
C R I S E E C O N Ô M I C A D A 

E U R O P A vem ceifando 
presidentes e primei
ros-ministros numa 
quantidade copiosa. A 

mais recente despedida do poder foi a 
do presidente francês Nicolas Sarkozy. 
Em meados de maio, numa cerimônia 
em que usou um salto carrapeta para 
poder mirar os olhos do homem que o 
bateu, ele transmitiu o poder ao socia
lista François Hollande. Antes de Sar
kozy, já tinham sido varridas persona
gens como o premiê italiano. Silvio 
Berlusconi, e seu colega britânico, Gor
don Brown, para ficar em alguns no
mes apenas. Em meio a tamanha ins
tabilidade econômica, havia uma ex
ceção notável: a chanceler alemã, An
gela Merkel, de centro-direita. No 
comando da única economia pujante 
da região, Merkel emergiu nos últimos 
meses como uma espécie de kaiser de 

saias de toda a Europa. Ganhou o ape
lido de Fraulein Nein, "Senhora Não", 
pela recusa em emprestar dinheiro 
bom alemão para economias ruins de 
vizinhos em apuros. 

Não foi sem surpresa, diante de tudo 
isso, que o mundo tomou conhecimen
to, na quinzena passada, de que a pró
pria Merkel pode ter seus dias de po
der contados. Mais uma vez, foram as 
urnas que falaram. Os resultados das 
eleições regionais na Renânia do Nor-
te-Vestfália — o estado mais populoso 
alemão, com 18 milhões de habitantes, 
e no qual brilha o Vale do Ruhr, onde 
se concentra a indústria do país — al
çaram ao primeiríssimo plano outra 
mulher: Hannelore Kraft, de 50 anos. 
Kraft, do PSD, um partido de centro-
esquerda, é a atual governadora do 
estado — e pode ser mais que isso de
pois das eleições nacionais alemãs em 
2013. "A vitória devolveu a relevância 

à centro-esquerda alemã", resumiu a 
respeitada revista Der Spiegel. 

A escalada de Merkel rumo ao poder 
teve como marco zero exatamente as 
eleições na Renânia do Norte-Vestfália 
em 2004. A vitória de seu partido ali 
— a União Democrática Cristã, de cen
tro-direita — foi determinante para 
que Merkel no ano seguinte se conver
tesse em chanceler da Alemanha. O 
estado — imagine São Paulo e Rio de 
Janeiro combinados — é uma espécie 
de termômetro nacional. 

Casada, mãe de um filho, Kraft tem o 
mesmo ar maternal de Merkel. É mais 
uma mutti, "mãe" em alemão, como 
Merkel é chamada no país. Em Kraft o 
discurso de solidariedade e justiça so
cial se combina hoje com manifesta
ções enfáticas de respeito às contas e 
ao orçamento nacional. É um avanço 
considerável para ela, que no passado 
conquistou a fama de gastadora além 
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dos meios. Incorporar racionalidade na 
administração dos gastos foi um passo 
vital para a carreira política de Kraft: 
entre os alemães, a memória da hiperin
flação dos anos 20 está viva — e ainda 
assusta. Parte da força de Merkel vem 
da percepção que ela transmite a seu 
povo de ser uma garantia contra as 
aventuras fiscais que possam destruir 
a estabilidade da economia. 

Não é apenas o passado que mostra 
aos alemães as consequências do des
calabro contábil. O presente também 
— basta esticar os olhos para a vizinha 

Grécia. Ao mesmo tempo em que Kraff 
emergia triunfalmente como uma can
didata ao comando do Reichstag — o 
Parlamento alemão, uma obra de bele
za imponente na capital, Berlim —, os 
gregos davam novos passos em sua in
terminável marcha da insensatez. De
pois das eleições de maio, os partidos 
não conseguiram negociar entre si uma 
coalizão que tivesse maioria no Parla
mento. Novas eleições foram convoca
das para junho. Enquanto isso, as es
peculações em torno do futuro da 
Grécia — e da zona do euro — trazem 

ainda mais inquietação para uma Eu
ropa que já estava suficientemente as
sustada com a perspectiva de uma 
"Década Perdida" na economia. 

