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A P Ó S L O N G A S H O R A S de debates tensos, os chefes de Estado e de
governo da U n i ã o Europeia (UE),
que compõem o Conselho Europeu,
encerraram as discussões que, muitos
esperavam, deveriam produzir algum
tipo de solução para a crise da chamada
"dívida soberana" dos países europeus.
O resultado do encontro de cúpula foi,
em linhas gerais, o esperado: os líderes
aprovaram a proposta apresentada
dois dias antes pela primeira-ministra
da Alemanha, Angela Merkel, e pelo

presidente da França, Nicolas Sarkozy.
O surpreendente foram os detalhes da
aprovação, comunicados pelo presidente francês, por volta das 5 horas da
manhã de 9 de dezembro, a jornalistas
que aguardavam ansiosamente notícias
na sede da UE, em Bruxelas. Sarkozy
informou que a maioria dos 27 países
da u n i ã o havia concordado com a
proposta. Ficaram de fora do acordo,
explicou o presidente francês, apenas
quatro p a í s e s : Hungria, R e p ú b l i c a
Tcheca, Suécia e... Reino Unido - o

qual nem sequer se comprometeu a
examinar a proposta, como fizeram os
representantes dos outros três, que alegaram que necessitavam consultar antes
seus Parlamentos e partidos políticos.
A pretensão inicial de Alemanha e
França era realizar uma mudança nos
tratados que formatam a UE. Mas a
ameaça de veto do primeiro-ministro
britânico, David Cameron, levou a que
a proposta acabasse formalizada como
um acordo internacional entre os 17
países que adotam o euro como moeda
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do com dados da própria UE. Para se
ter uma ideia, na Alemanha o resultado
é praticamente o inverso (66% a 28%),
parecido com o da França (69% a 28%).
O Reino Unido parece ser a terra dos
"eurocéticos", como são conhecidos os
europeus que descreem das virtudes da
integração. E o Partido Conservador,
de Cameron, é um ninho de eurocéticos. Por isso, analistas concluíram que
uma das razões importantes que o levaram a adotar a posição de isolamento
foi evitar o desgaste que teria entre seus
próprios correligionários caso aprovasse as proposições franco-alemãs sem
exigir nada em troca.
O resultado, do ponto de vista dos
objetivos defendidos publicamente
pelo próprio Cameron, pode ser ruim.
"Cameron poderia ter declarado que teria aceitado um tratado aplicável apenas
aos membros ou candidatos a membros
da região do euro", escreveu o articulista Martin Wolf, do diário londrino
Financial Times. "Poderia ter sugerido
que colocaria um tratado equivalente
em votação no Reino Unido. Em vez
disso, acabou sem salvaguardas para a
City e com o status de estar semidescolado da UE, da qual ele quer que o
Reino Unido continue membro."

ed
u

ser expulso. Além disso, os signatários
do pacto terão de promulgar leis que
os obriguem a reduzir a relação dívida
pública/PIB a no máximo 60%. E o
que é importante do ponto de vista
político: não haverá mais a exigência
de unanimidade para a aprovação de
medidas econômicas — bastarão 85%
dos votos. Como os votos são ponderados — isto é, tem mais peso o voto
de quem contribui mais para o Banco
Central Europeu (BCE) — os 85% serão alcançados caso as seis principais
economias da ZE estejam de acordo.
Ficou definido também que na próxima
reunião do conselho, a ser realizada em
março, encerra-se o prazo para que os
países obtenham a aprovação de seus
Parlamentos para o acordo.
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Meia hora a p ó s a entrevista de
Sarkozy, Cameron explicou sua posição
à imprensa. Disse que havia tomado
uma " d i f í c i l , mas correta d e c i s ã o "
em defesa dos interesses britânicos,
especialmente os do setor financeiro.
"O Reino Unido, em troca de sua
concordância com o acordo, solicitou
um protocolo específico sobre serviços
financeiros, o qual, como apresentado, é
um risco para a integridade do mercado
interno [da UE]", explicou o presidente
da C o m i s s ã o Europeia (CE), J o s é
Manuel Barroso, dias após o encontro.
Segundo a revista semanal britânica
The Economista o governo liderado por
Cameron convenceu-se de que a CE,
encarregada dos assuntos do dia a dia
da UE, tem editado regras prejudiciais
à City de Londres, como é conhecida
a pequena área da capital do Reino
Unido que concentra as instituições do
polo financeiro britânico, considerado
o maior do mundo em transações com
câmbio.
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comum - a chamada zona do euro (ZE)
— e outras seis nações que pertencem à
UE, mas não ao bloco monetário.
Basicamente, os 23 países concordaram em incluir em suas Constituições
o compromisso de manter suas contas
públicas equilibradas ou superavitárias.
Déficits correspondentes a até 0,5% do
PIB seriam tolerados, mas os situados
entre essa marca e 3% levarão o país
correspondente a ser monitorado pela
UE. Já o país que ultrapassar os 3%
estará sujeito a sanção e até mesmo a

