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ATENAS

O presidente do Chipre, Nicos
Anastasiades, defendeu que exis-
tem meios legais para a demis-
são do presidente do banco cen-
tral do país, Panicos Demetria-
des, em uma carta para o presi-
dente do Banco Central Euro-
peu (BCE), Mario Draghi, à qual
a agência Market News Internatio-

nal teve acesso.
No documento, o presidente

cipriota insiste em que a separa-
ção constitucional dos poderes
permite que o Parlamento inves-
tigue todas as autoridades do Es-
tado se houver suspeita de má
conduta e que ele próprio não po-
de interferir no processo.

Anastasiades acusa Demetria-
des, que é membro do Conselho

do BCE, de ter retido e ocultado
informações cruciais sobre o sis-
tema bancário do país quando o
Parlamento pediu um relatório.

Na semana passada, Draghi en-
viou uma carta a Anastasiades
alertando-o sobre seus esforços
de demitir Demetriades. Na oca-
sião, o presidente do BCE amea-
çou remeter o caso à Corte Euro-
peia de Justiça.

No domingo, Anastasiades se
manifestou pedindo que o presi-
dente do banco central do país
não aja de maneira que “sur-
preenda o governo” e que se es-
force para estabilizar o setor ban-
cário cipriota.

Cidadania. O governo cipriota
vai conceder a cidadania para os
investidores estrangeiros que

perderam pelo menos € 3 mi-
lhões com a intervenção bancá-
ria em seus depósitos, feita em
meados de março. A medida foi
anunciada no fim de semana por
Anastasiades, em discurso du-
rante reunião de um grupo de
empresários russos na localida-
de turística de Limassol, no sul
da ilha mediterrânea. “Os inves-
tidores não residentes que per-
deram ao menos€ 3 milhões po-
derão obter a cidadania ciprio-
ta”, declarou Anastasiades.

No mês passado, o governo ci-

priota assinou um memorando
com a troica para obter os recur-
sos do plano de resgate financei-
ro, mas em troca teve de intervir
nos depósitos bancários superio-
res a€ 100 mil.

Os investidores estrangeiros
mais prejudicados com a medida
foram os russos, que registram
presenças cada vez maior na
ilha. Segundo as autoridades ci-
priotas, os cidadãos russos em
Chipre são cerca de 50 mil, a
maioria executivos e empresá-
rios. / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Líder cipriota insiste na saída do presidente do BC

Troica dá sinal verde para
liberar€2,8 bi à Grécia
Credores internacionais terminaram a última revisão sobre o resgate
de € 240 bilhões ao país, vinculado a rígidas metas de austeridade

JOHN KOLESIDIS/REUTERS

Satisfeito. Poul Thomsen, do FMI, discursa ao lado do ministro de Finanças, Yannis Stournaras

BRUXELAS

A Grécia está no caminho cer-
to para cumprir as condições
de seu programa de resgate in-
ternacional, abrindo caminho
para receber o pagamento de
uma nova fatia de ajuda finan-
ceira, disseram ontem os cre-
dores internacionais após che-
gar a um acordo sobre as me-
tas econômicas do país.

“A visão da missão é a de que a
sustentabilidade da dívida conti-
nua no caminho certo”, afirmou
o grupo conhecido como troica,
que inclui a Comissão Europeia,
o Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) e o Banco Central Eu-
ropeu (BCE), em comunicado.

As recentes medidas tomadas
pelas autoridades sugerem que
os marcos de março devem ser
alcançados no futuro próximo, e
“o desembolso da parcela de €
2,8 bilhões (US$ 3,7 bilhões) de
ajuda poderá ser acordado logo
pelos Estados-membros da zona
do euro”, disseram os credores.

Os credores internacionais

terminaram a sua última revisão
sobre o resgate internacional da
Grécia de€ 240 bilhões, cujo pa-
gamento está vinculado a rígidas
metas de austeridade.

O ministro de Finanças ale-
mão, Wolfgang Schaueble, disse
no sábado que a parcela de mar-
ço de€2,8 bilhões de resgate ain-
da não havia sido liberada por-
que a Grécia não cumpriu alguns
dos pontos do resgate.

No entanto, a troica disse on-
tem que a Grécia está “no cami-
nho certo” para cumprir as me-
tas fiscais, apontando para “con-
tínuas perspectivas de um retor-
no gradual ao crescimento em
2014”, e “progressos importan-
tes sobre medidas para melho-
rar cobranças de impostos e de
dívidas”.

A recapitalização dos bancos
da Grécia está “em fase de con-
clusão”, com grande parte dos€
50 bilhões – disponíveis sob o
programa de ajuda – já desembol-
sados para os bancos, disse o co-
municado. “A avaliação da mis-
são é que isso fornecerá capital
adequado, mesmo sob um cená-
rio significativamente adverso”,
disseram os credores.

O Eurogrupo, composto por
ministros de Finanças da zona
do euro, e o conselho executivo
do FMI devem considerar a apro-
vação da revisão em maio, disse
o comunicado.

“Estou muito satisfeito que o
governo está fazendo um esfor-
ço particularmente determina-

do nessa área”, disse o chefe da
missão do FMI para a Grécia,
Poul Thomsen, em conferência
em Atenas.

Medida. Os credores também
convenceram Atenas a congelar
os planos para a fusão entre o
Banco Nacional e o Eurobank,
respectivamente a principal e a
terceira maior instituição finan-
ciadora do país. Os credores te-

miam que a estrutura bancária
se tornasse grande demais para
ser vendida a investidores priva-
dos depois de seu resgate com
financiamento público.

O acordo com os seus credo-
res abre o caminho para mais€6
bilhões a serem desembolsados
em maio, afirmou o primeiro-mi-
nistro grego, Antonis Samaras.

Samaras, que lidera a frágil
coalizão de três partidos, disse

que o acordo mostrou que a Gré-
cia está conseguindo ficar fora
de dificuldade mesmo com ou-
tros países da zona do euro ato-
lados na crise. “Até recentemen-
te, a Grécia era o mal exemplo”,
disse ele em pronunciamento
na TV. “Agora, a Grécia está pro-
tegida e são outros Estados-
membros que estão enfrentan-
do problemas.” / AGÊNCIAS

INTERNACIONAIS

● Otimismo

POUL THOMSEN
CHEFE DA MISSÃO DO FMI PARA
A GRÉCIA
“Estou muito satisfeito que o
governo está fazendo um esforço
particularmente determinado
nessa área.”

ANTONIS SAMARAS
PRIMEIRO-MINISTRO DA GRÉCIA
“Agora, a Grécia está protegida e
são os outros Estados-membros
que enfrentam problemas.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B10.




