
 
UE exige anulação de 60% da dívida grega 
Assis Moreira  
 
Autoridades europeias endureceram as negociações com os bancos e insistem para que 
detentores de bônus da Grécia aceitem redução de 60% do valor dos papéis. Já o Instituto 
Internacional de Finanças (IIF), que representa os bancos, resiste e acena com corte de 40% 
da dívida. Há três meses, o desconto negociado no segundo plano de socorro grego era de 
21%. 
  
Mas os negociadores europeus julgam que os bancos precisam fazer mais concessões para 
deixar a dívida grega num nível sustentável. O mais provável, porém, é que ocorra aquilo que 
a chanceler  alemã Angela Merkel disse ontem a um líder do Partido Verde. Ela projetou entre 
"acima de 50% e abaixo de 60%" o corte necessário na dívida grega. 
  
Em Bruxelas, o porta-voz da Comissão Europeia foi ontem submetido às mesmas questões, no 
'briefing' diário, sobre se a Europa vai impor o corte da dívida grega e se os bancos não 
aceitarem um acordo até amanhã. 
  
A resposta foi sempre a mesma: a Europa espera uma participação "voluntária" dos bancos, 
para aceitarem anular a dívida. O porta-voz não falou em percentual. O sentimento geral era 
de redução de 50%, mas no começo da noite a exigência dos 60%, que os alemães sempre 
defenderam, dominava as conversas. 
  
A dívida total da Grécia é de €353,7 bilhões. Para o Rabobank, da Holanda, um abatimento de 
56% para toda a dívida, pública e privada, seria necessária para atingir um nível sustentável 
de dívida. Se puramente aplicado nos credores privados, a perda deveria ser de 86%. 
  
Mas o Rabobank considera que, no caso de corte aplicado unicamente sobre os privados, os 
Estados vão acabar pagando, no fim, pela injeção extra de capital exigida para socorrer os 
bancos. 
  
Por sua vez Tobias Blattner, da Daiwa Capital, nota que serão exigidos dos maiores bancos 
capital de melhor qualidade de pelo menos 9% ponderado pelo risco, após descontadas as 
perdas na Grécia. Eles deverão ter entre seis e nove meses para resolver isso. E para o 
analista, é irrelevante se a necessidade de capital será €108 bilhões, como se espera agora, ou 
€300 bilhões, como o mercado calculava. 
  
Na visão de Blattner, a crise bancária atual é um sintoma de falta de confiança em alguns 
governos da zona do euro serem capazes de honrar seus pagamentos. Forçar os bancos a 
aumentar o capital de base não vai resolver a crise. Se os bancos escolherem aumentar seu 
capital próprio reduzindo duramente os ativos, contraindo os créditos, a economia real vai 
sofrer ainda mais. 
  
O custo de capitalização dos bancos num cenário de estresse seria de pelo menos €46 bilhões 
para  Espanha, €34 bilhões para Grécia, €23 bilhões para Itália e €12 bilhões para Portugal, 
segundo outras estimativas. 
 

 
 
Emergentes seguem no foco do fundo de resgate 
Assis Moreira  
 
A flexibilização do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira (EFSF, na sigla em inglês) contra 
contágio da crise para Itália, Espanha e outros países será "comercialmente atraente" para 
investidores privados e públicos de emergentes como o Brasil. 
  
O aceno é de um representante desse que é o principal instrumento da zona do euro para 
socorrer países e bancos em dificuldade, que prefere não ter o nome publicado. A Europa 
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admite tacitamente que não dispõe de recursos suficientes para uma linha de defesa adicional 
de suas economias. 
  
O primeiro-ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, foi o que melhor expressou essa 
situação. "É natural a contribuição de outros países com superávit e que estão em melhor 
situação ajudando países em pior situação", disse ele ao Valor. 
  
Um diretor do EFSF tem no radar uma viagem ao Brasil para contatos com o Banco Central e 
outros investidores. Mas a fonte nota que hoje não é necessário se deslocar "para manter 
contato com potenciais investidores", sugerindo que contatos têm ocorrido nas últimas 
semanas. 
  
A capacidade financeira do EFSF, hoje de € 440 bilhões, poderá ser alavancada em até cinco 
vezes, para poder combater contágio da crise. Mas o montante exato não está definido. 
Depende do que vai ser alavancado, já que há quatro instrumentos de apoio.  
 