O isolamento do Reino Unido, a
quarta economia da Europa (as três
primeiras são, por ordem de grandeza
do PIB, Alemanha, França e Itália),
provocou intensos debates nos dois ou
três dias posteriores, apesar de a atitude
de permanecer à parte da maioria dos
países europeus não ser exatamente
uma novidade. Basta lembrar que o país
- o centro do antigo Império Britânico,
tão extenso que se dizia que nele o sol
nunca se punha - não faz parte da ZE
— mantém sua própria moeda, a libra,
e que mesmo a integração à UE tem
baixo apoio entre a população britânica:
28% são a favor e 65%, contra, de acor-

Até mesmo dentro do governo britânico a atitude causou consternação.
Isso porque fazem parte da coalização
liderada por Cameron quatro membros do Partido Liberal Democrático,
que defende uma i n t e g r a ç ã o maior
do país com o continente europeu.
Um dos membros do quarteto é o
vice-primeiro-ministro, Nick Clegg,
que classificou a ameaça de veto de
Cameron como uma "forte decepção"
e "ruim" para o país.
A controvérsia em torno da atitude
de Cameron, no entanto, serviu para
desviar as atenções, diz Wolf, do real
significado do que foi aprovado. A crise
europeia é complexa: está claramente
presente em vários países, que apresentam taxas de crescimento da economia
muito baixas — e, em alguns casos,
negativas —, déficits e dívidas públicos
crescentes, com enormes dificuldades
de financiamento. E afeta também o
sistema bancário europeu, que é em
grande parte detentor dos títulos dessas
dívidas. É uma crise da zona do euro,
onde, apesar da unificação monetária,
há muitos desequilíbrios entre os diferentes Estados. Nesse quadro, a •
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Mas dentro da ZE também havia
problemas. Na Irlanda, líderes de oposição queriam que o primeiro-ministro,
Enda Kenny, convocasse um referendo para a aprovação das medidas
acertadas. E na Holanda, mesmo os
parlamentares de oposição favoráveis à
integração na UE criticaram o governo
minoritário do primeiro-ministro, Mark
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a Alemanha — tida como um exemplo
de virtude em matéria de austeridade
e disciplina nas contas públicas — e os
países que compõem o grupo chamado
PIIGS - Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha —, tidos como entre os
mais problemáticos da ZE, ilustra isso.
Dados da Eurostat, a agência de
estatísticas da UE, organizados em dois
períodos - 1999 a 2007 e 2008 a 2010,
antes e após a crise que teve como
epicentro os EUA —, mostram que,
quando se trata do déficit público, anteriormente a 2008, a Grécia apresentou
um índice médio anual equivalente a
4,8% do PIB, enquanto o déficit alemão
chegou a 2,2% - resultado muito pior,
no entanto, que o obtido pela Irlanda,
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Por essas e outras causas, sinais
de dificuldades para a c o n s o l i d a ç ã o
do acordo começaram a surgir logo a
seguir. Segundo o Financia/ Times, os
países da UE que não integram a ZE
apresentavam problemas particularmente agudos para que o texto fosse
aprovado por seus Parlamentos. "Hoje,
não há muito mais que uma folha de
papel em branco e mesmo o nome do
futuro tratado poderá ainda mudar",
queixou-se, por exemplo, Peter Necas,
primeiro-ministro da República Tcheca.

Em artigo anterior, publicado no
início de dezembro, Wolf discutiu as
causas da crise à luz da proposta de
Angela e Sarkozy. Ele examinou a situação de vários países da ZE do ponto
de vista das relações do déficit público e
da dívida pública com o PIB. Concluiu
que a aplicação dos limites de 3% e
60%, respectivamente, como definidos
na proposta, não seria capaz de indicar
com certeza quais seriam os países a
entrar em crise. Uma comparação entre

o

A crise europeia tem contornos
sociais amplos e dramáticos, pois o tipo
de solução adotada até o momento por
vários países tem levado ao aumento
do desemprego e à perda de direitos
sociais.
É nesse contexto que se deve compreender a proposta de Angela e Sarkozy. Wolf diz que a ideia foi apresentada
por seus autores como sendo de "união
e crescimento", mas prefere chamá-la
de "união de estagnação e instabilidade". Destaca que a aplicação das regras
de penalização dos países que tiverem
déficit acima de 3% do PIB será feita
pela Comissão Europeia — "um órgão
de burocratas não eleitos" — "sobre
governos eleitos quando estiverem sob
intensa pressão". "O que a comissão
fará se os países ainda assim deixarem
de cumprir o tratado? T o m a r á seu
controle? A resposta, agora sabemos,
é: sim". "Isso é uma monstruosidade
constitucional", concluiu.

