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Artigo

Alguns ensinamentos da AL poderiam servir de modelo

LONDRES

Bancos europeus reportaram du-
ras perdas em seus últimos ba-
lanços, em uma mostra de como
a crise bancária e da dívida sobe-
rana está afetando o setor.

O francês Crédit Agricole acu-
mulou € 3,1 bilhões em perdas no
quarto trimestre. No Reino Uni-
do, o Royal Bank of Scotland

(RBS) sofreu prejuízo de 1,8 bi-
lhão de libras. O franco-belga De-
xia, por sua vez, revelou prejuízo
de € 11,6 bilhões em 2011, a maior
parte acumulada no último tri-
mestre do ano.

Os bancos foram afetados por
uma série de fatores. Eles conti-
nuaram registrando os descon-
tos em bônus do governo da Gré-
cia, o que resultou em centenas

de milhões de euros em perdas
no quatro trimestre por conta da
redução em aproximadamente
25% do valor original dos títulos.

As instituições financeiras re-
servaram centenas de milhões
de euros para se prepararem pa-
ra a crescente inadimplência nos
empréstimos ante a possibilida-
de de recessão na zona do euro.
Além disso, a economia claudi-

cante e o ambiente nos merca-
dos de capitais em 2011 afetaram
as receitas dos bancos.

O quarto trimestre foi compli-
cado para a maioria dos bancos
do mundo, em grande parte por
conta de uma paralisia nos mer-
cados financeiros que deprimiu
os negócios e achatou os lucros.
Ainda assim, parte dos maiores
bancos da Europa, como o BNP

Paribas, o Deutsche Bank e o Bar-
clays conseguiram registrar ga-
nhos trimestrais.

BCE. Em dezembro, os bancos
da zona do euro tomaram em-
prestado quase€ 500 bilhões na
primeira de duas operações de
liquidez de longo prazo que o
Banco Central Europeu (BCE)
vai realizar. A segunda será no
fim deste mês. Do total empres-
tado na primeira etapa, cerca de
€ 200 bilhões foram considera-
dos nova liquidez, já que o restan-

te foi usado para rolar emprésti-
mos que estavam vencendo. Na
segunda operação de liquidez de
longo prazo, Draghi disse que
“preferiria que eles ( bancos) em-
prestassem o dinheiro para em-
presas e consumidores”.

O BCE acredita que a deman-
da nessa operação será forte,
após ter suavizado as regras para
os colaterais exigidos para a libe-
ração do empréstimo. Mas Dra-
ghi já deixou claro que é contra
um novo afrouxamento dessas
regras. / DOW JONES NEWSWIRES

A despeito da excitação gera-
da pelo debate sobre a crise
da dívida soberana na zona
do euro, suas causas e os

possíveis remédios, concordamos to-
dos em um ponto central: teremos
de atacar os problemas pela raiz.

Na zona do euro – como em outros
lugares –, estes consistem no eleva-
do nível de endividamento, na insufi-
ciência competitiva e na fraca regula-
ção do setor financeiro.

A questão que divide os membros
da zona do euro e seus críticos, essen-
cialmente no mundo anglófono, é a
do remédio a ministrar: enquanto
que a Europa optou por reformas es-
truturais fundamentais e uma redu-
ção da dívida em benefício do cresci-
mento, outros acreditam na salvação
através de estímulos a curto prazo
que permitam às economias mais frá-
geis da Europa crescer, deixando pa-
ra trás a situação de endividamento.
Cabe contar com um tratamento
prioritário dessas questões durante
a reunião dos ministros do G-20 e
presidentes de bancos centrais no
México, programada para este fim de
semana.

A Alemanha defende a posição de
que a dinamização do consumo e do
crescimento através de estímulos a
curto prazo não será suficiente para
a superação da crise. Bem pelo con-
trário, a própria crise representa
uma denúncia dessa filosofia.

Uma estratégia para o crescimen-
to baseada no acúmulo ainda maior
de dívidas terá como efeito, a longo
prazo, travar em vez de estimular o
crescimento.

Trata-se de uma lição que alguns

países da América Latina tiveram de
aprender. Quando as políticas fiscais e
financeiras estão descontroladas e os
níveis da dívida e do déficit deixaram de
ser sustentáveis, os métodos keynesia-
nos para um relançamento rápido da
economia deixam de funcionar.

