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● As ações europeias fecharam
ontem com ligeira alta, com mo-
vimento de recuperação ocor-
rendo na parte final do pregão,
após fontes do Banco Central
Europeu (BCE) dizerem à agên-
cia “Reuters” que a autoridade
monetária está considerando
estabelecer uma banda para os
rendimentos em um novo pro-
grama de compra de títulos.

O objetivo é proteger a estra-
tégia do BCE e evitar que espe-

culadores tentem fazer dinhei-
ro, disseram as fontes.

O índice das principais ações
europeias, FTSEurofirst 300,
fechou o dia com ganho de
0,11%.

“Muito desse movimento ocor-
reu em função de expectativas
(de intervenção do banco cen-
tral). Agora precisamos ver um
pouco de melhora”, disse o ges-
tor de fundos da Octopus Colin
Lunnon.

Em Londres, a bolsa fechou
estável; em Paris, houve a alta
foi de 0,02%; em Frankfurt,
0,31%; em Milão, 0,49%; Madri,
0,38%; e, em Portugal, 0,1%. /
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Premiê
grego sai de
mãos vazias
de Berlim
Samaras pede mais tempo para ajustes,
mas Merkel quer ver relatório da troica

Mercado reage
com rumores de
ações do BCE

Prazo. Angela Merkel e o primeiro ministro grego Antonis Samaras: promessa de que não haverá ‘julgamento prematuro’

BERLIM

A chanceler da Alemanha, An-
gela Merkel, assegurou ao pri-
meiro-ministro da Grécia, An-
tonis Samaras, que quer a per-
manência do país na zona do
euro, mas ela não deu sinais de
que atendará aos pedidos gre-
gos por mais tempo para cum-
prir os rígidos termos do resga-
te internacional de Atenas.

“O euro é mais do que uma
moeda, é uma ideia, e por isso é
tão importante”, disse Merkel
em entrevista à imprensa ao la-
do de Samaras.

O premiê grego, por sua vez,
disse que a Grécia pretende cum-
prir suas obrigações e está no ca-
minho certo para fazer isso. Ele
deixou claro que estava pedindo
a Berlim e Paris mais “ar” para
implementar as reformas, e não
mais dinheiro, para atingir os re-
sultados e reduzir o déficit fiscal.
“Não estamos pedindo mais di-
nheiro. Estamos pedindo para
respirar durante esse mergulho
que estamos dando.”

Mas o máximo que Samaras
conseguiu da chanceler alemã
foi a promessa de que “julgamen-
tos prematuros não serão feitos,
mas haverá espera por evidên-
cias confiáveis”. Ela se referia ao

relatório da “troica” de credores
internacionais da Grécia.

Samaras deve receber a mes-
ma resposta do presidente fran-
cês, François Hollande, em Paris
amanhã. Hollande e Merkel coor-
denaram posição em relação à
Grécia durante um jantar em Ber-
lim na quinta-feira. Os dois insis-
tem que a Grécia deve cumprir
suas metas antes de qualquer no-
va discussão sobre os termos.

Merkel ateve-se firmemente
ontem à sua política de confiar
no relatório da troica, formada
por Comissão Europeia, Banco
Central Europeu (BCE) e Fundo
Monetário Internacional (FMI),
embora tenha dito que ela e Hol-
lande não têm dúvidas de que
querem a Grécia no bloco mone-
tário. “A Grécia faz parte da zona
do euro e eu quero que a Grécia
continue como parte da zona do
euro”, disse Merkel.

Sem renegociação. Em uma re-
cepção fria a Samaras em Berlim,
o líder parlamentar de Merkel,
Volker Kauder, disse que “nem o
prazo nem o conteúdo podem
ser renegociados”, e acrescen-
tou que a saída da Grécia “não
seria um problema para o euro”.

Um jornal alemão informou
que o Ministério de Finanças es-

tá estudando o impacto da saída
grega, enquanto o jornal Bild pe-
diu ao líder grego que faça uma
promessa pessoal para não so-
brecarregar os contribuintes ale-
mães. “Assine aqui, Herr Sama-
ras!”, foi a manchete do jornal
que, assim como a maior parte
da imprensa alemã, tem sido du-
ro com a Grécia.

O primeiro-ministro grego re-
clamou da cobertura da mídia,
afirmando na entrevista que es-
sas notícias sobre a possível saí-
da de seu país do euro prejudi-
cam o lançamento de privatiza-
ções necessárias para restaurar
o equilíbrio fiscal na Grécia.

“Alguma empresa investiria
euros na Grécia se achar que vai
receber dracmas de volta? Claro
que não”, disse Samaras.

Merkel afirmou que lê jornais
gregos todos os dias para ver co-
mo as medidas de austeridade
que ela defende são recebidas e
acrescentou que não pode fazer
nada sobre a cobertura da mídia
alemã.

O mercado reagiu com otimis-
mo à reunião dos líderes. As bol-
sas fecharam no azul com a inter-
pretação de que a Europa – e, par-
ticularmente, o BCE – possa ado-
tar ações decisivas no mês que
vem, quando a avaliação da troi-
ca será conhecida.

Em questão está apróxima par-
cela de€11,5 bilhões de ajuda pa-
ra o governo grego, que não pode
ser desembolsada até que a troi-
ca confirme progressos do gover-
no grego com as reformas estru-
turais. / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 ago. 2012, Economia & Negócios, p. B11.




