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Para a economista Monica de
Bolle, a Grécia está num “beco
sem saída”, e, se sair do euro,
as autoridades europeias farão
de tudo para salvar Portugal,
Monica, da consultoria Galan-
to, acaba de se tornar pesquisa-

dora associada do Instituto Bra-
sileiro de Economia (Ibre), da
Fundação Getúlio Vargas
(FGV) no Rio.

● Como a sra. viu o recente acor-
do da Grécia?
Com eleições gerais em abril, a
Grécia vai trocar o primeiro-mi-

nistro e muito provavelmente
o Parlamento inteiro. Então a
dúvida é sobre se adianta nego-
ciar uma série de medidas mui-
to duras se daqui a pouco en-
tra um outro governo totalmen-
te diferente.

● Supondo que o acordo vá adian-

te, o que deve acontecer?
A situação da Grécia é um beco
sem saída: dívida muito eleva-
da e uma economia sem capaci-
dade de gerar crescimento. O
povo grego, há dois anos, quan-
do eclodiu a crise, comprou a
ideia de que eram necessários
sacrifícios. Passados dois anos,
depois de um sacrifício enor-
me, não há nenhuma melhora
– aliás, só teve piora.

● Quais as consequências disso?
Não parece haver muita saída.

A alternativa, que é dar o calo-
te e sair do euro, também é ex-
tremamente complicada. Dife-
rentemente do caso da Argenti-
na quando saiu da conversibili-
dade em janeiro de 2002, a Gré-
cia não vai se beneficiar algum
tempo depois do crescimento
global, e seus principais parcei-
ros econômicos, da zona do
euro, estão desacelerando ou
em recessão.

● Quais os riscos globais da saí-
da da Grécia do euro?

O maior risco é o canal de con-
tágio via Portugal e Espanha.
Mas Portuga, ao contrário da
Grécia, tem conseguido entre-
gar parte do ajuste prometido.
Isso gera uma enorme boa von-
tade em relação a Portugal,
que já não existe mais em rela-
ção à Grécia. Assim, acho que
as autoridades econômicas tal-
vez tenham como segurar Por-
tugal e evitar o contágio para a
Espanha. Mas, têm de agir rápi-
do, o que sempre é difícil na
Europa.

● O presidente do conselho de
ministros de Finanças da zona do
euro (Eurogrupo), Jean-Claude
Juncker, disse que as autorida-
des farão uma teleconferência, e
não uma reunião, hoje, já que a
Grécia e os representantes da
União Europeia e do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI) ainda
precisam acertar detalhes técni-

cos antes de o país receber ajuda
externa.

“Diante deste pano de fundo,
decidi convocar os ministros pa-
ra uma teleconferência amanhã
(hoje) para discutirmos os assun-
tos pendentes e nos preparar-
mos para a reunião do Eurogru-
po prevista para dia 20”, afirmou
Juncker num comunicado.

“Não recebi ainda as garantias
políticas solicitadas aos líderes
dos partidos da coalizão da Gré-
cia sobre a implementação do
programa de austeridade”, disse
ele. / DOW JONES NEWSWIRES

Entrevista. Ouça entrevista
sobre a recessão grega
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UE estuda plano para
retirar Grécia do bloco
Documento, batizado de Controle de Dano, prevê principalmente
a injeção de bilhões de euros nos bancos para garantir liquidez
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Falta de garantias
gregas adia reunião
de ministros

‘Grécia está em beco sem saída’
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Monica de Bolle, economista

Expulsão. Luc Frieden, ministro de Luxemburgo: ‘Grécia fora’
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A saída da Grécia da zona do
euro já deixa de ser um tema
tabu, Bruxelas se prepara para
que o calote seja absorvida pe-
lo restante do bloco e minis-
tros começam a admitir que a
volta do dracma em Atenas se-
ria até positiva para o país.

Segundo o Estado apurou,
economistas e assessores legais
trabalharam de forma incansá-
vel nos últimos três meses para
montar um esquema que permi-
tisse o menor impacto possível
no bloco com a saída da Grécia.
O plano B, batizado de “Contro-
le de Danos”, foi alvo de intensos
debates entre os negociadores
dos diversos governos. O esque-
ma inclui, acima de tudo, injetar
bilhões de euros nos bancos para
garantir liquidez. A estratégia
ainda contaria com a ação do
Banco Central Europeu (BCE)

para comprar uma parte substan-
cial da dívida de Itália, Espanha,
Portugal e Irlanda, países que es-
tariam na linha de frente de um
contágio do calote grego.

A atuação da UE seguiu a mes-
ma linha de multinacionais, ban-

cos e setor privado que, diante
do risco de um calote grego, co-
meçaram a desenhar estratégias
de sobrevivência.

Reação. Ontem, o ministro de
Finanças de Luxemburgo, Luc

Frieden, declarou abertamente
que não excluía a possibilidade
de uma expulsão da Grécia e che-
gou a dizer que uma moratória
daria a Atenas “a chance de um
novo começo” e até ajudaria o
país. O ministro insistiu que pre-
feriria a Grécia na zona do euro.
Mas reforçou o discurso de que
hoje a Europa está preparada pa-
ra a saída do país do bloco.

O ministro de Finanças da Ale-
manha, Wolfgang Schaeuble,
também admitiu que a Europa
está melhor preparada para su-
portar um calote da Grécia do
que estava há dois anos, quando
a crise começou. “Queremos fa-
zerde tudo para que a Grécia con-
t r o l e e s s a c r i s e ” , d i s s e
Schaeuble, em entrevista à rede
ZDF. “Mas se tudo der errado,
estamos mais bem preparados.”

Philipp Roesler, ministro ale-
mão de Economia, seguiu na
mesma linha. “Um calote da Gré-
cia perdeu muito de seu terror.”

Na Polônia, mesmo fora da zo-
na do euro, o governo também
deu sinais de que a queda da Gré-
cia já não teria o mesmo impacto
de implosão da zona do euro que
há uns meses, justamente por
conta da preparação feita por
Bruxelas. “Desde a cúpula da UE
em dezembro, a situação tem se
estabilizado”, afirmou o minis-
tro de Finanças polonês, Jan Ros-
towski. “Isso foi graças às ações
do BCE em garantir a liquidez
nos mercados”, disse à estação

de rádio Tok FM. “A saída da Gré-
cia teria sido muito mais grave,
dois ou três meses atrás.”

No entanto, o polonês não ne-
ga que a saída aprofundaria a re-
cessão na Grécia, com bilhões de
euros deixando o país.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 fev. 2011, Economia & Negócios, p. B3.




