
O erro dos eurocéticos 
Uma lição parece ter ficado clara: os mercados não 

são mais fortes do que certos Estados em atuação conjunta 
POR WILL HUTTON 

P
OR ONDE começar? Con-
forme os comentários da 
mídia, o alardeado acor-
do em Bruxelas para sal-
var o euro nada mais é do 
que um remendo tempo-
rário para adiar o inevi-

tável, o colapso da moeda única e, por 
conseguinte, da economia rachada, an-
tidemocrática e enganosa dos adeptos 
do euro. O fundo de socorro de 1 tri-
lhão de euros é efêmero, a recapitali-
zação, proposta dos bancos da Europa, 
é acanhada demais, as dívidas da Gré-
cia ainda são incontroláveis, embora o 
país tenha se livrado de metade delas. 
E por aí seguem os fatos nus e crus. 

Então, em um aquecimento para sua 
tarefa, o exército britânico de céticos em 
relação ao euro e aos economistas impli-
cantes declara que a verdadeira prova dos 
nove será a Itália, não a Grécia. O contri-
buinte alemão não vai nem pode socor-
rer a Itália. O fim do euro foi apenas pro-
telado, não evitado. A moeda única é uma 
camisa de força absurda que forçou eco-
nomias díspares a formarem uma inviá-
vel união monetária. Jogando algumas 
palavras alemãs no caldeirão - Zukunft-
musik ( som do porvir) Überwachung (y\-

gilância) são duas favoritas - para dra-
matizar sua condição alienígena junta-
mente com uma referência obrigatória 
ao Sagrado Império Romano ou ao Rei-
ch de mil anos, a UE mostra-se corrupta, 
imprudente e rígida. Caças de mergulho 
às 5 horas! Jerry está chegando! Demo-
cracia e autonomia de Estados negadas! 

Ninguém tem como saber se esse acor-
do firmado em Bruxelas é bom o sufi-
ciente para finalmente estancar a cri-
se. Meu palpite é de que a Grécia po-
de acabar com 80% de suas dívidas per-
doadas, o fundo de socorro pode ter de 
se equipar de forma mais transparente 

0 acordo de Bruxelas 
pode fracassar, mas 
ela não resultou da 
total ignorância 
econômica, como 
avaliam muitos 

Percepção. Os manifestantes, 
mesmo no Reino Unido cético, 
sabem que a democracia é o bem 
mais valioso a ser defendido 

com os euros necessários e um governo 
italiano genuinamente reformista sem 
dúvida será eleito para substituir Ber-
lusconi no que concerne ao assunto. 

Portanto se pode esperar mais alar-
mes e pânicos. Mas a lição da quarta-
feira 26 é clara: os europeus farão o que 
for preciso para o euro funcionar - e, na 
realidade, os mercados financeiros não 
são mais fortes do que certos Estados 
atuando em conjunto. Está emergindo 

uma estrutura que vai segurar o euro 
e, crucialmente, permitirá que o Banco 
Central Europeu compre, se necessá-
rio, trilhões de ativos em euros. Assim, 
há probabilidade de que o euro atraves-
se a tormenta, o que certamente é o que 
os mercados acham, e tenha uma alta de 
15% se recuperando de suas quedas há 
apenas poucas semanas. 

Nesse caso, a q u a r t a - f e i r a 26 foi um di-

visor de águas, no qual o futuro do euro 
pareceu mais seguro e os europeus co-
meçaram a remodelar seu continente, 
especialmente a arquitetura financeira 
e política na qual suas economias fun-
cionarão. Deixam o Estado-Nação do 
século XIX para trás e criam algo no-
vo. Trata-se de uma síntese política que 
opera como um clube de autoajuda pa-
ra que cada integrante mais forte tenha 
mais liberdade de ação do que teria fo-
ra do grupo. Mas fazer parte dele im-
plica condições árduas e bem monito-
radas. Pelo raciocínio tradicional so-
mente Estados podem segurar moedas. 
Os europeus estão envolvidos, porém, 
em algo mais ousado e inovador, a cria-
ção de uma moeda a cargo de um rígi-
do clube político. 

