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É ISTO A EUROPA? 

 

 
Miguel Sousa Tavares,  

Expresso de 11/05/2013 

 

1. Quando o presidente do Euro-grupo, o 

holandês Jeroen Dijsselbloem, deixou cair 

displicentemente a ameaça de que no futuro os 

novos resgates aos países em dificuldades 

poderiam seguir a "solução cipriota" do confisco 

dos depósitos bancários acima de 100.000 euros, 

pensou-se que ele se excedera e disparatara, mas 

que, de qualquer maneira, estava a referir-se 

apenas ao resgate dos bancos em dificuldades, 

não dos Estados-membros do Euro-grupo. Mas, 

passados dois meses, o que então fora tomado 

por um deslize, hoje é doutrina consensual, e por 

enquanto ainda não oficial, entre o pequeno 

grupo de cinco países, liderados pela Alemanha, 

que mandam no euro e na Europa: a "solução 

cipriota" é mesmo o caminho do futuro para 

acorrer não apenas a bancos, mas implicitamente 

também a países em dificuldades. A coberto da 

solução agora inventada para resgatar bancos em 

apuros (e que as opiniões públicas poderão 

aceitar sem grandes objecções), prepara-se, de 

facto, a extensão por arrasto da mesma medida 

ao resgate dos Estados. 

A argumentação, que tem o condão de soar a 

medida popular e paralisar a esquerda, assenta 

em duas supostas premissas 'morais': uma, a de 

que, se não forem os depositantes a pagar, serão 

os contribuintes; outra, a de que, atingindo 

apenas os depósitos acima de 100.000 euros, 

salvaguardam-se os pobres e passa-se a factura 

para os ricos. Mas, na verdade, por baixo desta 

argumentação sedutora, o que se esconde é a 

vontade de os países ricos não pagarem mais o 

custo do reequilíbrio financeiro dos países em 

dificuldades (o que eu compreendo até certo 

ponto), mas também aquilo que bem pode vir a 

ser uma forma maquiavélica de condenar de vez 

os países pobres e em dificuldades. Devemos 

desconfiar quando a direita que governa a 

Europa se dispõe subitamente a calcar aos pés 

dois dos seus mais sagrados mandamentos: a 

inviolabilidade do direito de propriedade e o 

princípio da confiança no sistema bancário — 

em nome do qual, aliás, esta crise nasceu e 

cresceu como incêndio quando as nações e os 

povos da Europa foram chamados a sacrificar as 

suas economias para salvar a banca e os Estados 

que estavam arruinados perante ela.  

De facto, convém lembrar que foi Bruxelas que 

nos impôs o resgate do BPN, que vai a caminho 

de custar 8000 milhões aos contribuintes 

portugueses; que foi Bruxelas que reservou 

12.000 milhões do empréstimo que a troika nos 

concedeu apenas para acudir à banca; e que foi 

Bruxelas que impôs à nossa banca um rácio de 

cobertura de capitais próprios tão elevado que 

não sobrou dinheiro para financiar a economia. 

O que lhes terá dado agora para, subitamente, 

passarem uma mensagem tão clara quanto 

assustadora aos depositantes da banca 

portuguesa, grega, irlandesa, etc: "O teu 

dinheiro, as tuas poupanças, não estão em 

segurança nos bancos do teu país"? Certamente 

que cavalheiros como o sr. Dijsselbloem ou o 

comissário europeu Barnier não ignoram que, 

recebida a mensagem, qualquer depositante da 

banca nacional, com mais de 100.000 euros na 

conta e dois dedos de testa, vai a correr pôr o seu 

dinheiro em lugar mais seguro. E que lugar será 

esse? Adivinhou: na banca alemã, na holandesa, 

na finlandesa, na austríaca. Afinal, um dos 

princípios fundadores da Europa é a livre 

circulação de capitais—mas sem união bancária, 

sem mutualização, ao menos parcial, da dívida 

soberana, sem harmonização fiscal, sem que 

nada ameace a impunidade das off-shores. A 

livre circulação de capitais significa que o 

dinheiro, dentro desta particular união 

económica e monetária, vai para onde estiver 

mais seguro, para onde pagar menos impostos, 

para onde se sentir ao abrigo das próprias regras 

flutuantes da União. 

