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Estaria a Europa caminhando para 
novas divisões, como quer Sarkozy? Isso 
ajudaria a evitar uma nova onda de pâ
nico e quebradeira global? Não há, na 
verdade, nenhum plano coerente por 
parte dos governantes europeus. Não são 
realistas as esperanças de um grande res
gate com dinheiro da China ou do Fundo 
Monetário Internacional. Tampouco é 
provável que os países da Zona do Euro 
concordem em dar mais poder a uma 
autoridade econômica central, o que per
mitiria uma reação à crise nos moldes 
em que ela é feita em países que têm sua 
própria moeda. O que tende a acontecer 
é mais simples: concentração de poder 
na Europa nas mãos dos países que têm 
recursos para combater a crise. 

Desde que O colapso das econo
mias europeias começou, o ganho de in
fluência da Alemanha sobre os parceiros 
tornou-se notável. Nos últimos meses, a 
França também confirmou sua partici
pação no centro de poder do continen
te. Sarkozy e a primeira-ministra alemã, 
Angela Merkel - uma dupla já apelidada 
de Merkozy pela imprensa europeia -, 
ganharam poder à custa da marginaliza
ção dos "sócios menores" da Europa. Foi 
nesse contexto que Sarkozy anunciou sua 
polêmica visão do futuro. Ele afirmou ser 
"impossível" pensar em integração total 
com "33, 34 ou 35" países, número que 
a União Europeia planejava atingir nos 
próximos anos. Diplomatas têm infor
mado reservadamente à imprensa que 
Alemanha e França conversam sobre a 
necessidade de delimitar claramente uma 
Europa em grupos (leia o mapa na pági
na 94). A lógica por trás da ideia é que, 
mesmo sem mudanças formais na regu
lamentação do euro, Alemanha e França 
teriam poder crescente dentro da zona 
da moeda comum. Seriam afastadas das 
decisões duas grandes economias da re
gião: a Itália, abatida pela crise, e o Reino 
Unido, que não tem intenções de adotar 
o euro. O presidente da Comissão Euro
peia, José Manuel Durão Barroso, reagiu 
contra a ideia de novas divisões. "Não 
pode haver paz e prosperidade no norte 
e no oeste da Europa se não houver paz 
e prosperidade no sul e no leste", disse. 

O apelo de Barroso por unidade choca-
se com uma parede de notícias ruins. A 
expectativa de crescimento da União Eu
ropeia para 2012 caiu de 1,8% para 0,5%, 

O que significa que o desemprego vai subir. 
Os europeus esperavam dotar o fundo de 
estabilização do continente, o EFSF, com 
a capacidade de emprestar pelo menos € 
1 trilhão a quem precisasse. Agora, está 
claro que o fundo dificilmente chegará a 
€ 800 bilhões, e o resgate da Itália sozinha 
já consumiria quase esse total. Nesse novo 
cenário, França e Alemanha se impõem 
como fiadoras da Europa. Mas elas não 
querem apenas coordenar reações de so
corro a cada nova crise - querem agir antes 
para evitar o pior. A renúncia de Berlusco
ni é um marco dessa inflexão. 

Ele capitulou ante a pressão externa, 
em uma combinação de forças vindas 
da parceria Merkozy, da exigência dos 
credores e do medo da especulação fi
nanceira. Durante a reunião de cúpula do 
G20, no início do mês, surgiu a proposta 
de que o Fundo Monetário Internacional 
(FMI) e a UE passassem a supervisionar 
o ajuste das contas da Itália. Várias fon
tes diplomáticas reconheceram nisso o 
dedo de Merkel e Sarkozy para tutelar 
Berlusconi. Ninguém mais acreditava 
na capacidade do Cavaliere de coman
dar a recuperação italiana. A notícia de 
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que seu governo seria vigiado de fora era 
o golpe que faltava para colocar a Itália 
sob um grau de desconfiança insusten
tável para os investidores. Eles passaram 
a exigir juros cada vez mais altos para 
comprar os títulos da dívida pública do 
país. O rendimento dos papéis italianos 
com vencimento em dez anos chegou a 
7,7%, um recorde desde 1999, anterior 
à adoção do euro. Ultrapassar os 7% é 
mau sinal - a Grécia atingiu esse limite 
em abril de 2010, e Portugal e Irlanda em 
novembro de 2010. Todos precisaram de 
socorro financeiro em poucos meses. 

