
O Eurogrupo está afinando as
condições de resgate aos ban-
cos da Espanha, após o anún-
cio de que, no pior dos cená-
rios, o setor financeiro espa-
nhol necessitará de até ¤ 62 bi-
lhões para equacionar seu siste-
ma. Diante da divulgação des-
se cálculo, o ministro de Finan-
ças espanhol, Luis de Guindos,
afirmou que o pedido oficial
de ajuda ao setor financeiro da
Espanha será feito nos próxi-
mos dias ou até mesmo hoje
em encontro do presidente es-
panhol, Mariano Rajoy, com
outros líderes europeus.

“A apresentação (do pedido de
ajuda) é uma mera formalidade”,
disse o ministro, explicando que
o substancial era a divulgação pe-
las auditoras independentes dos
resultados sobre a saúde dos ban-
cos espanhóis. “A partir disso,
elaboraremos uma rota de fuga”.

Segundo as avaliações de
duas auditoras, divulgadas on-
tem pelas autoridades espanho-
las, o setor financeiro espanhol
necessita de ¤ 16 bilhões a ¤ 62
bilhões. A consultora norte-
americana Oliver Wyman calcu-
lou necessidades entre ¤ 16 bi-
lhões e ¤ 25 bilhões em um cená-

rio base e de entre ¤ 51 bilhões e
¤ 62 bilhões em um cenário ex-
tremo, enquanto a alemã Ro-
land Berger calculou que as ne-
cessidades são entre ¤ 25,6 bi-

lhões e ¤ 51,8 bilhões, anunciou
o vice-governador do Banco da
Espanha, Fernando Restoy.

O exercício foi realizado com
14 grupos bancários, que repre-
sentam 90% do setor financeiro
nacional, disse Restoy, segundo
o qual a avaliação se aplica a to-
da a carteira de crédito nacio-
nal, crédito a pequenas e mé-
dias, a famílias, ao consumo, à
aquisição de moradias e não só

ao crédito relacionado ao setor
de construção civil.

“Uma vez que a Espanha fa-
ça o pedido de ajuda, nós pode-
remos trabalhar nele imediata-
mente”, disse o ministro ale-
mão de Finanças, Wolfgang
Schäuble. A Europa espera as-
sim acalmar os nervos dos mer-
cados, que cobraram juros altís-
simos nas emissões de títulos
da Espanha ontem. ■ AFP

O novo governo grego vai pe-
dir aos credores mais dois anos
para cumprir suas metas fis-
cais, numa posição que deve
agradar à opinião pública local
mas gerar atrito com os parcei-
ros da Zona do Euro.

Uma autoridade do pequeno
partido Esquerda Democrática
disse que o adiamento nos pra-
zos impostos pelos credores e
uma prorrogação do auxílio-de-
semprego são elementos cru-
ciais na plataforma do novo go-
verno, que será dominado pelo
partido conservador Nova De-
mocracia, e terá a participação
também do socialista Pasok.

O Nova Democracia venceu
a eleição grega de domingo pro-
metendo manter o país na Zo-
na do Euro, mas tentando rene-
gociar as duras medidas de aus-
teridade exigidas como contra-
partida para um resgate inter-

nacional de ¤130 bilhões, defi-
nido em março.

Parceiros europeus, especial-
mente a Alemanha, já sinaliza-
ram que pode haver ajustes no
plano, mas não uma reformula-
ção completa dos termos.

Novo gabinete
O primeiro-ministro Antonis
Samaras, líder do Nova Demo-
cracia, deve anunciar seu gabi-
nete em breve e tem a difícil ta-
refa de cumprir as ordens dos
credores sem agravar a indig-
nação da população grega, que
há cinco anos sofre com uma
recessão que provoca perdas
salariais, cortes de aposentado-
rias e gastos públicos e desem-
prego recorde.

O partido esquerdista Syriza,
que defende abandonar o paco-

te de resgate da União Europeia
e FMI, ficou em segundo lugar
na eleição de domingo, e deve
manter o governo sob constan-
te pressão para atenuar as medi-
das de austeridade.

A fonte do Esquerda Demo-
crática disse, pedindo anoni-
mato, que a plataforma de go-
verno prevê a renegociação
dos termos de modo que a Gré-
cia tenha até 2016 para reduzir
seu déficit público a 2,1% do
PIB. Em 2011, o déficit ficou
em 9,3% do PIB.

Funcionários gregos dizem
que tal prorrogação exigiria ¤16
bilhões a ¤20 bilhões adicionais
em financiamento estrangeiro.

O governo deve também soli-
citar a prorrogação de um para
dois anos no pagamento do se-
guro-desemprego, além de ofe-
recer benefícios a autônomos
que estejam sem trabalho e limi-
tar as demissões no setor públi-
co, segundo a fonte partidária.

O documento deve ser sub-
metido à aprovação em uma
reunião dos líderes da coali-
zão, após a qual será anuncia-
do o gabinete. ■

As principais economias mun-
diais devem agir para reformar
o Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) com o objetivo de re-
fletir as mudanças no poder eco-
nômico, afirmou o presidente
russo, Vladimir Putin.

“Precisamos passar de decla-
rações para uma reforma real
do Fundo Monetário Internacio-
nal e outras instituições finan-
ceiras que reflita a distribuição
real das forças econômicas”,
disse Putin ontem em um fó-
rum financeiro.

O líder russo falou depois de
retornar de uma cúpula do G20
em que os países dos Brics —
Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul — compromete-

ram US$ 75 bilhões ao FMI em
troca de promessas para um
maior poder de voto.

Ao mesmo tempo, minis-
tros das Finanças e chefes dos
bancos centrais dos Brics fo-
ram instruídos a estudar a pos-
sibilidade de acordos de
swaps cambiais e apresentar
um relatório na próxima cúpu-
la de líderes dos Brics, na Áfri-
ca do Sul, em 2013.

Ontem, uma autoridade do
governo russo declarou que os
principais países emergentes po-
dem criar um fundo conjunto
anticrise se não receberem po-
der de decisão no FMI nas pro-
postas de reforma do sistema de
votação. ■ Reuters

Resgate da
Espanha
custará até
¤ 62 bilhões

Grécia quer mais dois anos
para cumprir metas fiscais

Putin pede reforma no FMI
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BirmanesafazdiscursohistóricoemLondres

Se estratégia for confirmada,
agradará à população, gerando
atrito na Zona do Euro

Dominic Lipinski/Reuters

Pedido de ajuda à Zona do Euro está prestes a
ser oficializado pelo governo de Madri

Ministro alemão
afirma que socorro
será discutido
imediatamente

Adiamento nos prazos
e prorrogação do
auxílio-desemprego
são vistos como
elementos cruciais

Líder oposicionista birmanesa, Aung San Suu Kyi se tornou
ontem a segunda mulher na história a falar conjuntamente às
duas Câmaras do Parlamento britânico. A outra havia sido a
rainha Elizabeth II. A figura diminuta da Nobel da Paz de 67 anos
contrastava com a amplidão do Westminster Hall, onde ela foi
aplaudida de pé ao chegar e ser apresentada ao público como
“a consciência de um país e uma heroína para a humanidade”.

George Georgiopoulos e
Lefteris Papadimas, Reuters

Líder russodizqueórgãotemderefletirmudançasnaeconomia

OministroLuis deGuindos explica que, a partir dos cálculos, será possível elaborar “rota de fuga”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 37.




