
Os ministro das Finanças da Fran-
ça, Pierre Moscovici, e seu colega
da Alemanha, Wolfgang Schäu-
ble, anunciaram em Berlim a cria-
ção de um grupo de trabalho bina-
cional para examinar a crise na Zo-
na do Euro, após o encontro, na
semana passada entre o presiden-
te francês François Hollande e a
chanceler alemã Angela Merkel.

“Estamos apegados à perpe-
tuidade da Zona do Euro, ou se-
ja, com sua duração e com a sua
estabilidade. Decidimos apro-
fundar vários aspectos em um
grupo de trabalho bilateral”, de-
clarou Moscovici ao fim do en-
contro com Schäuble.

Este grupo de trabalho terá
que refletir sobre “a execução
das decisões sobre Grécia e Espa-
nha, mas também há aspectos
mais estruturais, como a super-
visão bancária, a união bancá-
ria e a integração europeia”,
acrescentou Moscovici.

Schäuble manifestou preocu-
pação em consolidar o sistema
bancário europeu, mas insistiu
na “necessidade de um cresci-
mento vigoroso na Europa e na
Zona do Euro”.

“Daremos início nos próxi-
mos dias e semanas a um grupo
de trabalho entre nossos minis-
tros para preparar decisões futu-

ras em cooperação bilateral”,
disse Schaeuble a repórteres
após a reunião com Moscovici.

Schaeuble disse que o grupo
vai buscar preparar propostas
conjuntas para reuniões do Eu-
rogrupo, formado por minis-

tros das Finanças dos países da
região, fortalecendo a união fis-
cal e monetária e impulsionan-
do o crescimento do bloco.

Relatório da troika
Os credores internacionais re-

tornarão à Grécia no começo de
setembro para reavaliar o pro-
gresso das reformas e decidir so-
bre ajustes potenciais ao acordo
de resgate, e levará algumas se-
manas para que o relatório so-
bre o país fique pronto, afirmou

o porta-voz da Comissão Euro-
peia (CE) Simon O’Connor.

Questionado sobre quando o
relatório final da Comissão Euro-
peia, do Banco Central Europeu
(BCE) e do Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) — grupo conhe-
cido como troika — relativo à
Grécia ficará pronto, o porta-voz
afirmou: “A troika voltará para
Atenas no começo de setembro
para começar a fase de conclusão
da revisão do programa”, afir-
mou o porta-voz em entrevista.

“Eu realmente não posso
dar mais indicações precisas
além disso. Vocês podem espe-
rar que a missão levará umas
duas semanas, mas eu não pos-
so dizer se nós estamos olhan-
do mais para o final de setem-
bro ou começo de outubro - de-
penderá do progresso do traba-
lho em campo”, disse ele.

No domingo, a chefe do gover-
no alemão, Angela Merkel, vol-
tou a pressionar ao governo ao
afirmar, em uma entrevista à te-
levisão que “cada dia conta” pa-
ra que a Grécia “redobre real-
mente seus esforços”. “Nos últi-
mos dois anos e meio, a confian-
ça tem sido desgastada”, disse
Merkel à rede pública ARD. “Es-
peraremos o relatório da troika”,
disse a chanceler. ■ Agência

A Espanha pretende utilizar ¤ 60
bilhões dos até ¤ 100 bilhões ofe-
recidos pela Eurozona para reca-
pitalizar seus bancos, informou o
ministro da Economia, Luis de
Guindos, em entrevista ao jornal
International Herald Tribune
(IHT). Dois peritos independen-
tes calcularam em junho a neces-
sidade de ¤ 62 bilhões do setor fi-
nanceiro espanhol, fragilizado pe-
la elevada exposição ao setor imo-
biliário, muito afetado pela explo-
são da bolha imobiliária em 2008.

Mas o governo continua à espe-
ra dos resultados da auditoria de
quatro estudos que permitirão fi-
xar o valor exato das necessida-
des dos bancos. “Não acredito
que seja muito diferente dos ¤ 62

bilhões”, disse o ministro ao IHT.
Ao comentar a hipótese da Es-

panha apresentar um novo pedi-
do de ajuda à Zona do Euro, condi-
ção exigida pelo Banco Central Eu-
ropeu (BCE) para comprar dívida

espanhola, em concordância com
os fundos de ajuda europeus, e as-
sim reduzir os custos de financia-
mento muito elevados, o minis-
tro afirmou que “é algo que está
completamente aberto”. ■ AFP

O sentimento de negócios da Ale-
manha recuou em agosto pelo
quarto mês e atingiu o menor ní-
vel desde março de 2010, sinali-
zando que as empresas domésti-
cas estão cada vez mais vulnerá-
veis à crise da Zona do Euro.

O Ifo, instituto de Munique, in-
formou ontem que o índice de cli-
ma de negócios, com base em
uma pesquisa mensal com 7 mil
empresas, recuou para 102,3 em
agosto ante 103,2 em julho, de
acordo com dados revisados. Pes-
quisa da Reuters com 40 econo-
mistas havia previsto uma queda
para 102,6 ante leitura de 103,3 re-
portada originalmente.

“O recuo continua porque em-

presas alemãs estão se tornando
cada vez mais pessimistas com o
futuro”, disse Carsten Brzeski, do
ING. Após três anos de crise de dí-
vida, o crescimento da maior eco-
nomia da Europa desacelerou no
segundo trimestre de 2012 para
0,3% e uma série de dados ruins
levantou a possibilidade de con-
tração no segundo semestre.

O declínio no índice Ifo reflete
os temores das empresas de que
os principais mercados de expor-
tação europeus estejam enfrentan-
do problemas e de que a demanda
de economias emergentes pode
não conseguir compensar isso.

Os dados do Ifo também confir-
mam o que a pesquisa Índice de
Gerentes de Compra (PMI) tinha
mostrado na semana passada: a
resistência da Alemanha à crise
está diminuindo. ■ Reuters

Pessimismo entre as empresas
alemãs aumentou em agostoBancos espanhóis terão € 60 bi
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Alemanha e França se unem
em defesa da Zona do Euro

Recapitalização bancária exigirá
menos que os ¤ 100 bilhões
aprovados pela Eurozona

Pesquisa mostra que índice de
clima de negócios recuou para
102,3, ante 103,2 no mês anterior

Grupo de trabalho criado pelos dois países tratará de questões como crises grega e espanhola e união bancária
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 ago.  2012, Primeiro Caderno, p. 36.




