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PEQUIM

A crise do Chipre pode provocar
uma fuga de capitais dos países
emergentes. A avaliação é da di-
retora-gerente do Banco Mun-
dial, Sri Mulyani Indrawati. A
economista indonésia, número
3 da instituição, participou de
um fórum em Pequim durante o
fim de semana.

Os comentários de Indrawati
contrastam com os de outras au-
toridades internacionais, que
acreditam que a crise do Chipre
ficará restrita à pequena ilha do
Mediterrâneo.

“No ambiente global que vive-
mos, o primeiro impacto deriva-
do da situação na Europa viria
apenas da piora de percepção,
porque se trata de algo psicológi-

co”, afirmou. “Mas é algo conta-
gioso porque advém do mercado
de capitais, das bolsas de valo-
res, do setor financeiro.”

Para a economista, as autorida-
des devem ver de maneira “mui-
to cuidadosa” o que está aconte-
cendo no Chipre. “Não se trata
somente do efeito psicológico,
mas de acordos relacionados ao
sistema bancário e ao tratamen-

to dos depósitos (bancários).”
A número 3 do Banco Mundial

disse acreditar que “a economia
global não pode se permitir um
aumento da volatilidade nova-
mente”. “Essa é a razão pela qual
as autoridades devem fazer o cor-
reto de maneira rápida: reduzir a
volatilidade e as incertezas.”

Os comentários de Indrawati
contrastam com os de políticos

alemães, que vêm afirmando
que um contágio a partir do Chi-
pre seria limitado justamente
porque se trata de um país peque-
no, com pouca relevância em ter-
mos globais.

Confisco. O mercado financei-
ro internacional reagiu negati-
vamente à primeira tentativa
de um pacote de resgate do Chi-
pre, que previa um confisco de
parte dos depósitos dos corren-
tistas, independentemente do
valor. O temor era de que o mes-

mo tipo de medida fosse adota-
da em outros países em crise na
Europa.

A ideia do confisco, porém, foi
rejeitada pelo Parlamento da
ilha. Durante o fim de semana, a
proposta semelhante voltou a
circular, mas seriam afetados de-
pósitos superiores a€ 100 mil.

Para Indrawati, uma má recep-
ção dos investidores ao plano de
resgate do Chipre poderia ser
contagiosa especialmente para
outros países europeus vulnerá-
veis neste momento. / REUTERS

PARIS

Ao mesmo tempo em que tenta-
vam encontrar uma solução para
a crise econômica do Chipre,
que pode levar o país a abando-
nar a zona do euro, os ministros
da economia da zona do euro se
esforçaram ontem para conven-
cer a opinião pública de seus paí-
ses de que nenhum outro confis-
co de poupanças acontecerá na
Europa. A iniciativa visa a res-

ponder à crise de credibilidade
que se instalou há 10 dias, quan-
do a taxa sobre os depósitos foi
anunciada pelos cipriotas.

Segundo o ministro da Econo-
mia da França, Pierre Moscovici,
a criação de um imposto sobre
depósitos inferiores a € 100 mil
no Chipre foi um erro, por con-
trariar uma legislação europeia
que garante contas bancárias
com poupança ou investimen-
tos com até este valor.

“Eu creio que essa medida foi
mal compreendida e mal explica-
da”, disse. “Eles (autoridades do
Chipre) preferiram em determi-
nado momento proteger a eco-
nomia-cassino do que favorecer
o povo, mas o povo está nas ruas
e é preciso ouvi-lo.” Segundo o

ministro, a poupança e os investi-
mentos dos franceses estão blin-
dados pela legislação europeia.

A preocupação dos ministros
é evitar o contágio da crise no
Chipre a outros países. Embora
gerencie uma pequena econo-
mia – que representa o equivalen-
te a 0,2% do Produto Interno
Bruto (PIB) da zona do euro – , o
governo cipriota precisa do equi-
valente a 100% de seu PIB para
sair da crise, evitando a bancarro-
ta do Estado e socorrendo o siste-
ma financeiro local.

Segundo Luis De Guindos, mi-
nistros de Finanças da Espanha,
o risco é de que, em caso de fra-
casso do resgate, as dúvidas re-
nasçam em relação aos demais
países em crise. / A.N.

