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●Menos de uma semana depois
de anunciar que teria seus ban-
cos resgatados pela União Euro-
peia e tentar vender a ideia de
que isso não custaria nada, a Es-
panha, mergulhada em sua crise,
é acusada por líderes europeus
de estar sem rumo e analistas já

advertem que o país poderá ter
de pedir um resgate que vá além
do setor financeiro. Ontem, o cus-
to para o Estado espanhol ter
acesso ao mercado de créditos
voltou a bater recorde.

A alta ocorreu justamente um
dia depois que agências de risco
rebaixaram o país por causa de
temores de que o socorro não
será suficiente. A recusa da Ale-
manha em ceder em sua estraté-
gia para o continente europeu
também contribuiu para o caos.

O risco país dos papéis da dívi-
da com maturação de 10 anos
atingiu 6,9%, um recorde na histó-
ria da Espanha na zona do euro.
A taxa é a mais elevada desde
1999 e, na prática, significa o fe-
chamento quase integral do mer-
cado de crédito para a Espanha,
pelo menos de uma forma susten-
tável. Para a Moody’s, comprar
papéis da dívida espanhola deve
ser deixado apenas para especu-
ladores, que assumem os riscos
de suas ações. / J.C.
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Merkel quer
ratear com
G-20 conta
da crise
Chanceler, irritada com cobranças, disse
que a Alemanha não tem poderes ‘ilimitados

Custo dos papéis da
dívida da Espanha
tem novo recorde
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A Alemanha avisa que não tem
poderes “ilimitados” e joga
também para o G-20 a respon-
sabilidade por um resgate da
zona do euro. A declaração foi
feita pela chanceler alemã, An-
gela Merkel, às vésperas da cú-
pula do grupo no México, na
semana que vem.

O recado foi uma resposta à
pressão que Berlim vem sofren-
do do presidente Barack Obama
e de outros líderes para dar uma
solução à crise. Ontem, ela foi
clara: Berlim não tem o poder de
resgatar sozinha a zona do euro,
declaração que era tudo o que a
Espanha não queria escutar.

Falando ao Parlamento ale-

mão, Merkel havia sido convoca-
da para explicar a posição de Ber-
lim na cúpula do G-20. Mas usou
a ocasião para mandar um reca-
do a todos no continente e fora
dele. “Todos aqueles que mais
uma vez vão olhar no México pa-
ra a Alemanha, esperando que
achemos uma solução para a cri-
se num estalar de dedo, eu digo
que a Alemanha é forte, sim. A
Alemanha é o motor da Europa e
a âncora de estabilidade”, disse.
“Mas também sabemos que a for-
ça da Alemanha não é infinita
nem ilimitada.”

Irritada com as cobranças de
EUA e Reino Unido, Merkel ain-
da teria perdido a paciência ao
saber que França e Itália esta-
riam fazendo lobby para que o
G-20 coloque pressão sobre Ber-
lim para aceitar um novo plano
que envolveria pacotes para fi-
nanciar o crescimento no bloco.

Críticas. Nos últimos dois
anos, Merkel tem sido acusada
de aplicar um receituário que,
por enquanto, deu pouco resulta-
do. Em troca de bilhões de euros,
governos são obrigados a fazer
duras reformas – enquanto a Ale-
manha hesita em liberar a chave
do cofre, agravando ainda mais a
situação em vários países. On-
tem, suas resposta foi contun-

dente ao propor que todos no
G-20 atuem de alguma forma pa-
ra ajudar a Europa.

Segundo ela, “se o euro fracas-
sar, a União Europeia fracassa-
rá”. Para evitar esse colapso,
Merkel pedirá no G-20 o envolvi-
mento de “todos, na Europa e fo-
ra dela”. Segundo estimativas do

Credit Suisse, Berlim já destinou
€400 bilhões para resgates e aju-
da ao continente.

Longo e difícil. Merkel voltou a
insistir que a única solução para
a crise é aprofundar a integração
europeia, algo que será “longo e
difícil”. Mas a movimentação po-

lítica pelo continente revela que
o momento é justamente o da di-
visão. Ontem, o presidente fran-
cês, François Hollande, viajou
até Roma para um encontro com
o primeiro-ministro, Mario Mon-
ti. O objetivo era selar uma alian-
ça por uma agenda de crescimen-
to no bloco, algo que ainda preci-

sa ganhar o apoio de Merkel.
Ontem, a chanceler insistiu

que a crise não se soluciona com
“bilhões e bilhões”. Merkel dei-
xou claro que a responsabilida-
de pelo fracasso de vários países
é dos próprios governantes, e
não dela. Citou as “decisões ir-
responsáveis” tomadas pela Es-
panha nos últimos dez anos. E
rebateu o argumento de Madri
de que o resgate que se oferece
aos espanhóis não vem permea-
do de condições. “Claro que o di-
nheiro está sujeito a condições.”

Para Merkel, se a solicitação
por dinheiro de Berlim não for
freada, a própria economia ale-
mã sofrerá. Ela ainda criticou os
testes de estresse que foram apli-
cados nos bancos europeus, que
se revelam fraudulentos. Para
Merkel, os testes “não serviram
para nada, já que supervisores na-
cionais tinham muita influên-
cia”, insinuando manipulação
dos resultados.

Bom-humor. Manifestantes da Oxfam protestam contra o G-20, no México, usando máscaras da presidente Dilma e de Merkel

● Desabafo

ANGELA MERKEL
CHANCELER DA ALEMANHA
“Todos aqueles que mais uma
vez vão olhar no México para a
Alemanha, esperando que
achemos solução para a crise
num estalar de dedo, eu digo que
a Alemanha é forte, sim. Mas
também sabemos que a força
não é infinita nem ilimitada.” A ut
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 jun. 2012, Economia & Negócio, p. B9.




