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O valor foi avangado pelo minlstro alemSo das Flnangas e 6 quase quatro vezes
superior ao iniclalmente estimado.

D

A induslria fmanceira mundial deverS ter de acomodar perdas da ordem dos 400 mil
milhSes de dolares, quase quatro vezes mais do que o inicialmenle estimado, decorrentes
do colapso no mercado de crfedrto de alto risco norte-americano ("subprime").
Este valor, que corresponde a cerca de 2B5 mil milhoes de euros, for avan^ado pelo
ministro alemSo das Finan^as, Peer SteinbrOck, no final do encontro que decorreu nesle
fim-de-semana em T6quio entre os respons^veis das Finangas dos sete pafses mais
industrializados do mundo (G7), e no qual se insistlu para que os bancos sejam
transparentes e assumam a verdadeira dimensfio das suas perdas, de modo a restabelecer
a confianpa.
Igualmenle cilado pelo "Financial Times", Mario Draghi, govemador do banco central
italiano, sublinha que as prbximas duas semanas serSo "cruciais" na medida em que
"vamos ter as primeiras contas auditadas (das instituigfies financeiras) desde que esta
crise comecou". Draghi admitiu que, em circunslctnoias extremas, os Governos e os cofres
pOblicos poderSo ter de ser chamados a injectar capital nalguns bancos, mas sublinhou
que esse oendrio s6 deve ser equaclonado uma vez esgotadas as solugfies de mercado.
O encontro de Tdquio foi dominado pela crise desencadeada pelo "subprime" norleamericano e as suas impllcaQSes na economia real. Hank Paulson, secret6rio de Estado
norte-americano do Tesouro, admitiu que o contexto actual - de erudite mais diflcii,
desvaloriza?So do mercado imobiliSrio, e de petrfileo e infla?So elevados - 6 especialmente
incerto, mas disse estar convicto de que os Estados Unidos nSo vao entrar em recessSo.
"Acredito que vamos continuar a crescer". Paulson reconheceu por^m que a economia
norte-amerlcana vai abrandar e que, per arrasto, toda a economia global vai
necessariamente ressentlr-se.
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