
Pequenas 
empresas 

lideram 
demanda por 

crédito no país 

POR ANTONIO LUIZ M. C. COSTA 

A proposta de Georgios Papandreou de submeter a plebiscito o plano de res-
gate laboriosamente armado pela União Européia pegou de surpresa os lí-
deres políticos e financeiros da Europa e do G-20, os mercados, o povo gre-
go, seu próprio partido e até seu ministro da Fazenda, Evangelos Venizelos, 
que foi internado no dia seguinte com fortes dores de estômago e suspeita de 
apendicite, mas logo depois liberado pelo hospital. 

Furioso, o presidente francês Nicolas Sarkozy disse que "a Grécia deve decidir se 
quer ou não continuar na Zona do Euro". Na reunião do G-20, convocada, principal-
mente, para respaldar o plano de contenção da crise europeia, as chances de avanços • 

Isto é Esparta? 
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substanciais são duvidosas mesmo com 
o problema europeu aparentemente 
equacionado a médio prazo. Com a in-
certeza jogada a novo patamar, seriam 
nulas. A China não arriscaria suas di-
visas para apoiar uma jogada tão peri-
gosa e ninguém ousaria assumir com-
promissos firmes ante a perspectiva de 
um novo tsunami financeiro. 

Os repasses de que Atenas necessitava 
com urgência para pagar salários e pen-
sões em dezembro foram congelados até 
a definição da Grécia. Uma consulta era 
tudo o que os poderes políticos e econô-
micos da Europa queriam evitar. Como 
escreveu um comentarista do Financial 
Times, "as autoridades de Bruxelas re-
agem à perspectiva de um referendo 
como vampiros ao alho". Desde 2005, 
quando franceses e holandeses rejeita-
ram a relativamente anódina Constitui-
ção Européia em tempos de prosperida-
de, a tensão entre mercado, instituições 
europeias e democracia é crescente. 

Quando possível, medidas e normas 
são formuladas de maneira a evitar a 
necessidade de serem referendadas pe-
lo povo ou ratificadas pelos parlamen-
tos. Se o plebiscito é incontornável e a 
nação diz "não", como os irlandeses an-
te o Tratado de Lisboa em 2008, é força-
da a reiterá-lo até obter um "sim", como 
um mau aluno obrigado a repetir o ano 
(o "sim" foi obtido, neste caso, em 2009). 
Se um parlamento rejeita uma medida 
crítica, que a votação também seja re-
petida, como a Eslováquia ante o resga-
te grego em outubro deste ano. Bruxelas 
agora exige que os países em apertos lhe 
submetam o orçamento antes da chan-
cela do Legislativo e o governo alemão 
pressiona para que leis sociais e traba-
lhistas sejam forçosamente niveladas. 

Tanto quanto a i m p o p u l a r i d a d e d a s p ró-

prias medidas, essa arrogância antide-
mocrática minava a confiança popular 
no projeto europeu antes mesmo de a 
crise se manifestar e hoje Bruxelas é um 
dos principais alvos de todos os "indig-
nados". No Reino Unido, David Came-
ron suou para evitar um plebiscito sobre 
a saída do país da União Européia, exi-
gido por boa parte de seu próprio par-
tido. Pesquisas mostraram 49% dos bri-
tânicos dispostos a abandonar a Euro-
pa, ante 40% que querem permanecer. 
Na Grécia, 60% querem votar contra o 
acordo, se tiverem a oportunidade. 

Papandreou 
forçou a oposição 
a apoiar o pacote 
ao retirar o referendo. 
Teve um ganho 
político, mas a 
democracia perdeu 

Lição difícil. É preciso ensinar 
os lideres europeus e do 
G-20 a levar a democracia a sério 

Pode parecer paradoxal, para quem 
leva ao pé da letra a retórica segundo a 
qual a Europa está "salvando" a Grécia 
e rejeitar o acordo é "suicida". Mas não 
somente manifestantes radicais, como 
também economistas tão sérios quan-
to Paul Krugman e Nouriel Roubini, 
acham o remédio oferecido por Bruxe-
las pior que a doença. O perdão ou ca-
lote anunciado como de 50% da dívida 
é na realidade de 33%, pois não se apli-
ca aos títulos nas mãos do BCE e de go-
vernos, mas apenas aos que estão nas 
mãos do setor privado. E metade desses 
últimos pertence a fundos de pensão 
gregos, o que significa jogar metade do 
prejuízo nas costas de trabalhadores e 
aposentados do próprio país. 

Mais importante, o "resgate" não abre 
uma perspectiva de recuperação, pois 
a Grécia continuará com sua competi-
tividade deprimida pela moeda super-
valorizada por mais uma década, se 
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gido pela União Européia sem um refe-
rendo que a legitimasse e comprome-
tesse o povo com suas conseqüências -
e que obrigasse a oposição conservado-
ra a definir sua posição - acabaria com 
qualquer governabilidade e teria como 
resultado uma desgraça política dura-
doura para ele e seu partido. Conseguir 
um "sim" seria muito difícil, mas para-
fraseando Conan Doyle, quando se eli-
mina o impossível, o que sobrou ainda 
que improvável, é o que resta tentar. 

