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Hollande
isola Merkel
ao discutir
eurobônus
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francês e a alemã, sem medo de
demonstrar sua crescente insatisfação. Para o jornal Süddeutsche Zeitung, França e Alemanha
estão “em rota de colisão”.
A expectativa com a atitude de
Hollande em Bruxelas era um
dos grandes interesses da im-

tualização das dívidas é uma das
saídas necessárias. “Os eurobônus, ao lado de garantias para a
recapitalização dos bancos e dos
bônus de projetos de infraestrutura, são necessidades”, afirmou
o economista-chefe da OCDE,
Pier Carlo Padoan. “Precisamos
de medidas fortes.”

vasradicaisdeintegração econômica da UE. “As medidas não
convencionaisde política monetária adotadas pelo BCE nos permitiram ganhar tempo e evitar o
desmoronamento do sistema
bancário que teria consequências graves sobre a produção e o
desemprego”, disse, referindose ao empréstimo de € 1 trilhão
concedido aos bancos europeus
a juros subsidiados de 1%.

“Nós chegamos a um ponto
no qual o processo de integração
europeia precisa de um salto corajosode imaginação políticapara poder continuar”, disse Draghi, falando em “momento crucial”. Para ele, “é preciso que os
governos dos países-membros
definam de forma conjunta e irreversível sua visão do que será a
construção política e econômica
que sustenta a moeda única”.
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marcadapelaestreitarelaçãoentre o ex-presidente Nicolas Sarkozy e a chanceler da Alemanha,
Angela Merkel, acabou. Numa
atitude simbólica, o novo chefe
de Estado, François Hollande,
cancelouatradicionalreuniãobilateral entre o representante

prensa reunida no Conselho
Europeu.Asdúvidassedirimiram com a chegada do presidente. Em lugar de se dirigir a
uma sala privada para se encontrar com Merkel, como fazia Sarkozy, Hollande seguiu
para a reunião de líderes.
Ao chegar, cumprimentou
achanceler,massemlhe dedicar atenção especial. Na saída, ironizou os longos discursos “de alguns” e o fato de que
26 cúpulas europeias já foram
realizadas desde a eclosão da
crise na Grécia, sem que a turbulência chegue ao fim.
Para a revista Der Spiegel,
Hollande “roubou a cena” ao
“desafiar” a chanceler. “Foi a
primeira cúpula europeia em
anos não dominada por Merkel.” Segundo a imprensa alemã, essa realidade lhe deixou
em posição de força na Europa. Enquanto Merkel representa “o que está aí” – e não
vem dando certo –, Hollande
se apresenta como o homem
cansado das coisas “como estão”.Oresultadoéqueelepropõenovasideias,comooeurobônus, constrangendo quem
preferiria apostar apenas nas
medidas em vigor.
Para o Süddeutsche Zeitung,
o jornal mais influente da Alemanha, ao sepultar a parceria
“Merkozy”, Hollande criou
uma “trajetória de colisão”,
marcandoterritórios diferentes.Eessaestratégia seriaproposital, por isso escolheu a
criação dos eurobônus, rejeitados por Merkel, como principal bandeira. / A.N., com AFP

● ’Grexit’

O Citigroup fixou ontem a data
de expiração da Grécia na zona
do euro para 2013. A estimativa
do banco americano é de que a
falência e o desligamento da Grécia não passarão de janeiro.
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Nova etapa. Hollande (D) conversa com Merkel: sem a atenção especial dada por Sarkozy
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LÍDER FRANCÊS SE DISTANCIA
E PÕE FIM À ERA ‘MERKOZY’
Relação de Hollande com Angela Merkel será marcada por diferenças
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simagensda primeira cúpula da União
Europeia desde a
possedo novo presidente da França não deixam
dúvidas: a era “Merkozy”,
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A pressão por um “salto de federalismo” na Europa cresceu
ontem, um dia após mais uma
cúpula de chefes de Estado e
de governo que não resultou
em medidas estruturais para
enfrentar a crise europeia.
Os pedidos de maior integração foram liderados pelo presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, para
quemo blocovivemomentocrucialde suahistória.Entreas soluçõesmaisdefendidasestãoamutualização das dívidas futuras
com a criação de “eurobônus”,
medida defendida pela França.
Os apelos se multiplicaram
mesmo que as bolsas de valores
tenham vivido um dia de calmaria ontem. Os principais mercados do continente fecharam em
alta. Em Londres, o índice FTSE
100 ganhou 1,59%, enquanto em

Paris o CAC40 subiu 1,16%. Em
Frankfurt, a alta do DAX foi mais
moderada: 0,48%.
Paraalgunsanalistasdemercado, o desempenho do índice alemão tem a ver com o aumento da
pressãosobreachancelerda Alemanha, Angela Merkel. Na quarta-feira, sua liderança política na
União Europeia foi posta em xeque pela emergência do presidente da França, François Hollande,queemsuaprimeiracúpula defendeu uma nova abordagem, mais estrutural, para combater a crise da zona do euro.
Durante a reunião, Hollande
propôs uma sériede medidas paraaprofundaraintegraçãoda zona do euro, a começar pela mutualização das dívidas. A ação seriapossível comacriaçãode títulos da dívida soberana garantidos por todos os países da zona
do euro, os chamados “eurobônus”. Eles substituiriam parcial
ou totalmente os títulos nacionais, cujas crises de credibilidade elevam a pressão sobre Grécia, Portugal, Itália e Espanha.
Merkel, contrária à medida –
porque a Alemanha teria de refinanciar seus títulos a uma taxa
mais elevada do que atualmente
–,seviuisoladaemBruxelas,contando apenas com apoio de países menos influentes, como Fin-
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Cresce a pressão por maior integração
financeira dos países da União Europeia
Andrei Netto
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lândia e Áustria.
Ao lado de Hollande, se posicionaram líderes como Mario
Monti,primeiro-ministro daItália, e David Cameron, do Reino
Unido. Além deles, instituições
como a Comissão Europeia, o
Fundo Monetário Internacional
(FMI) e a Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) apontaram nos últimos dias que a mu-

Salto. Ontem foi a vez de Dra-

ghidefenderaadoçãode iniciati-

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 maio 2012, Economia & Negócios, p. B9.

