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Análise
Gideon Rachman
Financial Times

Quando os observadores anali-
sam o sucesso de Angela Merkel,
eles tendem a recorrer a algumas
ideias batidas. A premiê alemã se-
ria uma pragmática cautelosa,
uma cientista que age por tentati-
va e erro, uma figura materna tran-
quilizadora, uma política natural
com uma afinidade instintiva com
os eleitores. Todas essas coisas são
verdadeiras. Mas elas omitem um
elemento vital. Merkel é também
uma visionária política. Em meio à
crise cambial, que em certos mo-
mentos foi aterradora, ela redefi-
niu as relações da Alemanha com a
União Europeia (UE) — de uma
maneira nova e mais sustentável.

Merkel não é reconhecida como
uma visionária política em parte
por ter um estilo muito reservado.
Ela não recorre à retórica grandio-
sa de Barack Obama. Além disso,
os guardiões da chama europeia,
em Berlim e em Bruxelas, têm
ideias muito específicas de qual
deve ser a “v i s ã o” para a Europa. Os
políticos alemães que consegui-
ram ingressar no panteão não ofi-
cial dos visionários europeus são
homens como Joschka Fischer, o
ex-ministro do Exterior, e Helmut
Kohl, ex-premiê e antigo mentor
de Merkel. Os Kohls e os Fischers
diziam que a Alemanha somente
transcenderia o nacionalismo tor-
to do passado abraçando uma Eu-
ropa unida e pós-nacional.

Merkel desenvolveu uma visão
diferente para a UE — e para o lu-
gar da Alemanha dentro dela. A
premiê reconheceu que há uma
coisa chamada interesse nacional
alemão e deixou claro que ela pre-
tende defendê-lo. Sua ideia mais
aprofundada de que proteger os
interesses dos contribuintes ale-
mães não vai contra a luta para
manter a moeda única viva é uma
parte crucial da tarefa. Se os eleito-
res alemães se voltassem contra o
euro, o projeto inteiro ruiria.

A possibilidade de um retroces-
so alemão durante a crise do euro
sempre esteve presente. Os vários
fundos de resgate para o sul da Eu-
ropa envolveram um compromis-
so da Alemanha — em emprésti-
mos e garantias — equivalente ao
orçamento federal de um ano in-
teiro. Merkel também teve que re-
ferendar políticas de cunho hete-
rodoxo do Banco Central Europeu
(BCE), contra a oposição do pró-
prio BC alemão. Para convencer os
alemães a apoiarem essas medi-
das, foi crucial para a premiê se
apresentar como uma pessoa de-
terminada a defender seus contri-
buintes em todos os passos do ca-
minho. Seu sucesso pode ser medi-
do pelo fato de o partido Alternati-
va para a Alemanha ter conquista-
do menos de 5% dos votos — algo
insignificante se comparado aos
números obtidos por partidos si-
milares na Finlândia e na Holanda.

Os visionários europeus à moda
antiga esperam que seu grande so-
nho de criar os Estados Unidos da
Europa possam avançar — agora

que Merkel conquistou novo man-
dato. Muitos economistas afir-
mam que a zona do euro somente
poderá se estabilizada se Merkel
mudar de rumo — e caminhar em
direção a uma verdadeira união
bancária e, eventualmente, uma
“união de transferências”, com um
orçamento central muito maior.

Ambos os grupos deverão ficar
decepcionados. O que eles não
conseguiram perceber é que a pos-
tura perseguida por Merkel duran-
te toda a crise do euro não foi ape-
nas um expediente temporário pa-
ra uma emergência, mas sim uma
estratégia cuidadosamente pon-
derada e centrada para a Europa.

Quem conversa com os assesso-
res da premiê percebe que eles não
têm intenção de se dobrar aos pla-
nos mais ambiciosos (e caros) de
seus parceiros da zona do euro. A
discussão de um sistema de seguri-
dade social pan-europeu é descar-
tada com um “sem chance”. As ale-
gações de que os atuais planos pa-
ra uma união bancária não são
ambiciosos o suficiente são recebi-
das como uma tentativa indireta
de fazer a Alemanha subsidiar
bancos em estado falimentar em
outras partes da Europa.

