
O primeiro-ministro tcheco Pe-
tr Necas ameaçou vetar a coloca-
ção em andamento do sistema
de supervisão bancária da União
Europeia (UE) e criticou as par-
tes do projeto que, segundo ele,
afetam a estabilidade do país.
“Se a união bancária se apresen-
tar em sua forma atual, vamos
opor sem qualquer dúvida nosso
veto”, afirmou Necas ante a im-
prensa, a 24 horas do do início
da reunião do Conselho Europeu
hoje e amanhã em Bruxelas.

“As empresas estrangeiras
controlam no total 95% do mer-
cado bancário local. Isso deve fa-

zer com que sejamos pruden-
tes”, explicou Necas. “Por isso
será dificíl para nós ficar de
acordo com a mutualização da
dívida”, acrescentou.

A República Tcheca surgiu
em 1993, com o desmembra-
mento da antiga Tchecoslová-
quia e em duas repúblicas (a ou-
tra é a Eslováquia). É membro
da União Europeia desde 2004,
e se opõe a fixar uma data para
sua entrada na Zona Euro, o gru-
po de nações europeias que ado-
tou a moeda única.

Necas assegurou em várias
ocasiões que seu governo não
fixará nenhuma data antes que
terminar seu mandato, em
2014. Segundo ele, Praga não
adotará o euro antes de oito ou
dez anos. ■ AFP

Os dirigentes europeus se reú-
nem hoje em Bruxelas para refor-
çar a união monetária e corrigir
os desequilíbrios dos países da Zo-
na do Euro, em meio a sinais posi-
tivos na Grécia e com os merca-
dos dando como certo que a Espa-
nha pedirá logo ajuda financeira.
A meio caminho entre a cúpula
de junho e dezembro, a reunião
dos 27 chefes de Estado e de gover-
no da União Europeia (UE) busca
definir os pilares em que se apoia-
rá o projeto de reestruturação da
Eurozona, com a dose exata de
disciplina e solidariedade para
corrigir os graves desequilíbrios
entre o sul e o norte europeus.

Apesar de a Grécia e a Espa-
nha não estarem na agenda, os
dirigentes provavelmente apro-
veitarão a reunião para avaliar
claros avanços nesses países, que
durante meses fizeram a união
monetária cambalear.

“Não haverá uma decisão na
cúpula” sobre um eventual resga-
te à Espanha, disse uma fonte
francesa. “Mas devemos esclare-
cer quais seriam as condições as-
sociadas” a um possível pedido
de ajuda, acrescentou.

Depois de ter obtido em ju-
nho de seus sócios da Zona do
Euro um crédito de até ¤ 100
bilhões para recapitalizar os
bancos, o governo de Mariano
Rajoy resiste em pedir um res-
gate mais amplo para sua eco-
nomia, temendo a imposição
de novas condições que reacen-
dam um crescente desconten-
tamento social pelos cortes em
serviços básicos, como saúde e
educação.

Já a troika (Fundo Monetário
Internacional, União Europeia e
Banco Central Europeu) infor-
mou em comunicado que encer-
rou sua missão em Atenas e es-
pera um acordo nos próximos
dias sobre o desembolso da par-
cela de ajuda de ¤ 31,5 bilhões,
pendente desde junho. “Chega-
remos a um acordo nos próxi-
mos dias”, acrescentou.

“Os gregos parecem ter segu-
rado o touro pelos chifres. Todo
mundo reconhece isso, até mes-
mo (a chanceler alemã, Angela)
Merkel”, disse a fonte europeia.

Contudo, a austeridade na Gré-
cia provoca cada vez mais mal-
estar e indignação social, dian-
te de um desemprego que al-
cança quase um quarto de sua
população ativa.

Na reestruturação da Zona do
Euro, um dos pontos mais con-
troversos é a ideia de uma recapi-
talização bancária direta e a pos-
sibilidade de que ela seja feita re-
troativamente como deseja a Es-
panha. Contudo, para que haja
uma recapitalização direta, a
Alemanha defende um supervi-
sor único para a Zona do Euro,
sob a égide do BCE. Berlim insis-
te que esse supervisor não entra-
rá em vigor até 2014.

Bruxelas propõe que o BCE
controle os 6.000 bancos Eurozo-
na, mas Berlim resiste a que o
BCE supervisione seus bancos re-
gionais e prefere que ela se limite
unicamente aos bancos sistêmi-
cos, ou seja, os que são grandes
demais para quebrar.

Haverá sem dúvida mais de
uma divergência. O presidente
da União Europeia, Herman Van
Rompuy, quer relançar o debate
sobre a mutualização comum da
dívida, emitindo letras europeias
(Treasury bills) “a curto prazo e
sob certas condições”.

“Podem chamá-los ‘eurobi-
lls’, ‘fundos de redenção da dívi-
da’ ou ‘eurobônus’. Este tipo de
emissão da dívida comum não se-
rá feito durante nosso governo”,
disse um ministro alemão. ■

República Tcheca se opõe
à supervisão bancária

União Europeia debate as
medidas para fortalecer o euro
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Milhares de estudantes de segundo e terceiro grau tomaram ontem as ruas de Madri
e de outras cidades espanholas para protestar contra os cortes na educação e exigindo
“uma escola pública para todos”. Cerca de 3.000 jovens desfilaram também em
Barcelona, segundo a polícia, e outros milhares em Valência, dentro de uma greve
estudantil de três dias à qual se uniram também pais e professores. Além disso,
o movimento denuncia a demissão de professors e o aumento de número e alunos
por sala de aula. Determinado a reduzir o déficit público, o governo conservador
de Mariano Rajoy anunciou cortes de ¤ 150 bilhões entre 2012 e 2014. AFP

Primeiro-ministro tcheco
argumenta que controle
estrangeiro deixa o mercado
financeiro local vulnerável
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Supervisão bancária e eurobônus são as principais decisões que serão discutidas hoje e amanhã em Bruxelas

UMA ESCOLA PÚBLICA PARA TODOS

María Lorente
Bruxelas, AFP
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