
O presidente francês, Nicolas Sa-
rkozy, declarou ontem que
“confia” que a Grécia sairá da
crise da dívida que ameaça se
propagar para outros países eu-
ropeus, apesar de considerar
"um erro" a entrada desse país
na Zona Euro em 2001. “Foi um
erro a entrada da Grécia na Zo-
na Euro (...) não estava prepara-

da”, afirmou o presidente fran-
cês durante entrevista televisi-
va para explicar o plano anticri-
se adotado em Bruxelas.

“Não temos outra opção”, a
não ser acreditar, disse, comple-
tando que "a Grécia pode se sal-
var graças às decisões" adotadas
na madrugada de ontem.

Questionado sobre se o pla-
no adotado em Bruxelas foi pa-
ra sair da crise da dívida que
ameaça a Zona Euro ou apenas
para tapar um buraco, o presi-

Os líderes europeus consegui-
ram fazer com que os bancos
aceitem reduzir pela metade o
valor de suas obrigações da dívi-
da pública grega. O acordo foi
comunicado oficialmente na
madrugada de ontem, em Bru-
xelas, pelo presidente da União
Europeia (UE), Herman Van
Rompuy, ao término de uma
reunião de cúpula de mais de
dez horas. O presidente fran-
cês, Nicolas Sarkozy, indicou
que esta medida “representa
um esforço de cerca de ¤ 100 bi-
lhões". Ao mesmos tempo, o
acordo prevê disponibilizar ¤
106 bilhões do Fundo Europeu
de Estabilidade Financeira
(FEEF) para a “recapitalização”
dos bancos, quantia quase igual
às necessidades das institui-
ções, calculadas pela Autorida-
de Bancária Europeia (ABE).

A redução da dívida era o pon-
to mais espinhoso do plano euro-
peu anticrise e evitará que a Gré-
cia entre em “default”, ou seja, se
declare inadimplente. Isso colo-
caria em perigo todo o sistema fi-
nanceiro, já que poderia desenca-
dear os seguros (CDS) sobre esses
títulos de dívida e criar uma onda
de pânico nos mercados, esten-
dendo a crise a outros países.

Tanto o presidente francês
quanto a chefe do governo ale-
mão, Angela Merkel, precisaram
ir pessoalmente a uma reunião
com representantes dos bancos,
“não para negociar”, mas para
"informá-los sobre as decisões
dos dezessete” países da Eurozo-
na, disse Sarkozy. Os banquei-
ros, que já aceitaram perder 21%
no dia 21 de junho passado, “refle-
tiram e deram sua aprovação”,
disse o presidente francês.

O Instituto de Finanças Inter-
nacionais (IIF), que representa
os grandes bancos, saudou o
acordo após colocar anterior-
mente todo tipo de obstácu-
los.”Em nome do setor privado,
o IIF está de acordo em traba-
lhar com a Grécia, com as auto-
ridades da Zona Euro e do FMI
para desenvolver um acordo vo-
luntário e concreto sobre a base
firme de uma redução de 50%
da dívida nacional grega”, indi-
cou em um comunicado Char-
les Dallara, diretor do Instituto.

Sem desperdício
A diretora-gerente do Fundo
Monetário Internacional (FMI),
Christine Lagarde, participante
das negociações, saudou "os
avanços substanciais" alcança-
dos em Bruxelas, que serão apre-
sentados na cúpula do G20 de
potências industrializadas e
emergentes em Cannes, nos
dias 3 e 4 de novembro.

Os líderes europeus querem
contrapartidas, para garantir
que os ¤ 106 bilhões que serão
disponibilizados para os ban-
cos não sejam desperdiçado, in-
clusive, com a concessão de
grandes bonificações a ban-
queiros e executivos, como
muitos cidadãos europeus sen-
tem que ocorreu com os planos
de recapitalização iniciados
após a quebra do Lehman Bro-
thers em setembro de 2008.

O acordo também prevê que
os fundos próprios dos bancos
(capital social e receitas em reser-
va) sejam de cerca de 9% do total
de seus ativos em 30 de junho de
2012, contra os 5% atuais. Os ban-
queiros resistem a essas exigên-
cias, por considerá-las paralisan-
tes para os investimentos. Sobre-
tudo porque limitam o crédito.

O acordo final prevê igualmen-
te reforçar o Fundo Europeu de
Estabilidade Financeira para dotá-
lo com capacidade de atuação de
¤ 1 trilhão. Para isso, uma das hi-
póteses é estimular o investimen-
to privado em títulos de dívida so-
berana, garantindo parte das
eventuais perdas com esse inves-
timento. Outra proposta é criar
fundos especiais (special purpose
vehicle) destinado a atrair inves-
tidores externos privados ou pú-
blicos, como países emergentes,
principalmente China e Brasil.

