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NO OLHO DO FURACÃO Como a Grécia chegou à atual situação de crise

JANEIRO

País anuncia novas 
medidas para reduzir 
o déficit público, de 
acordo com o Pacto
de Estabilidade Europeu

20112011
MAIO

Governo grego adverte 

que, se não receber 

em junho a quinta 

prestação da ajuda 

externa € 12 bilhões, 

o país quebrará

JULHO

Zona do Euro acerta um 

segundo resgate no valor 

de € 109 bilhões, com 

investimentos do setor 

privado de € 49,6 bilhões 

entre 2011 e 2014

ABRIL

Pela primeira vez na 
história da Zona do 
Euro, a rentabilidade 
do bônus grego fica 
acima de 10%

MAIO

Os países da Zona 
do Euro aprovam 
empréstimo à Grécia no 
valor de € 110 bilhões  
para o período 
2010-2012, do qual 
o FMI forneceria 
€ 30 bilhões

JUNHO

Moody's rebaixa 
a dívida grega 
a "bônus lixo"

JULHO

Parlamento grego 

aprova o aumento da 

idade de aposentadoria 

das mulheres de 60 

para 65 anos,

uma das exigências

da União Europeia

Um novo capítulo da crise finan-
ceira na Grécia será escrito a par-
tir do próximo domingo. O país
europeu realizará sua segunda
eleição legislativa nos últimos 60
dias e deverá escolher, em meio à
dúvidas sobre a resistência do eu-
ro, entre novas políticas conser-
vadoras ou radicais. As duas pro-
postas de governo estarão repre-
sentadas pelos partidos Nova De-
mocracia e Syriza. As duas legen-
das superaram nas urnas, no iní-
cio de maio, o partido socialista
Pasok, do atual primeiro-minis-
tro Lucas Papademos, garantindo
maioria dentro do Parlamento.

Os ganhos políticos, contudo,
só serão aproveitados com uma

nova aprovação da população
grega, que demonstrará em qual
rumo deseja ver a economia mais
abalada da Europa. A manuten-
ção ou saída do país da zona do
euro são as perspectivas em deba-
te no momento.

“Na segunda-feira vamos for-
mar o governo de todos os gre-
gos, com a Europa e o euro. Des-
ta forma garantiremos a manu-
tenção da Grécia na zona do eu-
ro, afirmou ontem o líder da coa-
lizão da esquerda radical grega,
Alexis Tsipras, no seu último co-
mício em Atenas. O tom do dis-
curso é diferente do que sinaliza-
va o próprio Tsipras e aliados nos
últimos meses, a favor do retor-
no da economia grega à antiga
moeda, o dracma.

O esquerdista também é con-

trário à continuidade das políti-
cas de austeridade implementa-
das pelo atual governo grego e
exigidas por líderes da União Eu-
ropeia (UE) e Fundo Monetário
Internacional (FMI) para acesso
aos pacotes de resgate. “Isto leva-
ria o país à catástrofe”, respon-
deu seu principal rival, Antonis
Samaras, presidente da Nova De-
mocracia. A recessão no país me-
diterrâneo superou os 6% no fim
do ano passado.

“Seja quem for o vencedor,
não dá para ter certeza sobre a saí-
da da Grécia da zona do euro”,
diz o professor do Instituto de
Economia da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ), Luiz
Carlos Prado. Segundo ele, deve-
rá ocorrer uma nova renegocia-
ção da dívida grega após as elei-

ções deste domingo. “A atual polí-
tica de cortes de gastos e controle
fiscal não tem mais o respaldo po-
pular. É insustentável”, observa.

Para o economista Manuel Enri-
quez Garcia, presidente do Core-
con-SP, ninguém na disputa - se-
ja esquerda ou direita - se atreve a
utilizar o discurso da austeridade
fiscal durante a nova gestão. “A es-
querda mais radical não aceita
mais novos cortes em despesas
dos serviços públicos”, diz. Ele
ressalta, entretanto, que uma de-
cisão a favor do abandono do euro
poderá forçar a Europa a perma-
necer sob recessão nos próximos
cinco anos. “Estamos no meio da
crise, que ainda deve piorar", acre-
dita Prado. Temida por líderes eu-
ropeus e esperada pelo mercado
internacional, tal alternativa teria

“efeito cascata” sobre outros paí-
ses também vulneráveis da UE,
como Portugal, Espanha e Itália.

