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GEORGE
PAPANDREOU
PRIMEIRO-MINISTRO
DA GRÉCIA
“Ou a Europa escreve a história
ou a história vai descartar a União
Europeia. Temos à frente,
negociações duras para um novo
programa de crédito
sem precedente
na história do
mundo.”

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Sem governo e sem uma solu-
ção, a Grécia foi socorrida tem-
porariamente pelo Fundo Mo-
netário Internacional (FMI) e
pela União Europeia, que anun-
ciaram a entrega da parcela de
€ 12 bilhões para que Atenas
honre suas dívidas.

A esperança era de evitar que
um calote da Grécia repetisse os
efeitos que a quebra do Lehman
Brothers teve para a economia
mundial. Mas a medida não con-
venceu os mercados, que aprofun-
daram ontem as desconfianças so-
bre todos os países periféricos da
Europa e deixaram mais uma vez
a Grécia e o euro à beira de um
colapso.

Para analistas, a Europa enfren-
ta seu “momento Lehman Bro-
thers”, três anos depois da que-
bra do banco americano que le-
vou consigo toda a economia dos
países ricos. Desta vez, o ator não
é uma instituição, e sim um país: a
Grécia. Ontem, diante da falta de
uma solução, o risco de países co-
mo Espanha, Portugal e Irlanda
atingiram novos recordes, em um
sinal claro que as medidas de con-
tingência da UE e do FMI não es-
tão dando resultados.

O maior problema é a falta de
um acordo sobre uma solução pa-
ra tirar a Grécia de uma vez por
todas da crise. A Alemanha, que

se recusa a pagar por um novo pa-
cote, quer o adiamento de qual-
quer debate sobre um segundo
resgate de longo prazo para a Gré-
cia, pelo menos até que a UE entre
em um acordo sobre quem deve
pagar pela nova ajuda.

Além disso, o primeiro-minis-
tro da Grécia, George Papan-
dreou, que havia prometido para
ontem o anúncio de um novo go-
verno, fracassou em chegar a uma
nova formação. No fim do dia, se-
gundo uma TV grega, Papandreou

anunciaria hoje a formação de um
novo governo.

“Vou continuar buscando um
amplo consenso”, disse Papan-
dreou. “Nossa resposta aos desa-
fios é a estabilidade e a manuten-
ção das reformas”, afirmou o pri-
meiro-ministro, em um sinal de
que tentará resistir a uma demis-
são, como pede a oposição.

Bilateral. Hoje, o futuro da zona
do euro será negociado, em uma
reunião bilateral entre a chance-
ler Angela Merkel e o presidente
francês Nicolas Sarkozy. Mas te-
mendo um contágio generaliza-
do, o FMI e a UE optaram por não
esperar por um novo governo e
mudaram suas condições para fa-
zer o pagamento da nova parcela.
O Fundo queria apenas liberar o
dinheiro quando um novo pacote
de resgate para a Grécia tivesse
sido fechado. Ontem, aceitou a li-
beração dos recursos, com a pro-
messa de Atenas de que irá até do-
mingo aprovar novas medidas de
austeridade. Para isso, porém, a
Grécia precisa ter um governo, o
que até agora não conseguiu.

Segundo Olli Rehn, comissário
de Economia da UE, a liberação
dos recursos evitaria um default
que poderia ser decretado já em
julho se o dinheiro não entrasse.

O entendimento entre o FMI e
a UE não foi suficiente. Para diplo-
matas consultados pelo Estado, a
realidade é que poucos sabem o

que fazer agora. “ Estamos só ga-
nhando tempo, até que se defina o
que faremos”, disse um deles.

O governo alemão quer que a
decisão sobre como será uma solu-
ção permanente para a Grécia se-
ja postergada até que os países eu-
ropeus cheguem a um acordo. A
Alemanha havia proposto uma
moratória para o pagamento da
dívida grega e a transferência de
parte dos custos do resgate ao se-
tor privado. Berlim não quer se
desgastar mais uma vez com seus

eleitores, pedindo que um pacote
de resgate seja aprovado para a
Grécia. Mas diante da resistência
do BCE e da França, a nova estra-
tégia não é a de aceitar dar mais
recursos, e sim adiar qualquer de-
cisão até setembro, quando na
realidade a Grécia terá de contar
com mais€8 bilhões do pacote de
resgate para pagar suas dívidas.

Na prática, a proposta coloca
mais uma vez a Grécia e o euro
sob o ritmo político da Alemanha
e de suas batalhas internas. Mer-

kel teme que, se for obrigada a pe-
dir mais dinheiro ao Parlamento,
pode ser punida e até ter seu go-
verno ameaçado.

Sarkozy fez ontem um apelo pa-
ra que Berlim aceite um novo pa-
cote, alertando que a Europa pre-
cisa ter um “ sentimento de com-
promisso” para ajudar a Grécia e
o euro. “O que precisamos é de
mais unidade. Sem o euro, não há
a Europa e sem a Europa não há
paz e estabilidade. Não temos o
direito de afetar o euro.”

