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s homens só aceitam a 
mudança na necessida-
de e só veem a necessi-
dade na crise", escre-
veu o político francês 
Jean Monnet. um dos 

pais da integração europeia, em seu li-
vro Memórias—A Construção da Uni-
dade Europeia. Em pouco mais de um 
ano, os europeus adotaram a máxima de 
Monnet oito vezes. Esse foi o total de 
mudanças de governo nos países da re-
gião desde 2011. A mais recente se deu 
no domingo 6, com a vitória de François 
Hollande na disputa com Nicolas Sar-
kozy pela Presidência da França. No 
mesmo dia. o resultado das eleições 
parlamentares na Grécia, sem um ven-
cedor forte, provocou um impasse polí-
tico que. até sexta-feira passada, não 
permitiu definir um novo governo. Tan-
to franceses quanto gregos puniram nas 
urnas as políticas de austeridade, tidas 
como a saída para a Europa. 

A maior parte dos países europeus 
tem posto em prática medidas para con-
trolar o excesso de gastos e aumentar a 
arrecadação pública. Trata-se de uma 
tentativa de reverter o endividamento 
causado pelo aumento das despesas go-
vernamentais, cujo objetivo era revigo-
rar a economia abalada pela crise de 
2008. Em março passado, o risco de 
que as dívidas se tornassem maiores do 
que a capacidade dos países de pagá-las 
fez com que 25 dos 27 membros da 

União Europeia assinassem um pacto 
de disciplina fiscal conduzido pela pri-
meira-ministra alemã. Angela Merkel. e 
por Sarkozy. O novo presidente francês. 
François Hollande. não se opõe ao pla-
no, mas foi eleito com a promessa de 
adicionar medidas de crescimento eco-
nômico ao pacto. "Sua vitória represen-
tou uma rejeição à estratégia de focar 
apenas a austeridade", diz Alistair Cole. 
professor de política europeia na Uni-
versidade de Cardiff, na Inglaterra. 

O elixir "crescimento com austeri-
dade" proposto por Hollande seria uma 
bênção. Mas não existem poções mági-
cas para estimular a expansão da eco-
nomia em países endividados até o pes-
coço. Nos cinco anos em que Nicolas 
Sarkozy liderou a França, os cofres pú-
blicos financiaram medidas de estímu-
lo que impediram o país de sofrer uma 
recessão grave. A conta chegou na for-
ma de uma dívida pública que subiu 
600 bilhões de euros em seu mandato, 
e hoje é de 89% do PIB. Hollande es-
pera crescer insistindo no aumento do 
gasto público, combinado à alta de im-
postos. Seus planos não incluem refor-
mas estruturais para elevar a competiti-
vidade da economia francesa, como a 
redução do custo da mão de obra, hoje 
uma das mais caras da Europa. Com a 
difícil tarefa de diminuir o déficit orça-
mental de 5.3% para 3% do PIB até 
2013. Hollande sugeriu afrouxar o pac-
to fiscal, o que foi rejeitado por Merkel 
antes mesmo de seu encontro com o 
novo colega. Para ela, discutir reformas 
já acertadas abriria um arriscado prece-
dente capaz de desestabilizar a confian-
ça na moeda única. Seu temor foi justi-
ficado na eleição grega. Os maiores 
partidos do país. o conservador Nova 
Democracia e o socialista Pasok. tive-
ram apenas 32% dos votos (contra 80% 
em 2009), como punição por terem da-
do apoio às medidas de austeridade im-
postas pela União Europeia (UE) e pelo 
Fundo Monetário Internacional para 
que o país receba um socorro financei-
ro que evita o calote, mas que a curto 
prazo tem efeitos dolorosos sobre os 
cidadãos. Os votos pulverizaram-se em 
legendas que divergem quanto ao plano 
de resgate. Se ele for rejeitado, o país 
poderá ter de deixar a zona do euro. 
Numa crise, mudanças são necessárias. 
Para melhor, espera-se. • A ut
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 20, p. 88-89, 16 maio 2012. 




