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reiro de 2012 que só “pagam” se a
economiaatingirumdado cresci-
mento até 2022. Por serem “hed-
ge funds”, que tendem anegociar
nocurtoprazo,nãoquererãocon-
servar os títulos até essa altura,
mas as apostas comprovam que
sãocadavezmaisosqueacreditam
queofluxodenotíciaspositivasso-

breaGréciacontinuará.
Os sinais de que a economia

terá tocado no fundo, ainda que
um crescimento sólido possa es-
taraindalonge no horizonte, tem
sido o suficiente para melhorar a
imagem da Grécia aos olhos dos
investidoresglobais.Masofactor
crucialéqueasaídadoeuroéago-
ravistacomo menos provável. Só
perante riscos menores de saída
do euro (nos mercados baptizada
de“Grexit”)sepodefalarnumare-
cuperação (“Greekovery”).

Contudo, Nikos Lianeris diz
que “o risco de saída do euro só
será 100% afastado quando hou-
verumalíviodadívidaaosfundos
europeus”. Stergios Leventis, da
Internacional Hellenic Univer-
sity, concorda que “cresce a per-
cepção de que umanovareestru-
turação é inevitável e incidirá so-
breadívidaàEuropa”.A hipótese
tem sido descartada por figuras
próximas de Berlim, mas o presi-
dente do Eurogrupo admitiu em
Maio que “algum tipo de alívio”
pode serequacionado em2014.

Economia grega
está estagnada.
O que é um bom
desenvolvimento
após três anos
de depressão.
CHRISTIAN SCHULZ

Economista do Berenberg

Fonte: Bloomberg, Eurostat
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“A dívida ainda é insustentável
e terá de haver um novo perdão,
mas só após as eleições alemãs”

A recuperação dos preços de acções 
e da dívida gregas diz-nos que tam-
bém a economia pode recuperar? 
Osmercadosestãocompleta-

mente dissociados da realidade.
Mas isso não significa que este-
jam a agir de forma irracional,
pelocontrário.Nãoháquaisquer
dúvidas de que a dívida é insus-
tentávele que iráhaverumater-
ceirareestruturação.Houveoen-
volvimento do sectorprivado na
operação de troca em Fevereiro
de2012earecomprafeitaemDe-
zembro, que causou perdas so-
bretudoaosbancosnacionais.Na
verdade, a Grécia é o único país
domundoquereestruturouadí-
vida de forma tão significativa e,
noentanto,estacontinuaemní-
veis insustentáveis. Amelhoria
dos preços das obrigações deve-
se ao facto de agora existirem
muito poucas no mercado, em
mãos privadas, apenas 11% do
“stock” total. E acredita-se que
quandohouverumnovoperdão,
terá necessariamente de incidir
sobreadívidaoficial,adívidaaos
contribuinteseuropeus.Nãova-
leráapenaenvolveros privados,
não fará grande diferença pelo
montante baixo que resta.

Quando acredita que poderá acon-
tecer esse “perdão” da dívida aos 
parceiros europeus? 
Nãoépossíveldizer,porquea

Europajáprovouque é perfeita-
mentecapazdedesperdiçartem-
po e dinheiro. Têm feito isso
constantemente. Adiaram apri-
meirareestruturaçãoporumano
e meio, o que foi desastroso para
a Grécia e para toda a Europa,
porquetransferiugrandesquan-
tidadesdedívidadosectorpriva-
do para os contribuintes euro-
peuseparaoBCE.Adiaramefin-
giram,aumentandoocustopara
todos. Portanto é provável que
tentem adiar também este pro-
blemaomaispossível.Areestru-
turação poderá passar pela pas-
sagemdastaxasdejuroparazero
epelaextensãodosempréstimos
“ad infinitum”. Mas ninguém
quer discutir isso, pelo menos,

antes das eleições federais na
Alemanha, este Outono.

A saída do euro ainda é um risco? 
Menos.Nãoporalgumacoisa

boaqueestejaaacontecernaeco-
nomia,masporqueavontadepo-
líticanaEuropainverteu-senes-
sesentido.EmMaiode2012,era
evidentequemuitagentenaAle-
manha queria expulsar a Grécia
da Zona Euro. Mas em Junho o
Sr.Draghidissea Merkelque,por
viadocontágioapaísescomoEs-
panha e Itália, teria muitas difi-
culdadesemsalvaramoedaúni-
cacasoaAlemanhanãoretirasse
essecenáriodecimadamesa.De-
pois houve o famoso discurso de
DraghiemLondres,emJulho,de
queoeuroera“irreversível”eal-
gumas semanas depois Merkel
foiàChinaeochinesesdisseram-
lhe que se elaqueriaque aChina

comprasse um terço das obriga-
ções do Mecanismo Europeu de
Estabilidade (MEE), ela teria de
acabar com estes disparates de
expulsaraGrécia.Aí,Merkelveio
aAtenas e disse ao Governo gre-
go que ia ficar, que não ia sair. O
risco de saída do euro é menor,
masissonãoinvalidaofactodea
Grécia continuar em estado de
calamidade. E vai continuar as-
sim,sobretudoseaspolíticaseu-
ropeiasdeausteridadepermane-
ceremnamesma.

Será impossível regressar ao cresci-
mento antes desse novo “perdão”? 
Mesmoissonãoserásuficien-

te, porque o problemanaGrécia
é o sector bancário. Neste mo-
mentoestáaexistirumprocesso
de recapitalização dos bancos,
masoqueestáaacontecerétudo
menosisso.Éumdesperdíciode
muito dinheiro dos contribuin-
tes europeus, algo como 50 mil
milhões,queestão,jáagora,aser
adicionados àdívidanacional. O
objectivodoexercícionãoémais
do que manteros banqueiros no
comandodasoperações.Nãoestá
aajudaros bancos aemprestarà
economia,estáarestabelecerari-
queza dos banqueiros. Enquan-
to esta “cleptocracia” a que cha-
mamos governo continuar a
conspirar com os bancos para
que nada mude, será muito difí-
cil voltar ao crescimento. Temo
que possamos tornar-nos um
protectorado como o Kosovo.

A durabilidade do governo está a 
surpreendê-lo? 
Não. Eu nunca pensei, como

alguns,queogovernocairiarapi-
damente. Sobretudo graças ao
apoio europeu e porque os pe-
quenos partidos dacoligação se-
riamincapazesdedeitarogover-
noabaixo,porqueseriamdizima-
dos em eventuais eleições. As
pessoasvotariamnaoposição,no
Syriza. Alémdisso, os bancos es-
tão, curiosamente, a usar algum
dodinheiroeuropeuparaapoiar,
através da publicidade, alguns
meiosdecomunicaçãochave. EC
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O risco de saída
do euro é menor,
mas a Grécia
continua
em estado
de calamidade.

Enquanto esta
“cleptocracia”
deste governo
continuar a
conspirar com
os bancos, será
difícil crescer.