Em dois, nas compras de títulos de dívida dos países nos mercados primário e secundário, o 
fundo certamente terá mais poder financeiro. Mas nos outros dois, para socorrer bancos e nos 
empréstimos de prevenção para países, há resistências para maximizar seus recursos. 
  
Países da zona do euro discutem a ativação também do mecanismo de precaução para apoiar 
a Itália nos mercados, para que Roma possa refinanciar sua dívida em condições "razoáveis". 
Nas duas opções na mesa para alavancagem do EFSF, o fundo assumirá as "primeiras perdas 
no caso de calote de certos países".  
 
A primeira opção é um veículo especial (SPV) para garantir e comprar dívidas de países em 
dificuldades. A segunda opção consiste em garantir diretamente as emissões novas de países 
em dificuldade por meio do EFSF. Segundo fonte do EFSF, nas duas hipóteses o investidor 
estrangeiro terá garantia de pelo menos 20% contra perdas no caso de calote. A vantagem, 
segundo ele, é também o rendimento maior dos papéis. 
  
Persistem dúvidas, porém, sobre o papel do Fundo Monetário Internacional (FMI) nessas 
operações. Alguns acham que o fundo poderá entrar com recursos também. Outros alertam 
que a organização só pode negociar diretamente com os Estados e não pode ir ao mercado 
secundário. 
  
Ao contrário da Comissão Europeia, os alemães mantêm a posição de que o FMI não precisa de 
recursos adicionais para poder emprestar aos europeus, afastando proposta do Brasil nesse 
sentido. 
  
Na prática, alemães, americanos e japoneses não aceitam vincular a entrada de dinheiro 
adicional dos emergentes no FMI a mais poder para os emergentes na reforma de cotas em 
2014. Atualmente a Holanda tenta retomar uma cadeira de diretor no FMI em associação com 
a Bélgica, apesar do menor peso de ambos na economia mundial. 
 

 
 
Perda com baixo crescimento na crise pode ser de € 2 tri  
Assis Moreira  
 
Rompuy espera que a Itália e vários países detalhem amanhã novas medidas para controlar 
despesas e pavimentar o terreno para recuperação econômica. 
  
A União Europeia (UE) estima ter "perdido" € 2 trilhões - mais que um PIB brasileiro e o 
equivalente a 11% de toda a dívida da Europa - como resultado do menor crescimento 
causado pela crise entre 2007 e 2010. 
  

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



José Durão Barroso, presidente da Comissão Europeia, braço executivo da UE, apresentou a 
estimativa aos líderes da zona euro com um plano para acelerar novas fontes de crescimento 
na região, no domingo à noite. 
  
Sob  pressão da crise, alto desemprego e protestos sociais, Bruxelas quer reforçar o mercado 
comum, criar empregos e crescimento no curto e médio prazo. Inclui reformas estruturais, 
consolidação fiscal, e medidas mais imediatas, como facilitar crédito para pequenas e médias 
empresas e para estimular a contratação de mão de obra 
  
Para Barroso, se desta vez as recomendações forem adotadas em nível regional, a UE 
conseguirá crescer adicionalmente 0,5% a cada ano e ter alta do PIB de 2,2% na média até 
2020. 
  
"Os desafios econômicos imediatos são tão sérios que temos de fazer mais", afirmou Herman 
Van Rompuy, presidente da União Europeia. Ele coloca como primeiro ponto do pacote de 
amanhã uma ação forte de todos os governos para acelerar reformas, completando com uma 
solução para a dívida da Grécia, barreiras contra contágio a outros países, recapitalização dos 
bancos e melhor governança e integração da zona do euro. 
  
Rompuy acredita que a Itália e vários países vão detalhar amanhã, em Bruxelas, novas 
medidas para controlar despesas e pavimentar o terreno para recuperação econômica. O 
governo italiano planeja elevar a 67 anos a idade para aposentadoria - hoje é de 65 para 
homens e 60 para mulheres. Os franceses se aposentam aos 60 anos. A Espanha já elevou o 
limite para 65 e a Alemanha para 67. 
  
O que a UE estima ter perdido com a crise pode ser superior ao pacote abrangente que a zona 
do euro quer anunciar amanhã para evitar "uma catástrofe", na expressão do presidente 
francês Nicolas Sarkozy. 
  
A UE insiste no foco de crescimento do plano, ainda mais quando o índice PMI (de gerente de 
compras) da zona euro voltou a ficar abaixo da barreira de 50, refletindo mais declínio nas 
áreas industrial e de serviços, com a economia europeia deslizando para a recessão. 
  