Quanto à ideia dos bônus da zo-
na do euro — que seriam subscri-
tos por todos os contribuintes da
UE — um assessor de Merkel satiri-
za delicadamente a ideia, obser-
vando que não há nada que impe-
ça a França e a Itália de começar,
emitindo bônus conjuntamente.
Quando sugiro para outro alto di-
plomata alemão que a estratégia

de Merkel para a Europa — com
sua ênfase na proteção aos contri-
buintes e sua suspeita em relação à
Comissão Europeia — foi “bem bri-
t â n i c a”, recebo um sorriso e a per-
gunta: “E isso é tão ruim assim?”.

Na verdade, a postura da Alema-
nha em relação à Europa jamais se-
rá a mesma que a do Reino Unido
por duas razões muito boas. Pri-
meiro, os alemães estão no euro e
os britânicos não, e desse modo os
dois países estão começando de
posições bem diferentes. Segundo,
a ideia de uma “união política” da
Europa ainda é atraente na Alema-
nha, pelo menos em termos abs-
tratos. É que hoje em dia os ale-
mães estão muito mais inclinados
a ler as letras pequenas do que a
adotar gestos grandiosos.

A aversão de Merkel a gestos
grandiosos também se estende à
sua atitude em relação ao mundo
além da Europa. A premiê foi du-
ramente criticada nos EUA e no
Reino Unido quando, em 2011, a
Alemanha se absteve de votar na
ONU pelo uso da força contra a
Líbia. Mas, em relação à Síria, os
parlamentares britânicos e ame-
ricanos refletiram o cansaço na-
cional da guerra e adotaram uma
atitude mais alemã em relação a
intervenções militares.

Em relação ao Oriente Médio,
assim como à Europa, Merkel
vem baseando sua postura políti-
ca em um respeito genuíno aos
instintos dos cidadãos comuns.
Conforme as eleições do fim de
semana mostraram, pare-
ce estar funcionando.

Eleições Países em crise na zona do
euro não devem esperar facilidades

Alemanha
deve manter
auster idade
na Europa
Marcus Walker e Anton Troianovski
The Wall Street Journal, de Berlim

Os conservadores de Angela
Merkel conseguiram uma vitória
retumbante na eleição alemã de
domingo. A premiê ganhou um
terceiro mandato como líder da
maior economia da Europa. Mas
essa ex-física, de 59 anos, vai preci-
sar de um novo parceiro, de ten-
dência de esquerda, na coalizão de
governo, já que a sua a União De-
mocrata Cristã (CDU) por pouco
não conseguiu a maioria absoluta
no Bundestag, a câmara dos depu-
tados do Parlamento alemão.

A chamada grande coalizão
com o Partido Social Democrata
(SPD), de centro-esquerda, que fi-
cou num distante segundo lugar
na eleição de domingo, parece ser
a opção mais provável de Merkel.
Essa união enviaria um forte sinal
para o resto da Europa de que a
Alemanha continua totalmente
comprometida com o euro, apesar
do resultado melhor que o espera-
do do novo partido Alternativa pa-
ra a Alemanha, o AfD, que quer se-
parar o país da moeda comum.

Tal como os democratas-cris-
tãos de Merkel, os sociais-demo-
cratas são grandes defensores da
integração europeia e têm uma
política semelhante para a crise
da zona do euro, embora o parti-
do tenha atacado a premiê por
impor uma austeridade excessi-
va aos países do sul da Europa em
troca de ajuda financeira.

A força surpreendente do AfD
foi uma advertência para os parti-
dos majoritários do país quanto à
frustração de alguns eleitores com
o resgate de países endividados,
como a Grécia. O novo partido rou-
bou votos cruciais do atual aliado
da coalizão de governo de Merkel,
o Partido Democrata Livre (FDP),
que tem uma inclinação pró-em-
presas e foi excluído do Bundestag
pela primeira vez no pós-guerra.

A CDU (com a CSU, partido coli-
gado da Baviera) ganhou quase
42% dos votos, segundo os resulta-
dos preliminares divulgados on-
tem. O melhor resultado do parti-
do em 20 anos foi visto como uma
recompensa pela alta popularida-
de pessoal de Merkel, bem como
pela estabilidade econômica e o
baixo desemprego no país.

"É um resultado maravilhoso",
disse Merkel aos seus eleitores.
"Vamos tratar essa confiança
com muito cuidado."

