
A Comissão Europeia apresen-
tou ontem a proposta de cria-
ção do eurobônus para deter a
crise da dívida na Eurozona. O
polêmico mecanismo depende,
no entanto, de uma forte super-
visão dos orçamentos nacio-
nais. “Os objetivos deste pacote
são o crescimento econômico, a
estabilidade financeira e a disci-
plina fiscal, que estão todos in-
terconectados”, disse o presi-
dente da Comissão Europeia, Jo-
sé Manuel Durão Barroso. “Pre-
cisamos de tudo isso para sair
da situação emergencial atual”,
acrescentou.

A criação do eurobônus é vis-
ta por seus defensores como a
única solução duradoura para
frear a crise que já exigiu o res-
gate da Grécia, Irlanda e Portu-
gal e tem provocado nervosis-
mo nos mercados mundiais (ver
mais nas págs. 8 e 34).

Contudo, segundo a chance-
ler alemã, Angela Merkel, ofere-
cer eurobônus sem antes atingir
uma maior integração econômi-
ca entre os 17 países do euro é
“como levantar uma casa pelo
telhado”. A medida “não vai
funcionar”, disse a chanceler.

A Alemanha acredita que es-
ta possibilidade dissuadiria os
países com problemas fiscais na
hora de realizar reformas. Além
disso, teme que aumente o risco
de seus próprios títulos. O custo
do financiamento em Berlim
caiu nos últimos meses, os in-
vestidores optaram por passar
seu dinheiro para ativos mais se-
guros, entre eles as obrigações
alemãs.

Alerta alemão

Mas nem a Alemanha está salva
da tensão dos mercados finan-
ceiros. Nesta quarta-feira, Ber-
lim ofereceu ¤ 6 bilhões em obri-
gações com vencimento para 10
anos, mas emitiu de fato apenas
¤ 3,6 bilhões.

Barroso quis ser otimista e
afirmou que a oposição da Ale-
manha é “na verdade em rela-
ção à agenda” das opções apre-
sentadas.

Bruxelas levantou três op-
ções para a criação do eurobô-
nus. A mais eficaz é substituir
os títulos atuais emitidos pelos
17 membros por eurotítulos
com garantias comuns.

A segunda opção é criar euro-
títulos com garantias comuns
que cobririam apenas uma par-
te do endividamento dos paí-

ses, que continuariam emitindo
obrigações nacionais.

A terceira, a única que não re-
quer modificação do Tratado de
Lisboa, é criar eurobônus para
trocar parcialmente as obriga-
ções nacionais, mas cada país te-
ria que dar garantias.

O comissário de Assuntos
Econômicos, Olli Rehn, prome-
teu que a criação dos eurobônus
virá junto com estrita disciplina
fiscal. Todos os países da Euro-
zona terão de apresentar previa-
mente seus projetos orçamentá-
rios à Comissão e também ao Eu-
rogrupo de ministros das Finan-
ças dos 17 Estados.

Os planos orçamentários se-
rão examinados em nível euro-
peu antes de serem votados por
seus respectivos Parlamentos.
Bruxelas poderá pedir modifica-
ções se não for cumprido o Pac-
to de Estabilidade e Crescimen-
to. Este último proíbe um défi-
cit superior a 3% do PIB.

Este controle já começou a ge-
rar discussões nos Parlamentos.

No Parlamento europeu, o de-
putado Jan Zahradil denunciou
“uma espécie de ditadura orça-
mentária dirigida por Bruxelas,
Frankfurt, Paris e Berlim”. ■
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Líderes tentam última cartada
com a criação do eurobônus

Francois Lenoir/Reuters

Os líderes de Alemanha, França
e Itália realizarão hoje uma reu-
nião na qual o chefe de governo
italiano, Mario Monti, tentará
garantir os esforços de seu país
para frear o contágio da crise da
dívida na Eurozona.

O presidente francês Nicolas
Sarkozy receberá em Estrasbur-
go a chanceler alemã, Angela
Merkel, e Mario Monti, com o
objetivo de acelerar a aplica-
ção do plano de resgate da Eu-
rozona para tranquilizar os
mercados e evitar que a crise
na Itália e Espanha se espalhe
para toda a Europa.

Os três vão examinar a possi-
bilidade de reforçar o papel do
Banco Central Europeu (BCE),
o Fundo Europeu de Estabilida-
de Financeira (FEEF) e a even-
tual criação de eurobônus.
Apesar das crescentes pres-
sões, a Alemanha ainda se ne-
ga a aceitar que o BCE aumen-
te a compra de dívidas dos paí-
ses que estão mais pressiona-
dos pelos mercados.

Para Sarkozy, também está
em jogo a classificação AAA, no-
ta da dívida francesa, cinco me-
ses antes das eleições presiden-
ciais. A agência Fitch afirmou
nesta quarta-feira que a classifi-
cação da França, a melhor possí-
vel, corre risco caso a crise da
dívida na Eurozona se agrave.

Para a Alemanha, a primeira
potência econômica da União
Europeia (UE), manter o cresci-
mento de sua economia tam-
bém depende de seus dois vizi-
nhos, que são seus principais
parceiros comerciais. ■ AFP

“Oferecer eurobônus é como
levantar uma casa pelo
telhado, não vai funcionar”
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