
Europa parece ter re
cuperado o bom-sen-
so e a sobriedade. Nos 
últimos dias, uma sé
rie de decisões e in i 
ciativas de seus líde

res aplacou as ansiedades dos investi
dores (e de seus credores) internacio
nais, trazendo a esperança de que a 
crise de confiança sobre os países do 
euro tenha finalmente entrado no co
meço de seu fim. Na quarta-feira, a 
corte constitucional alemã considerou 
legal o Mecanismo Europeu de Esta
bilidade, fundo de resgate para as 
economias em apuros na região. Uma 
petição, com 37000 assinaturas, ques
tionava a constitucionalidade do fi
nanciamento alemão desse fundo. 
Mas os juízes deram um veredicto fa
vorável. Novos aportes de recursos, 
no entanto, deverão ser avalizados pe
lo Parlamento. O mecanismo disporá 
de 700 bilhões de euros, dos quais 190 
bilhões serão bancados pela Alema
nha. Sem a contribuição de seu maior 
patrocinador, o fundo não teria capital 
suficiente para aplacar a crise finan
ceira. Por isso, tão logo a corte profe
r iu sua decisão, a chanceler Angela 
Merkel festejou: "Não saímos da cr i 
se, mas demos um grande passo. É um 
grande dia para a Alemanha e para a 
Europa. Demos um sinal veemente de 
nossa responsabilidade como a maior 
economia da Europa". 
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Ainda na semana passada, a Co
missão Europeia lançou as bases para 
unificar a supervisão do sistema finan
ceiro, um primeiro passo rumo à inte
gração bancária. Hoje, apesar de a 
moeda ser comum e de a autoridade 
monetária estar a cargo do Banco Cen
tral Europeu (BCE). boa parte da fisca
lização e da regulamentação é feita lo
calmente, em cada país. ocasionando 
assimetrias dentro do bloco. Funda
mental também para a re
cuperação da confiança no 
euro foi a determinação do 
BCE de comprar títulos 
públicos dos países que 
enfrentam dificuldades pa
ra se financiar com investi
dores privados. "Estamos 
preparados para fazer 
aquilo que for necessário 
para preservar o euro", ha
via afirmado Mario Dra-
ghi. presidente do BCE. 
no fim de ju lho . "Acredi
tem em mim, será suficien
te." A resolução do italia
no, com o respaldo de 
Merkel , deu resultado: o 
euro recuperou valor e as 
bolsas subiram aos níveis 
mais altos em quatro anos. 
Mais importante, d iminuiu 
a percepção de risco em 
relação aos chamados paí
ses da periferia do euro. 
Até poucas semanas atrás, 
a taxa de juros cobrada pe
los investidores para comprar títulos 
da Espanha e da Itália superava 8%, 
um índice considerado insustentável 
para as finanças desses países e bem 
acima da taxa cobrada da Alemanha 
(abaixo de 2%), embora os países com
partilhem da mesma moeda. Agora os 
juros dos títulos espanhóis e italianos, 
assim como os de Portugal e da Ir lan
da, estão em trajetória de queda. A ta
xa para a Itália caiu para menos de 5%. 
A Espanha, que tinha dificuldade para 
vender seus títulos, poderá talvez se
guir de pé com as próprias pernas e 

deverá escapar da necessidade de re
correr ao Fundo Monetário Internacio
nal (FMI ) . Contribuiu para a melhora 
dos humores, também, a decisão do 
Federal Reserve (Fed. o banco central 
americano) de manter a sua taxa de j u 
ros próxima a zero até meados de 2015 
e seguir aumentando a liquidez de dó
lares nos mercados mundiais. 

É verdade que espanhóis e portu
gueses ainda sofrem com uma recessão 

profunda, para não falar 
da Grécia. Não há sinais 
de recuperação na ativi
dade, e as taxas de de
semprego seguem exas-
peradoras. Mas as espe
culações sobre o fim do 
euro cessaram. Os boa
tos e cenários catastro-
fistas vicejaram enquan
to a Alemanha impunha 
barreiras ao socorro de 
seus parceiros no euro. 
No fim, prevaleceu o 
pragmatismo — uma 
qualidade tão alemã 
quanto o puritanismo. A 
derrocada da moeda úni
ca teria efeitos inimagi
náveis sobre o sistema 
financeiro e os merca
dos. A Alemanha, como 
credora desses países, 
sofreria perdas conside
ráveis. Além disso, prati
camente metade das ex
portações alemãs tem a 

Europa como destino. A saída foi ce
der e agir para evitar um prolongamen
to da crise, ainda que exigindo, como 
garantia, um duro plano de ajuste f i 
nanceiro na periferia do euro. 

Muitos economistas seguem ques
tionando a viabilidade do euro. Mas a 
criação da moeda única, para além de 
questões econômicas, fo i motivada 
por razões políticas. Seu futuro, por
tanto, dependerá da determinação po
lítica de seus líderes de superar as 
barreiras atuais e as que surgirão à 
frente. 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 38, p. 76-77, 19 set. 2012. 




