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ma das mais formidáveis barrei-
ras militares foi erguida pelos 
franceses na década de 30. A Li-
nha Maginot foi construída na 

fronteira da França com a Alemanha para 
servir como defesa contra invasões de 
tropas da potência vizinha. A tática fun-
cionou parcialmente. Na II Guerra Mun-
dial, as tropas nazistas avançaram pelo 
norte, invadindo a Holanda e a Bélgica, e 
também tiveram grandes dificuldades pa-
ra tomar Paris. Na última semana, os lí-
deres europeus, comandados por alemães 
e franceses, uniram-se para erguer uma 
nova trincheira, igualmente ambiciosa— 
e, espera-se, mais eficiente. As autorida-
des firmaram um compromisso para re-
negociar a dívida da Grécia, além de 
conceder um novo socorro financeiro ao 
país. de 109 bilhões de euros. Acordou-se 
ainda que os empréstimos feitos a Manda 
e Portugal poderão ser quitados em pra-
zos estendidos e a juros menores. Esses 
três países, os mais fragilizados da zona 
do euro, a área onde circula a moeda úni-
ca europeia, já haviam sido socorridos 
com pacotes que se limitavam a despejar 

dezenas de bilhões de euros em troca de 
programas de austeridade fiscal. 

O objetivo do novo programa finan-
ceiro europeu não poderia ser mais claro: 
limitar o avanço da crise pelo continente. 
Se o progresso do contágio não fosse 
contido a tempo. Espanha e Itália, duas 
das maiores economias da Europa, mas 
abaladas por crescimento anêmico e pela 
dívida crescente, poderiam ser os próxi-
mos alvos do ataque de especuladores. As 
consequências seriam arrasadoras. Se-
gundo o Fundo Monetário Internacional, 
o prejuízo para a economia mundial po-
deria chegar a 362 bilhões de dólares em 
2012, o tamanho do PIB da Argentina. De 
acordo ainda com o FMI. o risco de a 
crise atingir o sistema financeiro brasilei-
ro seria superior a 40%. É um nível simi-
lar ao proporcionado pela quebra do ban-
co americano Lehman Brothers, em se-
tembro de 2008. Na ocasião, o país entrou 
em recessão. Um dos principais pontos 
do plano de resgate é a participação iné-
dita, na crise europeia, do setor privado. 
Credores da dívida deverão contribuir 
com o perdão de 50 bilhões de euros que 
teriam a receber da Grécia. Trata-se de 
uma vitória da chanceler alemã, Angela 

Merkel, defensora de que os bancos as-
sumissem pane dos prejuízos, e não ape-
nas os contribuintes. 

O acordo compra tempo, mas não é 
garantia de fim dos desequilíbrios entre 
os diferentes países europeus. A solução 
definitiva passará pela recuperação das 
contas públicas e por reformas estrutu-
rais que ampliem a competitividade da-
queles menos desenvolvidos dentro do 
bloco. Para Edwin Truman, ex-secretá-
rio-assistente do Tesouro americano e 
hoje economista do Instituto Peterson de 
Economia Internacional, o acordo das 
autoridades foi na direção correta ao 
priorizar a estabilidade europeia, preser-
vando condições mínimas para que os 
países evitem recessões profundas. 
"Não há dúvida de que seja um plano 
abrangente", disse Truman a VEJA. 
"Mas ainda devemos aguardar para sa-
ber se ele será suficiente para isolar da 
crise os demais países da zona do euro 
e o sistema bancário ou para fortalecer 
o próprio euro. A crise ainda está longe 
de acabar." 

Haverá novos combates antes que o 
euro possa declarar vitória pela sua so-
brevivência. 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 44, n. 30, p. 84-85, 27 jun . 2011. 




