
Os líderes da União Europeia
(UE) se reúnem hoje em Bruxe-
las para discutir uma agenda de
crescimento, que acabou altera-
da pelo agravamento do desgas-
te dos bancos espanhóis e pelas
incertezas sobres a permanência
da Grécia na Zona do Euro (ver
texto abaixo).

A agenda de discussões inclui
uma série de propostas de comba-
te à crise, dentre os quais está a
criação dos eurobônus - títulos
lastreados pela Zona do Euro - e a
possibilidade de que os fundos de
resgate europeus (FEEF e MEE)
possam recapitalizar diretamente
os bancos.

Contudo, a situação política gre-
ga, com possível vitória da extre-
ma esquerda nas eleições do dia 17
de junho e a possibilidade de que a
Espanha não tenha outro remédio
a não ser pedir ajuda para recapita-
lizar seus bancos revolucionou a
agenda europeia. Ambos os temas
deverão dominar a cúpula dos vin-
te e sete chefes de Estado e de go-
verno da União Europeia (UE).

A solvência dos bancos espa-
nhóis se transformou em uma das
maiores dores de cabeça dos res-
ponsáveis europeus e o presidente
do governo espanhol, Mariano Ra-
joy, deverá esclarecer essas dúvi-
das com os demais governantes.

Os bancos espanhóis empresta-
ram quantidades colossais de di-
nheiro antes do estouro da bolha

imobiliária em 2008 e enfrentam
atualmente ¤ 184 bilhões em cré-
ditos de reembolso duvidoso,
além de edifícios e terrenos con-
fiscados em um mercado desvalo-
rizado. No total, esses créditos e
confiscos representam cerca de
60% de sua carteira.

As perspectivas para a Espa-
nha, quarta economia da Zona do
Euro, “continuam sendo ruins e
correm o risco de piorar”, diz a Or-
ganização para a Cooperação e de-
senvolvimento Econômico (OC-
DE) em documento sobre a econo-
mia global divulgado ontem.

Para sair do círculo vicioso, a
Espanha tem que “perseverar nas
políticas em que está trabalhando
(...) e obter apoios e capacidade
de fogo dos sócios europeus”, de-
clarou o secretário geral da OC-
DE, o mexicano Angel Gurría.

O governo espanhol descarta,
contudo, no momento, pedir aju-
da e sugere que o Banco Central
Europeu (BCE) injete mais liqui-
dez e compre as dívida dos países
que cumprem com as medidas de
austeridade.

Os líderes europeus também
debaterão medidas como a emis-
são de eurobônus, incentivada pe-
lo novo presidente francês, o so-
cialista François Hollande, que fa-
rá sua estreia em uma cúpula da
UE. Mas a Alemanha, primeira
economia da Eurozona, rejeitou
esse projeto. ■ Agências

O partido de esquerda radical,
Syriza, que denuncia os ajustes
impostos pelo Fundo Monetário
Internacional (FMI) e pela União
Europeia (UE) à Grécia, está deci-
dido a manter o país na Zona do
Euro caso vença as eleições legis-
lativas do próximo 17 de junho,
afirmou ontem em Berlim o lí-
der dessa corrente, Alexis Tsi-
pras. “Votar na esquerda radical
não quer dizer votar pela saída
do país do euro, pelo contrário”,
afirmou Tsipras. “Não creio que
rejeitar o programa de austerida-
de signifique que o país terá que
sair da Eurozona”, completou.

Segundo Tsipras, o partido
procurará encontrar soluções
comuns com a Europa. “Estou
convencido de que as encontra-
remos”, afirmou. Para o líder
de esquerda, a Europa passará
por mudanças com a eleição do
socialista François Hollande à
presidência francesa.

Segundo uma sondagem pu-
blicada no domingo, o partido
de Tsipras, a coalizão Syriza, de-
ve ser o mais votado nas legisla-
tivas gregas de 17 de junho.

No caso de vitória, Tsipras já
afirmou que não aceitará nego-
ciar as medidas de austeridade

impostas em troca da assistên-
cia financeira concedida pela
União Europeia e pelo FMI.

A troika de credores da Gré-
cia, formada pelo FMI, BCE e
UE, no entanto, já disse repeti-
das vezes que a aplicação das
medidas de austeridade são
uma exigência para a liberação
da ajuda financeira, sem a qual
o país não tem condições de pa-
gar suas contas e entraria, por-
tanto, em default.

“Crise imprevisível”
A saída da Grécia da Zona do
Euro provocaria um contágio

da crise de proporções “impre-
visíveis”, e a França quer “fa-
zer tudo” para evitar este cená-
rio, declarou o ministro fran-
cês das Finanças, Pierre Mos-
covici, à AFP. “Tudo deve ser
feito para ajudar as forças pró-
europeias e pró-euro na Gré-
cia”, afirmou Moscovici, pro-
pondo “medidas para reativar
o crescimento e devolver a es-
perança aos gregos”.

“Uma saída da Grécia pode-
ria causar um contágio da crise
de proporções imprevisíveis e,
talvez, impossível de se admi-
nistrar”, advertiu. ■ AFP

A disciplina fiscal por si só é “in-
sustentável” sem crescimnto
econômico, disse o primeiro-
ministro italiano, Mario Monti,
em uma entrevista ontem, às
vésperas da cúpula da União Eu-
ropeia (UE) dedicada a buscar
soluções à crise na Europa.

“Sem crescimento, a disci-
plina fiscal é insustentável”,
disse Monti ao programa de TV
italiano Tg2, completando que
as conversas do G8 em Camp
David (Estados Unidos) no últi-
mo fim de semana enviaram
uma mensagem que a “Europa
terá de levar em conta”.

Os líderes das oito maiores
economias industrializadas do
planeta disseram que seu “impe-
rativo é impulsionar o cresci-
mento e o emprego”, ainda que
se comprometendo com “a res-
ponsabilidade orçamentária”.
Também afirmaram seu “inte-
resse na permanência da Grécia
na Zona do Euro e no respeito a
seus compromissos”.

“Voz mais respeitada”
“O governo italiano pode ter e
está tendo uma voz mais respei-
tada e com mais autoridade, ao
pedir ao conjunto da Europa po-
líticas econômicas mais orienta-
das ao crescimento”, disse o ex-
comissário europeu.

Quanto às tensões surgidas
na Itália pelas medidas de auste-
ridade implementadas pelo go-
verno tecnocrata de Monti, este
respondeu: “Estou convencido
de que os italianos se dão conta
de que sem esta fase de discipli-
na o país teria ficado à beira do
precipício”. ■ AFP
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Primeiro-ministro italiano pede
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orientadas ao crescimento

Com ¤ 184 bilhões em créditos de reembolso duvidoso, as instituições financeiras da
Espanha, junto com a Grécia, dominam as preocupações dos governantes europeus

Líder do Syriza diz que votar na esquerda radical não significa votar pela saída da Grécia da Eurozona
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 36.




