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Índia está perto
de perder grau
de investimento

NICÓSIA

O Chipre, membro da zona do
euro, indicou ontem que pode
precisar de um resgate interna-
cional antes do fim do mês, tan-
to para seus bancos quanto para
seus cofres. “A questão é urgen-
te. Sabemos que a recapitaliza-
ção dos bancos deve ser finaliza-
da até 30 de junho e restam ape-
nas alguns dias”, disse o minis-
tro de Finanças, Vassos Shiarly.

Chipre está sob pressão para
tentar salvar seu segundo maior
credor, o Banco Popular de Chi-
pre, que se curvou diante da ex-
posição à dívida da Grécia, antes
do prazo regulatório do dia 30.
Chipre assumirá a presidência
rotativa da União Europeia (UE)
por seis meses no dia seguinte.

Shiarly disse que, na sua visão,
seria um pacote abrangente, ba-
seado na prática existente.
“Quando se pede o mecanismo
de apoio, você leva em conta to-
dos os fatos, incluindo necessi-
dades que podem surgir mais pa-
ra frente. Consequentemente,
será um pacote abrangente, co-
brindo não apenas as circunstân-
cias presentes e a recapitaliza-
ção dos bancos, mas também ne-
cessidades futuras”, disse.

O país endividado, fora dos
mercados financeiros por um
ano, precisará do equivalente a
10% do seu Produto Interno Bru-
to (PIB) apenas para ajudar o
Banco Popular, que procura um
investidor disposto a preencher
um déficit de € 1,8 bilhão até o
prazo determinado, ou o gover-
no deverá entrar para ajudar.
Shiarly não revelou o valor do
resgate. Chipre tem pouco mais
de€2 bilhões em dívida de curto
prazo com vencimento em 2013.

Pronta para agir. A União Eu-
ropeia informou que não rece-
beu pedido de ajuda do governo
de Chipre para capitalizar seus
bancos, mas está pronta a agir se
necessário, disse a Comissão Eu-
ropeia. “Não recebemos nenhu-
ma indicação de um pedido. Sa-
bemos que o setor bancário do
Chipre está sob pressão pesada e
estamos monitorando isso”, dis-
se o porta-voz da Comissão Euro-
peia, Amadeu Altafaj-Tardio.

Ele não descartou a possibili-
dade de a ajuda ser dada antes da
eleição parlamentar da Grécia,
no domingo. “Não há planos pa-
ra fazer isso, mas, se alguma coi-
sa precisar ser feita, temos ins-
trumentos prontos para uso.”

Outro funcionário da Comis-
são Europeia disse que a UE
“tem estado pronta para atuar
no Chipre há semanas; por isso,
tudo está preparado. É surpreen-
dente que um pedido de ajuda
não tenha chegado antes”./

AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Chipre pode pedir
ajuda internacional
ainda nesta semana

Socorro à Espanha não convence mercados
Dúvidas sobre o pacote de resgate de até€ 100 bi aos bancos espanhóis e desmentido em relação ao papel do FMI derrubam bolsas europeias

NOVA YORK

O lento crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB) e as barrei-
ras políticas para o desenvolvi-
mento econômico são alguns
dos fatores que estão elevando o
risco de a Índia perder seus ra-
tings grau de investimento,
BBB- de longo prazo e A-3 de cur-
to prazo, com perspectiva negati-
va, afirmou a Standard & Poor’s.

Em seu relatório “A Índia será
o primeiro anjo caído do Brics”, a

agência afirmou que a reação do
governo indiano ao crescimento
potencialmente mais lento e a
vulnerabilidade maior a choques
econômicos podem determinar
em grande parte se o país poderá
manter o rating de grau de investi-
mento ou se tornar o primeiro
“anjo caído” entre as nações do
Brics (que também inclui Brasil,
Rússia, China e África do Sul).

O rating de longo prazo da Ín-
dia está uma nota acima do grau
especulativo. A agência revisou a
perspectiva para rating da Índia
para negativa, de estável, em
abril, por causa dos prospectos
mais baixos de crescimento do
PIB e também pelo risco de liqui-
dez externa e flexibilidade fiscal
do país. / DOW JONES NEWSWIRES

Andrei Netto
CORRESPONDENTE / PARIS

Os mercados financeiros da
Europa reagiram com cautela
ontem, dia do primeiro pre-
gão após o socorro de até € 100
bilhões concedido pela União
Europeia e pelo Banco Cen-
tral Europeu (BCE) para o sis-
tema bancário da Espanha.

