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Menos de 24 horas depois de aju-
dar a acertar um calote organiza-
do da Grécia, o presidente da
França, Nicolas Sarkozy, rompe
um tabu e declara que a adesão
de Atenas ao euro foi “um erro” e
que o país “não estava pronto”
para a moeda única.

Esse foi o primeiro reconheci-
mento público de um chefe de
Estado europeu sobre o assunto,
escancarando a fragilidade da
união monetária.

O “erro” agora será corrigido
com um verdadeiro esquema de
tutela montado pela União Euro-
peia (UE) para controlar cada
passo da Grécia a partir de agora
e garantir que, até 2020, as refor-
mas e medidas de austeridade se
traduzam em uma redução do dé-
ficit em um terço.

Pelo acordo, até os recursos
obtidos com a privatização em
Atenas irão diretamente aos co-
fres europeus, sem passar pelas
autoridades gregas. Para a oposi-
ção e sindicatos em Atenas, o
acordo de ontem significará
uma década de recessão.

Segundo Sarkozy, a adesão ao
euro “foi um erro porque a Gré-
cia entrou com dados econômi-
cos falsos”. O presidente, em en-
trevista a tevês francesas, aler-
tou que a UE não teve outra alter-
nativa senão a de encontrar uma

solução para a Grécia. “Se o euro
tivesse explodido na quarta-fei-
ra pela noite, toda a Europa e o
mundo teriam explodido.”

O perdão de € 100 bilhões da
dívida grega, porém, não virá de
graça para Atenas. Em uma exi-
gência de Berlim, a UE passará
na prática a controlar a econo-
mia grega a partir de agora para
garantir a implementação das re-
formas, que já levaram milhões
de pessoas às ruas.

Ontem, a chanceler Angela
Merkel anunciou que uma dele-
gação permanente seria instala-
da em Atenas para supervisionar
as reformas que a Grécia terá de
realizar para continuar receben-

do dinheiro. “Precisamos de um
sistema de supervisão perma-
nente”, disse Merkel, que indi-
cou que a delegação da UE seria
estabelecida “sem data para
sair”. “Haverá um regime refor-
çado de supervisão para que a
Grécia cumpra suas obriga-
ções”, disse. Ontem, um dos jor-
nais de oposição trazia em sua
capa um desenho com tanques
alemães invadindo a Grécia.

A tutela é ampla: € 15 bilhões
arrecadados com a venda de esta-
tais gregas irão diretamente aos
fundos da UE e nem sequer pas-
sarão pelos cofres de Atenas. On-
tem, o primeiro-ministro grego,
George Papandreou, admitiu
que o plano exigirá ainda a nacio-
nalização de todos os grandes
bancos do país, num valor de €
30 bilhões.

Segundo ele, o maior controle
da economia nacional pela UE
era inevitável. Mesmo assim, pre-
feriu comemorar o acordo por
ter tirado dos gregos o peso da
dívida. / J.C.

Adesão da Grécia ao euro foi um
erro, diz presidente da França

Bancos cedem e Merkel sai fortalecida
Depois de resistirem à proposta de bancar a redução de 50% da dívida grega, foi da chanceler alemã a última palavra para convencer os bancos
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Eram quase 4 da madrugada
ontem em Bruxelas. Um nego-
ciador que estava na sala de
reuniões diante de um dos mo-
mentos mais críticos da histó-
ria da zona do euro contou ao
“Estado” que, da janela, ape-
nas ruas vazias e silêncio abso-
luto. Dentro, a constatação de
que uma pessoa havia final-
mente decidido tomar as ré-
deas do bloco: a chanceler ale-
mã Angela Merkel.

Em uma Europa enfraqueci-
da, foi Merkel quem saiu fortale-
cida do acordo e conseguiu im-
por nos últimos dias a visão da
Alemanha ao futuro do bloco.