De acordo com relatório divul-
gado esta semana pela agência
de classificação de risco Fitch,
bancos do Chipre, Irlanda e Por-
tugal seriam os mais afetados
por uma eventual saída à grega
da zona do euro. Fora do conti-
nente europeu, os primeiros re-
flexos seriam a forte redução da
demanda no comércio exterior e
na capacidade de investimento
das empresas europeias - o que,
consequentemente, afetaria os
próximos resultados da econo-
mia brasileira. “Estamos a rebo-
que da economia mundial, pati-
nando. Crescer apenas devido ao
consumo interno não será mais
suficiente”, afirma Garcia. ■

Rafael Abrantes
rabrantes@brasileconomico.com.br

Editor executivo: Gabriel de Sales gsales@brasileconomico.com.br

DESTAQUE CRISE DA DÍVIDA

Eleição polarizada decide no
domingo o futuro da Grécia
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O ex-ministro das Finanças da Grécia terá o desafio
de manter o partido socialista no poder. Conta
com o apoio do primeiro-ministro Lucas Papademos
e propõe consenso entre partidos para sobrevivência
da Grécia na Zona do Euro.

AntonisSamaras AlexisTsipras

Visto como o mais radical dos candidatos, o jovem
líder da coligação de esquerda aposta no fim das
privatizações e redução de impostos, além de uma
“renegociação radical” dos atuais termos para
ajuda financeira externa à Grécia.

A
ri

s
M

es
si

n
is

/A
FP

O economista e líder do partido de direita tenta ampliar
a vitória da legenda nas eleições legislativas de maio.
Defende o afropuxamento das medidas de austeridade
no país, como redução dos benefícios sociais.
Apoio aos pacotes de resgate da UE pode jogar contra.
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Especialistas acreditam que, com vitória da direita ou da esquerda, uma nova renegociação
da dívida levaria o país a continuar na Zona do Euro, evitando aprofundar a austeridade fiscal

PresidentedoPasok PresidentedaNovaDemocracia PresidentedoSyriza
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OUTUBRO

O primeiro-ministro, 

George Papandreou, 

propõe um plebiscito 

sobre a aplicação do 

plano de resgate 

e gera incerteza no 

bloco europeu

NOVEMBRO

Papandreou apresenta sua 

renúncia em plenário do 

Parlamento. O economista 

Lucas Papademus 

é designado primeiro-

ministro de um governo 

de união nacional

FEVEREIRO

Grécia recebe o segundo pacote de ajuda, no valor 

de € 130 bilhões. Os investidores privados perdoam 

53,5% da dívida nominal, no total de cerca de 

€ 107 bilhões. A expectativa é que a Grécia reduza  

sua dívida de 160% do PIB para 120,5% em 2020. 

Governo aceita baixar em 20% o salário mínimo 

e demitir 15 mil funcionários públicos

ELEIÇÕES LEGISLATIVAS LEVAM À VITÓRIA DO PARTIDO

DE DIREITA NOVA DEMOCRACIA, LIDERADO POR ANTONIS 

SAMARAS, COM QUASE 20% DOS VOTOS. NO PODER,

O SOCIALISTA PASOK VIRA TERCEIRA FORÇA NO 

PARLAMENTO, ATRÁS DO PARTIDO DE ESQUERDA SYRIZA, 

COM 16% DOS VOTOS. NENHUM DOS PARTIDOS CONSEGUE 

FORMAR UMA COALIZÃO MAJORITÁRIA, O QUE LEVOU 

À CONVOCAÇÃO DE NOVA ELEIÇÃO, PARA ESTE 

DOMINGO, 17 DE JUNHO

MAIO

O tema já não é um tabu e, embo-
ra não seja inevitável, a saída da
Grécia do euro para voltar ao drac-
ma ou a uma moeda híbrida estão
entre os possíveis desenlaces das
eleições legislativas do próximo
domingo. Os gregos voltam às ur-
nas para entregar o poder à direi-
ta ou à esquerda radical, com dis-
cursos opostos, mas ambos ambí-
guos sobre o caminho a seguir.

Os cenários de um “Dia D”, o
dia em que o dracma pode reapa-
recer, depois de sair de cena em
2001 para a entrada do euro, circu-
lam entre as capitais e os bancos
através do mundo.

