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UE não chega a acordo sobre
supervisão bancária única
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que, no momento, isso não é
um problema para a Espanha já
que insiste que o empréstimo
da Zona do Euro de ¤ 39,5 bilhões, aprovado na segunda-feira, para sanear os bancos equivale a 3,5% do PIB espanhol, o
que é administrável. “Para a Espanha, esse não é o ponto fundamental, já que temos uma solução encaminhada para nossos
bancos”, afirmou De Guindos.
“Nós não focamos, neste aspecto, os interesses concretos de
um país, mas sim os interesses
do conjunto”, acrescentou.
Parece difícil, contudo, que
os europeus entrem em acordo
para a criação deste mecanismo destinado a evitar uma crise similar à que afeta a Europa.
Nesse sentido, o ministro sueco Anders Borg esclareceu que
“há um longo caminho a percorrer” antes de se chegar a
um acordo.
A Suécia, junto com a Alemanha e o Reino Unido, é um dos
países da União Europeia que
impôs mais obstáculos à criação
rápida deste mecanismo. Cada
um defende seus interesses e
acredita que deve haver um supervisor único, mas sob certas
condições, e insistem que ainda
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Os ministros das Finanças da
União Europeia não conseguiram
chegar a um acordo sobre um mecanismo de supervisão bancária
para a Zona do Euro e decidiram
voltar a se reunir no dia 12 de dezembro, indicou, ontem, o ministro cipriota Vassos Shiarly, cujo
país assumiu a Presidência temporária da UE. “Creio que nos
aproximamos de um acordo,
mas ainda restam vários problemas a resolver”, afirmou Shiarly.
A Espanha se aliou à França para defender a rápida criação deste supervisor único para os bancos europeus, “peça fundamental” para a recapitalização direta
do setor financeiro, contra Alemanha, Suécia e Reino Unido,
que querem mais um tempo para solucionar questões técnicas.
Contudo, as maiores diferenças
foram entre os 17 países da Zona
do Euro e os outros dez da UE,
que não querem ficar fora.
Com o supervisor único, sob a
égide do Banco Central Europeu
(BCE), a Zona do Euro poderá iniciar a recapitalização direta dos
bancos ameaçados, sem que a injeção de capital aumente a dívida pública dos países afetados.
O ministro espanhol da Economia Luis De Guindos acredita
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Os dez países que não integram a Zona do Euro temem perder poder com a criação do novo mecanismo

Conselho Europeu, em Bruxelas: sem acordo sobre os bancos

há tempo para continuar realizando reuniões até que um consenso seja alcançado.
Enquanto Berlim acredita
que a supervisão do BCE deve se
concentrar unicamente nos
grandes bancos e nos que representam um risco para o conjun-

to da economia, e não em seus
bancos regionais, França e Espanha tentam aprovar um sistema
que se aplique ao conjunto de
6.000 bancos europeus.
Outro assunto que preocupa
o Reino Unido é solucionar o papel do BCE no cerne da Autori-

dade Bancária Europeia (EBA).
Se o BCE, cumprindo seu papel
de supervisor único, votar em
nome dos 17 países do euro na
EBA, com sede em Londres, os
dez países que não pertencem à
união monetária temem ficar
em minoria, levando em conta
que as decisões são votadas por
maioria qualificada.
O Reino Unido, onde está o
maior mercado financeiro da Europa, não está disposto a ceder
nenhuma vírgula neste ponto.
Resolver esses impasses é chave para o projeto de criação da
união bancária europeia. Os líderes europeus estabeleceram
na última cúpula de outubro
um calendário aproximado para a criação deste mecanismo,
mas deixaram muitos elementos no ar: por um lado concordaram que o marco legal devia estar definido antes de janeiro de
2013, e por outro, disseram que
o Supervisor Único devia estar
funcionando no próximo ano.
No entanto, não especificaram quando será possível a recapitalização direta ao banco, fundamental para os países com
economias em recessão e um alto desemprego, como é o caso
da Espanha. ■ AFP
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Portugal longe do drama grego
Primeiro-ministro Pedro Passos
Coelho não deseja para o país
“o mesmo tipo de negociação”

Pedro Passos Coelho: “Nossa situação não é idêntica à da Grécia”

O primeiro-ministro português
Pedro Passos Coelho excluiu para
seu país a possibilidade de um
acordo similar ao obtido pela Grécia, à medida que Portugal, sob assistência financeira, respeita os
objetivos fixados pelos credores.
“Portugal não pede um acordo
idêntico ao da Grécia”, afirmou
Passos Coelho, em Cabo Verde.
A União Europeia, o FMI e o
Banco Central Europeu (BCE) chegaram na semana passada a um
acordo sobre os meios para reduzir a dívida grega e sobre a liberação de parte da ajuda financeira
que foi concedida e é considerada
vital para Atenas.
“A Grécia viveu momentos di-

fíceis ao longo de cinco meses de
negociações, que permitiram entrega desse apoio financeiro. Não
desejo para Portugal o mesmo tipo de negociação”, disse.
Portugal, sob assistência financeira internacional desde maio de
2011, implementa um rígido programa de reformas e austeridade
para sanear suas finanças e recuperar a confiança dos mercados.
“Não queremos um acordo e
uma solução idêntica a da Grécia
à medida que nossa situação não
é idêntica a da Grécia”, enfatizou
Passos Coelho.
Mais dois anos

A Zona do Euro deu à Grécia
mais dois anos, até 2016, para
cumprir seu objetivo de limitar
seu déficit fiscal a 3% do PIB,
dentro do acordo feito na sema-

na passada para aliviar a dívida
pública do país.
A decisão foi tomada um dia
depois de a agência grega de gestão da dívida (PDMA) iniciar a
delicada operação de recompra
de uma parte de seus títulos soberanos nas mãos de investidores privados, como acordado
com a UE e o FMI, seus principais credores.
Os detentores de títulos da dívida grega afetados têm até 7 de
dezembro para participar desta
operação que será concluída
dez dias depois, segundo comunicado da agência.
O desbloqueio pela UE e o
FMI, no dia 13 de dezembro, de
novos fundos vitais para que a
Grécia não entre em default,
depende do êxito dessa operação. ■ AFP

