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O ex-ministro da Economia da
Alemanha Wolfgang Clement,
que hoje faz lobby para o setor
energético, propõe que os ale-
mães se aposentem aos 80 anos,
“se quiserem”, conforme desta-
cou o jornal espanhol El Mundo.

Clement ocupou a pasta de
2002 a 2005 no governo de

Gerhard Schroeder e é apontado
pelos críticos como um dos res-
ponsáveis por tentar desmontar
o sistema de bem-estar social ale-
mão, com um plano chamado
Agenda 2010.

À época, no entanto, Clement
argumentava que o objetivo era
reformar o estado de bem-estar
social justamente para que ele se
sustentasse em longo prazo.

Hoje com 72 anos, Clement afir-
mou: “Temos de aceitar o fato de
que os alemães têm de trabalhar
por mais tempo. É a consequên-
cia lógica da mudança demográfi-
ca. Quem quiser e puder deve se-
guir trabalhando até os 75anos ou
mesmo 80 anos.

Espaço no mercado. O jornal
entrevistou o fundador de um
banco de empregos no qual ido-
sos alemães oferecem mão de
obra em trabalhos temporários.
O criador desse portal observou
que nos próximos 30 anos a Ale-
manha terá 7 milhões de habitan-
tes a menos e faltará mão de obra,
abrindo espaço no mercado de
trabalho para os mais velhos.

Muitos economistas e estudio-
sos sempre olharam para o gran-
de estado de bem-estar social da
Europa como uma das principais
causas da crise da dívida fiscal.

Os governos das principais
economias da região têm sido
obrigados a adotar rigorosos pla-
nos de austeridade, que têm no
corte dos benefícios sociais seu
principal alvo.

Entre eles, um extremamente
polêmico, e duramente critica-
do pela população que se recusa
a continuar pagando a maior par-
cela da conta, é o aumento da
idade mínima para se requerer
aposentadoria. / S.G.C. COM
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Fim do euro seria ‘parada cardíada’ para a Euro

Ex-ministro alemão defende aposentadoria aos 80

V ozes respeitáveis na opinião do-
minante estão concluindo que a
zona do euro pode não ser mais
sustentável. Nessa visão emer-

gente, a Europa faria melhor dividindo-
se agora do que mais tarde, quando os
custos seriam muito maiores. Mas essa
opinião vai longe demais. Ninguém deve
duvidar: se a zona do euro se fragmentar
totalmente, a Europa fracassará como
mercado único e a União Europeia tam-
bém poderá desmoronar.

No curto prazo, uma fragmentação se-
ria o equivalente econômico e financeiro
de uma parada cardíaca para a Europa.
Os fluxos transnacionais de bens, servi-
ços e capitais seriam interrompidos na
medida em que preocupações com as de-
nominações em moedas sobrepujariam
o cálculo de valor normal. Os grandes
descompassos entre moedas alimenta-
riam uma tensão financeira corporativa,
podendo até causar calotes múltiplos. O
desemprego aumentaria. E a provisão de
serviços financeiros básicos, dos bancá-

rios aos seguros, seriam reduzidos, com
uma alta probabilidade de corridas aos
bancos nos membros mais vulneráveis
da zona do euro.

Os controles proliferariam – já que as
economias fracas tentariam limitar a fu-
ga de capitais e as economias fortes resis-
tiriam às entradas excessivas. No proces-
so, o próprio funcionamento do Merca-
do Comum que sustenta o projeto de in-
tegração europeia seriam solapado. A bal-
canização de bancos, mercados financei-
ros e mercados de dívida pública que já
está havendo seria seguida pela balcani-
zação do comércio de bens, serviços, tra-
balho e capital, e um retorno ao protecio-
nismo comercial e financeiro.

Os países que a essa altura já estão ato-
lados em vários anos de gestão da crise
têm amortecedores internos limitados,
se é que têm algum, para absorver novos
choques. Por conseguinte, as rupturas
econômicas e financeiras provavelmen-
te alimentarão uma agitação social e a
disfunção política – solapando ainda

mais o suporte nacional à integração eu-
ropeia. Embora o impacto da catástrofe
seria sentido principalmente pelas eco-
nomias fracas (anteriormente periféri-
cas), os países mais fortes (anteriormen-
te centrais) também seriam substancial-
mente atingidos.

Analisemos cada caso em separado.
Com o retorno a suas moedas nacio-

nais, as economias mais fracas da zona
do euro poderiam recuperar o controle
de um conjunto mais amplo de instru-
mentos de política econômica. Com is-
so, elas teriam meios melhores para bus-
car os ganhos competitivos que são fun-
damentais para restaurar a dinâmica do
crescimento e gerar empregos.

Mas para a eficácia disso seria preciso
uma hábil gestão de uma grande desvalo-
rização monetária. Eles teriam de contra-
balançar pressões inflacionárias signifi-
cativas e os custos mais altos de importa-
ções, ruptura de canais de transmissão
bancários e monetários e custos de risco
crescentes. E, com a Europa toda arruina-

da, eles descobririam que as vantagens
de preço obtidas pela desvalorização cor-
rem o risco de ser erodidas por um colap-
so da demanda regional. Ademais, dado
o descompasso das moedas, um retorno
em larga escala às moedas nacionais po-
deria envolver também uma série de calo-
tes, junto com algumas reestruturações
coagidas e uma conversão forçada de ati-
vos em euros nas novas moedas nacio-
nais depreciadas.

