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A Grécia não tem outra saída se-
não reestruturar sua dívida. A
avaliação é do economista Bar-
ry Eichengreen, da Universida-
de da Califórnia, em Berkeley.
Para ele, a União Europeia, o
Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) e o governo grego es-
tão administrando muito mal a
crise do país, e já deveriam ter
apresentado um programa de
reestruturação da dívida, nos
moldes do calote argentino de
2002, quando anunciaram, no
último fim de semana, o pacote
de socorro de € 110 bilhões.

Eichengreen acha, porém, re-
mota e desastrosa a ideia de a
Grécia abandonar o euro. Ele é
autor de um conhecido traba-
lho acadêmico, posteriormente
resumido em artigo à imprensa,
que mostra que uma tentativa
de sair do euro produziria imen-
sa desvalorização da nova moe-
da e uma crise financeira de pro-
porções épicas. Articulista do
Estado, o economista falou por
telefone com a reportagem.

● O que o sr. acha da possibilida-
de de a Grécia abandonar o euro?
Se o governo estiver preparado
para fechar o sistema financei-
ro e fazer um corralito como
na Argentina, e fechar os mer-
cados financeiros por semanas,
poderia então promover um de-
bate sobre a reintrodução da
dracma e fazê-lo. Mas nós vi-
mos o que aconteceu nas ruas
da Grécia esta semana. Imagi-
na como eles reagiriam se o
presidente aparecesse na TV e
dissesse que está fechando os
bancos e suspendendo o aces-
so das pessoas às suas contas
bancárias, proibindo-as de
comprar e vender ações e bô-
nus nos mercados e talvez até
de sair do país temporariamen-
te enquanto se faz o novo ar-
ranjo cambial. Sair do euro sig-
nificaria uma crise muito
maior do a que a Grécia experi-
mentou até agora. Seria uma si-

tuação muito mais difícil do
que a da Argentina em 2001.

● O que a Grécia tem de fazer?
Eles terão de reestruturar a sua
dívida, e isso é totalmente dife-
rente de sair do euro. Na verda-
de, o FMI cometeu um erro por
não ter feito da reestruturação
da dívida parte do pacote que
anunciou no fim de semana pas-
sado. Os mercados não acredita-
ram no pacote. E os spreads (ju-
ros) dos bônus gregos não decli-
naram, porque o programa do
FMI mostra que a dívida grega
continua a crescer como pro-
porção do PIB por mais quatro
anos, chegando a um pico de
150%. Isso não vai funcionar, e
os gregos terão de reestruturar.
Com a ajuda do FMI e da União
Europeia, os detentores de bô-
nus terão de incorrer substan-
ciais perdas. Os mercados estão
excitados e voláteis, porque o
governo grego, o FMI e a Comis-
são Europeia estão em estado
de negação sobre isso. Esse é o
problema fundamental.

● O sr. sabe quando isso vai acon-
tecer?
Sabemos que, quanto mais eles
esperarem, mais difícil vai se
tornar e mais caro será para to-
do mundo envolvido. O proble-
ma é que ninguém fez o traba-
lho preparatório. Eles deveriam
ter um plano de reestruturação
para anunciar no domingo pas-
sado. E diriam, que além de tu-
do o que foi decidido na oca-
sião, os detentores de bônus da
Grécia teriam um menu com

três tipos de bônus novos para
escolher. Se o investidor esti-
vesse disposto a incorrer num
grande desconto, poderia pegar
um bônus de curto prazo, e sair
em dois anos. Quem estivesse
disposto a ficar com um bônus
de dez anos perderia menos.
Haveria 60 dias para decidir, e
até o fim do prazo a expectativa
seria de obter 90% de participa-
ção e os antigos bônus perde-
riam validade. Só estou exempli-
ficando, claro. A Argentina fez
isso em 2002 e o fato de que a
Grécia não fez ainda é um pro-
blema muito sério.

● É possível fazer uma reestrutu-
ração da dívida grega de forma
ordeira?
Acho que sim, e é essencial que
o façam, para que consigam ob-
ter a cooperação que precisam
dos parceiros sociais.

● Como assim?
O grande problema é saber co-
mo os sindicatos, os aposenta-
dos e todo mundo aceitarão
grandes cortes, de 10% ou mais,
nos seus salários, aposentado-
rias e benefícios, enquanto 10%
do PIB estará indo para os de-
tentores de bônus – assim é o
plano atual. As pessoas pen-
sam: todo mundo vai levar uma
pancada nos seus rendimentos
e 10% do PIB vai para detento-
res de bônus? De jeito nenhum!
Dessa forma, os parceiros so-
ciais não vão aceitar a dor e o sa-
crifício. Os detentores de bô-
nus têm de contribuir, numa
reestruturação da dívida clara,
transparente e, espera-se, ordei-
ra. Mas terá de acontecer, de
um jeito ou de outro. Há o me-
do de que seja desordenada.
Mas o medo não permite que se
evite o inevitável, e reestrutu-
rar é inevitável. Podem fazer
bem feito ou malfeito, mas te-
rão de fazê-lo.

