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A decisão da Alemanha de
proibir a venda a descoberto
envolvendo ações de dez das
principais instituições finan-
ceiras do país e os credit de-
fault swaps (CDS) de bônus so-
beranos da Zona do Euro não
foi bem recebida pelos merca-
dos ontem. As bolsas de valo-
res europeias fecharam em
queda generalizada, com o ín-
dice pan-europeu Stoxx 600
fechando em queda de 2,98%,
aos 243,82 pontos. As princi-
pais bolsas da região marcaram
o menor nível em quase duas
semanas ontem, derrubadas
pelo setor bancário.

A medida foi interpretada
com desconfiança em relação ao
nível de alavancagem dos ban-
cos alemães, explica o econo-
mista da LCA Consultores, Ho-
mero Guizzo. “Surgiu a dúvida
sobre o que o governo alemão
sabe a respeito de seus bancos
que o mercado não sabe.” A
medida só teria um efeito posi-
tivo se fosse adotada em coor-
denação com outros mercados
internacionais, avalia.

A decisão foi anunciada pelo
Ministério de Finanças alemão
em meio à crescente pressão por
parte dos partidos da coalizão
de centro-direita para que o se-
tor financeiro ajude a cobrir os
gastos relacionados à crise. Por
isso, a medida pode ser inter-
pretada como essencialmente
política, analisa João Ribeiro, da
Tendências Consultoria. A par-
ticipação financeira expressiva
da Alemanha nos pacotes de
ajuda à Grécia tem gerado gran-
de pressão interna.

O economista chama aten-
ção para o problema de uma
possível diminuição da liquidez
com a restrição da atuação dos
investidores, mas reconhece
que o risco envolvido nesse
tipo de operação de venda a
descoberto é muito grande e
potencializa perdas.

A medida do governo alemão
abre precedente para taxação
por parte de outros países. “Não
se sabe qual será o caminho to-
mado pelo resto da Europa. Esse
tipo de incerteza também piora

a situação, capitaliza o impacto
negativo”, salienta Ribeiro.

O Ministério de Finanças
alemão informou que proibi-
ções adicionais a posições ven-
didas a descoberto estão pla-
nejadas e devem ser anuncia-
das em breve. Governos euro-
peus têm culpado especulado-
res pelo aumento dos custos
dos empréstimos por meio da
venda massiva de bônus go-
vernamentais e CDS.

Euro em perigo
A chanceler alemã, Angela
Merkel, assustou ontem os in-
vestidores ao dizer que o euro
está em perigo. Ela pediu uma
ação rápida para interromper a
“extorsão” do mercado e reco-

mendou medidas duras contra
“pecadores notórios de déficit”
na Zona do Euro.

“Acima de tudo, é necessá-
rio desenvolver um processo
para regular a insolvência es-
tatal”, disse a chanceler ao
Parlamento em Berlim. “Com
isso, nós podemos criar um
importante incentivo para os
estados-membros da Zona do
Euro manterem seus orça-
mentos em ordem.”

A líder disse ainda que a
Alemanha fará campanha na
Europa e em todo o mundo para
que o setor financeiro ajude a
pagar os custos gerados pela
crise. A chanceler pretende de-
fender um imposto internacio-
nal sobre transação financeira.

Se não houver acordo em nível
internacional, então uma abor-
dagem europeia será conside-
rada, segundo Merkel.

Comissão Europeia
A decisão unilateral adotada
pela Alemanha será discutida
por ministros de Finanças da
União Europeia em reunião na
sexta-feira. “Essas medidas
serão mais eficientes se forem
coordenadas no nível euro-
peu”, disse Michel Barnier,
comissário europeu para regu-
lação financeira.

De acordo com ele, a comissão
planeja elaborar também suas
propostas para regulação, que
devem ser divulgadas nas próxi-
mas semanas. ■ Com agências

Medidas
da Alemanha
derrubam
mercados
Limitação à venda a descoberto
de ações e CDS não foi bem recebida

Para Angela Merkel,
euro está em perigo
e Alemanha fará
campanha pelo
mundo para que
setor financeiro
ajude a pagar custos
gerados pela crise

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 maio. 2010, Primeiro Caderno, p.6.
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