
Os dirigentes europeus devem
se preparar para a possibilidade
de um desmembramento da Eu-
rozona, como já está sendo feito
pela Finlândia, aconselha o mi-
nistro finlandês dasRelações Ex-
teriores, Erkki Tuomioja, em
uma entrevista publicada na im-
prensa britânica.
“Temosquenospreparar aber-

tamente para a possibilidade de
uma fragmentação da Eurozo-
na”, declarou Tuomioja, segundo

o jornal conservadorTheDailyTe-
legraph.“Éalgoqueninguémpre-
coniza na Finlândia, nem sequer
o partido Verdadeiros Finlande-
ses (direita nacionalista), sem fa-
lar do governo. Mas devemos es-
tarpreparados”, acrescentaomi-
nistro social-democrata. Segun-
do ele, os dirigentes finlandeses

prepararam “planos para enfren-
tar qualquer eventualidade”.
“Há um consenso sobre o fato

de que uma fragmentação da Eu-
rozona custaria mais a curto ou
médioprazodoquecontinuar ad-
ministrandoacrise.Masumafrag-
mentação não significaria o fim
da União Europeia, pelo contrá-
rio, poderia permitir um melhor
funcionamento”, disse Tuomioja.
A Finlândia é o último país da

Eurozona com a melhor nota de
sua dívida (AAA) com perspecti-
va estável das três grandes agên-
cias de classificação internacio-
nais. ■ AFP

Osuperávit comercial daEurozo-
na registrou um recorde de ¤
14,9 bilhões em junho, seu nível
mais alto desde que este dado co-
meçou a ser publicado, em 1999,
segundo as primeiras estimativas
publicadas pelo Eurostat. Em ju-
nho do ano passado, o superávit
foi de ¤ 200milhões.
Os dados são muito melhores

do que as projeções dos analistas.
A agênciaDow JonesNewswires,

por exemplo, projetava umsupe-
rávit de ¤ 6,9 bilhões em junho,
abaixo dos ¤ 7,1 bilhões demaio.
AsexportaçõesdaEurozona, li-

deradaspelaAlemanha, alcança-
ram¤ 161,5 bilhões em junho, en-
quanto as importações foram de
¤ 146,6 bilhões.
Os dados positivos surgem

nummomento emque achance-
ler alemã, Angela Merkel, reto-
ma os contatos com lideranças
européias para discutir a crise do
euro. Na próxima quinta-feira,
ela receberá o presidente fran-
cês, François Hollande. ■ AFP

A Espanha apresentará em bre-
ve o pedido de transferência de
uma primeira parcela da ajuda
europeia, de até ¤ 100 bilhões
de euros, concedida aos ban-
cos, afirmou na sexta-feira uma
porta-voz doministério da Eco-
nomia sem especificar o mon-
tante requerido. “OBanco da Es-
panha está analisando o mon-
tante”, afirmou a fonte.
As autoridades estão estudan-

do que quantia pedir para os
bancos nacionalizados, entre
eles o Bankia, o primeiro que se
beneficiará do pacote de ajuda
emergencial de ¤ 30 bilhões já
disponível.
OEurogrupo concedeu em ju-

nho passado à Espanha uma aju-
da de ¤ 100 bilhões para sanear
seu setor financeiro, debilitado
por suas exposição ao setor imo-
biliário, atingido desde a explo-
são da bolha imobiliária em
2008. Com ¤ 164,361 bilhões
(US$ 203,300 bilhões), os ati-
vos duvidosos do banco espa-
nhol, principalmente emprésti-
mos imobiliários suscetíveis de
não serem devolvidos, pulveri-
zaram em junho todos os recor-
des, com 9,42% dos créditos,
anunciou o Banco da Espanha.
A inadimplência, por sua

vez, alcançou 8,96% em maio,
segundo dados revisados, e
8,72% em abril. Esses dados são
recordes desde fevereiro de
1994, quando marcaram 9,15%.
Este novo recorde confirma a

deterioração do setor financei-
ro espanhol, que preocupa os

mercados e aos sócios europeus
da Espanha. Umprimeiro paco-
te de ajuda urgente, de ¤ 30 bi-
lhões, já foi transferido ao Fun-
do Europeu de Estabilidade Fi-
nanceira (FEEF), como previsto
no plano aprovado em julho.

As primeiras instituições a se
beneficiarem dessa ajuda serão
as quatro entidades nacionaliza-
das desde o início da crise
(Bankia, Catalunha Caixa, Nova-
galicia Banco e Banco de Valên-
cia), informou o porta-voz do

Ministério da Economia.
A nacionalização parcial do

Bankia emmaio, seguida de um
pedido de ajuda recorde de ¤ 19
bilhões - que se somava a uma
primeira injeção de ¤ 4,5 bi-
lhões - precipitou o pedido de

ajuda da Espanha a seus sócios
da Zona do Euro. Duas audito-
rias independentes encarrega-
das pelo governo espanhol esti-
maram as necessidades de capi-
tal do conjunto dos bancos espa-
nhóis em no máximo ¤ 62 bi-
lhões. A quantidade precisa, no
entanto, não será conhecida até
a publicação em setembro de
um estudo mais detalhado.
A asfixia dos bancos espa-

nhóis, que sofrem para obter fi-
nanciamento em um mercado
que desconfia de sua saúde, pa-
ralisa também a economia real:
o volume dos créditos concedi-
dos pelos bancos não param de
cair desde 2009.
A falta de crédito contribui

para o retrocesso de uma econo-
mia em recessão, que ao final de
junho registrou uma nova por-
centagemdedesocupação recor-
de, de 24,63%da população ati-
va, e mais de 53% entre os me-
nores de 25 anos.
Afetada por um draconiano

plano de austeridade, destinado
a reduzir déficit público a 6,3%
do PIB este ano (frente aos 8,9%
de 2011), a Espanha não conse-
gue reativar seu crescimento. No
primeiro trimestre deste ano, a
economia espanhola voltou a en-
trar emrecessão e issodeve agra-
var-se no segundo, de acordo
comcifrasprovisórias.Opaís ter-
minará o ano com uma queda de
1,5% do PIB, segundo o governo.
As autoridades de Madri pre-

veemum retorno ao crescimen-
to somente a partir de 2014. ■

Eurozona registra superávit
de ¤ 14,9 bilhões em junho

Fimdo euro preocupa Finlândia

Josep Lago/AFP

Espanha inicia programa de
socorro de ¤ 100 bi a bancos

Ministro finlandês aconselha
europeus a se prepararem para a
possibilidade do fim da Eurozona

Exportações alcançaram ¤ 161,5
bilhões, enquanto as importações
foram de ¤ 146,6 bilhões

A Finlândia é
o último país da
Zona do Euro com
a melhor nota de
sua dívida (AAA)

Ministério da Economia confirmaque primeira parcela deve ser solicitada brevemente aos credores europeus
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 36.