● Qual o impacto no euro da cri-
se grega?
Essa crise arranhou a reputação
do euro, porque mostrou que
as pessoas nas instituições res-
ponsáveis por gerir a moeda
não estão à altura do trabalho.
Elas demoraram muito tempo
para reconhecer o problema, e
para fazer qualquer coisa em re-
lação a ele, porque o governo

alemão estava esperançoso de
adiar a questão até depois das
eleições regionais. E isso por-
que o resgate era impopular en-
tre os eleitores alemães.

● Mas isso fará o euro se desvalo-
rizar e perder importância?
Hoje, todos esperam que o euro
se enfraqueça mais em relação
ao dólar, porque haverá prolon-
gados problemas financeiros na
Europa, e eles podem afetar ne-
gativamente o crescimento eu-
ropeu. Mas eu gostaria de lem-
brar que, no ano passado, todos
achavam que o dólar estava fa-
dado ao declínio, que iria per-
der o status internacional, e es-
te ano todo mundo acha que é
o euro que está fadado ao declí-
nio e vai perder o papel de moe-
da internacional. Mas essas são
as duas principais moedas do
mundo, vão permanecer nessa
condição. As cotações entre
elas vão flutuar, a parcela nas re-
servas internacionais, do euro e
do dólar, vai ter oscilações, mas
não acredito que todos os paí-
ses na vizinhança da Europa
que denominam seus bônus in-
ternacionais em euros, que fa-
zem seu comércio internacio-
nal em euros, vão parar de fazê-
lo como resultado dessa crise.

● Qual o efeito da crise grega,

que ameaça se alastrar a outros
países da Europa, no mundo?
Como eu disse, até agora a crise
foi muito mal administrada pe-
los europeus e pelo FMI. Se con-
tinuar assim, nós teremos um
duplo mergulho (uma nova re-
cessão) na Europa. E a China ex-
porta mais à Europa do que aos
Estados Unidos. O duplo mer-
gulho vai nos afetar a todos.
Ainda há tempo para que os res-
ponsáveis coordenem a sua
atuação e comecem a gerir me-
lhor essa crise. Se fizerem isso,
podem evitar um duplo mergu-
lho. Então não haverá grande
impacto na economia mundial.
Mas eles têm de mudar a forma
pela qual vêm gerindo a crise.

● E a América Latina e o Brasil
podem ser afetados?
Se a Europa tiver um duplo mer-
gulho, a China vai desacelerar,
já que a Europa é seu principal
mercado. E, se a China desacele-
rar, países que exportam com-
modities, como o Brasil, serão
afetados também.

● Como a crise europeia pode
afetar os Estados Unidos?
De forma similar. Nós aprende-
mos que não existe essa coisa
chamada de descolamento. Os
Estados Unidos exportam pesa-
damente para a Europa. Um ou-

tro fator é que as pessoas se tor-
naram mais cientes dos proble-
mas de déficit público. As pes-
soas ficaram cientes que Espa-
nha, Portugal e outros países eu-
ropeus têm esse problema, e se
perguntam sobre quem mais
tem. A resposta é: os Estados
Unidos. Então, em algum mo-
mento, as pessoas poderiam co-
meçar a se preocupar mais com
o déficit americano. Nós nos be-
neficiamos de taxas de juros
muito baixas no momento, por-
que temos a confiança do inves-
tidor. Mas poderíamos chegar a
uma situação na qual as pes-
soas se preocupem mais sobre
nosso déficit também, o que fa-
ria os juros subirem.

● Poderia desacelerar a econo-
mia americana?
É concebível, mas não conside-
ro provável. Mas isso aumenta
a urgência de os Estados Uni-
dos montarem um plano crível
de consolidação fiscal de médio
prazo. Não acho que devería-
mos começar a reduzir o déficit
orçamentário este ano, porque
a economia apenas começa a se
recuperar. Mas precisamos de
um plano para o futuro. Se não
preparamos um, os investido-
res começarão a se preocupar
conosco. Mais ainda agora, de-
pois do problema grego.