Uma consequência imediata
das decisões tomadas em Bru-
xelas foi a alta generalizada dos
mercados no mundo todo (ver
gráfico). ■ Agências

Editor: Gabriel Sales gsales@brasileconomico.com.br

DESTAQUE CRISE DA DÍVIDA

“Aceitar a Grécia

BancosdaZonado
Euro terão ajuda
de ¤ 106 bilhões

Sem o acordo, não era a Europa
que ia afundar, mas o mundo
inteiro, alerta presidente francês

Uma polêmica troca de sorrisos
entre os líderes da França e da
Alemanha relacionada ao pri-
meiro-ministro italiano, Silvio
Berlusconi, causou mais descon-
tentamento nesta quinta-feira.
O governo alemão negou que a
chanceler Angela Merkel tenha
pedido desculpas, como afirma-
ra o premiê da Itália.

No domingo, Merkel e o presi-
dente francês, Nicolas Sarkozy,
trocaram sorrisos quando ques-

Quantia é igual ao valor da renúncia de 50% dos investimentos
das instituições em títulos gregos, estimada em ¤ 100 bilhões

Os líderes europeus
querem garantias de
que os ¤ 106 bilhões
disponibilizados
para os bancos não
sejam desperdiçados,
inclusive, com
a concessão de
grandes bonificações
a banqueiros
e executivos

Sorrisosentre
ATO FALHO

COMPORTAMENTO DAS PRINCIPAIS BOLSAS ONTEM, EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO DO DIA ANTERIOR

BOAS NOTÍCIAS PARA OS MERCADOS

Bolsas reagiram com euforia ao acordo fechado em Bruxelas pelos 
líderes europeus e todas fecharam com acentuada valorização

Fontes: agências internacionais e Brasil Econômico
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¤ 100 bilhões
é o valor da redução da dívida
da Grécia, com a concordância
dos bancos em renunciar
a 50% dos investimentos
em títulos gregos até 2020.

¤ 109 bilhões
é o valor estimado pela
Autoridade de Bancos Europeia
(ABE) como necessário para
recapitalizar as 70 instituições
financeiras europeias.O presidente Barack Obama sau-

dou o acordo na cúpula da
União Europeia para resolver a
crise na Zona Euro. “Saudamos
as importantes decisões toma-
das na noite de ontem pela
União Europeia que estabele-
cem a fundação para uma solu-
ção visando à crise na Euro Zo-
na”, afirmou o presidente ame-
ricano em sua mensagem.

Várias autoridades políticas e
econômicas também saudaram
o acordo. O ministro britânico
das Finanças, George Osborne,
elogiou os “ótimos avanços”
com o acordo e insistiu em sua
rápida aplicação. “Os países
membros da Eurozona consegui-
ram ótimos avanços sobre as-
suntos básicos nos quais deve-
riam avançar. É um bom acor-
do”, disse Osborne, antes de
destacar que detalhes ainda pre-
cisam ser decididos e pedir a
aplicação rápida das medidas.

O presidente do Banco Mun-
dial (Bird), Robert Zoellick, clas-
sificou de “etapa importante”.
“Sou otimista de que esta pri-
meira etapa importante permiti-
rá ter um enfoque mais amplio
para ajudar a fazer com que a
economia mundial encontre ou-
tra vez o crescimento”, decla-
rou Zoellick, nas Filipinas.

Na Ásia, os governos de Japão
e China também se manifesta-
ram. O ministro japonês das Fi-
nanças, Jun Azumi, prometeu
que Tóquio tomará as medidas
necessárias para ajudar a Euro-
pa a sair da crise. Segundo ele, o
Japão tem interesse em uma
“Europa estável”. O país já in-
vestiu ¤ 2,68 bilhões em títulos
emitidos pelo Fundo Europeu
de Estabilidade Financeira.

A China afirmou que o plano
deve levar confiança aos merca-
dos. “A China saúda o consen-
so sobre a crise da dívida na
reunião de cúpula europeia.
Pensamos que ajudará a susten-
tar a confiança dos mercados
promovendo um desenvolvi-
mento econômico duradouro
da UE e da Eurozona, e estimu-
lar uma nova vitalidade da inte-
gração europeia”, disse a porta-
voz do governo, Jiang Yu.

Na Rússia, o conselheiro eco-
nômico do Kremlin, Arkadi
Dvorkovich, afirmou que o
acordo europeu é “suficiente no
momento” e manifestou um
“otimismo prudente”.

Apesar do anúncio de ajuda
aos bancos, a ministra espa-
nhola da Economia, Elena Sal-
gado, cujos bancos são os que
mais precisam de recapitaliza-
ção no continente, afirmou
que as empresas do país teriam
capacidade de obter os fundos
para recapitalização por conta
própria, sem a necessidade de
ajudas públicas. ■ AFP

dente respondeu que "se não ti-
véssemos chegado a um acordo
na noite de ontem, não era ape-
nas a Europa que ia afundar,
mas o mundo inteiro".