Rutte, pela forma como agiu na negociação do acordo. Uma das principais
questões em debate é se, pelo acordo,
a UE poderá policiar os orçamentos
nacionais somente dos membros da ZE
ou de todos os signatários.
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Alemanha (secundada pela França) é o
centro dominante. Em torno dela giram países dependentes, em diferentes
graus, de sua economia e muitos deles,
por extensão, de sua política.
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A crise europeia tem contornos dramáticos, pois o
tipo de solução escolhida já levou diversos países
ao desemprego e à perda de direitos sociais
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pretende - "em países estruturalmente
importadores de capital" - como é o
caso dos membros do PIIGS. Isso só
poderia ocorrer com "recessão prolongada ou melhorias profundas em sua
competitividade externa", mas, como a
competitividade é relativa, se os países
deficitários em transações correntes da
ZE melhorarem seu desempenho nas
contas externas, isso significará que os
que exportam capitais dentro da área do
euro têm de reduzir seu desempenho
— a menos que, segundo Wolf, ocorra
uma "melhoria radical no desempenho
externo da região do euro como um
todo". "A primeira opção — ele diz —
implica a Alemanha ser bem menos
Alemanha. A última implica a região do
euro tornar-se uma mega-Alemanha."
"Quem consegue acreditar que alguma dessas opções seja plausível?", ele
pergunta.

o

é

Quando se trata da dívida pública,
ocorre algo parecido. No primeiro período, a Grécia já despontava com um
endividamento correspondente a 101%
do PIB, um pouco abaixo da Itália, com
106%. Mas a Alemanha, com 63%, superava os outros três membros do P I I GS, todos eles com índice menor que
60%. Na etapa seguinte, o índice grego
explodiu, chegando a 129%, enquanto
o da Itália foi a 113%, e o de Portugal,
a 82%. O da Alemanha atingiu 74%,
ainda acima dos de Espanha (51%) e Irlanda (67%). Nos dois casos, portanto,
se aplicados os critérios do acordo definido em dezembro, o desempenho da
Alemanha não poderia ser considerado
de modo algum exemplar em nenhum
dos dois períodos. Outra conclusão a
que se pode chegar é que, no caso de
alguns países analisados e levando-se
em conta o desempenho alemão, os
altos índices do déficit público e da
dívida pública podem ser considerados
consequências, e não causas, da crise.

is.

que teve superávit médio de 1,7%. No
período posterior, o déficit alemão
subiu para 2,5%, enquanto o da Grécia
foi a 12,1%. E a superavitária Irlanda
tornou-se, espantosamente, deficitária
em 17,6%. A aplicação desse critério,
portanto, antes da crise americana
levaria a situar a Alemanha entre os
candidatos a país vulnerável — e a excluir a Irlanda.
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Para Wolf, a causa principal é o déficit em transações correntes, que leva
em conta os resultados das balanças
comercial e de serviços de um país em
relação ao resto do mundo. Para os
países deficitários, a solução é importar
capitais para cobrir o déficit e, com isso,
aumentar o endividamento. Os dados
da Eurostat mostram que a Alemanha
foi sempre superavitária e os demais
cinco países, deficitários. Entre 1999 e
2007, o superávit médio anual alemão
equivaleu a 2,7% do PIB, enquanto
no grupo PIIGS os déficits variaram
entre o pequeno 0,5% da Itália e 9,3%
de Portugal. No período posterior, o
superávit a l e m ã o saltou para 5,9%,
enquanto o déficit da Itália chegou a
2,8%, o de Portugal a 11,2%, e o da
Grécia, a 12%.
Wolf conclui que o acordo anunciado em Bruxelas é t a m b é m uma
"monstruosidade e c o n ô m i c a " . Ele
argumenta que "é extremamente difícil eliminar déficits fiscais" — como se

O mais provável, de acordo com
Wolf, é que os p a í s e s v u l n e r á v e i s
passem por recessões de longo prazo.
"Para dizer de forma seca, a moeda
única significará quedas nos salários
e depressões e c o n ô m i c a s . " Isso, na
opinião do economista James Kenneth Galbraith, da Universidade do
Texas, representa um contrassenso
para os próprios interesses alemães.
Ao diminuir gastos, os demais países
da região vão reduzir o superávit em
conta-corrente da Alemanha. A contrapartida, segundo ele, estaria na ele-