Em seu plano aos líderes, Barroso destacou a persistente diferença de renda de um terço entre 
a UE e os Estados Unidos. Isso se explica pelo fosso na produtividade, que cresce muito mais 
lentamente na UE. 
  
Companhias europeias criadas após 1975 também investem muito menos que as americanas 
em pesquisa e desenvolvimento. Isso reflete a especialização em setores mais tradicionais, 
dificultando também a expansão externa e o acesso ao crédito. 
  
Bruxelas quer acelerar também o prazo para uma empresa começar a funcionar e reduzir o 
custo do processo a menos de €100 para as firmas pequenas. Atualmente, demora 15 dias 
para uma firma começar a funcionar na Europa, comparado-se a apenas 6 dias nos EUA. 
  
O plano inclui acelerar o desembolso de fundos estruturais da UE para países menores 
tentarem, por exemplo, reduzir a diferença de competitividade com as grandes economias. A 
Grécia vai receber bilhões de euros antecipadamente. 
  
Os líderes europeus prometem também dar nova ênfase aos acordos bilaterais e regionais de 
comércio, diante do estado calamitoso da Rodada Doha. Barroso exemplifica que somente o 
acordo UE-Coreia do Sul vai poupar €1,6 bilhão anual em tarifas de importação. 
 

 
 
Financiamento ao comércio sofre efeito de restrições 
Assis Moreira  
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A crise nos bancos europeus começa a ter efeitos mais severos no financiamento do comércio 
de commodities, alertam analistas na Europa. Nas últimas semanas, quando os bancos 
resolveram contrair seus ativos, acabaram por tabela reduzindo a disponibilidade de crédito e 
aumentando os custos. 
  
Bancos franceses como o BNP Paribas, Société Générale e Crédit Agricole são os principais 
financiadores de grandes firmas de "trading", boa parte operando em Genebra, e admitem que 
a redução nas operações de "trade finance" para commodities faz parte da estratégia de 
desalavancagem. 
  
O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Pascal Lamy, alerta para uma 
clara deterioração no trade finance e levará a preocupação à cúpula do G-20, no começo de 
novembro em Cannes. Há três anos, esse tipo de financiamento secou e derrubou duramente o 
comércio mundial. A deterioração do trade finance é maior no Oriente Médio, leste europeu e 
África. 
  
Para Simon Smith, economista chefe da consultoria FxPro, de Londres, esse é outro elemento 
que afeta as commodities. Preços de cobre e alumínio registraram queda de mais de 20% nos 
últimos meses, e de minério de ferro, 13%, exemplifica. 
  
Além disso, os investimentos financeiros nos mercados de commodities apresentaram retração 
pela primeira vez desde 2008, indicando que investidores "estão esperando o pior" com a 
deterioração econômica global, segundo análise do Barclays Capital, de Londres. A retirada foi 
de US$ 15 bilhões nos ativos sob gestão em índices de commodities no terceiro trimestre, 
passando de US$ 408 bilhões para US$ 393 bilhões. 
  
Segundo os analistas do Barclays, fundos de hedge também fizeram vendas recentes de suas 
posições em índices de commodities, reforçando o sentimento negativo dos investidores. Os 
fundos de commodities tiveram uma expansão enorme nos últimos anos, comparado a menos 
de US$ 10 bilhões dez anos atrás. Vários governos tentam pôr controle nesse tipo de 
investimento, estimando que há especulação exagerada e que afeta os preços de alimentos. 
  
Por sua vez, o Royal Bank of Canada (RBC) rebaixou de novo suas projeções para a expansão 
dos emergentes, diante do impacto maior que previsto da desaceleração econômica na zona 
do euro e nos Estados Unidos. Agora, o banco projeta crescimento de 5,5% nos emergentes 
em 2012. Em agosto, a instituição já havia baixado de 6,7% para 6% a expansão desse grupo 
de países. 
  
Os vínculos comerciais, as commodities e os ativos financeiros são os principais canais de 
transmissão do impacto da crise que assola os desenvolvidos sobre os emergentes. Além 
disso, fatores domésticos reforçam a queda no crescimento. 
  
O RBC nota que a recente flexibilização nas políticas monetárias no Brasil, Israel, Turquia e 
Indonésia ainda não foram seguidas por outras economias emergentes. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 out. 2011, Finanças, p. C10. 
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