
P R I M E I R A E N T R E V I S T A 

Q U E O I T A L I A N O M A R I O 

Draghi deu ao tabloide 
Bild, de Berlim, como 
presidente do Banco 

Central Europeu (BCE), em março, 
começou com uma pergunta capciosa. 
Para os alemães, disse o editor do jor
nal, um bom banqueiro precisa seguir 
rigorosamente a cartilha do combate à 
inflação, assegurar sua independência 
e favorecer a força da moeda. Logo 
após essa breve introdução, disparou: 
"Quão alemão o senhor é?". Sem pes
tanejar, Draghi respondeu: "Essas são 
virtudes germânicas, mas todo ban
queiro central da zona do euro deveria 
tê-las". A declaração soou como músi
ca aos ouvidos de Jens Weidmann, o 
ortodoxo presidente do Bundesbank, 
o banco central alemão. Para que Dra
ghi não se esquecesse do que havia 
dito, os editores do Bild, cheios de gra-
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mann é uma característica tão larga
mente conhecida que um ex-chefe seu 
costuma dizer que "ele bebeu política 
monetária no leite da mãe". Para 
Weidmann. as propostas de Draghi 
estão mais para o financiamento de 
países -em grande parte, com dinhei
ro alemão — do que para política mo
netária. Na tentativa de reduzir as 
críticas mais ortodoxas, Draghi, mes
mo sem dar detalhes, já sinalizou que 
qualquer compra de títulos estará con
dicionada a um pedido formal de res
gate dos países. Mais que uma forma
lidade, essa é uma maneira de assegu
rar que os governos se disponham a 
fazer ajustes fiscais. Grosso modo, es
sa imposição é a principal diferença 
em relação às compras de títulos rea
lizadas pelo BCE a partir de 2010, que 
também receberam uma saraivada de 
críticas da Alemanha. 

A discordância entre Draghi e 
Weidmann, que invariavelmente freia 
a adoção de medidas consideradas ca
da vez mais cruciais para a sobrevivên
cia do euro. tem como pano de fundo 
uma discussão que ultrapassa as fron
teiras europeias: qual é. afinal, o limite 
da atuação dos bancos centrais? A cr i 
se global iniciada com a quebra do 
banco Lehman Brothers impeliu as 
autoridades monetárias do mundo a 
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ampliar seu raio de atuação para além 
do controle da inflação, no qual se fo
caram desde fins do século passado. 
Também as obrigou a usar armas mais 
potentes do que a calibragem das taxas 
de juro, até então o principal compo
nente de seu arsenal. "Os bancos cen
trais têm cada vez mais retornado às 

origens, reforçando seu papel de em
prestadores de última instância e de 
garantidores da estabilidade financei
ra", afirma David Green, que passou 
30 anos no banco central inglês antes 
de escrever o livro Banking on the Fu
ture: The Fall and Rise of Central 
Banking ("Banco do futuro: a queda e 

a ascensão dos bancos centrais", numa 
tradução livre). Tanto o BCE como o 
Fed, sigla do banco central americano, 
lançaram novas linhas de crédito e en
cheram seus cofres com títulos públi
cos e papéis privados. Com isso, des
pejaram trilhões de dólares na econo
mia e viram o volume de seus ativos 
ser multiplicado por 5 na comparação 
com os anos 90. "Os bancos centrais 
precisaram adotar um foco mult idi 
mensional, olhando para o funciona
mento mais amplo da economia", de
fende Barry Eichengreen, professor da 
Universidade da Califórnia. 

M U I T O O U P O U C O ? 

Nos Estados Unidos, onde zelar pelo 
emprego também é função formal do 
banco central, Ben Bernanke, presiden
te do Fed, surpreendeu pelo uso agres
sivo do seu poder de fogo. A taxa de 
juro americana é mantida em quase 
zero desde 2008, algo sem precedentes 
no país. Só com a compra de papéis las-
treados em hipotecas e outros créditos 
podres, o Fed gastou mais de 1 trilhão 
de dólares. Embora seja reconhecido 
por ter evitado uma crise ainda pior, 
Bernanke é alvo de críticas de todos os 
lados. Para os economistas mais à es
querda, o presidente é o "revolucioná
rio relutante", por se recusar a dar 
mais estímulos a uma economia cam
baleante. Na visão dos mais liberais, 
Bernanke vai trazer de volta os tempos 
de inflação alta da década de 70. "O 
Fed já ultrapassou seu mandato há 
muito tempo", diz Alan Meltzer, pro
fessor da Universidade Carnegie 
Mellon e um dos maiores estudiosos 
do banco central americano. 

Numa audiência no Congresso há 
dois meses, Bernanke fez um desabafo: 
"A política monetária não é uma pana
ceia. Me sentiria mais confortável se o 
Congresso tomasse de nós um pouco 
dessa carga". Para o Fed, novas deci
sões em áreas como a fiscal exigiriam 
um esforço menor da autoridade mo
netária. Protestos à parte, a inércia dos 
governos continua imperando nos dois 
lados do Atlântico. Por isso, apesar das 
lamentações, a pressão sobre os bancos 
centrais não deve parar tão cedo. 
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 46, n. 16, p. 88-90, 22 ago. 2012.




