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Angela Merkel elogia
reformas feitas pela Itália
Chanceler alemã teve breve encontro com primeiro-ministro italiano em
Berlim; Monti diz que medidas para pôr as contas em dia vão continuar

BRITTA PEDERSEN/EFE

A volta do eixo
franco-alemão

●✽ gilles.lapouge@wanadoo.fr

Diálogo. Angela Merkel e o primeiro-ministro italiano Mario Monti, após reunião em Berlim

Oque é que o ei-
xo franco-ale-
m ã o e s t á
aprontando?
J u l g á v a m o s
que estivesse

perdido, fundido, que tivesse
sido atirado à lata do lixo da
História desde que François
Hollande sucedeu a Nicolas
Sarkozy na presidência, no
dia 6 de maio. Nada disso! O
eixo reapareceu!

Cautelosamente, na ponta
dos pés. Bastaram três meses
para Hollande compreender
que França e Alemanha estão
condenadas a se entender, a
continuar atreladas ao mes-
mo carro que terão de puxar
no mesmo passo.

Contudo, os primeiros en-
contros de Hollande e Merkel
foram cordiais, porém ten-
sos. O francês, desejoso de
afrouxar o punho de ferro
com o qual a chanceler alemã
controla há alguns anos a Eu-
ropa e a França, teve a ideia de
contra-atacar aproximando-
se dos países do Sul, especial-
mente Espanha e Itália.

Não era uma ideia treslou-
cada. Ele soube tirar algumas
vantagens desta aproxima-
ção. Os três países do Sul con-
seguiram que Merkel mode-
rasse suas exigências. Eviden-
temente, aceitaram as regras
de austeridade que ela impôs
a todos os membros da zona
do euro, mas também fizeram
Berlim ceder num ponto: a
Alemanha toleraria que a Eu-

ropa também tomasse algumas
medidas para se recuperar.

Concretamente, a França que-
ria consagrar por meio de uma lei
fundamental a “regra de ouro”,
ou seja, todos os países do euro
aceitariam o compromisso de
apresentar orçamentos equili-
brados.Em troca, Merkel ratifica-
ria um plano de recuperação eu-
ropeu dotado de € 120 bilhões.
Hollande gabou-se então de ter
feito Merkel sentir o seu poder,
emlugar de prostrar-se diantede-
la como, segundo os socialistas,
Sarkozy gostava de fazer.

Triunfalismo. Esse triunfalis-
mo não durou até o fim do verão.
A realidade, que havia sido escor-
raçada, voltou ao galope. Perce-
bia-se que um médio e dois pe-
quenos podem se aliar e mostrar
seus pequenos músculos, mas
que não podem dobrar um “gran-
dão”. Em outras palavras, três

países da zona do euro do Sul
não valem um país também da
zona do euro do Norte.

Além disso, a crise da dívida
europeia, longe de evaporar ao
sol do verão, cresceu – na Grécia,
na Itália e na Espanha. Conclu-
são: uma virada brutal para Hol-
lande, que se voltou novamente
para a poderosa Merkel. Há três
dias, o ministro das Finanças da
França, Pierre Moscovici, foi a

Berlim, onde anunciou que
“um grupo bilateral França-
Alemanha avaliará as deci-
sões relativas à Grécia e à Es-
panha”.

Segundo as palavras do mi-
nistro: “Na crise da dívida,
França e Alemanha serão os
sustentáculos de uma solu-
ção estrutural”. E as divergên-
cias entre Paris e Berlim? Mas
não há divergências! Horas
mais tarde, Hollande foi ain-
da mais longe, declarando-se
favorável a uma integração so-
lidária dos países do euro, que
deve conduzir a uma união po-
lítica.

Onde é que Hollande vai
buscar tudo isto? Não muito
longe. Em Berlim, onde a
chanceler não se cansa de di-
zer que quer mais solidarieda-
de entre os países da zona do
euro, mas com a condição de
que a União Europeia exerça
um controle maior sobre as
políticas orçamentárias dos
países membros. E Hollande,
que detesta tudo o que se pare-
ce com o abandono da sobera-
nia, ouviu religiosamente
Merkel e não protestou. Abso-
lutamente. Bem no gênero de
Sarkozy.

E Merkel, neste meio tem-
po? A chanceler foi recebida a
Pequim com grande pompa e
circunstância. O primeiro-mi-
nistro, Wen Jiabao, a acolheu
em Tianjin, sua cidade natal.
Normal. Para o mundo intei-
ro, a Europa é Angela Merkel. /

TRADUÇÃO ANNA CAPOVILLA

BERLIM

A chanceler da Alemanha, Ange-
la Merkel, elogiou ontem as am-
plas reformas do primeiro-mi-
nistro italiano, Mario Monti, e
disse que isso terminará ajudan-
do a reduzir os custos de emprés-
timo da Itália.

A breve visita de Monti a Ber-
lim acontece quando os preços
que o país paga para vender sua
dívida de curto prazo caíram ao
menor nível desde março em lei-
lões realizados nesta semana.
Monti disse que os mercados es-
tão começando a recompensar o
país por seus esforços.

“A agenda de reformas do go-
verno italiano é impressionan-
te. Ela precisa continuar e ser im-
plementada passo a passo”, Mer-
kel disse em entrevista coletiva
com Monti. “Eu estou pessoal-
mente convencida de que essas
reformas darão frutos que vão
melhorar a competitividade da
Europa como um todo.”

Desde que assumiu o governo
depois de Silvio Berlusconi, que
deixou o cargo em novembro pa-

ra evitar uma crise de dívida pa-
recida com a grega, Monti ini-
ciou um programa de reformas
implementando mudanças no
mercado de trabalho, com revi-
sões de pensões e cortes de gas-
tos.

O primeiro-ministro italiano
tem uma forte harmonia com a
chanceler da Alemanha, diferen-
temente do seu antecessor.

Títulos futuros alemães rever-
teram os ganhos após a coletiva
de imprensa, com um operador
descrevendo Merkel como “mui-
to positiva” sobre Itália.

A Alemanha vendeu dívida
com rendimentos negativos nos
últimos meses – o que significa

que investidores estão efetiva-
mente pagando para emprestar
dinheiro para Berlim em busca
de refúgio.

Com eventos críticos iminen-
tes para a zona do euro em se-
tembro, Merkel disse que os líde-
res europeus devem melhorar a
coordenação com Bruxelas e o
Banco Central Europeu (BCE)
ao longo dos próximos meses.

“Estamos convencidos de que
o caminho que escolhemos é o
certo. Estamos também conven-
cidos de que devemos melhorar
a capacidade de cooperar na zo-
na do euro nos próximos me-
ses”, disse ela.

Monti, por sua vez, prometeu
continuar fazendo reformas fis-
cais e econômicas abrangentes e
reiterou a convicção de que os
líderes da União Europeia (UE)
chegarão a uma acordo sobre ins-
trumentos especiais que pos-
sam ser necessários para refor-
çar a união monetária.

“Não podemos interromper
as reformas depois de um pou-
cos resultados iniciais positi-
vos.” / DOW JONES NEWSWIRES

GILLES
LAPOUGE

PATROCÍNIO:

REALIZAÇÃO:

● Confiança

Para o mundo inteiro, a
Europa se resume a um
nome: Angela Merkel

ANGELA MERKEL
CHANCELER DA ALEMANHA
“A agenda de reformas do
governo italiano é
impressionante. Ela precisa
continuar e ser implementada
passo a passo.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 ago. 2012, Economia & Negócios, p. B10.