vação das despesas do próprio Estado
alemão, que poderia funcionar como
um estimulador para todo o continente,
Mas como isso se daria sem macular
a imagem de austeridade e disciplina
fiscal emanada pela Alemanha, que é
obrigada a servir de exemplo para os
demais, os "indisciplinados"?
Segundo o diário Valor Econômico, os
países da ZE terão de refinanciar cerca
de 1,1 trilhão de euros em dívidas neste
ano, "metade das quais são papéis italianos, franceses e alemães que vencem
no primeiro semestre". Até o final de
março, Espanha, Itália e Grécia terão
de refinanciar algo entre 80 bilhões
e 100 bilhões de euros. Isso significa
que títulos emitidos pelos governos
com vencimentos nesses períodos serão "rolados", isto é, substituídos por
outros, novos.
Os governos emitem títulos com
prazos variados de vencimento — um
ano, três anos, dez anos, por exemplo.
Os prazos indicam a data-limite para
o pagamento do principal e durante
o período o comprador do título - o
emprestador ao governo — recebe o
correspondente aos juros. Suponhamos
que um país emitiu títulos com valor de
100 euros, prazo de pagamento de dez
anos e juros anuais de 5%. Se os papéis
foram lançados em 2002, devem vencer
este ano. Cada título pagou anualmente
5 euros de juros, num total de 50 euros
no período. Neste ano, o detentor do

Nenhum dos países da ZE chegou
oficialmente a esse estágio. Nem mesmo a Grécia, que aparentemente está
em pior situação, já que inaugurou a
corrente crise no continente.
Os primeiros sinais mais fortes
das dificuldades da Grécia surgiram
em novembro de 2 0 0 9 , quando o
recém-eleito primeiro-ministro, George
Papandreou, descobriu que o déficit
público daquele ano seria equivalente
a 12,7% do PIB, mais que o dobro do
que fora anunciado pelo seu antecessor,
Kostas Karamanlis.
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— isto é, a privatização de empresas
e serviços — com o objetivo de gerar
superávits fiscais para o pagamento da
dívida. O país que chega a uma situação
desse tipo, no entanto, passa a enfrentar
dificuldades muito grandes para obter
novos empréstimos do mercado.
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Até há três anos, embora houvesse
diferença entre os países da ZE, as taxas de juros cobradas estavam mais ou
menos alinhadas, pois o mercado não
avaliava que houvesse desigualdades
muito grandes de risco. Hoje, no entanto, a situação é bem diferente e entre a
Alemanha e o PIIGS as diferenças de
taxas de juros exigidas pelo mercado se
ampliaram muito. Isso torna a situação
de Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha muito mais complicada quanto
tentarem obter empréstimos novos ou
rolar os velhos.
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É essa a q u e s t ã o envolvida no
refinanciamento da dívidas europeias
neste ano. Os títulos das dívidas de boa
parte dos países têm sido negociados a
preços baixos no mercado, sinal claro
de que o mercado vai querer taxas de
juros mais altas. Como tendência, as
taxas de juros que remuneram os papéis
são maiores quanto maior for o prazo
de vencimento — o que implica maior
risco para o credor. Mas, é claro, dependendo do país devedor, taxas de juros
de curto prazo podem se aproximar ou
até mesmo superar as de longo prazo
de outro, considerado menos arriscado.

st

Supondo o exemplo anterior, de
títulos de dez anos com taxa de juros
de 5%, a negociação no mercado secundário se dará em torno do valor de
face, isto é, o valor da emissão do papel
— 100 euros —, que será pago em seu
vencimento. Assim, quando um título
for negociado no mercado secundário,
o novo comprador pode adquiri-lo, por
exemplo, por 95 euros. Se essa aquisição for feita transcorridos cinco anos
após a emissão, ele terá expectativa de
receber 25 euros por título até o vencimento. O comprador inicial esperava
ter um rendimento de 5 0 % (50 euros)
ao longo dos dez anos. Como ficou
com os títulos apenas a metade desse
tempo, teve rendimento de 2 5 % (25
euros). Já o que adquiriu os títulos por
95 euros, embora vá receber os mesmos
25 euros, tem a expectativa de rendimento de 26,3% até o vencimento. Isso
revela a lógica tomada como referência
nas transações realizadas no mercado

uma renegociação dos termos da dívida, em que o país devedor procura
tornar as condições de pagamento mais
suaves. E comum que o Fundo Monetário Internacional (FMI) participe
das negociações, geralmente impondo
ao devedor programas que envolvem
cortes de despesas públicas e aumento
de impostos, além da venda de ativos

ar

O problema, nesses casos, é definir
o custo do novo empréstimo. Os detentores dos papéis a serem trocados
podem querer uma taxa de juros maior
que os 5%. O que complica a compreensão desse esquema é que, como norma, quase ninguém "carrega", como
se diz no jargão da área, um título por
prazo muito longo. Por isso existe o
mercado secundário, em que os títulos
já emitidos e ainda não vencidos são
negociados entre os componentes do
mercado — bancos centrais, fundos de
pensão, bancos comerciais, empresas,
entidades privadas e países estrangeiros.

