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Protesto

ATENAS

O fotógrafo Marios
Lolos, 46, líder da
Associação de Fo-
tojornalistas gre-

gos, foi operado na tarde de
ontem depois de ter sido agre-
dido na cabeça pela alça de
plástico do cassetete de um
policial da tropa de choque
quando acompanhava as ma-
nifestações de protesto con-
tra o suicídio de Dimitris Ch-
ristoulas, que se matou em
praça pública na quarta-feira.

A polícia entrou em confronto
com manifestantes pelo segun-
do dia seguido ontem em Ate-
nas, no local onde o aposentado
se suicidou e deixou um bilhete
culpando as duras medidas de
austeridade impostas pelo gover-
no da Grécia pela sua morte. Cer-
ca de mil pessoas se reuniram na
Praça Syntagma para deixar flo-
res, velas e mensagens para Ch-
ristoulas.

O tumulto começou quando
dezenas de jovens quebraram
parte do asfalto com martelos e
atiraram pedras nos policiais.

“Assassinos! Assassinos!”, grita-
vam os manifestantes, enquan-
to a polícia respondia com bom-
bas de gás lacrimogêneo. O con-
flito durou cerca de dez minu-
tos.

Fotógrafo. Investigações poli-
ciais estão sendo feitas para apu-
rar as responsabilidades do caso
que hospitalizou o fotógrafo.
“Eu condeno todos os casos de
violência arbitrária, venha de on-
de vier”, disse o ministro da Or-
dem Pública, Michalis Chryso-
choidis, em um comunicado.

Outro jornalista teria sido
levemente ferido em um pro-
testo semelhante na quarta-
feira. Jornalistas, e principal-
mente fotógrafos e câmeras
de televisão, têm sido frequen-
temente alvo de violência du-
rante os protestos na Grécia,
tanto por parte dos manifes-
tantes quanto da polícia.

“Os ataques sistemáticos e
repetidos contra profissio-
nais da imprensa durante seu
trabalho não podem ser consi-
derados aleatórios”, diz a As-
sociação de Fotojornalistas,
acrescentando que se pode
concluir que a violência foi de-
liberadamente desencadeada
“para amordaçar a liberdade
de imprensa”.

Representantes de sindica-
tos de jornalistas também rea-
lizou um protesto em frente o
Ministério da Ordem Públi-
ca./AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

China cresce
menos no 1º tri

Artigo

O euro não conseguirá se manter sem um centro

C om o desemprego entre os
jovens chegando aos 50%
em países da zona do euro
como Espanha e Grécia, es-

sa é uma geração que vem sendo sacri-
ficada em nome de uma moeda única
que incorpora um grupo extrema-
mente diversificado de países para
ser sustentável? Neste caso, uma am-
pliação da zona, para incluir novos
membros, realmente atende ao apa-
rente objetivo da Europa de ir mais a
fundo na integração econômica sem
atingir uma união política plena?

A boa notícia é que a pesquisa eco-
nômica tem algumas coisas a infor-
mar quanto a se a Europa deve ter
uma moeda única. E a má notícia é
que está ficando cada vez mais claro,
pelo menos no caso dos grandes paí-
ses, que as áreas monetárias se torna-
rão muitíssimo instáveis a menos
que acompanhem as fronteiras nacio-
nais.

As uniões monetárias exigem, no
mínimo, uma confederação com um
poder bem mais centralizado para im-

por tributos e adotar outras políticas
além do que os atuais líderes estão pre-
tendendo para a zona do euro.

E quanto à famosa conjectura do Prê-
mio Nobel da Paz Robert Mundell, em
1961, segundo a qual as fronteiras mone-
tárias não necessitam coincidir signifi-
cativamente? Em seu estudo muito esti-
mulante, publicado na American Econo-
mic Review, “Uma teoria sobre áreas
monetárias ideais”, Mundell afirmou
que enquanto os trabalhadores conse-
guirem se locomover dentro de uma re-
gião para áreas onde existe emprego, a
região pode se privar de um mecanismo
de equilíbrio do ajuste cambial.

E ele fez justiça a um outro (futuro)
ganhador do Nobel, James Meade, por
ter reconhecido a importância da mobi-
lidade da mão de obra num estudo ante-
rior. Mas criticou Meade por interpre-
tar a ideia de modo muito rígido, espe-
cialmente no contexto da nascente inte-
gração da Europa.

Mundell não enfatizou as crises finan-
ceiras, mas provavelmente hoje a mobi-
lidade da mão de obra é mais importan-
te do que nunca. Não é surpresa o fato
de os trabalhadores estarem deixando
os países em crise da zona do euro, mas
não estão indo necessariamente para a
região norte da Europa, mais robusta.
Em vez disso, os trabalhadores portu-
gueses estão fugindo para ex-colônias
mais prósperas, como Brasil e Macau.
Os irlandeses estão voando em massa
para o Canadá, Austrália e Estados Uni-
dos. Os trabalhadores espanhóis estão
partindo para a Romênia, que até recen-
temente era a maior fonte de mão de

obra agrícola na Espanha.
Mas, se a mobilidade dentro da zona

do euro se encaixasse no ideal de Mun-
dell, não estaríamos observando hoje
uma taxa de 25% de desemprego na Es-
panha, ao passo que a da Alemanha está
abaixo dos 7%.