O custo direto deste possível
“Grexit” - acrônimo anglossaxão
formado pela The Economist ao
misturar as palavras “Greece” e
“Exit” - desencadeou uma bata-
lha de números: de ¤ 150 bilhões
a ¤ 350 bilhões, segundo Bar-

clay’s, o DeKaBank e o UBS.
No caso de a eleição resultar

numa coalizão fraca liderada pela
direita, com uma participação
dos socialistas, o risco é considera-
do moderado. Torna-se elevado
com uma coalizão de esquerda ra-
dical ou com um novo bloqueio
político, como o de 6 de maio.

O Deutsche Bank evoca em
dez pontos um cenário de risco
extremo, começando pela incapa-
cidade por parte da Grécia de fi-
nanciar seus déficits públicos,
um default de fato. O Parlamento
se reúne então em sessão extraor-
dinária em um fim de semana pa-

ra legislar sobre a saí-
da do euro.

Um controle de
capitais seria de-
cretado para evi-
tar as fugas de ca-
pitais ao exterior
e uma corrida
bancária.

Outra etapa
consiste em emi-
tir reconheci-
mentos de dívi-
da “IOI” (I Owe
You) para pagar
f u n ci o n á r i o s ,
aposentados e cre-
dores. Segundo o
economista chefe
do Deutsche Bank,
Thomas Mayer, a Gré-
cia pode ter assim uma
moeda híbrida, com um
IOU interno, batizado “Geu-
ro”, que permitiria ao país
desvalorizar sem abandonar
formalmente o euro. ■

Os bancos centrais das principais
economias estão prontos para
adotar ações para estabilizar os
mercados financeiros e prevenir
um aperto do crédito caso o resul-
tado das eleições na Grécia no do-
mingo cause tumulto nas opera-
ções, afirmaram fontes do G20.

Uma autoridade sênior dos Es-
tados Unidos advertiu que a elei-
ção grega não dará “o sinal defi-
nitivo sobre o que vai ocorrer a
seguir” na crise da dívida da zo-
na do euro.

Mas, se uma piora severa no
mercado vier depois uma con-
fluência incomum das três elei-
ções deste fim de semana - have-
rá importantes pleitos no Egito e
na França também -, os bancos
centrais estão se preparando para
garantir capital suficiente para o
sistema financeiro.

O presidente do Banco Mun-
dial (Bird), Robert Zoellick, rejei-
tou ontem sugestões para que a
instituição se envolva na solu-
ção da crise da dívida da Grécia,
afirmando que os recursos limi-
tados do banco eram melhor uti-
lizados para ajudar países em de-
senvolvimento.

“No caso da Grécia, minha vi-
são é de que temos que manter
um pequeno distanciamento dis-
so”, completou Zoellick no Insti-
tuto Peterson para Economia In-
ternacional. ■

Na porta de
saída da Eurocopa

Impasse político pode
levar a moeda híbrida

Bancos centrais se previnem
para enfrentar o pior cenário
Instituições estão prontas para
adotar medidas preventivas
ante eventual aperto do crédito

A Grécia está perigosamente perto da porta de saí-
da. Poderia ser uma referência à zona do euro,
mas se trata da Euro 2012. Mesmo no principal tor-
neio de seleções da Europa, é difícil ficar longe da
crise da dívida. “Não sei o quão longe nós iremos
e o que podemos fazer, mas com a nossa alegria
de jogar futebol, queremos dar alegria aos gre-
gos”, disse Giorgos Samaras, atacante da seleção
grega. Infelizmente para Samaras e a Grécia, a pri-
meira semana do campeonato tem feito pouco pa-
ra levantar a moral e pode deprimir ainda mais vá-
ria nações apaixonadas pelo futebol. As atuações
da Grécia no empate por 1 x 1 com a Polônia e na
derrota por 2 x 1 para a República Tcheca foram,
por vezes, caóticas, levando a seleção à beira da
eliminação do torneio. ■ Reuters

Economistas como
Nouriel Roubini,
que previu a crise de
2008, pensam que
a melhor opção grega
é o retorno do dracma

Emissão de reconhecimentos de dívida evitaria a saída formal da Eurozona

Alain Navarro
AFP, Atenas

Stella Dawson e LesleyWroughton
Reuters, Washington
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15, 16 e 17 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 4-5.




