
Em visita ao Brasil na semana
passada, o presidente da Câma-
ra de Economia da Áustria,
Christoph Leitl, defendeu a edu-
cação como o caminho central
para a superação de crises e
apontou que só em razão disso
a Áustria tem conseguido man-
ter baixos índices de desempre-
go em um continente onde ca-
da vez mais pessoas estão em
busca de trabalho.

No último dado de desemprego
divulgado pela União
Europeia, a Áustria mostrou

o indicador mais baixo
entre todos os países da
região, de 4,1%. A que
se deve esse desempenho?
Deve-se seguramente à educa-
ção. É o sistema cultural que
montamos que garante os em-
pregos. Temos garantia de ta-
lentos em todas as áreas. Sabe-
mos que precisamos ser inova-
dores — especialmente neste ce-
nário atual —, pois essa é a
chance da Europa. Nós quere-
mos nos destacar diante dos ou-
tros países. Só que inovação
não acontece sem educação.

Nós cuidamos da educação no
nosso país. Não só nós. Na Suíça
e na Alemanha isso também é
feito. E agora eu vejo grandes
exemplos também na Colômbia.

Pensando na economia
real, como o senhor
avalia o rebaixamento
das notas de avaliação
das dívidas de nove países
da União Europeia?
Não é aceitável as agências de
classificação de risco rebaixa-
rem as notas de metade da Euro-
pa. Eles não estão olhando para

Enquanto governos, mercados
e instituições reguladoras glo-
bais ainda se atacam para defi-
nir de quem seria a culpa pela
crise que assola grandes econo-
mias desde 2008, fica mais ex-
posta a necessidade de reescre-
ver as teorias monetárias e re-
pensar as regras do mercado fi-
nanceiro sob o contexto da glo-
balização. E é aí que a questão
também ganha outra dinâmi-
ca: mesmo em dificuldades,
poucos países mostram dispo-
nibilidade de abrir mão de
seus monopólios em busca de
uma solução única.

“Essa crise não é europeia.
Os Estados Unidos causaram
essa crise e eles têm de assu-
mir para eles a responsabilida-
de de cuidar para que uma si-
tuação criada há três anos não
se repita. Mas eles não fizeram
nada, não pensaram nisso nos
últimos três anos”, disse ao
BRASIL ECONÔMICO o presidente
da Câmara de Economia da
Áustria, Christoph Leitl.

Segundo Leitl, que já presidiu
também a Câmara Europeia de
Comércio e Indústria, não há co-
mo o setor financeiro continuar
funcionando sem regras, pois
os prejuízos para a economia
real tornaram-se impensáveis e
já não têm mais como ser admi-
nistrados sem uma revisão das
leis que regem do mercado. “É
preciso haver regras e regras rí-
gidas. Se compararmos as dívi-
das de países europeus, talvez
elas não sejam menores do que
as de Illinois ou da Califórnia.
Eles têm suporte para lidar com
isso e nós também. O Banco
Central Europeu está atuando
fortemente porque não há outra
alternativa. O euro é uma boa
moeda, tem uma estrutura for-
te. Tudo isso aconteceu porque
o dólar sempre esteve desvalori-
zado em relação ao euro”.

A observação de Leitl ganha
força diante da percepção do
economista americano Steve
Horwitz. “O Fed (Federal Re-
serve, banco central america-
no) foi o grande responsável
pela recessão, mantendo os ju-
ros baixos”, complementa
Horwitz, que é professor da St.
Lawrence University.

Mas mesmo Horwitz, que de-
fende o fim da existência de ins-
tituições como o Federal Reser-
ve ou qualquer outro Banco
Central, concorda que é impos-
sível organizar a economia sem
regras claras. “Mesmo sem
BCs, não significa que será um
mundo sem leis. Precisamos de
regulação e de leis que nos aju-
dem a incentivar a concorrên-
cia e a competitividade”, diz o
economista. “Só que as leis que
precisamos agora são outras.
Temos que pensar diferente so-
bre tempo e dinheiro diante da
globalização.”

Para Marco Antonio Silva,
professor de finanças da Escola
Superior de Propaganda e Mar-

keting (ESPM), houve no início
do governo do atual presidente
americano, Barack Obama,
uma sinalização em busca de so-
lução, mas que pouco avançou.
“Antes havia limites para isso.
O subprime (crise no setor imo-
biliário que acabou levando à fa-
lência grandes grupos america-
nos) não teria sido possível”.

“Quando os bancos querem
ganhar muito, há predomínio
do interesse privado sobre o in-
teresse público. A crise ocorre
por indisciplina do mercado”,
acrescenta Francisco Coelho,
presidente do Conselho da Or-
dem dos Economistas do Brasil
(OEB). Ele destaca que as insti-
tuições existem para aumentar

a estabilidade e buscar o equilí-
brio entre a intervenção do esta-
do e a gestão privada da econo-
mia. “O mundo mudou, a velo-
cidade da mudança é outra e o
modelo que temos hoje não ex-
plica mais a condição econômi-
ca atual nesse cenário de globali-
zação. Só que os Estados Unidos
continuam sendo o maior bene-
ficiário do monopólio”.

Fazem isso, conforme acres-
centa Marco Antonio Silva, por-
que ainda têm o poder de capi-
tanear a economia mundial.
“A Europa não consegue fazer
contraponto aos Estados Uni-
dos sozinha, mas, ao lado do
Brics começa aos poucos a
criar poder de pressão”. ■
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Não é aceitável o rebaixamento

“

“O Fed (Federal Reserve,
banco central americano)
foi o grande responsável
pela recessão, mantendo
os juros baixos”

Para representante austríaco, redução das notas das dívidas de países europeus pelas agências de

Países ainda se acusam sobre culpados mas não buscam soluções internas para controle do sistema financeiro
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A diretora-gerente do Fundo
Monetário Internacional (FMI),
Christine Lagarde, já defendeu
em diversos momentos que, in-
dependentemente de um enca-
minhamento global para a regu-
lamentação, é imprescindível
que cada país se volte para seu
próprio mercado e estabeleça
controle sobre ele.

Este ano, o Fórum Econômi-

co Mundial, em Davos, tam-
bém tentou defender a necessi-
dade de repensar o capitalismo
que, na definição de Klaus
Schwab, o presidente do en-
contro, está morto da maneira
que o conhecemos até hoje.
“Os governos devem intervir
para colocar fim aos excessos e
restaurar a confiança”, decla-
rou Christine Lagarde.

“A situação atual é resulta-
do de mais de uma década de
comercialização de produtos fi-
nanceiros exóticos que estão
relacionados única e exclusiva-
mente a expectativas”, diz
Marco Antonio Silva, da Escola
Superior de Propaganda e Mar-
keting (ESPM).

“Enquanto eles não forem
revistos, a ponta da geração do

emprego na economia — que
está tão prejudicada nos países
centrais — vai continuar so-
frendo, porque os recursos são
direcionados ao mercado e
não à produção e isso não mu-
da de uma hora para a outra”,
afirma o professor de finan-
ças, prevendo mais uma déca-
da de crises se não forem fei-
tos esses ajustes. ■ C.B.

Nós queremos
nos destacar diante
dos outros países.
Só que inovação
não acontece
sem educação.
Nós cuidamos
da educação
no nosso país

“É preciso colocar fim nos excessos e restaurar a confiança”
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