Estudiosos posteriormente estabele-
ceram outros critérios fundamentais pa-
ra uma união monetária bem sucedida,
que são difíceis de atender sem uma pro-
funda integração política.

No final dos anos 60, Peter Kenen afir-
mou que, uma união monetária sem me-
canismos cambiais para absorver os
choques vai exigir o estabelecimento de
transferências fiscais como meio de
compartilhar o risco.

Para um país normal, o sistema de co-
brança de imposto de renda é um enor-
me estabilizador automático de todas
as regiões. Nos Estados Unidos, quan-
do os preços do petróleo sobem, a renda
no Texas e Montana aumenta, o que sig-
nifica que estes Estados contribuem
com uma receita tributária maior para o
orçamento federal, ajudando dessa ma-
neira o restante do país.

A Europa, é claro, não possui uma au-
toridade fiscal centralizada realmente
importante, de modo que esse estabili-
zador automático está completamente
ausente.

Para alguns acadêmicos europeus

não havia necessidade de transferên-
cias fiscais porque qualquer nível dese-
jado de partilha de riscos poderia, em
teoria, ser alcançado por meio dos mer-
cados financeiros. Uma afirmação total-
mente equivocada. Os mercados finan-
ceiros podem se tornar frágeis e ofere-
cem pouca possibilidade de comparti-
lhamento de risco relacionado com os
rendimentos do trabalhador, que cons-
titui a maior parte da renda em qual-
quer economia avançada.

Kenen se concentrou especialmente
nas transferências a curto prazo para
amainar as turbulências cíclicas. Mas
numa união monetária com imensas di-
ferenças de renda e níveis de desenvolvi-
mento, esse curto prazo pode se esten-
der por um tempo muito longo.

Muitos alemães sentem hoje, e corre-
tamente, que qualquer sistema de trans-
ferência fiscal vai se transformar num
tubo de alimentação permanente, mui-
to semelhante ao que o norte da Itália
vem fazendo com relação ao sul nos últi-
mos cem anos. Na verdade, depois de
mais de 20 anos, os alemães ocidentais
ainda não veem um fim próximo das fa-
turas da unificação germânica.

Posteriormente, Maurice Obstfeld
destacou que, além das transferências
fiscais, uma união monetária necessita
claramente de regras definidas para a
instituição de crédito de última instân-
cia. Do contrário, as corridas a bancos e
o pânico gerado pela dívida serão desen-
freados.

Obstfeld tinha em mente um meca-
nismo de socorro financeiro para os ban-
cos, mas hoje está bastante claro que é

necessário também uma instituição
de empréstimo de última instância e
um mecanismo contra a bancarrota
para Estados e municípios.

Um corolário lógico dos critérios
oferecidos por Kenen e Obstfeld, e
mesmo do conceito da mobilidade
da mão de obra de Mundell, é que as
uniões monetárias não podem sobre-
viver sem a legitimidade política, e
muito provavelmente devem envol-
ver eleições em toda a região. Os líde-
res europeus não podem estabelecer
grandes transferências por meio dos
países indefinidamente sem uma es-
trutura política europeia coerente.

Os legisladores europeus hoje quei-
xam-se frequentemente de que, não
fosse a crise financeira nos Estados
Unidos, a zona do euro estaria se de-
sempenhando muito bem. Talvez es-
tejam certos. Mas qualquer sistema
financeiro precisa ter capacidade pa-
ra suportar os choques, incluindo os
de grande impacto.

A Europa poderá nunca ser uma
área monetária “ideal”. Mas, sem
uma integração política e econômica
mais profunda – que pode no final
não incluir todos os atuais membros
da zona do euro– a moeda única pode-
rá não chegar nem mesmo ao fim des-
ta década. / TRADUÇÃO DE TEREZI-
NHA MARTINO
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E EX-ECONOMISTA-CHEFE DO FUNDO MO-

NETÁRIO INTERNACIONAL (FMI)

Jovens desempregados em
países da zona do euro. como
Espanha e Grécia, fazem parte
de geração sacrificada em
nome de uma moeda única

EUA geram
menos vagas
e temores
retornam
Taxa de desemprego cai para 8,2%, mas
criação de vagas é a menor desde outubro
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FOTÓGRAFO É FERIDO EM
MANIFESTAÇÃO EM ATENAS
Jornalista foi atingido por policial; repórteres fotográficos fazem protesto

Vídeo. José Paulo Kupfer fala
sobre o emprego nos EUA

www.estadao.com.br/e/empregoeua

Máquinas ao chão. Colegas do fotógrafo ferido exibem faixa de protesto em frente ao Ministério de Proteção do Cidadão

PEQUIM

A economia da China provavel-
mente cresceu em seu ritmo

mais lento em quase três anos
entre janeiro e março, a 8,3%. A
taxa é a mais baixa desde o segun-
do trimestre de 2009. Durante
os últimos três meses de 2011, a
taxa interanual foi de 8,9%.

