lado, não con-
segue crescer de forma sólida.

De outro, importa a inflação
dos países emergentes, o que po-
deria encarecer ainda mais o cus-
to de vida dos europeus e, assim,
gerar contração no consumo. O
resultado seria uma prolonga-
ção da estagnação. Hoje, a taxa
de inflação está em 3,2%, a mais
alta em 14 anos no bloco. / J.C.

M uitas vezes eu me quei-
xo, e com razão, sobre o
estado em que encontra
a discussão da economia

nos EUA. E a irresponsabilidade de
alguns políticos – como esses republi-
canos que afirmam que um calote da
dívida americana não seria um gran-
de problema – é assustadora.

Mas pelo menos entre os membros
do “grupo da dor, defensor do rigor ”,
para quem elevar as taxas de juro e
cortar as despesas do governo diante
do desemprego em massa de alguma
maneira deixarão as coisas melho-
res, não piores, estão sendo obriga-
dos a um certo recuo por parte do
Federal Reserve e o governo Obama.

Na Europa, ao contrário, esse “grupo
da dor” está no comando há mais de um
ano, e insiste que uma moeda sólida e
orçamentos equilibrados são a resposta
para todos os problemas. Uma insistên-
cia que tem por base fantasias econômi-
cas, em particular a crença na fada da
confiança, ou seja, a crença de que um
corte de gastos criará de fato postos de
trabalho, porque a austeridade fiscal re-
forçará a confiança do setor privado.

Infelizmente a fada da confiança con-
tinua se recusando em se mostrar.

E uma disputa sobre como lidar com
a inconveniente realidade ameaça fazer
da Europa o ponto de ignição de uma
nova crise financeira.

Depois da criação do euro, em 1999,
nações europeias que antes eram consi-
deradas de risco e que, por isso, só po-
diam tomar emprestado até um deter-
minado limite, começaram a experien-
ciar enormes entradas de capital. Afi-
nal, os investidores devem ter pensado,
Grécia, Portugal, Irlanda, Espanha,
eram membros de uma unidade mone-
tária europeia, então o que poderia dar
errado? Hoje, a resposta a essa pergunta
está penosamente aparente. O governo
da Grécia, não conseguindo levantar
empréstimos a taxas ligeiramente mais
altas do que as obtidas pela Alemanha,
endividou-se demasiadamente. Os go-
vernos da Irlanda e Espanha não chega-
ram a tanto (Portugal está numa posi-

ção intermediária) – mas seus bancos
estão bastante endividados já que o
boom de 1999-2007 deixou os preços e
custos nos países devedores bastante
desalinhados com os dos seus vizinhos.

O que fazer? Os líderes europeus ofe-
receram empréstimos de emergência
para as nações em crise, mas em troca
de promessas de que seriam implemen-
tados programas de austeridade cruéis,
que consistiam principalmente de enor-
mes cortes de despesas. As objeções de
que tais programas seriam contraprodu-
centes, – não só infligiriam um sofri-
mento direto, mas provocariam uma
piora da crise econômica, reduziriam re-
ceitas – foram desconsideradas. A auste-
ridade na verdade provocaria uma ex-
pansão, pois melhoraria a confiança.

Ninguém acreditou na doutrina da
austeridade expansionista com mais
confiança do que Jean-Claude Trichet,
presidente do BCE. Sob a sua direção, o
banco passou a pregar a austeridade co-
mo o elixir econômico que deveria ser
imposto imediatamente e em todas as
partes, incluindo países como Grã-Bre-
tanha e Estados Unidos, que ainda con-
tabilizam um alto índice de desempre-
go e não estão enfrentando nenhuma
pressão dos mercados financeiros.

Mas, como disse, a fada da confiança
não se manifestou. Os países endivida-
dos da Europa estão, como era de espe-
rar, sofrendo um novo declínio econô-

mico graças aos programas de austerida-
de implementados, e a confiança está
naufragando, em vez de aumentar. É evi-
dente, agora que Grécia, Irlanda e Portu-
gal e não podem e não se dispõem a res-
gatar suas dívidas, embora a Espanha
possa conseguir enfrentar a situação.

