
EurobondsSão
onze contra onze
eno fim ganha

aAlemanha

ZOOM A Europa dividida Seja
pela questão de ver os países a
evoluir a duas ou três velocida

des distintas seja pelas dúvidas
quanto ao caminho a tomar nun
ca como hoje se tomou tão evi
dente quantas cabeças tentam
decidir o rumo europeu sem que
haja uma única a liderar Oficial
mente claro
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Obrigações europeias
São onze contra onze
e no fim ganha a Alemanha
Neste jogo não há qualquer estratégia portanto não tente ver qual
o esquema táctico de cada equipa porque nem eles sabem

A Europa está profundamente dividida
Seja pela questão de ver os países a evo
luir a duas ou três velocidades distintas
seja pelas dúvidas quanto ao caminho a
tomar nunca como hoje se tomou tão evi
dente quantas cabeças tentam decidir o
rumo europeu sem que haja uma única
a liderar Pelo menos oficialmente

Paris e Berlim estão contra as obriga
ções europeias enquanto remédio ime
diato para a crise da dívida e a estes jun
tam se a Holanda os finlandeses e mes
mo o economista chefe do Banco Central
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Europeu Jügen Stark Defendem que
primeiro é preciso que os países do euro
cedam soberania e que só então poderão
aspirar a endividar se em conjunto com
os seus pares Só depois da inscrição de
limites à dívida nas constituições e da
aprovação de sanções automáticas a quem
não cumprir assim como do lançamen
to de um organismo europeu que valide
os orçamentos locais é que se poderá pen
sar em lançar esses mecanismos dizem
Do outro lado e além de gregos e por

tugueses contam se os italianos um ou
outro Prémio Nobel os britânicos e mes
mo um ex ministro alemão do SPD Des

te lado do campo pede se o lançamento

das obrigações europeias para evitar o
colapso imediato e depois começar a inte
gração da zona euro
Há portanto uma base comum que é

a necessidade de avançar com as euro
bonds Mas falta convergir em termos de

timings De um lado do campo defendese que uma crise não é razão para que
se criem mecanismos à pressa Do outro
lado do campo clama se que não vale a
pena esperar por mais integração pois
esta pode ser inútil caso a crise da dívida
atinja Itália Espanha ou França O caos
chegará primeiro
Haverá ummeio termo A resposta pode

ter começado a surgir ontem por inter

médio do ministro do Ambiente alemão

Norbert Roettgen não descartou as euro
bonds salientando que a maior integra
ção no euro pode arrancar num núcleo
de Estados chave Ainda assim subli
nhou a emissão de dívida europeia é
secundária Do que precisamos e depres

sa é de uma política económica suprana
cional estabelecida e legitimada demo
craticamente afirmou
Enquanto os líderes da Europa não se

decidem o que é certo é que as obriga
ções europeias continuam a existir ain
da que indirectamente Entre 8 e 19 de
Agosto foi ontem noticiado o BancoCen
tral Europeu gastou mais 363 mil milhões
de euros em obrigações da zona euro no
mercado secundário continuando assim
o seu esforço de contrariar artificialmen
te a tendência dos mercados a exigência
de juros cada vez mais altos nos títulos
de dívida de Portugal Espanha Irlanda
Grécia Itália ou França
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