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FRANKFURT

O presidente do Banco Central
Europeu (BCE), Mario Draghi,
mandou um sinal claro durante
entrevista ontem – depois de o
banco manter a taxa básica de
juros inalterada em 0,75%–, que
a instituição não está com nenhu-

ma pressa em cortar os juros.
Draghi reiterou também que a
posição da política monetária do
BCE continuará acomodatícia
“enquanto for necessário”.

“Permaneceremos em modo
de alocação total de liquidez en-
quanto for necessário”, afirmou,
acrescentando que “nós discuti-
mos a possibilidade de fazê-lo (o
corte). O consenso que prevale-
ceu foi que os juros devem ficar
inalterados”.

Draghi disse também que pre-
vê que a economia da zona do
euro comece a se recuperar “na
segunda parte deste ano” após o

BCE cortar as projeções para o
Produto Interno Bruto (PIB). O
banco agora espera que a econo-
mia registre contração de -0,9%
a -0,1% neste ano e expansão de
entre zero e 2% em 2014.

Apesar de ter revisado leve-
mente para baixo suas expectati-
vas para o crescimento econômi-
co, Draghi disse que as expectati-
vas para a inflação continuam
“firmemente ancoradas”. O
BCE espera que a inflação anual
na zona do euro fique entre 1,2%
e 2% em 2013 e entre 0,6% e 2,0%
em 2014 – projeções praticamen-
te inalteradas em relação a leitu-
ras anteriores.

Euro. Sobre o câmbio, Draghi
não mencionou explicitamente
o fortalecimento do euro como
um fator limitador do crescimen-
to, o que forneceu menos razão
para que os operadores vendes-
sem a moeda, que atingiu uma
máxima no mês em relação ao

dólar durante a coletiva.

Socorro. Draghi indicou que o
programa de compras de bônus
do BCE, conhecido como Tran-
sações Monetárias Completas

(OMT, na sigla em inglês), não
será uma tábua de salvação para
países europeus em dificulda-
des, fazendo referência especifi-
camente a Portugal e Irlanda.

O programa poderá ser usado

para facilitar a saída dos dois paí-
ses de seus programas de resga-
te. “OOMT nunca foi pensado,
ou criado para dar suporte ao
acesso de países aos mercados”,
afirmou Draghi, explicando que
os países que quiserem ser elegí-
veis para o programa deverão es-
tar no mercado de dívida por con-
ta própria.

Sobre a Itália, Draghi procu-
rou acalmar os investidores so-
bre o impasse político no país
após as eleições, realizadas há
duas semanas. Segundo ele, a cri-
se política na Itália está tendo
um efeito limitado na zona do
euro por causa da volta da con-
fiança dos investidores. “Os polí-
ticos e a imprensa estão mais im-
pressionados com a situação do
país do que os mercados.” O pre-
sidente do BCE ressaltou que o
“ajuste fiscal pelo qual a Itália es-
tá passando vai continuar”, ape-
sar do impasse político. /
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Precedente americano para a Europa de hoje

BCE mantém juros
e não dá sinais de
cortes no curto prazo

Q uando os economistas ale-
mãs estudam como resga-
tar o euro, frequentemen-
te se inspiram num ho-
mem que morreu em con-

sequência de um duelo, há 200 anos.
Estudiosos como Hans-Werner
Sinn, do Institute for Economic Re-
search (Ifo) de Munique, e Wolfgang
Franz e seus colegas do Conselho ale-
mão de Especialistas Econômicos,
descobriram um novo modelo: o do
americano Alexander Hamilton, o
primeiro secretário do Tesouro do
país, que foi morto em duelo pelo vi-
ce-presidente Aaron Burr, em 1804.

Os acadêmicos notaram surpreen-
dentes paralelos entre os problemas
da zona do euro da atualidade e os
Estados Unidos nos seus primór-
dios. Assim como a União Europeia
hoje, no final do século 18 os EUA
constituíam uma frágil aliança de es-
tados independentes mais que um or-

ganismo federal. Os problemas econô-
micos e políticos também mantêm con-
siderável semelhança. Alguns estados,
como a Carolina do Sul e o Massachu-
setts, revoltavam-se sob o peso das dívi-
das decorrentes da Guerra da Indepen-
dência, mas não encontravam quem
lhes emprestasse mais dinheiro.

Outros, particularmente a Virginia,
haviam posto em ordem suas finança,
mas recusavam-se a ajudar seus parcei-
ros menos afortunados. A disputa pelo
dinheiro ameaçava destruir a jovem
união. Mas Hamilton, na época com
cerca de 35 anos, recém-nomeado se-
cretário de Estado, conseguiu solucio-
nar a crise da dívida e salvou os Estados
Unidos.

