
Turquia pede mobilização contra a Síria

Qual seria a possibilidade da re-
tomada do desenvolvimento
nos países europeus?

Desenvolvimento é muito mais
do que poder econômico, envol-
ve capacidade de gerir socieda-
des cada vez mais complexas. Is-
so, somado a um bom sistema
político e à qualidade cultural,
apontam as condições de desen-
volvimento de um país. Atual-
mente, há pouca possibilidade
de prever como isso vai se desen-
rolar nos países europeus. Mas é
evidente que a discussão acerca
da questão econômica tem se so-
bressaído em relação às demais.
Não dá para continuar deixando
de lado a recuperação do cresci-
mento por mais tempo.

O acordo proposto entre a União
Europeia e os Estados Unidospa-
ra a formação de um bloco livre
comérciopodeagirpositivamen-
te nesse sentido ?

O anúncio do acordo entre UE e
EUA é uma tentativa de levantar
o ânimo de ambos os lados. Mas
o acordo é muito difícil, especial-
mente em relação às exigências,
aos transgênicos, aos hormô-
nios, etc. Há muitos pontos di-
vergentes. Mas alguma coisa vai
acabar saindo, sem dúvida.

Quanto tempo a retomada do
crescimento poderá demorar?

Calcula-se que Itália e Espanha
devem demorar cerca de 10
anos para se recuperarem. A Itá-
lia é a que mais sinaliza a dificul-
dade na manutenção dessa situa-
ção. O nível de produção italia-
no hoje equivale ao que o país ti-
nha em 1999. Há uma queda
comparável à que o país experi-
mentou nos anos 1930.

Durante entrevista em Berlim, o premiê turco, Tayyip Erdogan,

convocou a comunidade internacional para agir contra o governo do

presidente Bashar al-Assad. “É hora de todos se unirem contra esse

regime”. O governo acusou um grupo ligado à inteligência síria de

efetuar, no fim de semana, dois atentados com carros-bomba que

mataram 46 pessoas em cidade turca que faz fronteira com a Síria.
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Diante da necessidade urgente de
adotar medidas que incentivem o
crescimento econômico, a União
Europeia tem permitido, afinal, o
arrefecimento do discurso em de-
fesa da austeridade que custou ca-
ro aos países e, principalmente, à
população do bloco nos últimos
anos.

Os discursos sobre o rigor fis-
cal de Alemanha, de um lado, e
França e Itália, de outro, estão em
choque em razão do agravamento
da recessão, do desemprego e da
situação social na Europa. Com is-
so, a UE começou a sinalizar re-
centemente sua disposição de
afrouxar a austeridade. A decisão
ocorre neste momento em razão,
especialmente, de indicadores
que apontam que a recessão que
atinge o bloco tem se mostrado
muito mais longa e profunda do
que o previsto anteriormente.

“Já se reconhece que as medi-
das são contraproducentes. No ce-
nário atual, a crise europeia não
tem saída. A própria Comissão Eu-
ropeia adiou a expectativa de me-
lhora do cenário para o fim do
ano, na hipótese mais otimista”,
diz o embaixador Rubens Ricupe-
ro, diretor da Faculdade de Econo-
mia da Faap.

Segundo ele, o esforço político
para evitar a quebra da unidade
no continente terá de ser muito
grande. “O medo das consequên-
cias foi o que evitou a saída de qual-
quer país do bloco até agora. Teme-
se o caos”, avalia Ricupero. Esse
cenário intensifica a pressão con-
tra a política de austeridade, que
tem se mostrado cada vez mais
contraproducente, destaca o em-
baixador.

Ocorre que Europa sem saída
significa mais prejuízo para o de-
sempenho externo brasileiro, des-
taca Ricupero. “Vale ressaltar que
o impacto disso tudo é muito nega-
tivo para o Brasil. No ano passado,
o país foi muito afetado pela situa-
ção externa e a Europa, grande
compradora brasileira, hoje é
mais um fator de preocupação. A
confiança foi afetada. O comércio
exterior não será beneficiado”,
prevê. “Além disso, é preciso pres-
tar atenção ao fato de o Brasil ser
muito dependente dos bancos eu-
ropeus em empréstimos e finan-
ciamentos”. Na avaliação do em-
baixador, se o bloco conseguir su-
perar a crise, será a partir da geo-
metria variável, ou seja, da possi-
bilidade de agregar outros países.

Leonardo Trevisan, professor
do curso de Relações Internacio-
nais da ESPM, acrescenta que há
outro problema intrínseco a ser so-
lucionado diante do caos europeu:
“Não temos apenas uma crise, mas
uma absoluta falta de referência
teórica para resolver essa crise”,
diz. Por isso, Trevisan destaca que
não vai adiantar continuar jogan-
do rios de dinheiro na economia.
“A Grécia já enfrenta a austeridade
há cinco anos e não consegue sair
dela. Ninguém conhece, de fato, o
tamanho dessa doença. Então,
não é possível tratá-la”, afirma.

Ele destaca ainda mais um fa-
tor que dificulta a saída dessa si-
tuação. “Há na Europa duas veloci-
dades: a do o Norte, que preserva
a exportação, alcança produtivida-
de e se protege do crescimento chi-
nês; e a do Sul, onde os países não
conseguem se recuperar da crise
de jeito algum. Essa crise destaca
o esvaziamento das expectativas
políticas e, nesse cenário, não se
vislumbra a redução do desempre-
go”, diz Trevisan.

Para o embaixador Ricupero,
até mesmo a chanceler alemã, An-
gelaMerkel- queestáentreasprin-
cipais defensoras das medidas aus-
teras -, já chega a reconhecer que
não foi possível alcançar a estraté-
gia de crescimento, mas não irá al-
terar seu posicionamento diante
do país. “O primeiro dever da Ale-
manha é financiar seus devedores,
mas eles relutam em incentivar a
exportação dos outros. Até setem-
bro, quando haverá eleições, a Ale-
manhavaitentarseguraressecená-

rio sem mudança. Hoje o governo
alemão acha que não há limite para
aausteridade.Masdepoisdesetem-
bro os alemães terão de reconhecer
que essa política não deu certo”.

Segundo Trevisan, a última coi-
sa que será prometida na Alema-
nha nesses meses que antecedem
as eleições gerais é o fim da austeri-
dade. “Os alemães continuam vo-
tando na política de austeridade,

cerca de 70% deles aprovam Ange-
la Merkel”, lembra.

Rubens Ricupero acrescenta
que a Alemanha não contribui pa-
ra a demanda global, ao mesmo
tempo em que resiste em aumen-
tar o consumo e os salários. “A Ale-
manha vive da demanda global e
vem registrando consistentemen-
te superávits altíssimos em conta
corrente”, diz.
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‘Chance de
recuperação
rápida é
pequena’
O diretor da Faculdade de
Economia da Faap acha difí-
cilospaíseseuropeusencon-
trarem uma saída de curto
prazo para a crise e diz que a
retomadadocrescimentoexi-
girá medidas ainda não pen-
sadas

▲

FrancoisLenoir/Reuters

Austeridade dá lugar
ao crescimento na UE

TENSÃO NO ORIENTE

RubensRicupero:nãoémaispossívelpostergarocrescimento

O afrouxamento ocorre
neste momento em
razão de indicadores
que apontam que a
recessão que atinge o
bloco tem se mostrado
muito mais longa e
profunda do que o
previsto anteriormente

Discurso em defesa de medidas mais duras foi arrefecido em razão dos indicadores que

apontam o fortalecimento da crise no bloco europeu e impedem sua recuperação
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 maio 2013, Mundo, p. 28.