Depois de reuniões que come-
çaram com os 27 líderes da
União Europeia, o processo ne-
gociador foi se limitando a um
número cada vez menor de ato-
res. No início da noite de quarta-
feira, restaram apenas os chefes
de Estado e governo dos 17 paí-
ses que usavam a moeda única
europeia, deixando Reino Uni-
do, Suécia e outros de fora.

Já passava da meia-noite quan-
do entraram em uma sala no
complexo administrativo de Bru-
xelas apenas cinco atores: Mer-
kel; o presidente da França, Nico-
las Sarkozy; representando os
bancos, o diretor-gerente do Ins-
tituto de Finanças Internacio-
nais (IIF, na sigla em inglês),
Charles Dallara; o presidente da
UE, Herman Van Rompuy; e a di-
retora-gerente do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI), e Ch-
ristine Lagarde.

Segundo assessores que esti-
veram dentro da sala, foi de Mer-
kel a última palavra, forçando os
bancos a aceitarem um pacote
que prevê um calote parcial na
Grécia – de uma dívida de € 210
bilhões, os bancos aceitaram um
desconto de cerca de 50%, ou €
100 bilhões.

Dias antes, a chanceler alemã
já havia derrubado as propostas
de Sarkozy de usar o Banco Cen-
tral Europeu (BCE) para resga-
tar os países e havia chamado os
representantes da Itália e da Es-
panha em reuniões privadas pa-
ra cobrar novas reformas.

Contrapartida. Aos bancos, foi
feita a exigência de que deve-

riam assumir suas responsabili-
dades: aceitar um calote parcial
e se recapitalizar em nove meses
para que não voltassem a deses-
tabilizar o mundo, como em
2008 – os nove meses coincidem
com o fim do ano fiscal europeu
e a recapitalização proposta é de
€ 100 bilhões.

A medida servirá para protegê-
los de eventuais perdas, caso ou-
tros governos ameacem decre-
tar a moratória das suas dívidas.

Ainda teme-se que Espanha e Itá-
lia sigam os passos da Grécia.

Se para a Grécia o pacote veio
como um alívio diante do calote
também de € 100 bilhões, Mer-
kel deixou claro que não aceita-
ria apenas dar esse presente a
Atenas sem duras condicionali-
dades.

A partir de agora, nada de mis-
sões da UE enviadas a Atenas. A
alemã exigiu que uma delegação
da União Europeia seja estabele-

cida na Grécia para controlar ca-
da passo do governo.

Caixa-forte. Para toda a Euro-
pa, a Alemanha concordou em
ser mais uma vez o caixa e pagar
por parte do resgate. Mas, desta
vez, apresentou exigências de
uma reforma profunda na zona
do euro. Países resgatados serão
colocados sob a tutela de Bruxe-
las. A UE ainda terá poderes de
levar países aos tribunais caso

violem regras de estabilidade fi-
nanceira e orçamentária.

Quem não cumprir, pode até
ser expulso.

Sarkozy esperava sair da cúpu-
la como a pessoa que havia or-
questrado o resgate da Europa,
apresentando-se na semana que
vem ao G-20, como uma espécie
de líder global. Mas foi Merkel
quem acabou deixando claro
que a Alemanha ainda dá as car-
tas nos momentos decisivos.

Desabafo. Nicolas Sarkozy na TV francesa: correção do erro

● Pesos pesados

● Sob tutela
Pelo plano, € 15 bilhões arrecada-
dos com a venda de estatais gre-
gas vão para os fundos da UE. O
plano exigirá ainda a nacionaliza-
ção dos grandes bancos do país,
no valor de € 30 bilhões.

ANGELA MERKEL
CHANCELER DA ALEMANHA
“Fizemos o que deveria ser feito
pelo euro.”

NICOLAS SARKOZY
PRESIDENTE DA FRANÇA
“Tomamos decisões que
evitaram uma catástrofe.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 out. 2011, Economia & Negócios, p. B3.