secundário: quanto menor o preço pago
pelo título em relação ao valor de face,
maior o rendimento.
Papéis trocam de mão muitas vezes
no mercado secundário. E, portanto, a
cada vez podem ocorrer variações nas
expectativas de retorno. Quando chega
a hora de o governo rolar sua dívida, ele
tem de levar em conta tais expectativas.
Se, na véspera do vencimento, os títulos
de 100 euros estiverem cotados a um
preço menor que o valor de face, isso
significa que os detentores do papel
esperam um retorno maior do novo
título — o que leva o governo a elevar
a taxa de juros.

e

papel deveria receber o principal. Isto
é, os 100 euros emprestados em 2002.
Mas, por diferentes razões — para
evitar aumento do volume de dinheiro
em circulação, por não ter o suficiente
para pagar, ou por uma combinação
desses e de outros fatores —, o governo
prefere rolar a maior parte do principal
da dívida que está vencendo. Para isso,
lança novos títulos e os troca pelos
antigos. Assim, não paga o principal e
continua remunerando os juros.

is.

Os primeiros sinais graves do drama da Grécia
surgiram em 2009, quando Papandreou descobriu
que o déficit público era o dobro do anunciado

O grande temor do mercado é o
chamado default, ou moratória, situação em que o país devedor comunica a sua incapacidade de honrar os
compromissos nos termos acertados.
Frequentemente, nesses casos ocorre

No mês seguinte, o governo grego
informou que a dívida soberana grega
- os compromissos assumidos pelo
governo - chegavam a 300 bilhões de
euros, o equivalente a 1 1 3 % do PIB. A
partir daí até novembro passado, quando Papandreou renunciou, a Grécia
passou por diversos cortes de despesas
públicas e obteve ajuda financeira da
UE e do F M I , enquanto via o status de
sua dívida ser sucessivamente rebaixado
pelas agências de análise de risco, o que
levou à queda vertiginosa dos preços
de seus títulos no mercado secundário.
Essa tendência foi reforçada diante do
teor das medidas adotadas pelo governo grego, que levaram a economia do
país a uma depressão (ver o quadro "O
que é a nova tragédia grega", à página
seguinte). Sem crescimento econômico,
as receitas públicas caem, o que produz

a percepção de que não haverá recursos
para reduzir o endividamento. Daí para
que os detentores dos títulos gregos
procurem se livrar desses papéis, baixando os preços, é um passo.
Todos os demais membros do P I I GS foram afetados pela crise do endividamento. Eles adotaram medidas de
austeridade mais ou menos profundas,
que quase sempre incluíram o aumento
da idade mínima para aposentadorias.
Portugal e Irlanda obtiveram ajuda
financeira da UE e do F M I em circunstâncias que definiram claramente
a necessidade de corte de despesas e
a elevação das receitas públicas, com
mais impostos. Mesmo após os governos apresentarem e os respectivos
Parlamentos aprovarem esse tipo de
medidas, alguns dos países tiveram o
status de suas dívidas rebaixado. N o
caso de Portugal, para o junk status (algo
como "categoria lixo").

O QUE É A NOVA TRAGÉDIA G R E G A
Entre 2 0 0 8 e o final deste ano o PIB da Grécia pode encolher 15%
Em artigo publicado em meados do mês passado pelo diário Folha de S.Paulo,
o articulista Vinícius Torres Freire apresenta u m balanço sombrio da situação
da Grécia. Ele diz que o país tornou-se " u m triste laboratório das políticas que
o pacto franco-germânico quer impor à Europa quase inteira". Ele afirma que o
PIB grego de 2011 deve ser cerca de 6% menor que o de 2010. E que o deste ano,
por sua vez, será 3 % mais baixo que o do ano passado, "se tudo der c e r t o " . "Em
cinco anos recessivos [desde 2 0 0 8 ] até o final de 2012, a economia grega terá
diminuído uns 15%."
Freire diz que, apesar de o país "viver sob arrocho", no ano passado as despesas
do governo cresceram 3% e a receita caiu 3%. A despesa com o pagamento de

na
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juros e com parte do principal da dívida subiu 19%. Com tudo isso, o déficit público
estimado para 2011 era de em t o r n o de 10% do PIB. "Com o PIB menor, menos
receita e mais déficit, a dívida grega continuará viajando para alturas impagáveis."

cio

0 primeiro plano de cortes de despesas foi apresentado pelo governo liderado por
Papandreou em fevereiro de 2010, com o objetivo de reduzir o déficit público. A

ca

proposta incluía congelamento dos salários de funcionários públicos e aumentos
de impostos. Houve protestos e greves em várias partes do país.
Em maio, um acordo com o FMI garantiu ajuda de 110 bilhões de euros, a ser de-

dívida grega para o junk status.