Esses estímulos funcionaram em
2008 e 2009 quando a confiança no sis-
tema sofreu um colapso, porém as fun-
dações eram sólidas em muitas econo-
mias avançadas. Hoje, os problemas es-
truturais pendentes em partes da zona
do euro significam que qualquer estímu-
lo financiado através da contração de
dívidas se esgotaria rapidamente, aca-
bando por aumentar ainda mais o endi-
vidamento dos países.

Qualquer que seja o esforço financei-
ro, não vamos poder fugir da situação
difícil que atravessamos nem vamos di-
minuir o peso da nossa dívida inflacio-
nando-a cada vez mais.

Afrouxar a política monetária e fiscal
no curto prazo para prometer um regi-
me mais rigoroso na sequência talvez
tenha funcionado no passado. Hoje, po-
rém, a perda de confiança dos investido-
res e da população em alguns dos paí-
ses- membros da zona do euro é tal que
esses mecanismos fracassariam.

O compromisso assumido na cúpula
do G-20 em Cannes, no ano passado, no
sentido de implementar políticas fis-
cais estimulantes na hipótese das condi-
ções econômicas globais deteriorarem,
aplica-se, na realidade do cenário atual,
apenas aos países cujas contas públicas
continuaram estáveis e que consegui-
ram manter suas metas fiscais para o
médio prazo.

Concluímos que deveríamos inspirar-
nos com aqueles que já concretizaram
ajustes estruturais no passado em vez
de buscar remédios keynesianos. A Ale-
manha, muitos de nossos vizinhos no
leste e no norte europeu, como também

várias economias da América Latina, o
México e o Brasil inclusive, abandona-
ram as políticas econômicas assentes
na dívida, aceitaram regras fiscais e im-
plementaram reformas que tornaram
seus setores público e privado mais efi-
cazes e competitivos.

Isso não significa que a mera discipli-
na fiscal seja suficiente para garantir

uma redução duradoura da dívida e do
déficit públicos. O crescimento consti-
tui um ingrediente necessário. Mas o
crescimento precisa ser sustentável e é
por esse motivo que a Europa optou pe-
la dinamização da produtividade, pela
exposição cada vez maior dos seus mer-
cados à concorrência externa, pela me-
lhoria do sistema educacional e pelo es-
forço de tornar seus mercados de traba-
lho mais flexíveis e mais integrados.

Reformas estruturais e fiscais não dei-
xam de ter desvantagens – requerem
mais tempo e tendem a fazer sofrer, ao
menos numa primeira fase, os segmen-
tos mais fracos da sociedade. É uma das
razões pelas quais alguns dos Estados-
membros da zona do euro que lutaram
por recursos próprios estão recebendo
apoio dos demais Estados-membros e
do Fundo Monetário Internacional no
intuito de atenuar os rigores da transi-
ção.

Serão suficientes essas medidas para
prevenir o risco de contágio? A dívida
soberana – será que também ela deveria
ser mutualizada na zona do euro? Será
que o Banco Central Europeu deveria
imprimir dinheiro para financiar os or-
çamentos dos Estados-membros? Será
que deveríamos ampliar constantemen-

te os firewalls? A resposta clara é não.
Essas medidas não só faltariam à

solução dos problemas ligados ao en-
dividamento e à competitividade
que levaram os países afetados para
onde estão hoje, mas também acarre-
tariam um desincentivo para seus go-
vernos de continuar com a consolida-
ção e as reformas necessárias.

Se quisermos que os países da zo-
na do euro cresçam de forma dura-
doura e que o euro mantenha a estabi-
lidade impressionante de que deu
provas desde sua criação, os retarda-
tários da Europa precisam priorizar
sua competitividade. É esta a única
maneira de restaurar a confiança po-
pular e a dos investidores, e a única
maneira de reduzir a elevada taxa de
desemprego em alguns desses paí-
ses, sobretudo a dos jovens.

Insistimos na necessidade de re-
formas fiscais e estruturais rápidas
por serem as únicas medidas com hi-
pótese de sucesso. Não nos limita-
mos a sanar os sintomas, mas ataca-
mos as causas dos problemas – por
enquanto com êxito.
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Bancos europeus são atingidos por duras perdas

Métodos keynesianos para
um relançamento rápido da
economia não funcionam
agora como funcionaram
em 2008 e 2009

● As advertências de analistas
econômicos sobre riscos de re-
cessão em W na Europa estão a
ponto de se concretizar. Proje-
ções divulgadas ontem pelo Es-
critório Estatístico das Comunida-
des Europeias (Eurostat) indicam
que a zona do euro vai reincidir
no crescimento negativo em
2012, com queda de 0,3% no Pro-
duto Interno Bruto (PIB).

