
A Grécia posta 
a ferros 
EUROPA - O pacote do eurogrupo reduz Atenas 
a uma colônia e nem assim deve funcionar 

O
s MINISTROS da Fazen-
da da Europa viraram 
a noite da segunda pa-
ra fechar na manhã da 
terça-feira gorda o acor-
do sobre o pacote de res-
gate da Grécia. Valeu a 

pena? Dificilmente. Analistas do merca-
do, segundo o jornal britânico Guardian, 
classificaram o acordo como o remendo 
mais caro do mundo. As bolsas europeias 
caíram e a Fitch rebaixou a nota da dívida 
grega de CCC para C, o que sinaliza "mo-
ratória altamente provável a curto prazo". 

O resultado é pior para os gregos do que 
o previsto. O desconto nos bônus de dívi-
da em mãos de credores privados (cerca de 
200 bilhões de euros) será de 53,5%, em vez 
dos 68% que foram cogitados, e os termos 
do pacote preveem, com muito otimismo, 
que 95% desses credores aceitarão esses 
termos. O juro seria reduzido a 2% de 2012 
a 2015 e 3% de 2015 a 2020. Em 1o de março, 
os ministros voltarão a se reunir para ava-
liar se a Grécia aplicou as medidas necessá-
rias e a decisão então tomada pela cúpula 
de chefes de governo no dia seguinte. De-
pois disso, terá de ser ratificada pelos Parla-
mentos europeus, alguns dos quais - nota-
damente o da Holanda - resistem à ideia. 

Seria a maior reestruturação de dívida 
já realizada e reduziria em cerca de 150 
bilhões de euros o montante a refinan-
ciar até 2020, mas no fim desse prazo o 
país ainda estará endividado em 120,5% 
do PIB e os juros voltariam a 4,3%, o que 
ainda é insustentável. O endividamento 
era 125% quando a Grécia pediu socorro 
pela primeira vez, em 2009. 

Isso, caso se aceite as projeções do 
FMI, segundo o qual a Grécia teria uma 
queda de 4,3% do PIB em 2012, cresci-
mento zero em 2013 e crescimento de 

mais de 2% em 2014. Como a Grécia fe-
chou 2011 com uma queda de 7% do PIB, 
isso exigiria que sua economia se estabi-
lizasse imediatamente e isso não é plau-
sível, até porque os cortes exigidos para o 
resgate nem sequer entraram em vigor. 

Não há como fugir à conclusão de que, 
mesmo que o acordo seja executado con-
forme o previsto, a Grécia precisará de 
um terceiro "resgate" dentro de não mui-
to tempo e isso certamente será negado, 
precipitando a suspensão dos pagamen-
tos e a saída da Zona do Euro. Segundo 
o economista-chefe do Saxo Bank, é im-
provável que a Grécia resista mais três 
meses sem uma moratória "controlada". 
Para os credores privados - supondo que 
aceitem os termos -, talvez o acordo sir-
va para ganhar tempo e reforçar a blinda-
gem dos bancos mais afetados. Em 31 de 
dezembro de 2011, os oito maiores ban-
cos europeus mantinham 630 bilhões de 
euros em depósitos nos bancos centrais, 
ante 405 bilhões no fim do ano anterior, 
mas talvez ainda não seja o suficiente. 

Para os devedores, pelo contrário, trata-
se de perder tempo ao adiar uma ruptura 
com o euro e os credores, sem a qual não 
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há como imaginar uma recuperação. Se-
gundo Walter Molano, economista-chefe 
do BCP Securities, se for considerada a di-
ferença entre os deflatores grego e alemão 
na última década, seria preciso desvalori-
zar a nova moeda grega em 20% reais ante 
o euro para recuperar a competitividade 
de 2001. Considerado o provável impac-
to inflacionário da medida, isso significa-
ria uma desvalorização nominal de 40% 
a 50%. No mínimo, a Grécia teria de apli-
car um calote em toda a dívida com o setor 
privado para voltar a denominar seus bô-
nus em moedas locais e obrigar os credo-
res estatais a absorver grandes perdas. 

Enquanto essa decisão não for toma-
da, os 130 bilhões de euros do segundo 
resgate ficarão sob custódia do FMI, pa-
ra assegurar que serão usados apenas pa-
ra pagamento da dívida, e uma missão da 
Troika permanecerá em Atenas para mo-
nitorar a aplicação do programa de refor-
mas imposto pelo acordo. Na falta de pa-
gamento, os credores terão direitos sobre 
todos os ativos do Banco da Grécia, inclu-
sive suas reservas de ouro. 

Será praticamente um governo colo-
nial, cujo poder de decisão incluirá de-
talhes como "remoção das barreiras de 

entrada ao mercado de táxis", "via rápi-
da na concessão de licenças para profis-
sões técnicas, atividades manufaturei-
ras e parques industriais", reforma do 
Judiciário e redução dos processos le-
gais atrasados de 50% até junho de 2012 
e 100% até junho de 2013, se necessário, 
arquivando-os. Vale notar que a Troika 
não aceitou que a Grécia realizasse parte 
da poupança exigida com o corte de gas-
tos militares: apesar de se tornar um pro-
tetorado econômico, o país terá de con-
tinuar a gastar 3% do PIB em defesa - o 
porcentual mais alto da Otan, depois dos 
EUA para garantir a continuidade das 
vendas de armas francesas e alemãs. 

Os protestos, naturalmente, continu-
arão. Os sindicatos iniciaram manifesta-
ções na Quarta-feira de Cinzas, abrindo 
uma campanha para anular os cortes nas 
pensões e aposentadorias. O país está po-
liticamente em suspenso: os partidos que 
apoiam o governo de Lucas Papademos e 
negociaram o acordo, o socialista Pasok 
e o conservador Nova Democracia, estão 
desacreditados e uma eleição pode dar a 
maioria à oposição radical. Comunistas e 
extrema-esquerda somam hoje 40% das 

intenções de voto, tanto quanto a soma 
dos dois partidos governistas. 

As eleições legislativas foram prometi-
das para abril. E coisa de que a Comissão 
Européia não quer nem ouvir falar, mas 
não pode vetar explicitamente sem dei-
xar demasiado óbvia a condição colonial a 
que a Grécia foi reduzida. E como poderia 
o país esperar permanecer meses ou anos, 
em meio à contínua agitação social e sindi-
cal, sem perspectivas de recuperação em 
futuro previsível, com um governo deslegi-
timado e esvaziado? Se as contas financei-
ras não fecham, as políticas muito menos. 

A União Europeia, ao disfarçar a dita-
dura dos comissários sob esvaziadas ins-
tituições de aparência democrática, co-
meça a se parecer com a antiga União So-
viética, com a Alemanha no papel hege-
mônico da velha Rússia. A situação em 
Atenas, com idosos pedindo comida nas 
ruas, se parece cada vez mais com a do 
bloco soviético à beira do colapso. Como 
na Europa Oriental dos anos 1980, tudo é 
possível, menos as coisas continuarem co-
mo estão. O povo grego está perto de uma 
situação na qual, como diria certo filóso-
fo, nada tem a perder senão seus grilhões. 

ANTONIO LUIZ M.C. COSTA 
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 17, n. 686, p. 40-41, 29 fev. 2012. 