“Ontem foram tomadas de-
cisões importantes que evita-
ram uma catástrofe”, enfati-
zou Sarkozy, em sua primeira
declaração pela televisão des-
de fevereiro, e seis meses an-
tes das eleições presidenciais
de 2012 nas quais é candidato
à reeleição. ■ AFP

Produto Interno Bruto dos
Estados Unidos registrou

crescimento anualizado de
2,5% no terceiro trimestre,
indicando uma lenta retomada
da economia americana

¤ 350 bilhões
é o valor da dívida grega atual,
e que deverá ter substancial
redução, após o plano aprovado
pelas autoridades da Zona do Euro.

Acordo firmado em
Bruxelas é recebido

com cetismo por italianos
e gregos, que estão entre
os mais atingidos pelos
ajutes fiscais nos dois países.

¤ 100 bilhões
é o valor do novo empréstimo
que será concedido pela
União Europeia e pelo FMI à
Grécia até 2014. A quantia inicial
foi reduzida em ¤ 9 bilhões.

●

¤ 15 bilhões
é quanto Atenas terá de conseguir
por conta própria para ater acesso
aos recursos da União Europeia e
do Fundo Monetário Internacional.
Uma das saídas será um
programa de privatizações.

¤ 30 bilhões
corresponde às necessidades
dos bancos gregos, os que mais
precisam de socorro, seguidos
dos espanhóis e dos italianos.

●

¤ 440 bilhões
é a atual capacidade de
empréstimo do Fundo Europeu
de Estabilidade Financeira (FEEF),
criado para tentar solucionar
a crise da dívida na Zona do Euro.

¤ 1 trilhão
é para quanto será ampliada
a capacidade de empréstimo do
FEEF, inclusive, com a atração
de investimentos de países
emergentes, como o Brasil.

Joshua Roberts/Reuters

Francois Lenoir/Reuters

Líderes globais
estão otimistas
com acordo

foi um erro”

➤

Yves Herman/Reuters

No mundo todo, reações foram de
otimismo ao acordo fechado em
Bruxelas na madrugada de ontem

➤

“Saudamos as importantes
decisões tomadas na noite
de ontem pela União Europeia
que estabelecem a fundação
para uma solução visando
à crise na Euro Zona”

tionados em uma entrevista co-
letiva de uma cúpula europeia
se estavam confiantes com a
promessa de Berlusconi de agir
para lidar com a profunda crise
econômica da Itália.

O sorriso causou ressentimen-
to na Itália, onde foi considerado
uma humilhação nacional e um
insulto. “Com certeza, a risada
não foi agradável, mesmo se ende-
reçada a apenas uma pessoa. Ele
ainda é o primeiro-ministro de

um país”, disse à Reuters Giuse-
ppe Vallone, que mora em Roma.

Durante a cúpula na quarta-fei-
ra, em Bruxelas, Berlusconi disse
a uma televisão italiana que a lí-
der alemã havia pedido descul-
pas. “A senhora Merkel veio até
mim e pediu desculpas pela situa-
ção ocorrida e me disse explicita-
mente que não teve a intenção de
denegrir nosso país”, afirmou.
“Portanto, as relações com ela es-
tão extremamente cordiais."

O porta-voz de Merkel, Ste-
ffen Seibert, porém, disse on-
tem que “não houve pedido de
desculpas, pois não há motivo
para isso.” A Alemanha diz que
o sorriso foi provocado pela con-
fusão momentânea sobre quem
responderia à questão.

Famoso pelas gafes diplomáti-
cas e declarações de mau gosto,
Berlusconi foi envolvido há algu-
mas semanas em um episódio se-
gundo o qual gravações judiciais

vazadas mostram que ele teria fei-
to comentários vulgares sobre
Merkel. A questão, porém, parece
ter sido varrida para debaixo do ta-
pete, evidenciando o desejo de se
evitar um incidente diplomático.

Merkel e Sarkozy deram um ul-
timato a Berlusconi no domingo
para que ele aja a fim de combater
a enorme dívida pública da Itália.
Ele reagiu com braveza, dizendo
que ninguém do bloco pode dar li-
ção aos outros. ■ Reuters

ARREPENDIMENTO

LEIA MAIS

Barack Obama
Presidente dos
Estados Unidos

Ninguémpode
dar lição aos
outros, reagiu o
primeiro-ministro
italiano, quando
cobrado pelos
dois principais
líderes da
Zona do Euro

● Dívida soberana grega de
¤ 35 bilhões corresponde a 160%
do Produto Interno Bruto (PIB).

● Com o “perdão” de ¤ 100
bilhões dívida deverá ser
reduzida para 120 % do PIB, ainda
uma proporção muito elevada.

● Sarkozy admite que os gregos
“não estavam preparados” para
fazer parte da Zona do Euro.

Sarkozy: foramtomadas
medidas importantesque
evitaramumacatástrofe

MerkeleSarkozyquasecriamincidentediplomáticocomBerlusconi

DE BILHÕES A TRILHÃO
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28, 29, 30 out. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-5.
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