Ora o que neste momento mais agrava as 

dificuldades dos países que enfrentam a crise 

das dívidas soberanas é a desigualdade de acesso 

ao dinheiro em condições razoáveis: 

internamente, a austeridade levou-lhes toda a 

riqueza sobejante; externamente, os mercados 

trucidam-nos precisamente por eles estarem em 

dificuldades. Os países envolvidos no nosso 

resgate financiam-se a 1% e emprestam-nos 

dinheiro a 3,2%: chamam a isso ajuda a um 

Estado-Membro. Passos Coelho tinha razão 

quando dizia que pedir mais tempo para pagar o 
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empréstimo significava pagar mais — mas, 

contra a sua própria razão e à vista dos factos, 

foi isso mesmo que fez e saudou a prorrogação 

dos prazos como um “sucesso”. Esta semana, 

tivemos outro “grande sucesso”: 

experimentámos a alternativa e fomos ao 

mercado pedir dinheiro a dez anos e 

conseguimos um juro de 5,6%. No mesmo dia, a 

Alemanha pediu também dinheiro a dez anos 

(sim, a Alemanha também pede dinheiro 

emprestado!) e obteve uma taxa de juro negativa 

de 0,4%. Ou seja: os “investidores” não se 

importam de perder dinheiro desde que ele 

esteja seguro na Alemanha, e a Alemanha 

consegue a proeza de ganhar dinheiro quando o 

pede emprestado. Eis a União em todo o seu 

esplendor! Assim é fácil pregar a austeridade 

aos outros! Emprestem-nos dinheiro à taxa de -

0,4% durante dez anos e nós teremos todos os 

problemas resolvidos...  

Do que verdadeiramente não precisamos é de 

que nos ameacem com a “solução cipriota” para 

que as pessoas retirem o dinheiro dos bancos 

nacionais e o vão transferir para a banca alemã 

ou holandesa, arruinando de vez a nossa banca, a 

economia e o país. Será assim tão difícil de 

explicar isto ao eleitorado alemão?  

 

2. A propósito do efeito exterior das 

supostas divergências de Paulo Portas com as 

políticas de austeridade do Governo português, a 

correspondente do "Público" em Bruxelas, 

Isabel Arriaga e Cunha, publicou esta semana 

um texto verdadeiramente revelador e 

estarrecedor - se, conforme eu acredito, as suas 

fontes são verdadeiras, as suas informações 

estão correctas e a sua análise é fundada. Vale a 

pena reproduzir o essencial: 

"As críticas de Paulo Portas a 'esses senhores da 

troika' foram recebidas sem preocupação de 

maior em Bruxelas, onde as instituições 

comunitárias estão mais do que blindadas face à 

chuva de críticas que recebem em 

permanência... No que respeita a Portugal, o que 

importa em Bruxelas é que o Governo mantém a 

linha e os compromissos assumidos no 

programa de ajustamento económico e 

financeiro constitui a contrapartida da ajuda 

externa, frisa uma fonte do sector, os debates, os 

desentendimentos, as críticas, as moções de 

censura ou as manifestações de rua são 

expressões mais do processo de decisão em cada 

Estado. Não se pode ligar senão o ruído político 

das 27 seria ensurdecedor'". Fim de citação. 

Leram bem: os eurodecisores, que ninguém 

elegeu, estão-se nas tintas para os estados de 

alma dos Paulos Portas que possam existir nas 

27 capitas. Aliás, estão-se nas tintas para tudo o; 

resto: as moções de censura ou manifestações de 

rua, o funcionamento democrático de cada 

Estado-Membro ou o sentimento da sua opinião 

pública. Podem eles fazer o que quiserem de que 

acabem por fazer sempre o que o directório 

europeu ordena. Quanto aos 19 milhões de 

desempregados, aos milhares de falências, à 

recessão, à imigração, ao desespero, ao enterro 

de um sonho europeu construído sobre as ruínas 

de um continente devastado e alimentado ao 

longo de 60 anos, é-lhes indiferente. É apenas 

uma estatística e uma abstracção, um encolher 

de ombros de quem sabe, ou pensa saber que 

esse sonho não passa de uma utopia imbecil. 

Perante o virtuosismo e o mérito da Europa que 

triunfa, o resto é apenas paisagem. A Grécia ou 

a Itália que ensinaram à Europa o que eram a 

democracia e a civilização, ou a Espanha e 

Portugal, que lhe ensinou o que era o mundo não 

contam para nada. E, em breve nem mesmo a 

França, cuja revolução foi fundadora do que são 

as democracias modernas, contará para nada. 

___________ 

Miguel Sousa Tavares escreve de acordo com a 

antiga ortografia. 

 

 

 