Sem acordo, FMI e
UE ajudam Grécia
para evitar calote
País está sem governo, mas recebe socorro temporário de € 12 bi
para evitar que Europa tenha o seu momento ‘Lehman Brothers’
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€ 12 bilhões
foram liberados ontem pela
União Europeia (UE) e pelo
Fundo Monetário Internacional
(FMI) para que a Grécia possa honrar
suas dívidas na próxima semana

Noite e dia. Manifestantes protestam na frente do Parlamento grego, mais uma vez, contra o pacot
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China volta a surgir como
tábua de salvação do euro

Bancos e governos temem contágio generalizado
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Em meio ao caos político e econô-
mico na Europa, a China anuncia
que está disposta a ajudar o conti-
nente a superar sua crise da dívi-
da. Na próxima semana, o primei-
ro-ministro chinês Wen Jiabao,
fará uma turnê pela Europa e o
mero anúncio de sua viagem já re-
percutiu de forma positiva nas
bolsas, aliviando em parte a ten-
são da crise na Grécia diante dos
rumores de que Pequim possa in-
crementar a compra de papéis da
dívida da UE.

No início do ano, Wen esteve já
na França, Portugal e Espanha, in-
dicando que Pequim estava com-
prometida a “fazer sua parte” pa-
ra ajudar os governos europeus a
superar sua crise da dívida. Ago-
ra, visitará a Alemanha e o Reino
Unido, além da Hungria, que pre-
side a UE.

Em todas as etapas de sua via-
gem, Wen estará confrontado pe-
lo interesse dos europeus de que
parte da dívida soberana dos paí-
ses em dificuldade seja adquirida

pelos fundos chineses, que se acu-
mulam nos cofres do Estado.

Crescimento sustentável. Em
resposta à situação na Grécia, o
porta-voz do Ministério das Rela-
ções Exteriores da China, Hong
Lei, confirmou o interesse de Pe-
quim em achar uma solução. “Es-
peramos que a Grécia, a União Eu-
ropeia e a comunidade internacio-
nal possam cooperar para atingir
uma estabilidade”, disse. “Esta-
mos confiantes de que zona do
euro voltará a ter um crescimen-
to sustentável”, afirmou o porta-
voz.

Na Europa, governos já abando-
naram a diplomacia e passaram a
fazer pedidos escancarados para
que Pequim compre parte de suas
dívidas. A China insiste que já
comprou “bilhões de euros em dí-
vida europeia”.

O interesse por estabilizar a si-
tuação da Europa não é apenas
dos governos do continente. A
China tem hoje como maior desti-
no de suas exportações justamen-
te a Europa e quer uma garantia
de expansão da economia da UE
para manter suas vendas. Além
disso, parte de suas reservas de
US$ 3 trilhões estão em euros e
uma queda da moeda europeia
também significaria uma perda
da reserva chinesa. / J.C.
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Bancos e governos europeus fo-
ram tomados por mais um terre-
moto ontem diante da crise na
Grécia e do contágio que já se de-
monstra cada vez mais claro. Na
França, a bolsa chegou a perder

1,5%, a Alemanha registrou queda
de 1,2%. Mas parte da queda foi
recuperada ao final do dia. Até a
Bovespa registrou queda, 1,17%

Mas é o contágio europeu que
assusta. O risco de segurar € 10
milhões em dívida da Grécia atin-
giu€2,8 milhões, um recorde. On-

tem, mesmo diante do resgate
temporário, a crise ultrapassou
fronteiras, com investidores
abandonando os papéis da Euro-
pa periférica e trocando por dívi-
da alemã.

A falta de uma resposta da UE a
longo prazo fez com que o seguro

para a dívida da Espanha atingis-
se a maior alta em dez anos. O
governo de Madri insiste que vai
continuar no caminho das refor-
mas. O risco-país de Portugal, dis-
parou para novos recordes.

Ontem, também os bancos ale-
mães e franceses, muitos expos-

tos na Grécia, sofreram duras per-
das. No total, os bancos franceses
tem um capital de US$ 56 bilhões
na Grécia e os alemães, US$ 34
bilhões. Só o Crédit Agricole está
exposto em mais de US$ 21 bi-
lhões em Atenas.

O banco Dexia chegou a perder

10% ontem. O português BCP per-
deu 8% nos últimos dois dias, o
Crédit Agricole, BNP Paribas e So-
ciété Générale perderam 4%. O
índice geral dos bancos europeus
já perdeu 7% no mês.

Para um dos conselheiros do
BCE, Nout Wellink, um novo pa-
cote de resgate para a Grécia signi-
ficará que o fundo da UE para me-
didas de emergência precisará
ser dobrado. / J.C.

146%
do Produto Interno Bruto (PIB)
é quanto está hoje a dívida do país.
Analistas já comparam um eventual
calote da Grécia a um segundo
Lehman Brothers

€ 6,5 bilhões
é o montante total do pacote de austerida-
de que o governo tenta aprovar no Parla-
mento. O pacote inclui elevação de impos-
tos e cortes de salários e tem provocado
sucessivos protestos nas ruas

te de austeridade que o governo precisa aprovar para receber mais ajuda

No grito. Partido Comunista levanta bandeiras

Rescaldo. Violência da véspera deixa prejuízos

Mercado. Bolsas sentem crise na Europa

Mero anúncio de turnê
europeia de Wen Jiabao e
rumor que Pequim pode
comprar dívida da UE
aliviam em parte tensão
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