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Grécia emperra
na formação de
novo governo

UE exige medidas concretas de
Grécia e Itália para conter dívida
Autoridades europeias tentam evitar que a crise se espalhe para outros países do bloco e,
para isso, buscam uma forma de acelerar a implementação do fundo de resgate no bloco

ZURIQUE

A Grécia chegou a um acordo no
domingo para acabar com o
atual governo de George Papan-
dreou. Mas descobriu que a tare-
fa de formar um novo gabinete
de união nacional não será nada
fácil. Depois de mais de dez ho-
ras negociando, os principais
partidos gregos ainda não ha-
viam anunciado o nome do novo
primeiro-ministro que coman-
dará o país por cem dias até a
realização de eleições. A impren-
sa grega, porém, garante que o
escolhido será anunciado hoje.

Quem mais vem ganhando
apoio é o ex-vice-presidente do
Banco Central Europeu Lucas
Papademos, como a reportagem
do Estado indicou. Papademos
desembarcou em Atenas, vindo
de Boston, onde atua como pro-
fessor na Universidade Harvard.

Entre seus feitos está o de lide-
rar a Grécia na adoção do euro
em 2002. Mas o partido de oposi-
ção Nova Democracia resistia ao
nome dele. Seja quem for o esco-
lhido, a tarefa será a de recon-
quistar a confiança dos euro-
peus, implementar as reformas e
ainda organizar as eleições.

Já o ministro de Finanças,
Evangelos Venizelos, foi aceito
pela oposição para continuar no
cargo até as eleições, previstas
para 19 de fevereiro. Caberia a
ele implementar o pacote de aus-
teridade da Grécia para permitir
que o país receba os emprésti-
mos da UE e do FMI.

Os bancos gregos tiveram um
dia de alta, com ações ganhando
3%. Os empresários também co-
memoraram o acordo. Mas há
quem alerte que o novo primeiro-
ministro não terá poder. Isso
porque, durante os cem dias até
as eleições, serão os líderes dos
dois maiores partidos que acaba-
rão ditando todo o debate nacio-
nal, já se preparando para con-
quistar o poder. “Será um gover-
no muito problemático”, afir-
mou o ex-ministro de Finanças
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A União Europeia (UE) eleva o
tom e exige que a Grécia e a Itá-
lia adotem medidas concretas
para acabar com a instabilida-
de política no bloco europeu.
Os dois países também estão
sendo pressionados para que
comecem a adotar medidas pa-
ra frear o crescimento da dívi-
da pública.

Ontem, os ministros de Finan-
ças dos países da UE se reuniram
em Bruxelas e, enquanto a pres-
são aumentava sobre Atenas e
Roma, as autoridades europeias
buscavam uma forma de acele-
rar a implementação do fundo
de resgate no bloco para impedir
o contágio da crise para outros
países.

O dia foi de péssimas notícias
para todo o bloco. A França anun-
ciou um dos maiores cortes no
orçamento em décadas, a Itália
estava à beira do abismo e a Gré-
cia atolada em sua política do-
méstica bizantina.

Em Bruxelas, a UE insistiu que
a Itália precisa dar garantias de
que vai aplicar as reformas que
prometeu no G-20 para reduzir
sua dívida e alertou que, se a si-
tuação sair do controle, poderia
ameaçar a sobrevivência do eu-
ro.

A Comissão Europeia confir-
mou que vai enviar ainda nesta
semana uma missão de monito-
ramento para a Itália, uma ma-
neira que a UE encontrou de con-
trolar se, de fato, as medidas de
austeridade propostas estão ou
não sendo aplicadas.

Bruxelas ainda enviou um
questionário a Roma pedindo
que o governo “esclareça” seus

planos para reduzir a dívida de€
1,9 trilhão, seis vezes maior que a
da Grécia.

Ontem, o Banco Central Euro-
peu (BCE) foi obrigado a inter-
vir mais uma vez no mercado pa-
ra comprar papéis da dívida ita-
liana e tentar reduzir a tensão, o
que não conseguiu.

“É essencial que a Itália cum-
pra o que prometeu”, afirmou o
comissário da UE para Assuntos
Econômicos, Olli Rehn.

Grécia. A pressão também era
dirigida contra a Grécia. O gover-
no aceitou a renúncia e a forma-
ção de uma aliança nacional,
sem a presença do primeiro-mi-
nistro grego, George Papan-
dreou. Mas até ontem o novo go-
verno não havia sido formado e
ministros da UE exigiam de Ate-
nas esclarecimentos sobre a si-
tuação política grega antes de
desbloquear novas parcelas dos
empréstimos.

Para o presidente da zona do
euro, Jean-Claude Juncker, a li-
beração do dinheiro dependeria
de como os ministros avalias-
sem os compromissos apresen-
tados pelo ministro de Finanças
da Grécia, Evangelos Venizelos.

Em Bruxelas, porém, Venize-
los defendeu que o mero fato de
Atenas ter chegado a um acordo

de união nacional já deveria ser
suficiente para convencer seus
parceiros europeus a abrirem o
cofre. “Temos um novo governo
de união nacional e de responsa-
bilidade nacional”, disse. “Essa é
a prova de nosso compromisso.”

O problema era que, depois de
passar o dia em reuniões, Papan-
dreou conseguiu anunciar o no-
vo governo. No fim da noite, sem
dar maiores detalhes, um comu-
nicado do escritório de Papan-
dreou informou que o premiê ha-
via convocado uma reunião de
gabinete para hoje às 8 horas. A
expectativa é de que nessa reu-
nião seja anunciado o nome do
novo primeiro-ministro.

Se a UE pressionava os dois
países da periferia do bloco, Bru-
xelas também era pressionada

para chegar a um acordo sobre o
financiamento do fundo de res-
gate do continente. O bloco se
concedeu até o fim do mês para
encontrar uma solução sobre co-
mo financiar o mecanismo com
mais de € 1 trilhão para evitar
que a propagação da crise.

Diplomatas admitiram que a
ideia de chegar a€ 1 trilhão esta-
va cada vez mais difícil de ser
atingida, principalmente depois
da hesitação dos países emergen-
tes em colaborar.

Estadão no tablet:
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“Temos um novo governo de
união nacional. Essa é a prova de
nosso compromisso.”
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 nov. 2011, Economia & Negócios, p. B5.