Para economista,
país já deveria ter
apresentado plano
semelhante ao do calote
argentino de 2001

N ão foi uma quinta-feira ne-
gra, mas se aproximou dis-
so. Foi a crise europeia,
com ninguém acreditando

na eficiência do pacote de socorro à
Grécia, sim, mas, acima de tudo, um
erro ainda não totalmente esclareci-
do na Bolsa de Nova York. Um opera-
dor teria trocado “milhões” por “bi-
lhões” de dólares, com perdas de
US$ 1 trilhão em valores de ações. As
operações de 20 minutos foram can-
celadas, mas o índice Dow Jones che-
gou a cair mais de 6% na quinta-feira,
5,7% na semana mais volátil desde a
crise de 2008. Não fosse isso, o estra-
go provocado pela Grécia teria sido
menor. No Brasil, a Bovespa foi atrás,
com queda de 6,9% na semana.

Não podem errar mais. De qualquer
forma, erro humano em Nova York ou
ceticismo, confirma-se que o mercado
financeiro está vivendo dias perigosos.
Qualquer passo ainda mais errado dos
chefes de Estado e ministros das Finan-
ças, que se reuniram isoladamente nes-
te fim de semana, poderá se desastroso.

Na sexta-feira, todo mundo saiu cor-
rendo para baixar a temperatura: Oba-
ma, Sarkozy, Merkel, o FMI, o Banco
Central Europeu. Mesmo assim, havia
ainda muita fumaça no fim do dia, sem
sinal de que o fogo iria baixar. Um fato
está cada vez mais claro: a Europa não
sairá tão cedo dessa crise.

No Brasil. Aqui, não há tanta euforia.
Há, sim, muita cautela. O Banco Central

confirma isso com o aumento dos juros
de 0,75 ponto e diminuição da liquidez
no mercado. O ministro da Fazenda ad-
mite um crescimento de 6% a 6,5%, e
aceitou a nova política restritiva do BC,
mesmo porque a inflação não para de
subir.

A crise europeia pode ter dois efeitos
positivos, mas ao mesmo tempo contra-
ditórios, no Brasil. O primeiro é provo-
car uma queda dos preços dos produtos
importados da Europa e outros países
mais afetados. Isso ajudaria a conter as
pressões inflacionárias. O aspecto nega-
tivo é a substituição gradual – algumas
vezes nem tanto – da produção nacional
pela estrangeira. Não é ainda tão grave,
porque o consumo interno continua
crescendo, mas desestimula investi-

mento na oferta, já apertada, elevando
preços. Se o aumento da demanda conti-
nuar superando a oferta e se intensifi-
car, podemos perder os ganhos com a
importação a preços menores. Mesmo
com juro maior, a tendência de deman-
da é de crescer com o inegável aumento
da renda das classes de menor poder
aquisitivo. São as que mais consomem.

O efeito commodities. Este preocupa
e muito. A queda da atividade econômi-
ca na Europa já está provocando redu-
ção dos preços das commodities agríco-
las e minerais, que sustentam nossas ex-
portações. Na sexta-feira, incluindo o
petróleo, eles caíram 3,9%. Na semana,
8,7%. Parece ser só o começo. Há claros
sinais de agravamento, na medida em
que a China, nosso grande mercado, co-
meça a reduzir o crédito e a liquidez na
economia, a economia europeia se re-
trai e a dos EUA vem crescendo menos.

Olha o déficit. Há aqui também um du-
plo efeito: o aumento das importações,
associado ao crescimento econômico
de 6,5%, reduziria ainda mais o pouco
superávit que resta. Ele se transforma-
ria logo em déficit comercial. É um risco
que de forma alguma podemos aceitar
nesta fase de deterioração das contas
externas. Importaríamos mais a preços
menores, contendo talvez a inflação,

mas teríamos também uma receita
menor nas exportações de commodi-
ties, gerando déficit na balança co-
mercial.

Pacote exportador. Tal risco pode-
ria ser superado por uma política ex-
portadora agressiva, que não veio, de
forma alguma, no tão esperado e de-
cantado pacote de “estímulo” anun-
ciado pelo governo na quarta-feira.
Uma simples e nebulosa sombra de
“política comercial”. Só salvou a cria-
ção do Eximbank Brasil.

Crédito externo mais caro. O agra-
vamento da crise europeia pode au-
mentar a taxa de juros nas operações
de crédito internacional, mas nós já
pagamos um dos menores juros do
mundo e não estamos precisando le-
vantar muito mais no exterior. A colu-
na é realista, o mercado não será mais
o mesmo, poderá haver redução nas
linhas de crédito externo, mas não
como ocorreu na crise financeira. En-
quanto o governo continuar manten-
do uma política fiscal, econômica e
monetária correta, aumentando as
reservas, o Brasil será um dos últi-
mos a ser atingido pelo furacão. Bas-
ta ficar atento. E parece que por en-
quanto estamos. Sem rufar de tambo-
res ou pessimismo exagerado.
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