Banco Mundial teme contágio nos emergentes

Autoridades agem para acalmar
europeus em relação a confisco

UE fecha acordo para salvar o Chipre
Ministros de Finanças da zona do euro fazem carta de ‘princípios’ para impedir a moratória e evitar falência do sistema financeiro
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Representantes da União Eu-
ropeia, do Banco Central Euro-
peu (BCE) e do Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI) fecha-
ram na madrugada de hoje um
“acordo de princípios” com o
governo do Chipre para socor-
rer seu sistema financeiro,
com a injeção de € 10 bilhões
em recursos internacionais. O
“plano B” cipriota, negociado
à exaustão em Bruxelas, prevê
a liquidação do segundo
maior banco do país, além de
um imposto de 25% sobre de-
pósitos superiores a € 100 mil
de correntistas do Banco de
Chipre.

A reunião “final”, como vinha
sendo chamada, teve início às
20h (16h de Brasília), com duas
horas de atraso em relação ao ho-
rário previsto, e continuava após
as 2h da madrugada de hoje. Des-
de a tarde, o presidente cipriota,
Nicos Anastasiades, vinha reuni-
do com o presidente do Conse-
lho Europeu, Herman Van Rom-
puy, da Comissão Europeia, José
Manuel Durão Barroso, do Ban-
co Central Europeu (BCE), Ma-
rio Draghi, e do Eurogrupo (o fó-
rum de ministros de Finanças da
zona do euro), Jeroen Dijssel-
bloem, além da diretora-gerente
do Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI), Christine Lagarde. Es-
sa “força tarefa” visava analisar o
“plano B” apresentado por Anas-
tasiades para arrecadar um total
de € 7 bilhões - valor da contra-
partida nacional a um resgate de
€ 10 bilhões oferecido por Bruxe-
las e pelo FMI.

O “plano B” foi necessário de-
pois que o parlamento do Chipre
rejeitou na terça-feira um paco-
te de medidas que incluía a arre-
cadação de € 5,8 bilhões originá-
rios de um confisco parcial so-
bre todas as contas bancárias
com mais de € 20 mil nos bancos
do país. Pressionados pela opi-
nião pública, que protestou nas
principais cidades do país, os de-
putados votaram contra o proje-
to, deixando o país à beira da ban-
carrota.

Desde então, o governo e Bru-
xelas negociavam um pacote al-
ternativo. No sábado, as tratati-

vas se intensificaram. Na madru-
gada de hoje, o presidente ciprio-
ta confirmou o acerto. “Temos
um acordo que vai ao encontro
dos interesses do povo cipriota e
da União Europeia”, afirmou
Anastasiades.

Segundo o acordo de “princí-
pios” - que ainda precisava ser
detalhado e terá de ser submeti-
do ao parlamento -, o Chipre te-
rá de adotar um programa estri-
to de consolidação fiscal, com re-
formas e privatizações, além de
uma profunda reformulação de
seu sistema financeiro - na qual
o entendimento se concentra. O
Banco de Chipre, o maior do
país, será mantido, mas seus
clientes - a maior parte investido-
res internacionais - terão de ar-
car com um corte de 25% de seus
recursos. Já a segunda maior ins-
tituição do país, o Banco Popular
("Laiki", em grego), deverá ser
extinta e fundida com o Banco
de Chipre.

Segundo o entendimento, os
clientes de menor renda serão
poupados de qualquer perda.

“Gostaria de enfatizar que ne-
nhuma das medidas afetarão de-
pósitos inferiores a € 100 mil”,
garantiu Dijsselbloem, do Euro-
grupo. “Estou convencido de
que a solução que encontramos
agora é melhor do que a que ha-
víamos obtido na semana passa-
da.” Lagarde, diretora-gerente
do FMI, celebrou o acordo. “Pro-
tegeremos os depósitos e limita-
remos as ameaças aos dois maio-
res bancos”.

Punição. As medidas tomadas
contra o sistema financeiro ci-
priota foram uma forma de a UE
“enquadrar” a ilha, considerada
paraíso fiscal, impondo-lhe re-
gras mais rígidas. Desde antes da
reunião, o ministro da Econo-
mia da França, Pierre Moscovici,
deixou claro que uma das inten-
ções era reformar os bancos do
país - usados em especial por in-
vestidores da Rússia. “É preciso
assegurar a estabilidade da zona
do euro”, disse Luc Frieden, mi-
nistro das Finanças de Luxem-
burgo. /COM AFP

Grito. Em frente ao palácio presidencial, protestos contra o FMI e a União Europeia Tensão. Manifestantes tentaram invadir o Parlamento

Ministros garantem que a
medida proposta
para a ilha não será
adotada em nenhum
outro país da região

Manifestantes saíram às
ruas com cartazes pedindo:
‘tirem as mãos do Chipre’
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 mar. 2013, Economia & Negócios, p. B12.