Realisticamente, então, a Europa pre-
cisa se preparar para uma redução da
dívida, que envolveria uma combinação
de ajuda das economias mais saudáveis
e a imposição aos credores privados de
“reduções parciais” do seu crédito, acei-
tando menos do que emprestaram. Mas
parece que está faltando um pouco de
realismo.

De um lado, a Alemanha adotou uma
posição dura contra qualquer coisa que
se assemelhe a uma ajuda para seus vizi-
nhos em dificuldades, mesmo que uma
razão importante para um programa de

socorro seja tentar proteger os ban-
cos germânicos de prejuízos.

Já o BCE age como se determinado
a provocar uma crise financeira. Co-
meçou a elevar as taxas de juro, não
obstante o terrível estado de muitas
economias europeias. E executivos
do banco vêm advertindo contra
qualquer forma de alívio da dívida –
na verdade, na semana passada, um
membro do do BCE sugeriu que mes-
mo uma reestruturação moderada
dos títulos gregos levaria o BCE a dei-
xar de aceitar esses papéis como ga-
rantias de empréstimos a bancos gre-
gos. O que equivale a uma declaração
de que, se a Grécia buscar um alívio
da sua dívida, o BCE retirará toda a
ajuda para os bancos gregos, que de-
pendem de maneira crucial desses
empréstimos.

Se os bancos gregos entrarem em
colapso, isso obrigará a país a sair da
zona do euro – e é muito fácil ver co-
mo isso pode dar início à queda dos
dominós financeiros em grande par-
te da Europa.

Então, o que o BCE anda pensan-
do? O meu palpite é que o banco não
está disposto a encarar o fracasso das
suas fantasias. E se isso soa algo incri-
velmente insensato, bem, quem dis-
se algum dia que a sensatez rege o
mundo? / TRADUÇÃO DE TEREZINHA

MARTINO

Austeridade quase zera
crescimento dos países europeus

● A Fitch Ratings revisou a pers-
pectiva para o rating da Bélgica
para negativa, de estável, e afir-
mou o rating AA+ de longo prazo
e de curto prazo do país.

“A perspectiva negativa reflete
preocupações com o ritmo das
reformas estruturais para os pró-
ximos anos e com a capacidade
do país de acelerar o processo
de consolidação fiscal sem ter
chegado a uma solução para a
crise constitucional”, disse o dire-
tor do grupo soberano da Fitch,
Douglas Renwick. “Entretanto,
apesar da atual disputa política,
a administração fiscal diária tem
sido sólida", acrescentou.

Para a Fitch, sem um acordo
político sobre a reforma constitu-
cional, será difícil ao país atingir
um orçamento equilibrado como
prevê seu programa de estabili-
dade./DOW JONES NEWSWIRES

Mercado recebe com ceticismo novo
pacote de corte de gastos da Grécia
Com esse plano, governo quer evitar uma reestruturação da dívida e a contaminação generalizada da crise por outros países da Europa
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Quando a austeridade fracassa
Se os bancos gregos entrarem
em colapso, isso obrigará o
país a sair da zona do euro, o
que daria início à queda dos
dominós financeiros em
grande parte da Europa

PIB de membros do euro
cresceu 0,4% no último
trimestre de 2010; na
Grécia, Itália e Irlanda a
economia até se contraiu
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Fitch revisa nota
de risco da Bélgica
para negativa

7,5% do PIB
é a meta do déficit público da Gré-
cia este ano

11% do PIB
foi o déficit do país em 2010

€ 50 bilhões
é o esperado com privatizações

● Remédio amargo
Uma eventual elevação das taxas
de juros para conter a pressão
inflacionária – que já está acima
da meta – abafaria qualquer in-
centivo de investimento no conti-
nente europeu

Jamil Chade
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Pressionado, o governo da
Grécia anunciou ontem mais
um plano de corte de gastos e
exigiu mais sacrifícios da po-
pulação para evitar uma res-
truturação da dívida e uma
contaminação generalizada
da crise pela Europa. Mas nem
o mercado nem os demais paí-
ses da UE acreditam que o pla-
no será seguido.

