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Mais do que urn castlgo. uma reprlmenda. Os parses da zona euro admitem um 'incumprlmento pardal" da dlvlda gne ga, depais do fracasso do ptltneiro
piano de resgate flnanoetra, no valor de 110 mil mflhOes de euros.
Mas este incumprimerto§ conlrolado O novo piano aprovado onlem por Bruxelas, alivla a prassSo dos mercados sabre a Greda e cria ainda um embiiao
para 0 Fundo Monet^rio Europeu, de ajuda Ss outras economias debililadas.
Os 17 patses da Eurozora e o FMI deram a Grtcia mals dlnheiro e mais tempo para pagar a dlvlda: 100 mil milhOes de euros adiaonals com uma redufao
das taxBE de Juro da dlvlda e um alargamento do prazo de matuiidade de sA& 30 anos.
"Predsfivamos de um pacote cred'tvel, temos um pacote credlvel. Envdve as preocupafSes dos mereados e dos ddadSos, Tamblm responds as
preocupafoes de todos os Estados-membros", disse o presidents da Comlssao Europeia, JosS Manuel Banroso.
Para amortizar o Incumprlmento parclal da Gr^cfa e evitar s especulB^So sobre a dlvida do pals, mas tamMm da irtandesa e portuguesa, os 17
rmpulsronaram a criagfio de um Fundo Europeu de Emerginda, sobre o qual se comegou a falar em manjo
O Fundo de EslabilizagSo, que estarS dotado de 440 mil milhtes de euros dentro de alguns meses, podenfi comprar divide soberana no mercado
secundftio, recapltallzar os bancos gregos e amortizar o impacto temporSrio de uma dedara^o da incumprimento parcial por parte das agSndas de
"rating".
A intervengSo dos credores privados era a questSo mais sensivei. No entanto, 90 por cento dos credores aceitam adiar o levantamenlD de 50 mil milhoes
de euios ate 2014 e de 106 mil milhtes aM ao final da d#cada.
'Os Govemos apoiam o novo programs para a Gr6da com uma contribulfao voluntSria do setor privado" dedarou Jean-Claude Tridiet, presidents do
Banco Cenlrat Europeu.
0 primelro-ministro grego, George Papandreou, acrescentou: "Agora temos um programs, um pacote e dedsfles que orfam um camlnho sustentdvel para a
Gr^da, uma gestae sustentSvei da dlvida grega. No final, isto significarfi nSo s6 o finandamento de um programs como tambim o desagravamento do
fardo do povo grego."
Por Ijttimo, a Uniao Europeia impulsionarA um "Piano Marshair para que a Grida melhore a competltividade e o crescimento econGmlco, depots de anos
de estagnagSo.
Outra das medidas anundadas £ o desbloquek) de 15 mil dos 20 mil milhoes de euros em fundos eslruturais aW 2013 Bruxelas aumentarA ainda a taxa de
cofinandamento de projetos compartidpados.
No total, as msdidas prclcndam reduzir a dlvida gnega em 26 mil rnilh&es de euros. A Crnlca solufSo para que o pals possa ver uma luz ao fundo do tunel.
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