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Entrevista Loukas Tsoukalis
E SPECI ALI STA E M ASSU N TOS E U ROPE U S, CON SE LH E I RO E SPECI AL DE DU RÃO BARROSO

“Os alemães estão
em estado de negação”
A dificuldade da Europa em chegar a um consenso sobre o problema grego é
um sinal das fragilidades políticas que ameaçam corromper a integração europeia
ELISABETE MIRANDA, EM ATENAS

LoukasTsoukaliscombinaacondiçãodeeconomistagregocomadeespecialistaem assuntos europeus, o
quelhedáumolharprivilegiadosobreaactualcrise.Ao Negóciosafirma
que para uma Europa próspera e
coesanãobastaqueospaísesdoSul
reduzamos seus défices, é também
precisoqueaAlemanhadinamizeo
consumointerno.
ÉaEuropaqueestáaservítimadamá
gestãodaGrécia,ousãoosgregosque
estão aservítimasdainabilidade da
Europaemgerircrisesinternas?

Emprimeiro lugar, acrise dadívidaéessencialmenteumproblema
demágestãoorçamentaldoladogrego.Hápoucasdúvidasacercadissoe
os gregos carregam umaresponsabilidadecolectivapelosucedido.ClaroqueaGrécianãoéoúnicopaísque
temumgrande défice, nemo único
paísquetemumagrandedívida,nem
oúnicoqueperdeucompetitividade
dentro daZonaEuro, nem o único
queusoucontabilidadecriativa.Mas
fez tudo isto ao mesmo tempo e
numaescalamaiorqueosoutros.O
segundo aspecto é que o problema
gregoé,emcertamedida,umprecursordeoutrosproblemasqueprovavelmente ocorrerão noutros países
como Portugal, Espanha, Irlanda...
OsmercadosperceberamqueaGréciaéumprimeiroteste.
E aGréciafoi vítimadaindecisão da
UniãoEuropeia(UE)?

Estanãofoiamelhoralturapara
istoocorrer.TemhavidoumagrandefaltadeliderançadaUE,osnossos
mecanismos de coordenação são
muito fracos. AComissão tem sido
sucessivamenteenfraquecidaenão
temtido capacidade paraserassertivanassuasposições.
Comoéqueestaestruturabicéfalaentre Comissão e Conselho interfere na
eficáciadaspolíticas?

Duranteosanosassistimosàtentativadealgunsgovernosindividuais
paralimitaramargemdemanobrae
aindependênciadaComissão,oque
é lamentável. A União não deve

transformar-se numaorganização
intergovernamental e háumatendênciaparaque assim aconteça. E
tambémháumatendência,sobretudo dos grandes países, de olharem
paraosassuntoseuropeuscomonegócios entre Estados, e não como o
funcionamento de instituições comuns.Istonãopodecontinuar.
EstelongoprocessodedecisãoemtornodaajudaàGréciaéumsintoma.

Enfraqueceu-aesecontinuarvai
enfraquecê-la.Vivemosnumtempo
emquesedefendeanecessidadede
maisintegraçãonummundoondeo
poderrelativodospaísesvaideclinar,
masquandoagimos,fazemosocontrário. Por exemplo, o mecanismo
quefoidesenhadoparasalvaraseconomias daZonaEuro colocao FMI
numa posição-chave. Não tenho
nada contra o FMI, mas isto é um
problemaparapaísesquepartilham
umamoeda.Senãotemososmecanismos,aconfiançamútuaeacapacidade de lidar com os problemas
juntos,issodizalgumacoisasobrea
ZonaEuro.Eéumainfelicidade.
O acordo tem outro problema, ninguémsabecomofuncionará.

Não entro num apedrejamento
dosalemãesecompreendoafrustraçãoqueelessentemcomasmásgestões orçamentais de alguns países.
Masosalemãesestãonumestadode
negação.Acharquequandoosoutros
países europeus começarem a ser
maiscumpridoresdassuascontaspúblicasvãoparecer-semaiscomaAlemanha,equeissoseráofimdosproblemasnaZonaEuro,énegararealidade. Emprimeiro lugar, os outros
paísesnuncaserãoaAlemanha.Em
segundolugar,porqueseaúnicasoluçãoépediraosgregos,portugueses,
italianos,espanhóisquefaçamtodos
umgrandeajustamentoorçamental,
e mais nada acontecer, o resultado
seráumagranderecessão,comimplicaçõessobreaeconomiaeuropeiaea
alemã,queéomaiorexportador.
Quemaisprecisadeacontecer,então?

ÉprecisoqueospaísesdoSulcorrijamos seus défices, mas é preciso
que a Alemanha se responsabilize

pordinamizaraprocurainternana
Europa.Osdesequilíbriosestãoaser
criadosdosdoislados.
Achanceleralemãnãosemostroumuitoinclinadaaabdicardassuasvantagenscompetitivas.

Eusei,eesperoquemude.Secontinuarapolíticaquetemseguido,isso
teráummauresultadonaeconomia
enaintegraçãoeuropeias.
Quetipodeproblemasnaintegração?