s

Desde meados do ano passado a crise se acelerou. Em junho, nova avaliação da
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S&P colocou a dívida soberana grega no nível mais baixo em todo o mundo. Em
julho, os líderes da UE concederam mais 109 bilhões de euros como ajuda adicional ao país. E a dívida grega f o i renegociada em condições mais favoráveis, c o m
a imposição de perdas aos credores. Foi o que a agência de avaliação de risco
Fitche caracterizou na ocasião como um "default seletivo" (moratória parcial).
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Em outubro, parlamentares gregos aprovaram nova rodada de aumento de impostos e de cortes de salários dos funcionários públicos, em meio a dois dias de uma
greve geral que paralisou Atenas, com cerca de 50 mil manifestantes ocupando
a praça em f r e n t e ao Parlamento (imagem abaixo). A seguir, durante e n c o n t r o
de líderes da ZE em Bruxelas, Merkel e Sarkozy negociaram c o m credores uma
troca de títulos da dívida grega, com o objetivo de reduzi-la à metade. De volta a
Atenas, Papandreou anunciou a realização de referendo popular sobre o plano
de ajuda. No início de novembro, durante e n c o n t r o do G20 na França, Sarkozy

é

colocou publicamente em dúvida a continuidade da Grécia na ZE. Papandreou
r e t i r o u , então, a proposta de referendo.

o

Dias depois, ele anunciou sua renúncia. No dia 11, Luca Papademos, doutor e m

economia pelo MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) e ex-vice-presidente
do BCE, após negociações no Parlamento, assumiu seu lugar.
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Para ajudar os países em dificuldade, a UE criou dois fundos. O primeiro
foi o Fundo Europeu de Estabilidade
Financeira (EFSE, na sigla em inglês),
de 440 bilhões de euros. O segundo
foi o Mecanismo Europeu de Estabilidade (ESM), de 500 b i l h õ e s de
euros. No total, a soma chega perto de
um trilhão de euros. Os membros do
Conselho Europeu decidiram que o
ESM, previsto para começar a operar
em meados do ano que vem, iniciará
seu funcionamento em julho próximo.
Mas, por pressão da Alemanha, não
haverá a junção dos recursos dos dois
fundos , pois o EFSE deixará de existir.
O Conselho Europeu também decidiu
que a UE deve reforçar o FMI com 200
bilhões de euros.
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O professor e economista paulista
Luiz Gonzaga Belluzzo avalia que o
volume desses e de outros recursos
empregados no combate à crise ainda é
pequeno. Em entrevistas e artigos publicados nos últimos meses, ele tem dito •
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sembolsada ao longo de três anos. Em resposta, 50 mil manifestantes protestaram
em Atenas. A essa altura, a Standard&Poor's (S&P) havia rebaixado o status da

Com o objetivo de elevar as receitas
públicas, além de aumentar impostos,
os portugueses devem privatizar a
participação estatal em empresas importantes do país. As mais notáveis
são a Energias de Portugal (EDP), da
qual o governo tem 25% das ações,
que teve faturamento de mais de 14
bilhões de euros no último ano fiscal,
e a TAP Portugal, de serviços aéreos,
com capital 100% estatal e faturamento
de mais de 2 bilhões de euros.

A poderosa Alemanha beneficiou-se de déficits
gerados nas transações correntes com países
periféricos da zona do euro, onde o crédito era fácil

is.
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No caso da Z E , com as facilidades
de financiamento, nos países periféricos
o aumento de consumo gerou déficits
em transações correntes, principalmente com a Alemanha, grande potência
industrial da região. De certa forma, diz
ele, a Alemanha funcionou para a ZE
como a China para os EUA (o déficit
comercial dos EUA com a China em
2010 foi de 273 bilhões de dólares).
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Em outra entrevista, publicada na
mesma época, ele expandiu as perspectivas de sua explicação. Disse que
a " g l o b a l i z a ç ã o financeira ajudou a
tornar o dinheiro barato nos países
desenvolvidos, em especial nos EUA".
"O fluxo de capitais era tão grande que
era possível emprestar abusivamente a
juros muito baixos." Segundo ele, com
a China produzindo bens manufaturados baratos, o preço dos bens de
consumo caiu muito. E, embora não
tenha ocorrido elevação da renda da
população - no geral, ela estagnou - o
aumento da oferta de crédito e a queda
dos preços dos bens deram uma sensação de prosperidade. "O sujeito nem
tinha um ótimo emprego, mas trocava
de carro todo ano."