Essa necessidade não foi compreen-
dida. Um tuiteiro autodescrito como 
"mais investidor do que trader" suge-
re que sua categoria vê a Grécia com os 
olhos de Xerxes. Desabafou no Twitter, 
com maiúsculas e tudo: "Papandreou 
devia ser deposto pelo BCE e substitu-
ído por um interino nomeado até que 
candidatos QUALIFICADOS possam 
fazer uma campanha eleitoral". 

Qualificados por quem? Na r e v i s -
ta Forbes de 26 de outubro, o colu-
nista Tim Worstall assinou um arti-
go que pareceu flutuar entre a ironia 
e a mensagem cifrada: "A verdadeira 
solução para a Grécia: um golpe mili-
tar". Insistiu não estar advogando um 
golpe real, mas disse que "se ignorar-
mos o pequeno problema de uma dita-
dura militar, um golpe seria boa solu-
ção para os problemas gregos". E ci-
tou Jeremy Warner, colunista do jor-
nal britânico Telegraph, que escrevera 
na véspera: "E só em parte.brincadei-
ra quando às vezes se diz que a Alema-
nha usaria melhor seu dinheiro se em 
vez de jogá-lo no ralo dos resgates, pa-
trocinasse um golpe militar na Grécia, 
já que assim o país seria automatica-
mente expulso da União Européia". 

Possível sintoma de que a "brinca-
deira" era meio séria é que, pouco an-
tes do primeiro-ministro grego viajar 
para se reunir com os líderes europeus, 
seu ministro da Defesa anunciou, sem 
explicações, a substituição de 12 co-
mandantes militares, incluindo os che-
fes do Estado-Maior e das três Forças 
Armadas, por oficiais mais simpáticos 
a Papandreou. Na véspera, o editorial 
do Telegraph, favorável ao referendo, 
comentava: "O exercício da vontade 
popular é anátema para os líderes eu-
ropeus, razão pela qual Angela Merkel 
e Nicolas Sarkozy convocaram Papan-
dreou para uma reunião em Cannes  

não por todo o futuro previsível. Tra-
ta-se de evitar o "calote desordenado" 
que criaria o pânico financeiro, prova-
velmente arrastaria outros países em 
apuros - principalmente a Itália, nova 
"bola da vez" e um dos maiores devedo-
res do mundo -, quebraria vários ban-
cos europeus e deixaria Bélgica e Fran-
ça na posição de devedores de risco. O 
que, por sua vez, abalaria Wall Street, 
abrindo uma nova rodada de crise fi-
nanceira em todos os países ricos, tal-
vez mais grave do que a primeira. 

Ante esse quadro, é no mínimo de-
fensável propor que, considerando o 
ponto de vista do povo grego e não o 
da União Européia ou do sistema fi-
nanceiro, o mal menor é uma solução 
argentina, ou seja, abandonar o euro e 
declarar uma moratória unilateral da 
dívida externa. Depois de um choque 
brusco, a perda real de poder aquisiti-
vo dos gregos poderia ser amenizada 
pela substituição de importações e re-
cuperação da competitividade das ex-
portações e do turismo. 

E isso o que Papandreou desejava? 
Não: seu governo defende a permanên-
cia na Zona do Euro. Mas após tantas 
greves e manifestações do povo e das 
esquerdas e sob o bombardeio cons-
tante da oposição conservadora, ava-
liou, provavelmente com razão, que 
impor a "austeridade" no patamar exi-A ut
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Um conto nem 
tão fora de moda 
CRÔNICA | Um diálogo possível e um grupo 
de líderes presos a velhos impasses 
POR LUIZ GONZAGA BELLUZZO 

 antes do G-20. E pode ser que o Exér-
cito queira uma entrevista sem café". 

Aparentemente, as pressões das au-
toridades europeias foram no sentido 
de fazer ceder não só Papandreou co-
mo sua oposição. Na quinta-feira 3, o 
primeiro-ministro anunciou a desis-
tência do referendo, mas depois de An-
tonis Samaras, líder do principal par-
tido de oposição (Nova Democracia, 
de centro-direita), anunciar seu apoio 
ao acordo com a União Européia e im-
plicitamente dividir a responsabilida-
de. Do ponto de vista da política inter-
na foi um sucesso. O pacote devasta-
dor deixou de ser uma imposição de 
Papandreou e do Pasok para ser "con-
senso". Até Georgios Karatzaferis, lí-
der do Partido Ortodoxo da direita po-
pulista, passou a falar de "governo de 
unidade nacional". 