Secontinuarmosageriraintegração europeiacombase emcálculos
decurtoprazo,nãovamoslonge.Se
aEuropaconseguiuoqueconseguiu
até agora, foi porque alguns líderes
europeussecomportaramcomohomensdeEstadoevirammaislonge.
Nãoagiramcombasenosseismeses
quetêmpelafrente.
Oqueéqueoseuropeuspodemfazer?

Penso que quantos mais europeusseenvolveremnodebateinterno alemão, melhorserá. Temos de
continuar o debate, é aúnicacoisa
que podemos fazer. Devo lembrar
que,apenasumdiaantesdoConselho[daPrimavera],aposiçãodaAlemanhaerade rejeição completade
qualquermecanismo de salvação, e
umdiadepois ele apareceu. Háoutrovícioderaciocínionosalemães:o
dequeseformostodosresponsáveis
e pusermos mangueiras portodo o
lado não precisaremos de umbombeiro.Éumargumentoerradoeperigoso. Precisamos das duas coisas:
daprecauçãoedareparação.

PERFI L
“PESSIMISTA DA RAZÃO,
OPTIMISTA DA VONTADE”
Esteve em Portugal no pós 25 de
Abril e recordacomo os jornais só
falavam do País e das colónias. “Era
muito paroquial, fiquei impressionado”, diz o economistaque, recém
saído dafaculdade, veio fazerum
trabalho sobre Portugal, Espanhae
Grécia, os mesmos que agoraestão
debaixo dos holofotes dos mercados.
“Erainacreditável que não houvesse
notícias daEuropa. Isso paramim é
que foi umarevolução”, confessao
especialistaem integração europeia
e conselheiro especial de Durão
Barroso. Tsoukalis ficou ainda
impressionado – destavez pela
positiva– com afacilidade com
que João Cravinho (naalturaseu
“assistente”) o pôs em contacto com
pessoas daesquerdaàdireita, do
patronato aos sindicatos. “NaGrécia
seriaimpossível. Asociedade é
muito fragmentada, não há
comunicação entre os diversos
agentes. Talvez porisso passemos a
vidaaprotestar.” Tsoukalis dáainda
aulas naUniversidade de Atenas e
no Colégio daEuropa, em Bruges,
e preside ao Eliamep, um instituto
paraapromoção de políticas
europeias. Emborapessimistanas
análises, recusa-se aaceitarque
aGréciae aEuropanão têm saída.

Quem está em melhor posição para
convencerosalemães?

AComissão deve aparecermais
comargumentoseumaposiçãomais
clara.Masodebatepúblicotambém
devesermaisforte.
Equal opapel dospaísesmaispequenosaí?

Devemaparecercompropostas
sobrecomoreforçarosmecanismos
decoordenaçãoemudarocontexto
dodebate.PortugaleaGréciadevem
tornar-se mais assertivos e idealmenteapresentaremcoligaçõespara
defenderemassuassoluções.

O que está
a acontecer
na Grécia é um
primeiro teste ao
que vai acontecer
em Espanha,
Portugal, Irlanda...
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“Europa precisa de dois ou três Obamas
em posições-chave”
Além daaprovaçãodomecanismode
resgateàGrécia,foi acordadoreforço
dogoverno–ougovernação–daEuropa.Oqueéqueistoquerdizer?

Não sei. Só o facto de haveruma
discordânciaemrelaçãoaosignificado dos termos jádiz muito. Sempre
defendi que não se pode ter uma
união monetáriasemummecanismo de governo económico. Esta
construçãoépós-moderna,vaicontraaleisdagravidade.Easleisdagravidade estão agoraavingar-se. Ter
umBancoCentralEuropeu(BCE)e
umPactodeEstabilidadenãoésuficiente,eaHistóriaprova-o.
Oquesignificamaisgovernoeconómico?Haveria,porexemplo,umaharmonizaçãofiscaletectosàsdespesas?

Oprincípiogeraléqueadirecção
dosorçamentosnacionaisnãodeve
serdaresponsabilidadeexclusivados
países.Agora,quãolongesedeveiré
matériaparaserdebatidaatécomas
opiniõespúblicasnacionais.Asoberaniatemdesermaispartilhada.Vai
serumprocessomuitodoloroso,mas,
senãoavançarmos,nãopoderemos
terumauniãomonetária.Acordámos
uma união monetária sem termos
percebido o que isso implica. Agora
temosdetirarasconclusões.
AUE nãoprecisatambém deumapolíticadecrescimento?

Nãooporiaemtermosdecrescimento, mas acho que deveria ter
prioridadeseconómicas.
E oBCE deviaterocrescimentoentre
osseusobjectivos,comoaFed?

