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Avanço de 1,7% para a zona do euro esconde diferenças

O problema atual da Grécia
não tem solução sem que
haja uma redução do tama-
nho de sua dívida. Por que,

então, a Europa não enfrenta logo es-
se problema?

Há uma grande semelhança entre a
estratégia europeia de “ganhar tem-
po”, e a seguida na “solução” do pro-
blema da crise da dívida dos países da
América Latina, na década de 1980.
No caso da América Latina, a solução
somente veio com o plano Brady,
uma década depois, tendo sido pos-
tergada até que os bancos estivessem
suficientemente capitalizados para
enfrentar as perdas derivadas da re-
dução do tamanho das dívidas sobe-
ranas, evitando uma crise bancária.

No caso da Europa, as autoridades
políticas buscam evitar que o default
da Grécia dispare os defaults de Por-
tugal, Irlanda e possivelmente da Es-
panha, fazendo com que essa crise de
dívida soberana se transforme em
uma crise bancária tão ou mais grave
do que a que se seguiu à quebra do
Lehman Brothers.

Crises de dívida soberana e crises
bancárias vêm juntas. É isso que mos-
traram as evidências de cerca de 800
anos de história econômica, compila-
das por Reinhart e Rogoff em seu mo-
numental “This Time is Different”.

Por isso, temos de louvar a cautela
da Europa. No entanto, mesmo que
ela consiga superar todos os obstácu-
los, evitando que a crise de dívida so-
berana se transforme em crise bancá-
ria, terá de enfrentar outro: a criação
das condições para a sobrevivência
do euro na sua atual conformação. Ao
perder os graus de liberdade deriva-
dos da adoção de uma moeda única, a
Europa tem de criar flexibilidade sufi-
cientemente elevada em outros ins-
trumentos de política econômica,

preocupando-se em criar as condições
econômicas para que o projeto do euro
atinja as óbvias vantagens políticas.

Como foi amplamente demonstrado
pela história recente, os choques que
afetam a economia europeia têm efei-
tos diferenciados sobre cada um dos paí-
ses que a compõem, expandindo uns e
contraindo outros. Como não há entre
os países a suficiente mobilidade de
mão de obra, a sobrevivência da união
monetária impõe que seja criado um ele-
vado grau de coordenação fiscal. Mas
isso somente poderá ser atingido caso
cada país membro da união monetária
renuncie parte de sua soberania no cam-
po fiscal, entregando-a a um órgão su-
pranacional, que tenha o poder de arre-
cadar impostos em países que se expan-
dem, gastando-os em países que enfren-
tam uma contração econômica.

A teoria das áreas monetárias ótimas
mostra esses pontos com clareza. Ao ex-
pô-la pela primeira vez, o professor Ro-
bert Mundell o fez através de um “expe-
rimento pensado”, no qual os Estados
Unidos são divididos em dois países, o
do Leste e o do Oeste, tendo de escolher
entre ter uma moeda única ou ter duas
moedas diferentes: o dólar do Leste e o
do Oeste. A opção dependeria de como
cada um desses países hipotéticos seria
afetado por choques.

Suponha, por exemplo, que os preços
do petróleo duplicassem, com o Oeste
produzindo e o Leste consumindo óleo.
O Oeste teria uma inflação e o Leste,
uma recessão. E, caso tivessem duas
moedas, a depreciação do dólar do Les-
te expandiria o emprego, e a valorização
do dólar do Oeste reduziria a inflação,
restabelecendo o equilíbrio. Mas se op-

tassem por uma moeda única, o equilí-
brio somente poderia ser restabelecido,
na ausência de uma forte coordenação
fiscal, se houvesse plena mobilidade de
mão de obra entre o Leste e o Oeste. Os
desempregados do Leste migrariam pa-
ra o Oeste, encontrando empregos.

O projeto do euro foi desde o início
um projeto político. França e Alemanha
tinham de se integrar plenamente no
plano econômico para eliminar as dife-
renças que periodicamente as levavam
às guerras. Mas, para ser um projeto polí-
tico perfeito, teria de ter prestado uma
atenção muito maior aos ensinamentos
da teoria de áreas monetárias ótimas.
Nos últimos anos, tornaram-se moda as
críticas de políticos às prescrições dos
economistas, minimizando a sua impor-
tância e por vezes ridicularizando os
conceitos. Mas seria bom que os políti-
cos tivessem um pouco mais de humil-
dade, e mantivessem o diálogo em um
nível mais alto, colhendo, com isso,
grandes benefícios.

Assimétricos. A crise de 2008 foi um
choque com efeitos assimétricos sobre
os países europeus. Todos sofreram a
mesma queda da produção industrial,
que se alastrou por praticamente todos
os países do mundo.

Mas alguns sofreram muito mais do
que outros. A Grécia já era um país vicia-
do na indisciplina fiscal, e sua reação à
crise gerou déficits que levaram sua dívi-
da pública a transpassar os limites da
solvência. A Espanha e a Irlanda, que
tinham uma tradição de austeridade fis-
cal, viram o estouro da bolha imobiliá-
ria provocando uma crise bancária e
uma contração da atividade econômica.