No Bundestag, que tem 630 as-
sentos, a CDU/CSU ficou cinco
abaixo do necessário para obter a
maioria absoluta. O partido de
Merkel conquistou 311 assentos, o
SPD, 192 assentos, o partido A Es-
querda, 64 assentos e os Verdes, 63,
segundo resultados preliminares.

O forte apoio à CDU também
foi uma endosso à maneira como
Merkel vem lidando com a crise
da dívida da zona do euro desde
2009. Embora a sua ênfase na dis-
ciplina fiscal e nas reformas favo-
ráveis ao mercado tenha dividi-
do as opiniões de muitos na Eu-
ropa, essa política ganhou o
apoio generalizado dos alemães
em todo o espectro político.

"Temos um consenso amplo
fundamental sobre a política para
a Europa", disse o veterano minis-
tro das Finanças de Merkel, Wolf-
gang Schäuble, domingo à noite
no canal de TV estatal. "Vamos con-
tinuar a desempenhar nosso papel
como uma âncora de estabilidade
para manter a Europa unida."

As esperanças de muitos na Eu-
ropa de que a Alemanha pudesse
adotar uma atitude mais genero-
sa para com a crise financeira e
econômica da zona do euro — es -
pecialmente se houver uma gran-
de coalizão entre Merkel e os so-
cial-democratas— provavelmen -

te não vão se realizar. Hoje, todas
as partes tendem a ser cautelosas
quanto a medidas anticrise que
possam alimentar a ascensão do
AfD e permitir que esse partido
antieuro se estabeleça firmemen-
te no cenário político do país.

Embora o apoio alemão para o
euro seja certo, uma grande coali-
zão poderia retardar ainda mais os
planos para uma "união bancária",
que exigiria que os governos da zo-
na do euro unissem suas forças fi-
nanceiras para formar uma rede
de segurança para os bancos da re-
gião — um projeto já visto com ce-
ticismo tanto pelo partido de Mer-
kel como pelos social-democratas.

E a probabilidade de os políticos
alemães perdoarem parte dos em-
préstimos do resgate da Grécia é
ainda menor, embora muitos eco-
nomistas digam que a Grécia tem
mais dívidas do que pode pagar.

O eurocético AfD, assim como o
FDP, que apoia o governo, por pou-
co não conseguiu 5% dos votos, o
necessário para entrar no Parla-
mento. Mas o surgimento do AfD
pode influenciar o tom da política
alemã, fazendo os políticos tradi-
cionais hesitarem ainda mais em
oferecer mais ajuda para países da
zona do euro em dificuldades.

Essa influência já era evidente
na noite de domingo, quando
Schäuble debateu com o líder do
AfD, Bernd Lucke, num programa
de TV. Schäuble disse que era fácil
para os "demagogos" deixarem os
eleitores alemães revoltados quan-
to a pagar as dívidas dos outros. "É
um pouco mais responsável dizer:
'O que está em jogo é se esta moeda
europeia vai se dissolver?", disse o
ministro das Finanças alemão.

Lucke, porém, disse aos seus
partidários que o AfD vai procu-
rar aproveitar o impulso de do-
mingo nas próximas eleições es-
taduais da Alemanha e também
nas eleições para o Parlamento
Europeu do próximo ano.

O provável terceiro mandato de
Merkel vem cimentar seu lugar na
história entre os líderes mais in-
fluentes e com mais anos de servi-
ço na Europa do pós-guerra.

Mas em questões espinhosas,
como a dívida grega, nuances
importantes da política de Mer-
kel para a zona do euro vão de-
pender da composição do seu
próximo governo.

Nos próximos dias, a CDU deve
sondar os partidos de centro-es-
querda sobre um possível governo
de coalizão. As duas opções dos
conservadores são os social-demo-
cratas e os verdes. Uma composi-
ção com o SPD, que ganhou cerca
de 26% dos votos, significaria um
retorno à grande coalizão biparti-
dária do primeiro mandato de
Merkel, de 2005 a 2009.