As questões de demanda regional e ca-
lotes também são importantes para as
economias mais fortes. Apesar dos ga-
nhos obtidos em diversificação comer-
cial, incluindo uma maior reorientação
para países emergentes, uma quantidade
significativa de suas exportações ainda é
vendida na Europa. O colapso desse mer-
cado se somaria aos prejuízos causados
pela demandas financeiras em acelerada
erosão sobre o calote de economias mais
fracas de suas dívidas em euros, tanto
diretas como via a provável necessidade
de recapitalizar instituições regionais. A

Fragmentação econômica da
Europa interromperia, a curto
prazo, os fluxos transacionais
de bens, serviços e capitais,
com risco de calotes múltiplos
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Crise está
apenas na
metade, diz
Moody’s
Para agência, reformas ainda não surtiram
efeito na Grécia, Irlanda, Portugal e Espanha

Wolfgang Clement é
apontado como um dos
responsáveis por tentar
desmontar o sistema de
bem-estar social do país

Andrei Netto
CORRESPONDENTE / PARIS

A crise na Europa está apenas na
metade. O diagnóstico foi feito
ontem pela agência de classifica-
ção de risco Moody’s em um rela-
tório sobre a turbulência que atin-
ge Grécia, Irlanda, Portugal e Es-
panha desde 2008.

Segundo a agência, as reformas
estruturais feitas até aqui não de-
volveram o equilíbrio necessário
às economias da Europa, mas
avançaram em áreas como a ba-
lança comercial e a competitivida-
de do trabalho. A Moody’s elogia
a queda do custo da mão de obra
na Espanha, mas adverte que a Itá-
lia ainda está longe de recuperar a
competitividade.

O relatório foi divulgado on-
tem pela agência americana. Se-
gundo seus experts, as reformas
estruturais nos países periféricos
da zona do euro melhoraram o
quadro de turbulência, “mas ain-
da não resolveram totalmente os
desequilíbrios externos que se de-
senvolveram nesses países antes
da crise”, afirma a agência. “A cor-
reção está na melhor das hipóte-
ses na metade, segundo cada país
em questão, e poderá tomar ain-
da vários anos.”

O documento da Moody’s ser-
ve também como panfleto em de-
fesa das reformas estruturais na
Europa – em linhas gerais marca-
das por programas de privatiza-
ção, redução do funcionalismo
público, flexibilização do merca-
do de trabalho e redução do custo
do trabalho. “Esta análise ilustra
igualmente a importância funda-
mental das reformas estruturais
para aumentar a competitividade
de maneira sustentável”, diz a

agência, que considera essas me-
didas mais difíceis de serem ado-
tadas do que a desvalorização do
câmbio, o que em tese não pode
acontecer de forma isolada em
países da zona do euro.

Cortes. Enquanto investidores
seguem esperando reformas na
Europa, a Grécia continua anun-
ciando cortes orçamentários e au-
mentos de impostos para enfren-
tar o risco de abandono da zona
do euro. Ontem, o Ministério da
Economia afirmou que o país terá
de economizar mais € 2 bilhões
nos próximos dois anos para se
adequar às exigências impostas
pela Comissão Europeia, pelo
Banco Central Europeu (BCE) e
pelo Fundo Monetário Interna-
cional (FMI). Esse valor se soma
aos € 11,5 bilhões que o país preci-
sa encontrar para reduzir seu défi-
cit público a 5,5% do Produto In-
terno Bruto nos próximos 24 me-
ses.

Entre as medidas estudadas
por Atenas está a extinção de 40
mil postos públicos. Os detalhes
do novo plano de rigor, entretan-
to, ainda são mantidos em sigilo.
Mas a diretriz é clara: reduzir os
programas sociais do Estado. “A
Grécia tem o estado de bem-estar
social mais oneroso da zona do
euro, e nós não podemos mais pre-
servá-lo à custa de dinheiro em-
prestado”, afirmou ontem o mi-
nistro grego de Finanças, Yannis
Stournaras.

Para o executivo, que se encon-
tra hoje em Bruxelas com Jean-
Claude Juncker, coordenador do
Eurogrupo – o fórum de minis-
tros de Finanças da zona do euro
–, Atenas precisa fazer o que for
necessário para evitar um calote
e sua consequente expulsão do
rol de países que utiliza a moeda
única. “Nós devemos continuar
na zona do euro, porque é a única
escolha que pode nos proteger de
uma pobreza que jamais conhece-
mos", disse o ministro ao jornal
Vima tis Kyriakis.

Nesta semana, o primeiro-mi-
nistro da Grécia, Antonis Sama-
ras, realiza uma turnê por Berlim,
Paris e Bruxelas. Seu objetivo: re-
negociar os prazos de reequilí-
brio fiscal previstos no segundo
plano de socorro ao país, que lhe
garantiu um empréstimo recorde
de € 130 bilhões. / COM AGÊNCIAS
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YANNIS STOURNARAS
MINISTRO DE FINANÇAS DA GRÉCIA
“A Grécia tem o estado de
bem-estar social mais oneroso da
zona do euro, e nós não podemos
mais preservá-lo à custa de
dinheiro emprestado.”

“Nós devemos continuar na zona
do euro, porque é a única escolha
qie pode nos proteger de uma
pobreza que jamais
conhecemos.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 ago. 2012, Economia & Negócios, p. B8.




