
S PIORES pesadelos são 
aqueles dos quais não 
consegu imos desper
tar. Pergunte à Espanha. 
Um ano atrás, o custo 
dos empréstimos do go
verno espanhol disparou 

enquanto o contágio do euro se espalha
va da Grécia, Irlanda e Portugal. O pânico 
pareceu ceder com a intervenção do Ban
co Central e a promessa de um novo go
verno reformador em Madri. 

Desde então, a Espanha, de modo geral, 
cumpriu sua palavra e o governo de Ma
riano Rajoy cortou os orçamentos, liberou 
o mercado de trabalho, fez sua parte em 
inúmeras cúpulas "ou-vai-ou-racha" em 
Bruxelas e conseguiu até 100 bilhões de 
euros (121 bilhões de dólares) para susten
tar seus bancos. Mas, apesar de todos os 
esforços e do sofrimento, a Espanha não 
pode afastar essa sensação de catástrofe. 
Em 25 de julho o rendimento dos títulos 
para dez anos alcançou o recorde da era 
do euro, 7,75%. Os títulos para dois anos 
ultrapassaram 7%: os investidores temem 
que a Espanha precise pedir um resgate 
em breve ou declarar moratória 

O pesadelo da Espanha é um sintoma 
do que está errado em toda a Zona do Eu
ro. Conforme os meses passam, a crise se 
aprofunda. Os líderes da Europa pediram 
ao mundo para confiar na sua capacidade 
de fazer o necessário para salvar a moeda. 
Também pediram mais tempo para des-
trinchar a confusão. Sua tarefa é de fato 
imensa, mas, enquanto eles desaparecem 
em seus castelos e mansões de praia, a con
fiança se esvai e o tempo não os ajuda 

A situação da Espanha hoje é ainda mais 
chocante porque somente neste mês ela 
anunciou aumentos de impostos e cortes de 
gastos de 65 bilhões de euros e ganhou os 
fundos para seu resgate bancário. Isso de
veria convencer os investidores de que toda 
a Zona do Euro fala sério em manter a Es
panha Mas a mensagem foi obliterada pela 

notícia de que agora o governo espera que 
a recessão dure até 2013 e, pior, terá de en
contrar dinheiro para socorrer regiões que 
subitamente confessaram estar quebradas. 

0 prognóstico para a Espanha é deso
lador. A economia está em recessão, o 
setor público corta gastos e o setor priva
do reluta em investir. A falta de deman
da interna quase garante que Rajoy não 
conseguirá cumprir a meta de reduzir o 
déficit. Se isso acontecer, a Espanha será 
solicitada a impor ainda mais austeridade. 
Isso minará a popularidade do primeiro-
-ministro, que já caiu acentuadamente 
desde sua eleição. A decisão da Espanha 
será ainda mais prejudicada por disputas 
sobre cortes orçamentários entre Madri 
e políticos regionais, que controlam 40% 
do gasto público, e que, mesmo sendo do 
partido de Rajoy, protegem zelosamente 

sua autonomia. A incerteza política retro
agirá sobre a economia, que se deteriorará 
ainda mais. E o círculo vicioso continua. 

A Espanha não pode escapar dessa 
armadilha sozinha. O governo admitiu 
não ter dinheiro para ceder, e os c re
dores começam a duvidar de sua sol
vência. Uma espécie de resgate pode 
ser armada com as rendas dos títulos 
cont idas por alguma combinação do 
Banco Central Europeu (BCE) e vários 
fundos de resgate (mesmo se o princi
pal ainda esteja submetido a um tribu
nal constitucional alemão, cujos juízes 
são escandalosamente lentos). 

Mas isso apenas ganhar ia t e m p o . 
Talvez não mui to . Após um socorro 
à Espanha, os investidores imediata
mente se preocuparão, com razão, com 
a Itália e se perguntariam se os fundos 
de resgate são g randes o suficiente. 



Exis tem compl icações técnicas: di 
nheiro novo dos fundos de resgate po
derá contar como dívida sênior, poten
c ia lmente de ixando out ros c redores 
em pior s i tuação. E políticas: o BCE 
não pode sustentar uma enorme inter
venção se a Alemanha, seu principal 
acionista, objetar . Salvar a Espanha 
continuará a ser uma solução em cur
to prazo, a menos que a Zona do Euro 
genuinamente se una em torno de um 

plano e c o n o m i c a m e n t e suficiente e 
politicamente factível. 

Em última instância, como já afir
m a m o s , u m a so lução exige que os 
membros da moeda utilizem sua força 
combinada ao mutualizar parte da dívi
da e apoiar seus grandes bancos. Mas, 
jun tamente com maior federalismo, a 
Europa precisa fazer algo em relação 
ao c resc imento . Modera r os progra
mas de austeridade é uma prioridade (a 
Espanha mostra como eles podem ser 
danosos) , mas perseguir as reformas 
es t ruturais para l ibertar os empresá
rios. Desde 1975 os países que hoje es
tão na Zona do Euro geraram apenas 
uma empresa atualmente entre as 500 
maiores do mundo (ironicamente é da 
Espanha: a Inditex). Em comparação, a 
Califórnia sozinha criou 26. Livrem-se 
das regras loucas que mantêm os negó

cios europeus fracos, e a Europa ainda 
poderá surpreender o mundo. 

Esse projeto, maior federalismo, res
gate e políticas pró-crescimento, funcio
naria, mas levaria tempo. Mesmo se os 
governos concordassem hoje sobre o que 
devem fazer, a discussão dos detalhes, a 
realização de referendos e emendas cons
titucionais poderiam facilmente demorar 
três anos. O simples atraso para iniciar es
se processo só dificulta ainda mais a tarefa. 

O problema é que os 17 integrantes da 
Zona do Euro, e ainda mais seus 333 mi
lhões de cidadãos, não conseguem con
cordar sobre quem deve sacrificar o quê 
para permitir o surgimento dessa nova 
Europa . A Alemanha , r e cen t emen te 
advertida sobre um possível rebaixa
mento de sua dívida, teme que já esteja 
sendo solicitada a pagar demais. Os ho
landeses e os finlandeses também estão 
ficando irritados. A França diverge da 
Alemanha sobre quais são as mudanças 
necessárias na condução da UE. 
Quanto aos devedores, na Grécia os 
eleitores vagam do centro para as extre
midades políticas. Na Itália Mario Monti 
é o melhor primeiro-ministro das últimas 
décadas, mas ele não é eleito, é cada vez 
menos popular e ainda menos capaz de 
aplicar as reformas de que o país neces

sita. Em vez disso, Silvio Berlusconi con
templa um retorno. E é superado por um 
comediante (intencional), que consegue 
um quinto dos votos nas pesquisas. 

A Zona do Euro está estagnada (e ar
rasta consigo a Grã-Bretanha). A crise 
engendra uma combinação de auste
ridade no setor público e incerteza no 
setor privado. Os investidores se retêm 
por perceber o risco de um enorme pre
juízo. Os consumidores poupam para o 

próximo dia de chuva. Pois, enquanto 
um colapso catastrófico da Zona do Eu
ro continuar, uma possibilidade real, é 
difícil ver uma mudança no cenário. 

Talvez os políticos sejam levados à 
ação por um choque como uma corri
da aos bancos na Zona do Euro, uma 
saída grega caótica ou a fuga da dívi
da do governo italiano. Mas os líderes 
europeus acharão cada vez mais difícil 
arrastar suas populações consigo. Essa 
é a lição mais profunda do pesadelo es
panhol: o atraso piora as probabilida
des de sobrevivência do euro. 
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