O SPD pode pressionar para ga-
nhar o poderoso ministério das
Finanças como condição para
aderir a um governo liderado por
Merkel. Mas Schäuble já disse que
está bastante disposto a manter o
cargo, que fez dele o político mais
poderoso da Alemanha depois de
Merkel. Muitos no SPD querem
aumentar os impostos dos ale-
mães mais ricos, o que poderia le-
var a difíceis barganhas com a
CDU nas negociações de coalizão.

Outro possível parceiro de Mer-
kel, os Verdes, é o partido mais pró-
europeu da Alemanha e o mais
aberto a colocar a potência finan-
ceira alemã à disposição da Euro-
pa. Mas uma coalizão entre o CDU
e os Verdes, embora possível, é
considerada difícil de ser alcança-
da devido às grandes divergências
sobre impostos. (Colaboraram
Mary M. Lane, Andrea Thomas,
Harriet Torry e Laura Stevens)

Leia na página B9 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL
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Para a Alemanha: eleições não devem gerar mudanças importantes na política de austeridade na Europa, defendida pela reeleita premiê Angela Merkel

Karamba, um deputado alemão

A
P

A Alemanha terá o seu primeiro
deputado negro. Karamba Diaby
(foto) foi eleito no domingo pelo
Partido Social Democrata (SPD, de
centro-esquerda). Nascido no
Senegal, em 1961, ele se mudou para
a extinta Alemanha Oriental em
1985. Lá formou-se e doutorou-se
em química, na Universidade de
Halle, com uma bolsa de estudos. Há
12 anos ele tem cidadania alemã.
Diaby concorreu no distrito de Halle,
Estado da Saxônia-Anhalt, mas não
foi o deputado mais votado. Ainda
assim, ele acabou eleito na lista do
SPD. Na Alemanha, parte dos
deputados são diretamente eleitos
nos distritos e parte são repescados
por meio de uma lista dos partidos.
Diaby disse que suas prioridades no
Parlamento alemão serão defender
a integração dos imigrantes no país
e a criação de um salário mínimo
nacional, uma das propostas
eleitorais do SPD. Em entrevista à
britânica BBC, ele disse ser hoje “um
alemão da cabeça aos pés”.

Uma líder visionária e incompreendida

Rajoy diz que recessão na Espanha chegou ao fim
Agências internacionais

A Espanha conseguiu sair da re-
cessão depois de dois anos no ter-
ceiro trimestre, disse o primeiro-
ministro Mariano Rajoy. Ele, po-
rém, ressalvou que o país ainda
tem um longo período de austeri-
dade e novos ajustes pela frente. O
dia também foi de boas notícias
econômicas em outros países da
região do euro. O índice que me-
de a atividade da indústria e do
setor de serviços no bloco da
moeda comum registrou o me-

lhor desempenho em 27 meses.
“A Espanha saiu da recessão,

mas não da crise [...] A tarefa de
agora é obter uma recuperação
vigorosa, que nos permita criar
empregos”, afirmou o primeiro-
ministro espanhol em entrevista
ao “The Wall Street Journal”.

Os comentários de Rajoy se jun-
tam às ideias de outros líderes eu-
ropeus que acreditam que a crise
financeira está sendo superada. O
premiê espanhol espera que a me-
lhora da zona do euro não faça o
bloco ficar estagnado na integra-

ção política e financeira.
O Índice de Gerentes de Com-

pra (PMI) composto, que mede o
comportamento dos dois setores,
subiu de 51,5 em agosto para 52,1
na leitura preliminar de setem-
bro. O índice de serviços aumen-
tou de 50,7 para 52,1, enquanto o
da indústria recuou de 51,4 para
51,1. Qualquer leitura acima de
50 implica crescimento.

“O avanço do PMI da zona do
euro em setembro encerra o me-
lhor trimestre em dois anos e se
soma aos crescentes sinais de que

a região está se recuperando da
mais longa recessão de sua histó-
r i a”, disse Chris Williamson, eco-
nomista-chefe da consultoria
Markit, responsável pela compi-
lação e divulgação do indicador.

Na Alemanha, o índice compos-
to saiu de 53,5 em agosto para 53,8
na leitura preliminar de setembro;
o índice de serviços avançou de
52,8 para 54,4, enquanto o da in-
dústria cedeu de 51,8 para 51,3. No
caso da França, o índice composto
foi de 48,8 em agosto para 50,2 em
setembro, máxima em 19 meses.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A14.