Isso pode fracassar, mas não é uma 
atitude movida por frivolidade volun-
tariosa ou um desejo de minar a demo-
cracia, tampouco resultante de uma to-
tal ignorância econômica, conforme a 
opinião de todo o espectro político na 
Grã-Bretanha. Trata-se de uma reação a 
duas necessidades fundamentais: obter 
uma interdependência crescente e for-
mar um contrapeso aos certificados tur-
bo cotados nas Bolsas, e assim apoiar o 
comércio e a democracia. A Grã-Breta-
nha acha que não precisa de nada disso. 

Os críticos da moeda única ignoram 
de bom grado que ambos os regimes mo-
netários precedentes falharam. Taxas 
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de câmbio flutuantes quase destruíram 
o mercado único, ao passo que o sistema 
de taxas de câmbio semifixos ruiu por-
que, na prática, significava que cada Es-
tado membro tinha de seguir de perto a 
política econômica da Alemanha. E ima-
ginem o quanto seria muito mais difícil 
conter o impacto do derretimento finan-
ceiro em um mundo de taxas de câm-
bio flutuantes. Haveria um efeito domi-
nó de bancos a quebrar por toda a Eu-
ropa como no início da década de 1930. 

Críticos sempre apontam para a vál-
vula de segurança da desvalorização 
que o euro rejeita. Mas no mundo atu-
al, em que redes de fornecimento são 
globais e tantos produtos e serviços são 
comprados mais devido à sua qualida-
de e engenhosidade do que por seu pre-
ço, a desvalorização é muito menos efi-
ciente. Ela tampouco é isenta de custos, 
conforme também estamos descobrin-
do, já que implica arrochar os padrões 
de vida quando há reformas e ajustes 

estruturais inevitáveis. Se estivesse fo-
ra da Zona do Euro, a Grécia poderia 
ter dado um calote unilateral de suas 
dívidas, provocado um colapso de ban-
cos europeus, desvalorizado e encolhi-
do os padrões de vida - tudo para pre-
servar a aposentadoria aos 53 anos e a 
classe média sem pagar impostos. Isso 
teria sido uma maravilha? 

Exatamente por muitas dessas razões, 
Keynes defendia uma moeda única glo-
bal, o bancor, supervisionada pelo que 
veio a ser o FMI. O euro, monitorado 
por um Fundo Monetário Europeu ple-
no de recursos e com o poder de impor 
rígidas disciplinas orçamentárias, se-
gue estritamente as idéias de Keynes. 
Em seu programa visionário as nações 
se uniriam para escorar a prosperidade 
global e, por conseguinte, a liberdade. E 
para tal uma moeda única era um pilar 
indispensável. As democracias liberais 
da Europa tentam fazer isso. 

Ultimamente concluí que tais argu-
mentos não vão mudar a hostilidade da 
Inglaterra: o país está excessivamente 
dominado e patrulhado por uma mídia 
de centro-direita esmagadora e irrefle-
tida. A mudança virá com os fracassos 
cotidianos sentidos no país. Nos anos 
vindouros, sucessivos chanceleres e 
presidentes do Bank of England não te-
rão independência. Teremos de seguir 
de perto a Zona do Euro ou ser punidos 
pelos mercados. A inflação será volátil, 
o desemprego alto, o crescimento pe-
queno - e os padrões de vida cada vez 
mais baixos. O crescimento na Europa 
será retomado com rapidez surpreen-
dente assim que a crise recuar. Há pou-
cas esperanças desse tipo na Grã-Bre-
tanha e a Zona do Euro começará a pa-
recer bem mais atraente.  A ut
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 16, n. 671, p. 68-69, 9 nov. 2011. 




