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Conselho do Banco Central Europeu se reúne esta semana e deve apresentar proposta de resgate a países 
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Após o fim das férias de verão 
na Europa, o mês de setembro 
deve ser decisivo. A forma que 
o Banco Central Europeu 
(BCE) encontrará para ir ao so-
corro das economias da zona 
do euro é o principal debate 
atual e concentra as atenções 
de quem acompanha a crise da 
dívida. Nesta quinta-feira, o 
conselho da autoridade mone-
tária se reúne e deve anunciar 
o plano de resgate das econo-
mias em dificuldade. 

Até lá, seu presidente, Mario 
Draghi — que, recentemente, 
afirmou que faria tudo para 
salvar o euro —, terá uma roti-
na dura de negociações, na 
tentativa de driblar a oposição 
alemã. Na semana que vem, é a 
vez de a Corte Constitucional 
da Alemanha decidir se o país 
pode participar ou não do fun-
do permanente de resgate. 

— O dia 6 de setembro será o 
primeiro momento decisivo de 
muitos que teremos nos próxi-
mos meses. A grande expecta-
tiva é sobre qual será o modelo 
de resgate que o BCE vai apre-
sentar, se um resgate mais 
brando, sem muitas condições 
e com compra de títulos de Es-
panha e Itália. Ou um formato 
mais duro. A Alemanha se 
mantém contra, e haverá dis-
cussões — diz o professor de 
Economia da Universidade de 
Barcelona Juan Tugores. 

CICLO DE TENSÕES 
Na avaliação do professor do 
curso de Relações Internacio-
nais da ESPM-SP Leonardo 
Trevisan, pode estar se aproxi-
mando o momento em que as 
discussões intermináveis po-
dem não ser mais possíveis: 

— Nas próximas três ou qua-
tro semanas, haverá um ciclo 

de tensões. Não é possível 
mais para o Banco Central Eu-
ropeu comprar tempo. 

Para Tugores, se não houver 
um anúncio expressivo esta se-
mana e a aprovação da Corte 
por uma participação da Ale-
manha no fundo de resgate, a 
Europa estará fadada a mais 
meses de indefinição. 

— Se a reunião do conselho 
do BCE e a Corte alemã derem 
o sinal verde, setembro pode 
ser um mês de decisões. Mas 
se não se avança, a Europa se-
gue condenada a discussões e 
discussões, como vem ocor-
rendo nos últimos três anos. E 
a situação está cada vez pior — 
afirma o espanhol. 

COLAPSO NÃO É CENÁRIO BASE 
Outros economistas, no entan-
to, acreditam que há risco de 
continuidade de ações lentas 
na zona do euro. 

— Em vários momentos pa-
recia que a Europa ia caminhar 
para o colapso, mas uma me-
dida ou uma declaração apla-
cavam a situação. A expectati-
va é que o BCE sinalize como 
será seu retorno ao mercado 
de títulos, mas a forma como 
isso se dará não está clara — 
diz o economista da Tendênci-
as Silvio Campos Neto. 

Para o diretor do Instituto 
Alemão para Pesquisa Econô-
mica (DIW, na sigla em ale-
mão) Ansgar Belke, algumas 
das questões controversas so-
bre o plano de compra de títu-
los soberanos do BCE são o ní-
vel de taxa de juros para a com-
pra dos títulos e o momento de 
intervenção nas economias. 

— Como o BCE vai reagir se 
um país quebra suas promes-
sas de reforma? O BCE vai ser 
capaz de parar imediatamente 
a compra de títulos e arriscar 
uma moratória desordenada, 
com riscos para toda a zona do 

Sem crescimento. Expectativa de economistas é que só Alemanha deve evitar contração de economia em 2012. Crescimento de 2013 estaria comprometido 

euro? Essas são algumas ques-
tões — apontou Belke. 

A despeito do agravamento 
da crise da dívida, o cenário de 
fim do euro ainda é o menos 
provável, diante de suas conse-
quências. 

— A Europa não vai deixar o 
sistema financeiro quebrar. 
Não vejo um cenário de ruptu-
ra. Uma ruptura na zona do eu-
ro faria a crise do Lehman Bro-
thers parecer uma crise de pi-
poqueiro — opina o professor 
da FEA/USP Simão Davi Silber. 

Silvio Campos Neto compar-
tilha da opinião de que não ha-
verá um colapso. A saída de 
um país da zona do euro, expli-
ca ele, geraria incerteza, e os 
problemas dificilmente ficari-

am restritos a um país. 
— Seria uma turbulência sig-

nificativa — alerta. 

ANO SERÁ DE RECESSÃO 
Se há dúvidas sobre a forma de 
ajuda aos países, o mesmo não 
ocorre quando se trata das pro-
jeções para a economia. O de-
sempenho será diferente em 
cada país, mas apenas a Ale-
manha, e talvez a França, deve 
escapar de recuo do Produto 
Interno Bruto (PIB, soma de 
bens e serviços produzidos 
num país) em 2012. 

Em relatório recente, a agên-
cia Moody's apontou sua pro-
jeção de uma contração de 
0,5% da economia da zona do 
euro. A Alemanha deve crescer 

0,5%, enquanto a França ficará 
estagnada, a Espanha terá re-
tração de 1,5%, e a Itália, de 2%. 
A agência considera que a crise 
da dívida do euro pode se agra-
var e é hoje o maior risco para a 
economia global. Para 2013, a 
estimativa é de um crescimen-
to entre 0,5% e 1,5%. 

— O quadro será visivelmen-
te recessivo em 2012 e 2013 — 
afirma Leonardo Trevisan. 

Para Silvio Campos Neto, até 
mesmo o crescimento de 2013 
já está comprometido: 

— As economias de Itália, Es-
panha, Portugal e Grécia vão 
sofrer este ano. Só a Alemanha 
deve se salvar. E mesmo 2013 
será afetado. Na melhor das hi-
póteses, haverá estagnação. 

"Uma ruptura na 

zona do euro faria a 

crise do Lehman 

Brothers parecer 

uma crise de 

pipoqueiro" 
Simão Davi Silber 
professor de Economia da 
FEA/USP A ut
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Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 2 set. 2012, Economia, p. 29.