Idealmente,sim.Masseháinstituiçãoquesaidacrisecommaispoder, reconhecimento e respeitabilidade,éoBCE.Geriuacrisefinancei-

rae afaltade liquidez comumanotável sabedoria. É preciso que tiremosliçõesdaqui:oBCEéumainstituição europeia, é um banco europeu, não é umainstituição intergovernamental. Não é por acaso que
TrichetdissequeeracontraaintervençãodoFMI.Tevecoragem.
Ficousurpreendido?

Fiqueiagradado.
ConcordacomumFundoMonetárioEuropeu?

AchoqueaUEprecisadeumcredordeúltimorecurso,qualquercoisacriadanessesentidoéboa.Oproblemaéquenãoéparaamanhã,ninguémno seuperfeito juízo defende
umarevisãodotratadoagora.

A Europa tem
uma construção
pós-moderna que
desafia as leis da
gravidade. Ter um
BCE e um Pacto
de Estabilidade
não chega.

AngelaMerkelquerrevê-loparapoder
expulsarosmembrosfaltosos.

Esperoquenãoestejaafalarasério.Nãotenhoproblemascomregras
esanções,masestanãoéasolução.
Earegulaçãofinanceira?Ogovernobritâniconãopareceestarmuitodispostoacedernos“hedgefunds”.

SeaEuropaachaquetemproblemascomoReinoUnido,queespere
paraveroqueaconteceráseosconservadoreschegaremaopoder.Não
vão sertempos fáceis parao euro. A
minhaúnicaesperançaé que algumas das pessoas que estão emposições-chaveolhemparaládoseunariz.Nopassadodahistóriaeuropeia
houveperíodoscomplicadosondese
percebeuoqueestavaemcausa.
EstáadizerqueaEuropasófunciona
emreacçãopós-traumática?

Claro. Tambémestáaficarmais
difícilporqueageraçãoqueestáago-

rano poderjánão temmemóriada
guerra.ÉprecisoumanovanarrativasobreoqueéaEuropa.Nãopodemosvirar-nosparaaspessoasde25
anosedizer-lhesquequeremosaintegração europeiaporque não queremos outra guerra franco-alemã.
Paraelesissoéhistóriaantiga.
Quemfazessetrabalhoseaspróprias
liderançaspolíticastambémjáperderamamemória?

Àsvezessituaçõesdifíceisdecriseproduzempessoasnotáveis.Veja
o caso de Obama. AlguémteriaadivinhadohátrêsanosqueosEUAteriamumapessoadestas?PodeacontecernaEuropa.Precisamosdedois
outrêsObamasemposições-chave.
De outro modo, poderemos estar
numgrandesarilho.

“Sistema político é o maior problema grego”

Também é
preciso que
a Alemanha se
responsabilize
por dinamizar
a procura interna
na Europa.

Sem outro
modelo,
a Grécia vai
abaixo: em
queda
controlada ou
em queda livre.

O que aGréciaestáaatravessaré só
umacrisededívida,ouétambémuma
crisedemodeloeconómicoesocial?

mo que não foi acompanhado por
umaumento de produtividade.

Não, não, é mais do que isso. O
nosso maior problema tem a ver
como sistemapolítico, que é clientelar.Osdoismaiorespartidos[PasokeNovaDemocracia]sãoumsistemadeclientela.Vêmparaopoder
e tentam preencher as necessidadesdosseuseleitores.Eclientelasignificatambém, no nosso caso, arranjar empregos paraos eleitores.
Osectorpúblicoestáarebentarpelascosturas.Alémdeexcedentário,
os negócios de Estado são vulgarmente acompanhados de corrupção. Além disso, nos anos recentes
tivemos moeda estável, com taxas
de juro baixas e sem risco cambial.
Eissolevouaum“boom”deconsu-

Vão conseguir ultrapassar o problema?Provavelmenteterãováriosanos
deestagnação,desempregoalto...

Sevamosdizerissoàspessoas,haverá desapontamento – para ser
brando.Osgregosnãoaceitamosacrifíciofacilmente,éumpaísdecontestatários. A única coisa que nos
pode ajudaré o governo apresentar
ummodeloalternativodedesenvolvimento e umaperspectivade mudança.Senão,vamosabaixo.
O que o faz pensarque os gregos assumirãoumaresponsabilidadecolectiva e que os políticos não desperdiçarãomaisum mandato?

Não se pode fazer uma aborda-

gempessimistanestafase.Sealguém
tivesseditoaumgrego,háunstempos,queoprimeiro-ministroestaria
adizerempúblicooqueestáadizer,
eatomarestasmedidas,ninguémteriaacreditado.Masocertoéqueele
estáafazê-lo.Háumapossibilidade,
e as pessoas admitem que isto não
podecontinuar.
Eestãodispostosapagarasuaparte?

Isso serátestado, não posso garanti-lo.Masháoutroteste:daquia
trêsanosteremosoutraseleições.Se
mais de 50% dos membros do parlamentodehojeaindaláestiverem,
então o modelo falhou. Não estoua
venderfalsasesperanças.Sóestoua
dizerque é possível. Aalternativaé
qualquer coisa entre uma queda
controladaouumaquedalivre.

