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UE não sabe como
lidar com bancos
problemáticos

Grécia tem de resolver
crise política, intima UE
Samaras perdeu o apoio do menor partido de sua coalizão de governo, há
rumores de nova eleição e o FMI suspendeu as negociações com o país

ALEXANDROS VLACHOS/EFE

Dissidência. Kouvelis não vê necessidade de novas eleições

BRUXELAS

O Ecofin, formado por minis-
tros de Finanças da União Euro-
peia, está tendo dificuldades de
chegar a um acordo sobre re-
gras em comum para lidar com
o fechamento de bancos proble-
máticos após a Suécia alertar
que não haverá um acerto a me-
nos que seja dado às autorida-
des nacionais muito mais poder
para lidar com o assunto.

A caminho de uma reunião
do Ecofin em Luxemburgo, o
ministro de Finanças sueco, An-
ders Borg, disse a repórteres
que os países da zona do euro
estão caminhando para um
acordo que será “muito perigo-
so” para outras nações da UE.
“O compromisso atual não é sa-
tisfatório”, opinou.

O comentário de Borg cria a
possibilidade de mais atrasos
na formulação de uma lei que é
parte fundamental do projeto
de se criar uma união bancária
na região.

Já o ministro de Finanças da
Irlanda, Michael Noonan, afir-
mou que as negociações serão
“difíceis” por causa das diferen-
ças de opinião sobre a flexibili-
dade que deve ser concedida a
autoridades nacionais para pro-
teger credores na eventualida-
de de falência de bancos.

Originalmente, o prazo para
se chegar a um acordo sobre a
lei, conhecida como diretiva de
recuperação e resolução de ban-
cos, era março.

As regras da lei forçam ban-
cos problemáticos a apresentar
planos detalhados para a pró-
pria redução ou liquidação du-
rante uma crise, exigem que os
governos criem reguladores na-
cionais de resolução e fundos
para gerir reestruturações de
bancos, e determinam a ordem
pela qual investidores e credo-
res terão de absorver eventuais
perdas.

A lei faz parte de um esforço
maior para evitar programas de
resgate mais caros e financia-
dos pelos contribuintes e que
crises bancárias levem gover-
nos à falência, como ocorreu na
Irlanda e Chipre.

Pelo último texto do esboço
visto pelo Wall Street Journal, os
ministros europeus deverão
dar proteção extra a grandes de-
pósitos pessoais e de empresas
médias no momento de distri-
buir as perdas, à custa de gran-
des companhias, cujos depósi-
tos superiores€ a 100 mil (US$
132.190) estarão sujeitos a assu-
mir os prejuízos com outros cre-
dores seniores não segurados.
Ecofin confirma extensão do
vencimento dos empréstimos a

Regras de governança. Ainda
ontem, o grupo concordou com
as recomendações econômicas
da Comissão Europeias e apro-
varam formalmente a extensão
em sete anos do vencimento
médio dos empréstimos para
Portugal e Irlanda. As recomen-
dações fazem parte das novas
regras de governança da UE e
incluem decisões sobre quanto
tempo os governos têm para re-
duzir os déficits a níveis aceitá-
veis. / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

LUXEMBURGO

O governo da Grécia deve re-
solver rapidamente sua crise
na coalizão e focar na imple-
mentação dos termos de seu
programa de resgate, afir-
mou ontem o comissário pa-
ra Assuntos Econômicos e
Monetários da União Euro-
peia, Olli Rehn.

“É muito importante que a si-
tuação política na Grécia seja es-
tabilizada imediatamente e que
toda energia seja concentrada
na implementação do progra-

ma de reformas”, disse Rehn a
repórteres, após reunião de mi-
nistros de Finanças da União
Europeia.
A Esquerda Democrática, me-
nor partido da coalizão de go-
verno da Grécia, anunciou on-
tem a decisão de se retirar do
governo e pediu aos membros
de gabinete e autoridades que
renunciem, após o impasse so-
bre o fechamento da emissora
de televisão estatal ERT. “Peço
à Grécia e ao povo grego que se
concentrem em políticas em
vez de política”, disse Rehn.

O líder do partido, Fotis Kou-
velis, disse em um comunicado
que a Grécia “não precisa de
eleições”. “O Esquerda Demo-
crática lutou e continuará a lu-
tar para manter a Grécia dentro
da Estrutura Europeia. Nós
apoiamos as reformas políticas
e trabalharemos para encon-
trar soluções dentro da Realida-
de Europeia”, continuou.

“Nós seremos ativos, mas
contrários a qualquer método e
políticas totalitárias que têm co-
mo meta a promoção de esco-
lhas partidárias e sejam contra

a reconstrução da Grécia, da so-
ciedade e de nossa democra-
cia”, destacou Kouvelis.

O partido se reunirá na próxi-
ma semana para decidir sua po-
sição em relação às decisões go-
vernamentais.

As declarações de Kouvelis fo-
ram feitas depois de o partido
retirar seus membros do gover-
no hoje e o ministro do Interior,
Antonis Manitakis, anunciar
sua renúncia. O Esquerda De-
mocrática realizou uma reu-
nião de emergência onde a deci-
são de retirar seus membros da
coalizão governamental foi to-
mada, embora ela não tenha si-
do unânime.

O ministro de Finanças, Yan-
nis Stournaras, disse não ter co-
nhecimento de nenhum movi-
mento para a realização de elei-
ções, mas reconheceu que ele e
o primeiro-ministro, Antonis
Samaras, estão preparados pa-
ra “todos cenários possíveis”.

Truculência. O país mergu-
lhou em uma crise política após

Samaras fechar na semana pas-
sada a emissora estatal de televi-
são ERT, o que desagradou for-
temente os seus parceiros de
coalizão, o Partido Socialista, li-
derado por Evangelos Venize-
los, e o Esquerda Democrática,
chefiado por Kouvelis. Os três
líderes se encontraram na quin-
ta-feira a portas fechadas, por
duas horas, e Samaras reconhe-

ceu que tem “sérias divergên-
cias” com os parceiros.

Esta semana o Fundo Mone-
tário Internacional (FMI) inter-
rompeu as negociações com o
governo grego e o jornal britâni-
co Financial Times disse que o
problema é um rombo de quase
€ 4 bilhões no pacote de ajuda
a o s g r e g o s . / A G Ê N C I A S
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B15.