Se Papandreou insistisse em governar 
sem a manobra do referendo, agoniza-
ria paralisado pela crise e pelos pro-
testos até ser obrigado a entregar o 
cargo de uma forma ou de outra. Caso 
se limitasse a pedir o voto de confian-
ça em 4 de novembro, seria uma morte 
política súbita. Em qualquer das duas 
hipóteses, o primeiro-ministro e seu 
part ido estariam desmoralizados de 
forma duradoura. Sua aposta mudou 
o caráter da narrativa. Provavelmente 
perderá o voto de confiança e o gover-
no, mas agora todas as lideranças tra-
dicionais estão no mesmo barco e o fu-
turo do Pasok não está mais ameaçado 
do que o de seus principais rivais. 

A democracia sofreu uma derrota. Se 
o povo grego se conformará com isso, é 
outra história. Os aganaktismeni, os in-
dignados da Grécia, mostram uma dis-
posição de fazer história e de resistir ao 
poder avassalador do capital financei-
ro comparável à de seus antepassados 
da Antigüidade ao lutar contra o Impé-
rio Persa. Se o tsunami vier - ao que tudo 
indica, foi apenas adiado -, as estruturas 
econômico-financeiras do mundo não te-
rão de ser apenas reforçadas, mas recons-
truídas de cabo a rabo. Talvez a resistên-
cia grega ainda ensine os poderes econô-
micos e financeiros globais a não despre-
zar a democracia. Vale lembrar que, ape-
sar da mitificação dos "300 de Esparta", 
não foi a oligarquia militar da Lacedemô-
nia e sim a democracia ateniense que re-
almente deteve as invasões persas. • 

"De repente, o menino levanta a cabe-
ça e pergunta: 

- Papai, que é plebiscito? 
O senhor Rodrigues fecha os olhos 

imediatamente para fingir que dorme". 

PLEBISCITO, ARTUR AZEVEDO, 1894 

A
C E N A S E PASSA e m n o -

vembro de 2001.0 G-20 
está reunido depois do 
jantar, na imensa sala 
do Palácio dos Festi-
vais, em Cannes. 
i Nicolas Sarkozy ba-

lança a cabeça, repimpando o traseiro 
na poltrona. Acabou de receber a notí-
cia do plebiscito grego. Angela Merkel, 
sua parceira de achaques e desditas, es-
tá muito entretida na releitura do plano 
de reestruturação da dívida dos helenos 
e, sobretudo, preocupada com a capita-
lização dos bancos alemães. 

Os emergentes são muitos, chineses, 
brasileiros, hindus e outros menos vo-
tados. Merkel distrai-se um momento 
com os resmungos de Sarkozy. Ele, en-
costado à mesa, os pés cruzados, enru-
besce com a leitura das notícias já pos-
tadas na internet. Silêncio. 

De repente, a presidenta do Brasil le-
vanta a cabeça e pergunta: 

"Senhores, e o plebiscito?" 
Sarkozy fecha os olhos imediata-

mente, para fingir que não ouviu. 
Dilma insiste: 
"Presidente?" 
Pausa: 
"Presidente?" 
A primeira-minis t ra da Austrália 

intervém: 
"Nicolas, a presidente do Brasil está 

lhe chamando. Não simule desentendi-
mento, sua atitude faz mal aos mercados." 

Sarkozy não tem remédio senão abrir 
os olhos, ao ouvir a palavra mercado. 

"Que é? Que desejam vocês?" 
"Eu queria que o presidente da França 

e do G-20 me dissesse o que está aconte-
cendo, que história é essa de plebiscito." 

"Ora essa, senhora presidenta! Esse ple-
biscito vai jogar nossos planos no lixo." 

"Mas numa democracia é natural a 
consulta popular. Diante de uma crise 
tão grave e dos sacrifícios exigidos, o 
povo grego quer ser ouvido." 

Sarkozy volta-se para Angela Merkel, 
que continua entretida com as maze-
las dos bancos alemães: "O, senhora, os 
emergentes querem nos dar lições de de-
mocracia. Já na outra reunião levamos 
pitos sobre o estado de nossas economias. 
Agora, pitacos sobre a democracia!" 

"Não admira que eles façam isso, por-
que eu também estou confusa." 

"Que me diz?! Pois a senhora não sabe 
que o plebiscito grego é um desastre?" 

"Nem eu nem você", retruca o russo 
Medvedev. "Aqui ninguém mais sabe 
nada sobre democracia e muito menos 
sobre economia." 

"Ninguém, alto lá! Creio que a Fran-
ça tem dado provas cabais de respeito 
à democracia e à República. Desde a 
Revolução de 1789." 

"Sua cara não me engana", continua 
Medvedev. "Você é muito prosa. Vamos: 
então, por que você é contra o plebiscito? 
Então? A gente está esperando! Diga!..." 

"O senhor o que quer é enfezar-me!" 
"Mas, homem de Deus, para que vo-

cê não há de confessar que está contra? 
Não é nenhuma vergonha ignorar que a 
democracia está sendo esmagada pelo 
poder dos mercados. Já na outra reunião A ut
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Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 16, n. 671, p. 59-62, 9 nov. 2011. 