Reagiram a esse choque “socializan-
do” as perdas do sistema bancário,
transformando-as em dívida pública,
que cresceu ainda mais graças às medi-
das fiscais contracíclicas.

Finalmente, Portugal abusou do re-
médio contracíclico, esquecendo-se
que, ao recomendar que o mecanismo
do “multiplicador” fosse usado para ele-
var a atividade econômica, Keynes nun-
ca se preocupou com os efeitos desse
seu remédio sobre o tamanho da dívida
pública, ignorando completamente
uma doença que vem afetando os países
na era moderna, que é o tamanho exces-
sivo das dívidas públicas.

A Europa é uma área monetária, mas
não é uma área monetária ótima, porque

não há suficiente mobilidade de mão
de obra nem coordenação fiscal. Os
espanhóisnãofalamalemão,têmhábi-
tos culturais muito diferentes dos ale-
mães, o que são barreiras à migração, e
por isso não surpreende que o desem-
prego na Espanha esteja acima de
20%, enquanto na Alemanha esteja
abaixo de 7%. O enfraquecimento do
dólar, que se iniciou por volta de 2002
e se acentuou com o QE2, impede
uma depreciação do euro, elevando a
competitividade da Espanha, mas não
contraindo a produção da Alemanha.

Quando a Alemanha ainda tinha co-
mo moeda o deutsche mark, investiu
pesadamente na elevação de sua pro-
dutividade, que permite o crescimen-
to de suas exportações mesmo com
um euro se fortalecendo ante o dólar.
Também não há mecanismos politi-
camente aceitáveis através dos quais
tributos arrecadados em países em
expansão, como a Alemanha, sejam
transformados em gastos em países
deprimidos, como a Grécia.

Não há, diante de “choques assimé-
tricos” como o que atingiu a Europa a
partir da crise de 2008, mecanismos
automáticos que restaurem o equilí-
brio entre os países da união monetá-
ria. O sacrifício que teria de ser im-
posto aos gregos para solucionarem
sozinhos o problema é insuportável.

Qualquer governo que o imponha
cairá, sendo inevitável que cresça a
tentação de um default que gere con-
tágio sobre os demais países em situa-
ções semelhantes, colocando em ris-
co a sobrevivência do projeto do eu-
ro. Por isso é necessário pressa na
solução do problema da Grécia. Mas
é preciso, também, criar mecanis-
mos de coordenação fiscal que permi-
tam substituir, através da flexibilida-
de no instrumento fiscal, a perda de
graus de liberdade derivado do uso
de uma moeda comum. Só assim esta-
rá assegurada a sobrevivência do eu-
ro como moeda única da região.

Para que objetivos políticos louvá-
veis sejam atingidos, é necessário
um bom diagnóstico do problema
econômico.
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Retomada
da economia
global será
mais lenta
Brasil, China e Índia apresentam expansão,
mas essa não é a regra para demais países

É preciso criar condições
para sobrevivência do euro
na sua atual conformação

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

O governo espanhol tomou
uma medida drástica para re-
duzir os gastos: baixou de 120
quilômetros por hora para 110
o limite de velocidade nas es-
tradas do país. Com isso, con-
seguiu em quatro meses, eco-
nomizar€450 milhões, impor-
tando menos combustível e re-
duzindo o déficit nas contas
da Espanha.

A decisão vigora até a semana
que vem, quando a velocidade
tradicional volta a ser adotada. A
medida não poderia ter sido uma
demonstração mais explícita de
que a economia de diversos paí-
ses ainda está literalmente em
marcha lenta e que o risco de
uma recaída é real.

Três anos após a eclosão da cri-

se econômica, a constatação é de
que, se queda foi dura, a recupe-
ração está se mostrando ainda
mais difícil. Depois de superada
a fase dos discursos otimistas,
agora governos, bancos e espe-
cialistas se dão conta de que a
retomada do crescimento no
mundo pode levar mais tempo
do que previam. Enquanto isso,
as consequências sociais e até po-
líticas são profundas.

Nesta semana, o Banco Mun-
dial resumiu o que banqueiros,
agências de crédito e economis-
tas já vinham alertando: a econo-
mia mundial patina e a recupera-
ção ocorre em câmera lenta.
Grandes países emergentes, co-
mo Brasil, China e Índia, apre-
sentam taxas de expansão do
Produto Interno Bruto (PIB) im-
portantes. Mas não são a regra.
As economias ricas continuam

praticamente estagnadas e deze-
nas de países mais pobres so-
frem também com a crise.

“Não saímos da crise”, afir-
mou Supachai Panitchpakdi, se-
cretário-geral da Unctad. “O que
temos são estatísticas positivas.
Mas isso não quer dizer que os
problemas foram superados. Es-
tamos nos deixando levar por ilu-
sões “, alertou. Segundo ele, ban-
cos voltaram a ter resultados po-

sitivos. Mas a fragilidade da ex-
pansão não deixa dúvidas de que
não estariam preparados para so-
breviver a uma nova quebra.

