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*Contexto histórico 

*O Euro e os seus dilemas 

*Visão e perspectiva alemã 

*Os actores 

*Analogia 

*Os focos de tensão 

*Conclusões 

* “Presença com auto-confiança embora na mais completa ignorância” 
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*A Guerra dos 30 anos, a Guerra Franco-

Prussiana (1870), as duas Guerras Mundiais e o 

próprio projecto da União Europeia podem ser 

vistos, no ciclo longo da História, como um 

rearranjo de forças/equilíbrios para acomodar 

a emergência de uma nova grande potência 

europeia – a Alemanha - e o consequente 

declínio das antigas potências europeias – 

França e Inglaterra 
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*Contudo, a Alemanha que agora (e finalmente) 

emerge como poder “máximo” na Europa, é 

uma Alemanha em declínio, longe do seu 

expoente cultural, científico, industrial, militar 

e político 

 

*E tal ocorre numa altura em que a Europa (e os 

Estados Unidos) estão igualmente em declínio 

face a potências emergentes 
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*Grande cepticismo em relação ao projecto “euro” 

* Itália (e países do sul) despesistas e com moeda 
fraca 

*Por conseguinte, para tentar minimizar riscos do 
projecto, Alemanha assume responsabilidade pela 
autoria de componentes chave do projecto: 

*Pacto de Estabilidade (e Crescimento), definido por 
Theo Waigel, é condição para o euro  

*Política Monetária “definida” por Otmar Issing 

*BCE localizado em Frankfurt, Alemanha 
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*Reunificação alemã: uma “calamidade” financeira 

*A receita adoptada (investimento público, 
transferências elevadas) desapontou 

*Alemanha acreditou que conhecia a receita mágica 
para o sucesso (“Wirtschaftswunder”) e resolveu 
aplicar a receita na Alemanha de Leste 

*“We know best” 

*A percepção que ficou é de que dinheiro não 
adianta: transferências de fundos e, apesar disso, 
muitos problemas (e.g., desemprego, emigração, 
nível de vida mais baixo) 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CB8QFjAA&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftswunder&ei=hvl0VKDYJ4rooAT-s4LgCA&usg=AFQjCNHbFjI2j0LzdIOqJDX0ACfdSGn80g&sig2=T3BSp2gJRcdC1AjE8OS3AQ&bvm=bv.80642063,d.cGU
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*Percepção generalizada de que países do sul não 
“trabalham” bem/direito nem o sabem fazer 

* Bom tempo 

* Os hábitos (de trabalho) dos interlocutores  

 

*Por conseguinte: 

* É preciso tomar as rédeas da situação 

* Assegurar que esses países passam a fazer o que é 
necessário 

* Ou seja, controlar e tornar a Europa mais alemã 

* Centralizar o poder 
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*Wolfgang Schäuble 

*Convencido que a austeridade funciona 

*Angela Merkel 

*Parece ter uma visão microeconómica do problema 
e muitas ideias feitas sobre os problemas dos outros 
povos 

* E.g., demasiados licenciados 

*Acreditam na própria propaganda? 

*Perspectivas transversais ao arco político 

*Desde o “Linkspartei”, ao SPD à “CDU/CSU”, 
obviamente com nuances 
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*O euro: 1 de janeiro de 1999 

*2010: Maior crise de balança de pagamentos e 
de dívida externa da História do Mundo 

*Intervenção (económica) nos “periféricos”: “3 
anos de invasão” 

*Desastre, com cada vez mais custos para todas 
as partes 

*A receita da Alemanha não resultou novamente 

*Que fazer? 
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*União Europeia em processo de desintegração, 
dificilmente reversível  

*Alemanha (e Bundesbank) tem muito dinheiro 
em risco 

*Movimentos nacionalistas crescentes 

*Controlo do BCE (e da emissão de moeda) 
escapa à Alemanha 

*Países intervencionados em retrocesso 
acelerado 
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*É necessário reconhecer que os problemas de hoje 

são consequência dos erros do passado, que têm de 

ser corrigidos para assegurar a sobrevivência do 

euro 

* i.e., que não é possível mudar o passado 

*Que o papel na História dos atuais líderes políticos 

da Europa, da zona Euro e da Alemanha é assumir os 

custos e responder às consequências dos erros nas 

políticas (económicas) dos antecessores 

*O que é mais fácil dizer do que fazer 


