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Lufia

O Banco Central Europeu (BCE) anunclouna
noitc de sexta-felra que voltou a aceitar, depois
de uma suspensao temporSria, a divida de
Chipre como garantia dos empr^stimos que
concede aos bancos da Zona Euro.
O anuncio do BCE foi feito depois do sucesso de
um programa cipriota de renovatao de divida, no
montante de mil milhoes de euros.
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"0 Conselho dos Govemadores do BCE
considerou a melhoria das notas [atribuldas] k divida soberana
da Repilblica do Chipre, depois do sucesso em 01 de julho das
transacoes anunciadas pelo Minist^rio das Finangas do pais",
explicou o BCE, em comunicado, citado pela agencia noticiosa
AFP.

IMPR1MIR

"0 Conselho dos Govemadores decidiu que os instrumentos de
divida emitidos ou totalmente garantidos pela Repiiblica de
Chipre sao novamsnte elegiveis como garantianas operaijoes de
politica monetiria do Euro-sistema", acrescentou a instituigao.

Temas
DIVIDA
BCE

CHIPRE

Chipre indicou na segunda-f eira que tinha realizado com
sucesso uma troca de obrigagoes do Estado por novos titulos de
maturidade maior, no quadro do piano de resgate intemacional.
O anuncio desta reestrutura^ao parcial da divida cipriota,
ocorrida na semana passada, levou varlas agendas de nota^ao a
consider arem que o Chipre passava a estar em "incumprimento
seletivo". estiraando que a troca causava perdas nao
compensadas para os titulares destas obrigagoes.
Depois, foi o ECE a anunciar que delxava de aceitar
temporariamente titulos de divida cipriota como garantia dos
emprestimos concedidos aos bancos da Zona Euro, enquanto
esperava pelo resultado da opera^ao de reestruturafao da
divida.
As agencias de 'rating', entretanto, eievaram a nota atrlbuida a
Chipre, depois do sucesso da operacao.
0 Chipre, que solicitou um piano de resgate para evitar a
bancarrota, conseguiu um emprfetimo de dez mil milhoes de
euros, em troca do qual se comprometeu a obter 13 mil milhoes
de euros, atrav^s de medldas de austeridade drasticas e uma
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forte reducao do seu sistema bancArio desmesurado e em
dificuldade.
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