Belluzzo lembra que parte i m portante da dívida soberana europeia
resultou da ajuda dos governos ao setor
privado, que fora atingido pela crise
de 2008. Outro tanto dessa dívida foi
resultado do acúmulo dos déficits em
transações correntes, os quais, para serem financiados, tornaram necessários
novos empréstimos. Essa dívida, em
boa parte, foi adquirida pelos bancos.
Diante das avaliações pessimistas a
respeito da qualidade dos papéis, isso
tem gerado problemas para o funcionamento do sistema bancário. Como
um banco não conhece precisamente a
situação do outro, todos desconfiam uns
dos outros e evitam emprestar dinheiro
entre si. Nessas condições, diminui a
liquidez e, por consequência, o crédito,
o que atrapalha enormemente o funcionamento da economia. Para minimizar o
problema, em novembro o Federal Reserve System (Fed, o banco central dos
EUA) e outros bancos centrais, inclusive
o BCE, anunciaram medidas conjuntas
para garantir a liquidez. Dias antes da
reunião do Conselho Europeu, o BCE
agiu isoladamente no mesmo sentido.
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Falando a Retrato do Brasil dias após
o encontro do Conselho Europeu,
Belluzzo explica que a crise europeia
é um prolongamento da de 2008, desencadeada pela quebra, em meados
daquele ano, do banco de investimentos americano Lehman Brothers. A
facilidade de crédito gerou bolhas de
consumo em alguns países, com grande
aumento do endividamento das famílias europeias, que se aproximou do
nível do das americanas, considerado
muito alto.
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"É um sinal que aponta para a
situação mais grave dos bancos", disse
Belluzzo em entrevista concedida na
ocasião. O Dexie "mostrou um excesso
de exposição em relação às dívidas soberanas. Isso, na realidade, é um padrão
dos bancos europeus". Ele lembra, no
entanto, que os bancos americanos
também mantêm posições pesadas na
Europa, de 600 bilhões a 700 bilhões
de dólares.

Foi em meio a esse processo que os
bancos se abarrotaram com os títulos
das dívidas dos países europeus. Até
porque, em 2010, por exemplo, o Comitê da Basileia de Supervisão Bancária,
que coordena as regras de 27 Bancos
Centrais de todo o mundo, aprovou
entre suas diretrizes preliminares,
conhecidas como Basileia 3, uma que
recomenda que os bancos mantenham
"ativos líquidos de alta qualidade" em
quantidades suficientes, principalmente
caixa e dívidas soberanas.

o

que é preciso de algo mais "parrudo".
Belluzzo tem destacado a relação entre
as dívidas dos países e os bancos europeus. Em outubro passado os governos
de Bélgica, França e Luxemburgo nacionalizaram o Dexie, grupo financeiro
que já havia sido socorrido em 2008
com 6 bilhões de euros. Os resultados
do balanço da empresa referentes ao
segundo semestre de 2010 registraram
prejuízos de 4 bilhões de euros — em
consequência, principalmente, da reavaliação, em sua carteira, dos títulos da
dívida soberana grega (dívida soberana
é a que é assumida por um Estado ou
por seu Banco Central). Menos de uma
semana antes da nacionalização, o preço
da ação da empresa caiu 22% na Bolsa
de Valores de Bruxelas, para 1,10 euro
(anos antes, a ação chegou a ser negociada a 20 euros).

Nos dois casos, destaca, a demanda
e a oferta de bens ficaram separadas,
em Estados nacionais diferentes. E,
assim como a indústria perdeu força
nos EUA — muitas empresas transferiram suas plantas industriais para o
leste da Ásia, principalmente para a
China -, no caso da Europa, enquanto
a indústria na Alemanha se manteve
dinâmica, enfraqueceu-se nos países ao
redor dela. A Espanha, por exemplo,
tornou-se um centro industrial sem
maior relevância. Esse divórcio, de
forma geral, vem provocando graves
desequilíbrios.

Às vésperas do Natal, o BCE emprestou 489 bilhões de euros a 523
bancos, com juros de 1% ao ano e prazo de vencimento de três anos. Desse
total, pouco mais da metade foi para
rolar dívidas de prazos mais curtos dos
bancos com o próprio BCE.
Belluzzo defende a aplicação da
proposta do magnata húngaro americano George Soros. Em artigo publicado
no Financial Times no final de setembro
do ano passado, Soros sugeriu uma espécie de intervenção ampla do BCE nos
bancos europeus, para fazer com que
o sistema volte a funcionar. Belluzzo
avalia que o que foi feito até agora deve
ajudar os bancos a carregarem os títulos
das dívidas soberanas, sem resolver, no
entanto, o problema central, que é o da
qualidade dos papéis, e sem promover
o crescimento econômico.
Ele defende uma a t u a ç ã o mais
ampla e profunda dos Estados nacio-

nais na crise europeia. Em entrevista

controle desse setor da economia, que

período pós-guerra, em que se criou

divulgada em novembro, disse que a

é um setor fundamental."