Mas o moderado crescimento
ainda está dentro da zona de con-
forto de Pequim e muito mais al-

ta que a meta de crescimento do
governo para o ano inteiro, de
7,5%. O primeiro-ministro, Wen
Jiabao, agitou os mercados no
início de março quando anun-
ciou tal meta de crescimento,
abaixo dos 8% apurados nos últi-
mos oito anos.

A divulgação do Produto Inter-

no Bruto (PIB) deverá apoiar as
apostas de que a economia chine-
sa está esfriando, mas não está
em crise. Os dados de março se-
rão os primeiros desse ano que
não virão distorcidos pelas festi-
vidades do Ano Novo Lunar. As-
sim os investidores vão buscar
na divulgação pistas sobre como

a economia chinesa realmente
está indo. Os prognósticos suge-
rem que a economia está se segu-
rando. O crescimento do investi-
mento, a produção industrial e
as vendas no varejo têm ficado
estáveis desde fevereiro.

O presidente do Banco Cen-
tral, Zhou Xiaochuan, também

prometeu usar ferramentas de
política monetária para fazer
frente à inflação. Porém, se o
crescimento econômico da Chi-
na se desacelerar fortemente, a
maioria dos analistas espera que
Pequim diminua as exigências
de compulsório para os bancos./
REUTERS

JOHN KOLESIDIS/REUTERS

WASHINGTON

A taxa de desemprego nos
EUA caiu para 8,2% em março,
de 8,3% em fevereiro, e foi me-
nor do que a previsão de econo-
mistas, que previam que a taxa
permaneceria em 8,3%. A pes-
quisa sobre a taxa de desem-
prego é feita separada dos da-
dos sobre a criação de vagas e
deveu-se, em parte, ao fato de
menos norte-americanos esta-
rem procurando empregos e
não a um aumento do número
de pessoas que conseguiram
trabalho.

Dessa forma, o mercado de tra-
balho nos Estados Unidos teve
desempenho bem inferior ao es-
perado em março, mantendo a
porta aberta para mais apoio de
políticas monetárias do Federal
Reserve (banco central dos
EUA), mesmo com a taxa de de-
semprego caindo para o menor
nível em três anos, para 8,2 %.

Os empregadores criaram 120
mil postos de trabalho no mês
passado, segundo informou o
Departamento do Trabalho on-
tem, o menor aumento desde ou-
tubro. Economistas consulta-
dos pela Reuters esperavam que
fossem criadas 203 mil vagas de

emprego, excluindo o setor agrí-
cola, e que a taxa de desemprego
se mantivesse estável em 8,3%.

A desaceleração no crescimen-
to do emprego no mês passado
deve ter refletido o fraco impul-
so causado pelo tempo quente
fora de época. Esse resultado
apoiou a cautela sobre o merca-
do de trabalho do chairman do
Federal Reserve, Ben Bernanke,
na semana passada.

Bernanke expressou dúvidas
sobre se os ganhos recentes de
empregos seriam sustentados, e
o fraco relatório de março está
confirma as expectativas de que
o crescimento da economia desa-
celerou para uma taxa anual de 2
% no primeiro trimestre, ante a
taxa de 3% registrada no período
entre outubro e dezembro.

“Isso deve fazer o Fed conti-
nuar a política de afrouxamento
monetário. Eles vão querer ver
um número superior a 300 mil
antes de começar a enxergar um
cenário mais forte para a econo-
mia”, afirmou o economista
Sean Incremona do 4CAST em
Nova York.

Política. Embora a taxa de de-
semprego tenha caído para o me-
nor nível desde janeiro de 2009,
isso aconteceu principalmente
porque algumas pessoas desisti-
ram de procurar trabalho. Uma
pesquisa separada sobre as famí-
lias, de onde a taxa de desempre-
go é derivada, também mostrou
uma queda no emprego.

O presidente dos EUA, Barack

Obama, disse ontem que a eco-
nomia do país progrediu, mas
não o suficiente, já que o relató-
rio sobre emprego mostrou que
a economia perdeu certa força
em março. “Nós saudamos as no-

tícias de hoje (ontem)”, disse.
“Mas está claro para cada norte-
americano que ainda haverá al-
tos e baixos ao longo do caminho
e que termos muito mais traba-
lho a fazer.”

Mitt Romney, o provável ad-
versário de Obama nas eleições
presidenciais, afirmou ontem
que as desculpas do presidente
“se esgotaram”, “Trata-se de um
relatório com dados fracos e mui-

to preocupantes, que mostra
que a criação de empregos está
estagnada”, disse. “Milhões es-
tão pagando um preço alto pelas
políticas econômicas do presi-
dente.”/AGÊNCIAS INTERNACIONAIS
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‘Sem regras definidas, corridas
a bancos e o pânico gerado
pela dívida serão desenfreados’
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 abr. 2012, Economia & Negócios, p. B8.




