
UM CHUTE
NA UNIÃO
EUROPEIA
A crise na Grécia se aprofunda e leva a um
novo pacote de socorro, no valor de 110 bilhões
de euros. A saída definitiva dependerá de maior
integração na zona do euro

A
criação do euro, em
1999, foi um evento
sem similares. Pela pri-
meira vez, uma moeda
não nasceu como a ex-
pressão da identidade

financeira de uma nação. Fez parte do
projeto de integração de um bloco com
peso económico e geopolítico suficien-
te para contrabalançar a afluência dos
Estados Unidos. Colocar tantos e tão
díspares povos sob uma única moeda
significou, desde o início, uma tarefa
hercúlea. Tanto que alguns países da
União Europeia, como a Inglaterra e a
Dinamarca, optaram por permanecer
fora do euro. A moeda única circula
hoje em dezessete países. Compõem a
eurolândia a potência Alemanha e a
austera Holanda, mas também países
mais atrasados, como Portugal e Estó-
nia. O exemplo mais acabado dos de-
sequilíbrios dentro do bloco e' a Grécia.
A crise financeira mundial explicitou
as fragilidades nas contas públicas do
país. Sem condições de financiarem o
seu déficit orçamentário. os gregos fo-
ram socorridos, no ano passado, com
um pacote de 110 bilhões de euros.
bancado pelas nações mais ricas da

União Europeia e pelo Fundo Monetá-
rio Internacional, o FMI. A ajuda não
foi suficiente.

Na semana passada, líderes euro-
peus chegaram aos termos para um no-
vo empréstimo, de outros 110 bilhões
de euros. Para receberem o dinheiro, os
gregos terão de aprofundar os cones
nas despesas do governo, reduzindo
benefícios sociais e demitindo funcio-
nários públicos. Aprovar tais medi-
das será um teste duro para o
Parlamento, que convive com
protestos diários e crescentes
nas ruas de Atenas. O pre-
sente aos gregos também
testará a paciência dos con-
tribuintes dos países mais
ricos da eurolândia, princi-
palmente os alemães, que já
se viram obrigados a custear
pacotes de salvamento financei-
ro à Irlanda e a Portugal.

A economia da Grécia significa me-
ros 2,5% do PIB toial da zona do euro.
Não seria mais simples deixar que os
gregos decretassem o calote de sua dí-
vida e buscassem se reerguer com as
próprias pernas, como fizeram a Rús-
sia e a Argentina no passado recente?
A resposta é não. Teme-se que o co-
lapso grego desencadeie um efeito do-



minó similar ao da quebra do banco
americano Lehman Brothers, em se-
tembro de 2008. Bancos alemães e fran-
ceses aparecem entre os principais cre-
dores dos 341 bilhões de euros devidos
pelos gregos. O calote representaria
uma perda de capital para essas institui-
ções financeiras, que poderiam enfren-
tar uma crise de desconfiança e, conse-
quentemente. de liquidez. As eventuais
consequências, portanto, poderiam ser
mais severas que o resgate.

O real problema para os líderes eu-
ropeus, no entanto, é que mesmo a dose
extra de 110 bilhões de euros poderá
ser insuficiente para evitar o calote. A
crise financeira lançou o país numa
profunda recessão. Nessas condições, é
difícil obter a arrecadação tributária ne-
cessária para fazer frente às obrigações.
A Grécia, como faz parte da união mo-
netária, também não pode contar com a
desvalorização cambial, o caminho na-
tural em situações como essa. Os gre-
gos não são ainda grandes exportadores
de commodities. produtos que passam
por uma fase de valorização e ajudam a
aplacar as dificuldades de russos (gran-
des vendedores de petróleo) e argenti-
nos (exportadores de grãos).

Uma saída que tem sido analisada é
a (eufemisticamente) chamada "rene-
gociação voluntária" da dívida, um tipo
de "devo, não nego, pago quando pu-
der". Haveria um reescalonamento nos
vencimentos, estendendo-se os prazos
a fim de que o país ganhasse tempo pa-
ra respirar e reorganizar a sua econo-
mia. Existem os que defendem o aban-
dono do euro pelos gregos, que volta-
riam a utilizar a dracma. Mas substituir
valores em euro, moeda fone e aceita
globalmente, pela dracma seria tam-
bém uma espécie de calote. Por fim,
abandonar os gregos à própria sorte se-
ria uma traição aos princípios mínimos
do bioco europeu è sinal de que outros
países em crise poderiam ter destino
semelhante. Em outras palavras, signi-
ficaria o primeiro passo para a dissolu-
ção do sonho da União Europeia, uma
derrota sobretudo para a Alemanha e
para a França. A resposta definitiva pa-
ra a crise, dizem os analistas, seria o
caminho contrário. Isto é. aprofundar a
integração dos países do euro. para que
eles partilhem de instituições e padrões
de vida menos desiguais. •
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