A zona do euro poderia aprender algu-
ma lição do capitalismo emergente da-
quela época? O pensamento de um jo-
vem que lutou pela independência e ad-
quiriu seus conhecimentos de econo-
mia nos livros, poderá tornar-se relevan-
te nos dias de hoje? O presidente do Ifo,
Sinn, acredita que sim. A experimenta-
ção empreendida naqueles primeiros
anos de existência dos Estados Unidos
constitui um “precedente interessante
para a Europa de hoje”, e Hamilton foi
uma espécie de herói, segundo conclui
um novo estudo do European Econo-
mic Advisory Group (EEAG), que Sinn
e seus coautores pretendem apresentar
na próxima semana.

Um plano corajoso. Na realidade, Ha-
milton, que fora ajudante do General

George Washington na Guerra de Inde-
pendência, em 1790 elaborou um plano
corajoso. Seu propósito era impedir
que algum dos outros 13 Estados deixas-
se de pagar suas dívidas, e que isto pu-
desse afetar negativamente a credibili-
dade da jovem república.

Hamilton, formado em Direito, era
partidário do princípio segundo o qual
“As promessas devem ser mantidas” na
política e nos negócios. E estava conven-
cido de que isto se aplicava também ao
pagamento das dívidas.

Entretanto, na vida privada, este pai
de oito filhos, teve dificuldade para cum-
prir o que ele se propusera. Frequente-
mente, por exemplo, mostrava interes-

se por outras mulheres que não aquela
com a qual estava casado. Mas seu plano
econômico funcionou. O governo fede-
ral assumiu todas as dívidas dos vários
estados e as reuniu num fundo ao qual
chamou de fundo de amortização da dí-
vida. Também introduziu vários impos-
tos, por exemplo sobre bens de luxo,
bebidas alcoólicas, e particularmente o
uísque.

Hamilton usou as receitas para amor-
tizar as dívidas de guerra, e conseguiu
assim reduzir os altos custos dos juros a
4%. A consequente queda dos juros esti-
mulou a economia, e a recuperação trou-

xe mais receitas para os cofres do gover-
no. Em poucos anos, Hamilton pôde eli-
minar grande parte da enorme dívida
dos EUA.

Sinn e seus colegas acreditam “que a
lógica de uma fonte interna de renda
também se aplica à Europa moderna”.
Segundo eles, a União Europeia deveria
arrecadar recursos do planejado impos-
to sobre transações financeiras. Mas is-
to não é tudo. “A longo prazo, e analoga-
mente ao sistema de Hamilton, seria ne-
cessária uma ordem fiscal fundamental-
mente modificada, que previsse a admi-
nistração conjunta da receita alfandegá-
ria ou do imposto sobre o valor agrega-
do”.

Pacto de pagamento. O fundo de
amortização da dívida idealizado por
Hamilton levou o conselho de especia-
listas econômicos da Alemanha a criar
um “pacto de pagamento da dívida para
a Europa”.

Segundo este plano, os países mem-
bros reuniriam parte do seu passivo
num fundo comum e o usariam para
amortizar a dívida. Os especialistas eco-
nômicos elogiam efusivamente as con-
sequências do trabalho de Hamilton.
“Ele contribuiu para garantir a credibili-
dade dos Estados Unidos, criando um
amplo mercado de títulos e permitir o
refinanciamento a juros baixos”.

O que se questiona é se os líderes nas
capitais da Europa que lutam para sal-
var o euro estarão dispostos a se inspi-
rar em Hamilton, porque o fundo da dí-

vida do americano era em última ins-
tância uma união de passivos. Os bô-
nus comuns com os quais ele refinan-
ciou dívidas antigas hoje são conheci-
dos como eurobônus.

Ambas as ideias provocam profun-
das reações em algumas capitais, par-
ticularmente Berlim. A chanceler An-
gela Merkel e o ministro das Finan-
ças, Wolfgang Schäuble, membros
do partido de centro-direita União
Democrática Cristã (CDU), só estão
dispostos a aceitar estas ideias se for
criada uma união política como con-
trapeso à união monetária.

Não obstante, a estratégia de Ha-
milton prova que, aplicando-a em
sentido contrário, ela não está neces-
sariamente destinada ao fracasso. Pa-
ra ele, a união fiscal e a união política
sempre foram as duas faces de uma
moeda. Não só ele considerava seu
plano uma iniciativa contra a crise da
dívida, como também como um fator
de fortalecimento da coesão das anti-
gas colônias mediante o desmantela-
mento de um poderoso governo cen-
tral. A redução conjunta da crise e o
restabelecimento da credibilidade
conjunta “cimentará ainda mais a
união dos Estados”, afirmou. Hamil-
ton, cuja imagem está impressa na
nota de US$ 10 até hoje, provou que
estava certo. Os EUA continuam exis-
tindo, e o presidente americano Ba-
rack Obama nomeou recentemente
o 75º sucessor de Hamilton. /
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Acadêmicos notaram
surpreendentes paralelos
entre os problemas da zona
do euro da atualidade e os
EUA nos seus primórdios
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Brics quer banco
para investir
em infraestrutura
Capital inicial de US$ 50 bi complementaria outros organismos
multilaterais que já estão com a capacidade de crédito limitada