Com exceção de Frankfurt, as
bolsas de valores fecharam em
baixa, em sinal de que o plano
não reduziu a tensão criada pela
crise das dívidas. Pelo contrário:
ontem a Itália voltou a ser o cen-
tro de atenções, aumentando o
temor de que o país possa ser a
próxima vítima da turbulência.

A reação dos mercados come-
çou positiva pela manhã, quan-
do as bolsas mais importantes
abriram em altas de até 3%, toma-
das pelo otimismo. Ao longo do
dia, porém, as dúvidas sobre a ca-
pacidade de a União Europeia
adotar medidas estruturais con-
tra a crise pesaram mais.

Em Londres, o índice FTSE
100 ficou estável, em 0,05%. Já
em Paris, o CAC 40 perdeu
0,29% e em Madri, o Ibex caiu
0,54%. O pior resultado foi da
Bolsa de Milão, onde o MIB fe-
chou em forte baixa: 2,79%.

Ao longo do dia, diferentes au-
toridades europeias e represen-
tantes do sistema financeiro sau-
daram o pacote de socorro aos
bancos da Espanha. Em Paris, o
presidente da Federação Bancá-
ria Francesa (FBF), Frédéric Ou-

déa, também diretor-presidente
do banco Société Générale, clas-
sificou o resgate como “boa res-
posta no bom momento”. “Os €
100 bilhões permitirão respon-
der às necessidades”, disse ele.

As frases fortes, porém, não
dissolveram as dúvidas. À tarde,
a agência de rating Fitch anun-
ciou o rebaixamento das notas
de dois gigantes do sistema ban-

cário espanhol, Santander e BB-
VA, que passaram a BBB+. A clas-
sificação é um nível acima da no-
ta da Espanha, BBB, o que foi in-
terpretado como sinal de con-
fiança nas maiores instituições
financeiras do país.

“É uma exceção que bancos te-
nham notas acima da nota de seu
país de origem”, informou a
agência, justificando que ambas

as instituições atuam em diferen-
tes partes do globo – inclusive no
Brasil – e têm “forte performan-
ce financeira”.

Intervenção. As más notícias
continuariam ao longo do dia,
quando o comissário europeu de
Concorrência, o espanhol Joa-
quín Almunia, e o ministro de Fi-
nanças da Alemanha, Wolfgang

Schaueble, desmentiram o pri-
meiro-ministro da Espanha, Ma-
riano Rajoy, e informaram que o
país receberá supervisão exter-
na. Como ocorre na Grécia, na
Irlanda e em Portugal, técnicos
do Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI), da Comissão Euro-
peia e do BCE acompanharão as
metas de redução do déficit e da
dívida do país. “O FMI não finan-

cia nem cofinancia o plano, mas
é associado nos trabalhos de su-
pervisão”, disse Almunia.

Outra fonte de preocupação
dos investidores foi a Itália. On-
tem, os juros por títulos da dívi-
da soberana emitidos por Roma
com validade de 10 anos supera-
ram os 6% – trajetória idêntica
ao que ocorreu com a Espanha
antes do socorro. / COM AFP e EFE

Segundo Vassos Shiarly,
ministro de Finanças
do país, que é membro
da zona do euro,
‘questão é urgente’

● Temor na Europa é de novo contágio
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O QUE É O PACOTE
O Fundo Europeu de 
Estabilidade Financeira 
colocou à disposição da 
Espanha  € 100 bilhões para 
sanear seu sistema bancário, 
que hoje se encontra sob 
ataque e com dificuldades 
para recuperar empréstimos

GRÉCIA
Recebeu dois aportes :
Em maio de 2010

No início de 2012

IRLANDA
Recebeu:
Em nov. de 2010

PORTUGAL
Recebeu:
Em maio de 2011

€ 100 bilhões

€ 110 bilhões

€ 130 bilhões
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A Espanha receberá...

€ 85 bilhões

€ 78 bilhões
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 jun. 2012, Economia & negócio, p. B3.
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