
¤ 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.
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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. 5.
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