Um dos mais respeitados economistas 
da Itália, Tito Boeri, professor da Uni
versidade Bocconi, em Milão, fez um 
estudo sobre o impacto da má gestão 
de Berlusconi. Ele usou como referência 
a variação entre junho e novembro do 
valor de títulos ligados à dívida italiana. 
Descobriu que a cada atitude ou falta de 
atitude do primeiro-ministro correspon
deu uma elevação do preço dos papéis. 
Na conta final, ele estima que o seguro 
contra um calote da Itália ficou € 30 bi
lhões mais caro por causa de Berlusconi. 
A dívida italiana, de € 1,9 trilhão (121 % 
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do PIB), equivale a quase três vezes às de 
Irlanda, Portugal e Grécia juntas. É um 
país grande demais para ser resgatado 
com dinheiro da UE - daí a preocupação 
de Merkel e Sarkozy em tirar Berlusconi 
do caminho. Quem escolherá o nome do 
próximo premiê é o presidente, Giorgio 
Napolitano. Seu preferido é o economis
ta Mario Monti , um ex-comissário da 
Itália na União Europeia que tem o aval 
da oposição e faria um governo técnico 
até que seja definido quando serão as 
próximas eleições. 

A presença de "tecnocratas" no gover
no da Itália e da Grécia - onde o econo
mista Lucas Papademus, ex-funcionário 
do Banco Central Europeu, substituiu o 
primeiro-ministro George Papandreou, 
tragado pela crise - já chama a atenção 
dos europeus. Essa mudança reflete o es
gotamento de opções políticas. No cená
rio devastado pela crise, os tecnocratas 
têm a tarefa de agir como procuradores 
do Banco Central Europeu e dos merca
dos para impor a disciplina fiscal que os 
políticos tradicionais hesitam em abra
çar. Isso significa que o espaço da polí
tica que deu origem à generosa concep-

ção da União Europeia está encolhendo 
em beneficio da lógica econômica. 

Na Grécia, o primeiro-ministro Papan
dreou foi afastado depois de propor um 
plebiscito sobre o ajuste fiscal, um gesto 
reprovado veementemente pela dupla 
Merkozy. A Grécia tem a situação mais 
desesperadora do bloco, com uma dívida 
impagável equivalente a 160% do PIB. 
A chegada do economista Papademus 
ao governo traz mais chance de adotar 
as reformas exigidas pelos credores. Na 
Espanha, a responsabilidade de levantar 
um país com taxa de desemprego de 21 %, 
a maior entre os 27 membros do bloco, 
caberá ao conservador Mariano Rajoy, do 
Partido Popular (PP). Eleja perdeu duas 
eleições para o atual premiê socialista José 
Luis Zapatero, é pouco carismático, mas 
lidera a oposição, e isso basta na Euro
pa atual. Só não será escolhido como o 
próximo líder da Espanha se houver uma 
mudança inesperada nas urnas no pró
ximo domingo, 20. Rajoy não tem perfil 
de estadista, mas, ao menos no início do 
mandato, deverá contar com a boa von
tade do mercado financeiro e de Merkozy 
- desde que adote a cartilha da cúpula 

europeia (leia a entrevista com Rajoy na 
página 93). "A população sabe que dá no 
mesmo. No fim, só importa o que a União 
Europeia vai dizer", afirma José Ramón 
Pin, professor da Escola de Negócios 
(lese) da Universidade de Navarra. 

Pin é um dos acadêmicos que veem um 
futuro com decisões mais centralizadas 
e menos poder para países em apuros, 
como Grécia, Itália e a própria Espanha. 
Seria um desvio considerável dos ideais 
de igualdade que deram origem à União 
Europeia, mas pode ser um ajuste bem-
vindo em direção à realidade. Tratar as 
economias frágeis de Grécia, Irlanda e 
Portugal como se fossem as sólidas econo
mias da Alemanha e da França foi um dos 
erros que conduziram à crise em que se 
encontra a Europa neste momento. Além 
de cortar seus gastos nos próximos anos, 
os europeus terão de cortar também par
te de suas ilusões. Entre elas, que a união 
de economias desiguais sob uma mesma 
moeda produziria, sem sobressaltos, pros
peridade e estabilidade permanente para 
todos. Não funcionou. 
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Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 704,  p. 90-94, 14 nov. 2011.