O medo começa na própria Grécia. 
Logo depois de reconhecido o fracas
so nas negociações entre os partidos, 
os gregos correram para retirar seu 
dinheiro dos bancos, um sintoma clás
sico de economias em desagregação. 
Os cálculos iniciais giram em torno de 
3 bilhões de dólares em saques. O efei
to é em dominó: não são apenas ban
cos locais que são afetados pela cor
rida ao dinheiro. 

Fora da Grécia, as reações oscilam 
entre a raiva e o cálculo. A raiva tem 
levado muitos analistas internacionais 
a dizer que já é mais do que hora de a 
Grécia deixar o euro e retornar ao drac
ma. O cálculo conduz a contas que su
gerem que é melhor pensar mais calma
mente sobre o assunto: a estimativa 
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mais aceita é que o custo da saída da 
Grécia da zona do euro custe 1 trilhão 
de euros. Na fraqueza da Grécia reside, 
paradoxalmente, sua força: as dívidas 
do país são tão grandes que seria uma 
catástrofe para bancos e governos cre
dores uma ruptura abrupta — com o 
inevitável calote. Ruim com a Grécia, 
pode ser ainda pior sem ela. 

A M E N S A G E M D A S U R N A S 

Em meio a inúmeras diferenças entre 
países, os eleitores na Europa pare
cem estar transmitindo uma mensa
gem em comum: cansaço em relação 
aos sacrifícios impostos por governos 
de centro-direita. As idas às urnas 
têm coincidido com levantamentos 
que mostram uma forte concentração 
de renda nas três últimas décadas, a 
começar pelo governo de Ronald 
Reagan, de um lado do Atlântico, e 
pelo de Margaret Thatcher, do outro. 
Paraísos fiscais e outros artifícios 
contábeis permitiram a grandes cor
porações e super-ricos reduzir ao 
mínimo sua carga de impostos. 

Recentemente, o jornal The New 
York Times publicou uma reportagem 
em que dizia que a Apple tem sido tão 
criativa na contabilidade como na pro
dução de novos produtos. A Apple 
montou, por exemplo, um escritório 
no estado de Nevada porque lá o im
posto corporativo é zero. Segundo o 
Times, anualmente a Apple tem deixado 
de pagar uma cifra calculada entre 2,5 
bilhões e 5 bilhões de dólares por ano 
graças a seus malabarismos contábeis. 

No Reino Unido, um estudo oficial 
mostrou que um número expressivo 
de contribuintes que ganham mais de 
10 milhões de libras ao ano — cerca de 
25 milhões de reais — não recolhe mais 
de 10% em impostos. O ministro da 
Economia, George Osborne, do Partido 
Conservador, se disse "chocado" com 
a informação — e prometeu reformas. 
Também os britânicos manifestaram 
nas urnas seu desagrado. Nas eleições 
regionais de maio, o Partido Conserva
dor do premiê. David Cameron, foi 
severamente punido pelos eleitores. 
Comentaristas políticos já começam a 
traçar paralelos entre o jovem líder 

trabalhista Ed Miliband e o recém-
eleito François Hollande. Ambos pare
cem simbolizar uma Europa cansada 
de administrações que "mimam os r i 
cos", para usar a expressão consagrada 
nos Estados Unidos pelo bilionário 
Warren Buffett num artigo em que no
tou que. proporcionalmente, sua secre
tária paga mais imposto que ele. 

O êxito da social-democrata alemã 
Hanellore Kraft nas recentes eleições 
regionais alemãs enquadra-se exata

mente nisso. Ela se parece com 
Merkel no ar de mãe protetora. Mas 
se distingue dela na imagem que 
transmite de se preocupar igualmen
te com todos os filhos — sem prefe
rência pelos mais poderosos social
mente. Reside aí — no alinhamento 
com o que vai se desenhando como o 
espírito do tempo — sua maior arma 
para, eventualmente, ampliar em 
2013 dramaticamente o quadro de 
mudanças no poder na Europa. • 
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 46, n. 10, p. 192-194,  30 maio 2012.




