
Chipre, o quinto país da Zona
do Euro a buscar financiamento
de emergência da Europa, pode
precisar de um resgate de até
¤10 bilhões, mais do que a meta-
de do tamanho de sua econo-
mia. A ilha do Mediterrâneo,
que tem um setor bancário alta-
mente exposto à endividada
Grécia, informou na segunda-
feira que estava se candidatan-
do formalmente para receber fi-
nanciamento de resgate da
União Europeia (UE). O Chipre
é o terceiro menor país da Euro-
zona e é o sinal mais recente de
que as autoridades falharam em
conter a crise da dívida. ■

O governo francês cortará ¤ 1 bi-
lhão em gastos planejados neste
ano, além de congelar os gastos
de três anos que começam em
2013, disse ontem o ministro do
Orçamento, Jerome Cahuzac. O
governo do presidente François
Hollande está lutando para re-
duzir seu déficit público para
dentro da meta de 4,5% do PIB
até o final de 2012, através de au-
mentos planejados de tributos.
O primeiro-ministro Jean-
Marc Ayrault disse que os gas-
tos gerais nos ministérios e de-
partamentos regionais do gover-
no serão congelados a partir de
2013 por três anos. ■

A chanceler alemã, Angela
Merkel, teve atribuída a ela
uma declaração feita em encon-
tro de um dos partidos de sua
coalizão de que a Europa não te-
ria compartilhamento total da
responsabilidade da dívida.
“Não vejo compartilhamento to-
tal da dívida enquanto eu vi-
ver”, teria dito Merkel a mem-
bros democratas do Parlamento
do Democratas Livres. A chan-
celer afirmou que não haveria
responsabilidade compartilha-
da da dívida também na Alema-
nha — após seu governo acertar
planos com estados para emitir
bônus alemães conjuntos. ■

A perspectiva para a economia
britânica piorou durante as últi-
mas semanas devido às turbu-
lências na Zona do Euro e aos si-
nais de deterioração nos merca-
dos emergentes, informou on-
tem o Banco da Inglaterra (ban-
co central). “O mundo não en-
frentou metade do caminho da
profunda crise e as turbulências
da Zona do Euro estão criando
incertezas enormes, colocando
a Grã-Bretanha em risco de de-
saceleração em espiral caso os
empresários adiem investimen-
tos”, afirmou o presidente do
banco central, Mervyn King, a
um comitê do Parlamento. ■

A Zona do Euro poderia criar
um Tesouro para o bloco mone-
tário e emitir eurobônus no úl-
timo estágio de uma união fis-
cal que pode levar anos para
ser construída, de acordo com
um documento preparado para
a cúpula dos líderes da Eurozo-
na desta semana.

“Numa perspectiva de médio
prazo, a emissão de dívida co-
mum pode ser explorada como
um elemento de tal união fiscal
e sujeita ao progresso da inte-
gração fiscal”, informou o docu-
mento obtido pela Reuters.

“Ações em direção à introdu-
ção de responsabilidade sobe-
rana comum podem ser consi-
deradas, desde que um quadro
robusto de disciplina orçamen-
tária e competitividade esteja
no lugar para evitar risco mo-
ral e fomentar responsabilida-
de e cumprimento”, informou
o documento.

O relatório foi preparado pe-
lo presidente da Comissão Eu-
ropeia, José Manuel Barroso;
pelo presidente do Conselho
Europeu, Herman Van Rom-
puy; pelo presidente do Banco
Central Europeu (BCE), Mario
Draghi; e pelo presidente do
Eurogroup, — um quarteto de
influência inegável.

O objetivo do documento é
identificar quais elementos a
Zona do Euro deve implemen-

tar durante vários anos a fim
de completar a união econômi-
ca entre os 17 países do bloco,
o que eles acreditam ser essen-
cial para assegurar o futuro do
bloco monetário.

Alguns elementos podem
ser implementados no ano que
vem ou por volta disso, outros
devem levar muito mais tem-
po, ao passo que exigem mu-
danças sensíveis no tratado da
União Europeia.

O relatório informa que a Zo-
na do Euro deve avançar com a
união bancária, a união orça-
mentária, um quadro de políti-
ca econômica comum, e garan-
tir que tudo isso tenha um

apoio democrático — para que
os eleitores dos Estados-mem-
bros não rejeitem tais medidas,
com base no fato de muito po-
der está sendo dado a Bruxelas.

Para tornar a emissão de dívi-
da comum possível, os países
da zona do euro devem ser ca-
pazes de estabelecer um déficit
anual e limites para membros
individuais do bloco monetá-
rio e pedir mudanças nos orça-
mentos caso regras fiscais acer-
tadas sejam quebradas. Se um
país quiser tomar empréstimos
além do acertado com a Zona
do Euro, ele terá que justificá-
lo e conseguir uma aprovação
anterior. ■ Reuters

A Espanha informou que os ter-
mos de negociação de um paco-
te de ajuda financeira europeia
para recapitalizar seus bancos
são complexos e envolvem tem-
po para serem definidos, mini-
mizando as esperanças de um rá-
pido resgate para as instituições
do país. “Esse é um pacote bas-
tante complexo, a negociação le-
vará tempo”, disse o ministro
da Economia, Luis de Guindos,
sobre o resgate acordado em 9
de junho e de até ¤100 bilhões.
A ajuda deve estar ligada a pla-
nos de reestruturação para ban-
cos específicos e a reformas es-
truturais no financeiro. ■
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Documento prevê criação de umTesouro comumpara o blocomonetário

A torre do relógio Big Ben será renomeada como
Elizabeth Tower para marcar o 60º aniversário do
reinado da rainha Elizabeth, que tem hoje um encontro
histórico com Martin McGuinness, ex-comandante do
Exército Republicano Irlandês (IRA, na sigla em inglês)
— o primeiro entre a rainha e um membro sênior
do IRA, previsto para ser um marco no processo de paz.

A RAINHA, O RELÓGIO E O IRA

Declarações de autoridades dadas à imprensa internacional teriam
desmentido ontem a informação de que o brasileiro condenado por
tráfico de cocaína Marco Archer Cardoso Moreira esteja com a
execução marcada para o começo de julho, conforme noticiado pela
mídia indonésia. Há novas especulações que dizem que o brasileiro
não poderia ser morto, pois ainda estaria aguardando a resposta
de uma segunda carta de clemência destinada ao governo da Indonésia.

CHIPRE FRANÇA ALEMANHA INGLATERRA
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 37.