Estímulo ao setor. Ideia é de que instituição siga estratégia usada pelo governo Dilma

Crise política. Draghi tentou acalmar investidor sobre Itália

Adriana Fernandes / BRASÍLIA

Os líderes dos países que inte-
gram o grupo do Brics (Brasil,
China, Índia, Rússia e África
do Sul) devem aprovar na pró-
xima reunião de cúpula, no
fim deste mês, a criação de um
banco de desenvolvimento pa-
ra financiar projetos de in-
fraestrutura de longo prazo. O
banco de desenvolvimento do
Brics deverá ter capital inicial
de US$ 50 bilhões e vai funcio-
nar como complementação
aos outros organismos multi-
laterais, como o Banco de Inte-
ramericano de Desenvolvi-
mento (BID) e o Banco Mun-
dial (Bird), que estão com a ca-
pacidade de empréstimo limi-
tada.

Um integrante do governo bra-
sileiro que acompanha as nego-
ciações, disse ao Estado que a
tendência é que na cúpula tam-
bém seja lançada oficialmente a
proposta de um fundo de reser-
va de contingência para ser aces-
sado pelos países do grupo em
caso de crise financeira. Com o
sinal verde dos líderes dos cinco

países, o próximo passo será de-
talhar a estrutura do banco e do
fundo de reservas para que come-
cem as suas operações.

A ideia é que o banco tenha
uma estrutura enxuta e trabalhe
com uma relação entre emprésti-
mos concedidos e patrimônio da
instituição (conhecida como ala-
vancagem no jargão financeiro)
não muito alta para obter assim
uma classificação de risco (ra-
ting) adequada para uma capta-
ção com custo mais baixo. A pro-
posta em discussão prevê que ca-
da um dos países do grupo tenha
uma participação igual no capi-
tal do banco de US$ 10 bilhões.
Desse montante, US$ 2 bilhões

seriam pagos e os US$ 8 bilhões
restantes funcionariam com ga-
rantias em caso de necessidade.

A proposta prevê uma integra-
lização do capital num prazo de
cinco anos.

O banco poderá financiar in-
vestimentos em infraestrutura
nos países do grupo e também
em outras economias em desen-
volvimento. Como não existe
perspectiva de aumento de capi-
tal nos atuais organismos multi-
laterais, o banco do Brics funcio-
naria como um instrumento adi-
cional de intermediação finan-
ceira para captar recursos a um
custo mais baixo para depois em-
prestar aos investidores.

Na avaliação do interlocutor
do governo, o banco vai na dire-
ção do movimento que acontece
no Brasil de estímulo aos proje-
tos nas áreas de infraestrutura
para acelerar o crescimento eco-
nômico, direcionando a poupan-
ça global para esse tipo de investi-
mento. “É um instrumento a
mais que ajuda a abrir projetos
de longo prazo. A necessidade
de infraestrutura é muito grande
e as instituições que existem não

dão conta.”
Segundo a fonte, não procede

informação de que o grupo pode
oferecer a países como Estados
Unidos e Reino Unido uma parti-
cipação de até 45% no banco de
desenvolvimento, conforme fon-
tes da Índia informaram ontem.
O que está em estudo é a adesão
de outros países ao banco, mas
que entrariam numa categoria di-
ferente de ação. “Ainda não há
consenso sobre se países desen-

volvidos poderiam participar e
menos ainda em que condi-
ções.”

Segurança. O fundo de reser-
vas, que funcionará com um re-
de de proteção (firewall), pode-
rá ter entre US$ 80 bilhões e US$
120 bilhões. Nesse caso, o fundo
será “virtual” e os recursos só se-
rão colocados à disposição quan-
do houver a necessidade. A ideia
é ter uma estrutura semelhante

à experiência de Chiang Mai
(fundo comum de China, Japão,
Coreia e outros países asiáticos)
e dos próprios europeus, que ago-
ra têm o próprio fundo de reser-
vas. Se algum dos países do Brics
tiver uma crise no balanço de pa-
gamentos e precisar de recursos
para as suas reservas, poderá re-
correr ao fundo.

A reunião de cúpula do Brics
está marcada para os dias 26 e 27,
na África do Sul.

Presidente do banco
prevê que economia
da zona do euro vai
começar a se recuperar
‘na segunda parte do ano’

● Estrutura

No final do século 18, os EUA
constituíam uma frágil aliança
de Estados independentes
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US$ 10 bi
seria a participação no capital do
banco de cada um dos países

US$ 2 bi
seriam pagos e o restante funcio-
naria como garantia

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 mar. 2013, Economia & Negócios, p. B12.