O dado mais importante dos
novos prognósticos da União Eu-
ropeia é a revisão do crescimen-
to da zona do euro. De uma pro-
gressão de 0,5% estimada até
aqui, Bruxelas agora prevê um
recuo de 0,3%. Considerando-se
que o bloco enfrentou queda em
2009, a curva de crescimento em
W se confirma. A diferença será
a profundidade do buraco, bem
menor que há dois anos, quando
perdeu 4,3% do PIB. / A.N.
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Parlamento grego
aprova austeridade
e redução da dívida
Deputados confirmam acordo com credores privados, que vai cortar
€ 107 bi em dívidas; FMI prevê fim da depressão no próximo ano

PIB da zona do
euro deve recuar
0,3% este ano

Cúpula. Em novembro do ano passado, líderes dos países do G-20 assumiram o compromisso, em Cannes, de implementar políticas fiscais estimulantes

Bônus. Oferta deve começar até sexta-feira, disse Venizelos

Não nos limitamos a sanar
os sintomas, mas atacamos
as causas dos problemas

Andrei Netto
CORRESPONDENTE / PARIS

O Parlamento da Grécia deu
ontem um passo para a histó-
ria da União Europeia ao apro-
var o primeiro programa de
reestruturação de dívidas des-
de a entrada em circulação do
euro, há dez anos. O acordo ha-
via sido firmado entre o gover-
no de Lucas Papademos e o
Instituto Internacional de Fi-
nanças (IIF), representante
dos credores privados, e foi
agora confirmado. Com isso,
Atenas verá sua dívida cair €
107 bilhões.

A renegociação é 30% maior
que a moratória de US$ 82 bi-
lhões (ou € 72 bilhões) declarada
pela Argentina em janeiro de
2002 – o recorde anterior.

A votação do programa Priva-
te Sector Involvement (PSI) foi
realizada na tarde de ontem, em
Atenas, e homologa o compro-
misso que vinha sendo negocia-
do há quase dois meses.

Pelo texto aprovado, haverá
uma troca de títulos da dívida so-
berana emitidos pelo Tesouro
grego. As antigas obrigações,
cujos valores despencavam nos
mercados por causa da insegu-
rança sobre a capacidade do país
de honrá-las, perderão valor
quando forem trocadas por no-
vos papéis, emitidos com o equi-
valente a 53,5% de desconto so-
bre o valor de face dos anterio-
res. Considerando juros futuros
que não poderão ser cobrados, a
perda estimada pelo IIF deve
chegar a 70%.

Segundo o ministro de Finan-

ças da Grécia, Evangelos Venize-
los, a oferta dos novos bônus de-
ve começar “no mais tardar sex-
ta-feira, a fim de respeitar os pra-
zos de vencimento apertados
das obrigações de março”.

Ao longo do próximo mês, Ate-
nas teria de reembolsar € 14,5 bi-
lhões em dívidas soberanas. Ain-
da conforme Venizelos, os inves-
tidores interessados em realizar
a troca de títulos deverão se apre-
sentar até 9 de março. “A opera-
ção em si deve acontecer até 12
de março, para as obrigações de
direito grego e no início de abril
para as de direito inglês e japo-
nês”, explicou o ministro.

Como desejavam os líderes po-
líticos da UE, a reestruturação
da dívida grega será “voluntá-
ria”. Portanto, não deve ser con-
siderada um default (calote) de

pagamento pelos mercados fi-
nanceiros, porque os investido-
res que aceitarem trocar os pa-
péis assumirão o compromisso
de não acionarem os Credit De-
fault Swaps (CDS), o mecanis-
mo de resseguro que define tec-
nicamente o default. Agências
de rating como a Fitch, porém,
ameaçam classificar o país em

“default técnico”, rebaixando
sua nota a C, mesmo sem o acio-
namento dos CDS.

A reestruturação abre o cami-
nho para o desbloqueio do segun-
do plano de socorro da UE, con-
firmado na madrugada de segun-
da-feira e estimado em € 130 bi-
lhões. Com esse valor, o governo
de Papademos deve recapitali-

zar o sistema financeiro do país
em € 30 bilhões, além de pagar
dívidas.

Segundo o Fundo Monetário
Internacional (FMI), o país pre-
cisa reduzir o rating de sua dívi-
da a pouco mais de 120% do PIB
em 2020. Hoje, o porcentual che-
ga a 159% do PIB. / COM AGÊNCIAS
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 fev. 2012, Economia & Negócios, p. B7.