Em janeiro, o Banco Mundial
estimava que o crescimento do
planeta em 2011 seria de 3,3%.
Nesta semana, já reduziu para
3,2% e a Organização para as Na-
ções Unidas (ONU) já admitiu
que o freio pode ser ainda maior,
com expansão de apenas 2%.

Entre as seis maiores econo-
mias ricas, só os Estados Unidos
e a Alemanha registraram final-
mente em março deste ano uma
alta real em seus PIBs em compa-
ração a setembro de 2008. Ainda
assim, por uma margem míni-
ma. Reino Unido, França, Japão
e Itália sequer se recuperaram
da queda que levaram em 2008.

Segundo um levantamento da
OCDE, recessões que haviam

atingido esses mesmos países
após a crise do petróleo em 1973
e no início dos anos 80 foram re-
vertidas em um período de tem-
po mais curto. Agora, a recupera-
ção tem sido lenta e dolorosa.

Tsunami. Para especialistas,
existem dois fatores na atual cri-
se que estão explicando a demo-
ra na recuperação. Os primeiros
fatores são conjunturais como o
tsunami no Japão, a alta nos pre-
ços de commodities e as revoltas
no mundo árabe, que por si só
seriam elementos que adiariam
uma retomada. “Mas a principal
razão para a lenta recuperação é
que essas economias estão obri-
gadas a passar por uma restrutu-
ração que não conheciam desde
os anos 30 e essa é a grande difi-
culdade”, explicou Juan Soma-
via, diretor da Organização Inter-

nacional do Trabalho (OIT).
Para Supachai, da Unctad, a

economia mundial apenas terá
uma expansão sustentável quan-
do essa restruturação de fato
ocorrer. Hoje, o consenso é de
que os emergentes estão permi-
tindo um avanço na economia
mundial. Mas a segunda parte
desse consenso é de que não há
como o mundo registrar um cres-
cimento sustentável no PIB
mundial enquanto os países ri-
cos não retomarem suas taxas de
expansão. “A recuperação da
economia mundial somente se-
rá sustentável quando Europa,
Japão e Estados Unidos volta-
rem a crescer”, alertou Somavia.

“A locomotiva do crescimen-
to mundial quebrou em 2008 e
até agora não encontraram as pe-
ças para fazê-la funcionar ade-
quadamente. Não adianta tentar-
mos nos enganar com resulta-
dos positivos em algumas re-
giões”, disse Heiner Flassbeck,
economista-chefe da Unctad.

“Por enquanto, os indicado-
res apontam para um cenário
preocupante. Nos Estados Uni-
dos, o Banco Mundial reduziu a
previsão de crescimento de 2,8%
para 2,6%. “Há uma pausa no
crescimento”, disse Andrew
Burns, diretor de macroecono-
mia do Banco. Ben Bernanke,
presidente do Fed, disse duas se-
manas atrás que a recuperação
da economia estava “frustrante-
mente lenta” e “desigual”.

O problema europeu

AFFONSO CELSO
PASTORE

Em risco. Moeda comum europeia está sob forte pressão com a crise grega

GENEBRA

A zona do euro deve registrar
uma expansão de 1,7% em 2011,
de acordo com as projeções do
Banco Mundial. Mas essa expan-
são modesta esconde ainda uma
disparidade profunda. A Grécia,
diante de seu pacote de ajuste
fiscal, deve terminar mais um

ano com a contração de seu PIB
de 4%. Portugal não sairá da re-
cessão nem a Irlanda. Vários ou-
tros países continuarão estagna-
dos. A Alemanha será a única a
registrar uma expansão acima
de 2%. Mas mesmo assim graças
às exportações e justamente aos
países emergentes.

No primeiro trimestre de

2011, dados da União Europeia
(UE) mostraram que o bloco
cresceu 0,8%. Mas a demanda do-
méstica permaneceu estagnada.

Segundo Jomo Sundaram, se-
cretário-geral adjunto da ONU,
as políticas de austeridade adota-
das na Europa e em várias partes
do mundo são parte da explica-
ção para a estagnação.

Outro problema é a decisão
dos bancos de voltar a limitar em-
préstimos ao setor produtivo, te-
mendo que sofram um calote
por parte de governos. Em 2008,
a crise forçou bancos a parar de
emprestar. O resultado foi o
agravamento da crise e a necessi-
dade de governos de injetar bi-
lhões em suas economias. / J.C.

● Velocidade econômica

Marcha lenta. Para diminuir a importação de combustível, a Espanha reduziu a velocidade máxima permitida nas estradas

● Disparidades

€ 450 milhões foi
quanto a Espanha economizou
em 4 meses na importação de
combustível reduzindo de 120
para 110 quilômetros por hora a
velocidade máxima nas estradas

- 4%
foi a contração do PIB da Grécia

2%
foi o crescimento da Alemanha
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