As dúvidas em relação ao pla-
no de Atenas alimentaram on-
tem o temor de um contágio e
abriu mais um dia de caos nos
mercados europeus. O euro já
perdeu mais de 6% em relação ao
dólar em um mês e, ontem, os
papéis da dívida de Portugal, Gré-
cia e Irlanda atingiram novas al-
tas históricas.

Atenas garantiu que vai acele-
rar suas privatizações para arre-
cadar € 50 bilhões, reduzir o or-
çamento e aumentar arrecada-
ção em€6,4 bilhões extras. A me-
ta é a de ter um déficit público de
7,5% até o fim do ano, contra qua-
se 11% em 2010.

Praticamente todos no bloco
já admitem que os € 110 bilhões
prometidos para a Grécia não se-
rão suficientes para cobrir o rom-
bo nas contas do país. Ontem, o
presidente do BC austríaco,
Ewald Nowotny, indicou que a
UE e o FMI já sabem que terão de
aumentar a ajuda. Mas não que-
rem voltar a dar dinheiro, sem
promessas claras de ajustes.

A UE cobra de Atenas um no-
vo plano, válido até 2015, e seria
apoiado por todos os partidos, e
não só o governo. Essa seria uma
forma de garantir que, mesmo
com uma queda dos socialistas

do poder, o plano seria mantido.
Ontem, a estratégia incluía a

venda de 75% do Porto de Ate-
nas, o maior do país, além de ou-
tros. 15% da empresa de telefo-
nia, 34% dos correios, bancos e
serviço de água também serão
privatizados. O cassino de Ate-
nas também será vendido.

Os trabalhadores sofrerão
com novos cortes de salários e o
fim de pagamentos extras. Os im-
postos sobre a gasolina e bebi-
das não alcoólicas serão eleva-
dos. Até o imposto sobre veícu-

los aumentará em 20%.
O novo plano é um reconheci-

mento de que os cortes realiza-
dos em 2010 simplesmente não
funcionaram. De fato, a política
de austeridade fez o déficit cres-
cer, já que a arrecadação desa-
bou. Em 2011, estava em 13,7%.

O FMI e o BC europeu decidi-
ram congelar a ajuda, até que
uma nova estratégia fosse apre-
sentada. Hoje, a oposição será
consultada. Sem o novo plano,
uma linha de crédito que Atenas
espera receber seria bloqueada.

Dúvidas. Ontem o mercado rea-
giu com frieza ao pacote e deu
um claro recado de que não há
mais confiança de que o governo
agirá como prometido. O risco
país atingiu outro recorde, de-
pois que agência de rating Fitch
rebaixou a Grécia no fiml da se-
mana passada.

Diante de uma situação sem
nenhuma garantia da parte de
Atenas, a cúpula da UE entrou
em choque sobre como lidar
com a crise. O Banco Central Eu-
ropeu rejeitou planos de restru-

turação da dívida do país.
Já o chefe de assuntos econô-

micos e monetários da Comis-
são Europeia, Olli Rehn, se uniu
à França e Alemanha na defesa
de tal medida. Para o BC, porém,
declarar a restruturação seria o
equivalente para ao mercado a
assumir um default.

Para tentar reconquistar a con-
fiança dos mercados, a exigência
da União Eueopeia é de que a
Grécia venda€50 bilhões em ati-
vos do governo até 2012, dois
anos antes do previsto.

Temor de calote. Mulher na porta de sua loja no centro de Atenas; Grécia enfrenta o sério risco de dar um calote na sua dívida
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Planos. Trichet: ‘fé na austeridade’

● Enxugamento
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