o sistema de proteção social: o Estado

intervenção estatal para salvar os ban-

Belluzzo criticou os que veem a

cos foi "brutal" e "correta". "O que

intervenção estatal na economia como

intervinha para suavizar a flutuação das
economias." Ele considera uma "sim-

não é correto é, depois da intervenção,

antidemocrática. "O período de maior

plificação absurda" a ideia baseada na

v o c ê n ã o conseguir impor as novas

efervescência democrática [na Europa]

relação mecânica "entre a intervenção

regras de regulação", disse. "O Estado

foi o p e r í o d o em que os governos

na economia e a perda das liberdades

tem de impor medidas mais duras de

mais interferiram na economia. Foi o

civis e políticas".
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UNIÃO E U R O P E I A , MAIS DE MEIO SÉCULO DE HISTÓRIA
Tudo começou com um tratado assinado por seis países para evitar o desenvolvimento
da indústria bélica. Há 2 0 anos foram definidas as primeiras regras para o euro

ca

A União Europeia é marcada por contrastes. Entre seus 27
Estados membros há a grande e poderosa Alemanha, o país
mais populoso - t e m quase 82 milhões de habitantes - e
o terceiro em área t e r r i t o r i a l - 357 mil k m , e a minúscula
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ilha de Malta, com apenas 4 0 0 mil habitantes e 3 0 0 k m
de área. A Alemanha também t e m o maior PIB - quase 2,5
trilhões de euros -, mas o maior PIB por habitante é do

fin

pequenino Luxemburgo, com 79,5 mil euros - equivalente
a 2,5 vezes o alemão.
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e aço sob uma autoridade c o m u m . 0 objetivo declarado
era evitar que qualquer um dos países tivesse facilidades

a

UE completou 50 anos. Foi em 1951 que Alemanha Ocidental,
Bélgica, França, Holanda, Itália e Luxemburgo f i r m a r a m um
t r a t a d o para colocar suas indústrias pesadas de carvão

pa
ra

Em abril do ano passado, a iniciativa que está nas raízes da

para produzir armas que pudesse utilizar contra os outros
associados. Seis anos mais tarde, eles assinaram o t r a t a d o
de Roma, que criou a Comunidade Econômica Europeia

(CEE), ampliando então a cooperação para outras áreas
econômicas e dando origem ao "mercado c o m u m " , c o m

é

livre circulação de pessoas, mercadorias e serviços entre
os Estados signatários.

o

Foi a queda do Muro de Berlim, em 1989, e o desmantela-
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mento da antiga União Soviética que deram grande impulso
à integração europeia. Uma questão-chave foi a reunificação da Alemanha, com a absorção da parte oriental pela

st
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ocidental em 1990. A essa altura a CEE tinha 12 membros.
Em 1992 surgiu a União Europeia, c o m a assinatura do

de

Tratado de Maastrich, que, entre outras coisas, definiu as
regras para a f u t u r a moeda única. Foi nessa ocasião que
ficou estabelecido pela primeira vez que os Estados mem-

ão

bros não poderiam ter, em relação a seus respectivos PIBs,
déficits e dívidas públicos superiores, respectivamente, a
As tarefas do dia a dia são de responsabilidade da Comissão

Em 1999,11 dos então 15 países da UE adotaram o euro unicamente para realizar transações comerciais e financeiras
(mais tarde a Grécia se j u n t o u ao grupo). Ficaram de fora

Europeia, cujos membros são indicados pelos Estados.
A UE t e m uma espécie de Legislativo, dividido e m duas
câmaras: o Parlamento Europeu - cujos membros, eleitos

Dinamarca, Reino Unido e Suécia, que preferiram manter
suas moedas nacionais. Em 1 de janeiro de 2 0 0 2 começa-

diretamente, representam os cidadãos e são organizados
por partidos políticos pan-europeus - e o Conselho da União

ram a circular nos 12 países moedas e notas de euro, que
substituíram as moedas locais.

Europeia - f o r m a d o por ministros de Estado. A união conta
ainda com um Tribunal de Justiça, para assegurar o cumprimento da legislação c o m u m europeia, e com um Tribunal
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3 % e 6 0 % , o que foi reforçado na reunião do Conselho
Europeu de dezembro.

o

Ao longo de seu mais de meio século de existência, a UE
construiu um conjunto singular de instituições. 0 Conselho
Europeu, formado por chefes de Estado e de governo, é responsável por definir as prioridades políticas de longo prazo.

de Contas. Os tratados que regulam a estrutura da UE são
firmados por líderes dos países e t ê m de ser ratificados por
seus respectivos Parlamentos.

Fonte: Retrato do Brasil, São Paulo, n. 54, p. 8-15, jan. 2012.

