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O Governo grego deu esta tarde o prlmelro passo para por em marcha o pedido de
ajuda d comunidade internaclonal. FMI e Comlssao Europeis vao enviar missfies a
Atenas j6 na proxima segunda-feira. Os investidores aplaudem.
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O Govemo grego deu esta tarde o prtmeiro passo para por em
marcha o pedido de ajuda d comunidade internacional. Fh e
Comissao Eurooeia vSo enviar missfies a Atenas jd na prdxima
segunda-feira. Os investidores aplaudem; os mercados estSo a
aliviar a pressdo sobre a divida grega e a Bolsa de Atenas fechou
em alta.
Numa carta assinada pelo ministro grego das Finan^as, George Papaconstantinou, Atenas
pediu esta tarde formalmente um encontro com o presidente do Banco Central Eurooeu.
com o secretdrio-gerai do Fundo MonetSrio internadonai (FMI) e com o comissSrio
europeu respons^vel pelos Assuntos Econdmicos e Monet^rios.
Na missiva, enderegada a Jean-Claude Trichet. Dominique Strauss-Kahn e a Olli Rehn,
Papaconstantinou "soiicita conversaQOes" com os tr€s dirigentes, referindo que o faz na
sequfenda do acordo politico alcangado neste domingo sobre uma eventual ajuda dos
paises da Zona Euro S Grfecia.
O ministro grego das Finangas lembra esse acordo e diz que quer conversar sobre "o
programa politico piurlanual" que poderd ser "suportado por assistSncia financeira dos
paises da Zona Euro e do FMI, se as autoridades gregas o solicitarem".
O pedido formal para um encontro ao mais alto nlvei com as autoridades europeias e do
Fundo sugere que a Gr£da podera estar prestes a requerer o auxilio prometido pelos seu
parcelros do euro.
Em resposta, quer o FMI quer a ComissSo Europeia anunciaram jd que na prixima
segunda-feira enviarSo missOes a Atenas para iniciar conversagdes com o Govemo grego
sobre os termos e as condigSes de um empr^stimo ao pals.
Os paises da Zona Euro anunciaram no domingo a disposigdo de emprestar, neste ano, ao
Estado grego ate 30 mil milhoes de euros, a uma taxa em tomo de 5%. O acordo abre a
porta a um cr6dito que poderd estender-se portr^s anos e ao qual serd sempre associado
o FMI que entrard com um tergo das verbas que venham a ser pedidas por Atenas, para
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alem de fomecer 'assistencia IScnica". Ao todo, tudo estar^ a postos para emprestar neste
ano at§ 45 mil milhOes de euros a Grfecia.

FMI passa primelro cheque e pode pedir mats austeridade
Um primeiro cheque a ser passado dever6 ser o do FMI,
o

que muitos palses europeus,

designadamente a Alemanha - que ficard responsive I por garantir a fatia-ieao (mals de 8
mil milhSes de euros)

terSo ainda de consultar os seus Parlamentos.
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JS Portugal, poderd ser chamado a emprestar 774 milh6es aos gregos, case todos os
palses do euro sejam forgados a partidpar num esforgo de auxilio aos gregos.
Ac langar o "SOS" a comunldade intemacional, o Govemo grego poderS, no entanto, ser
obrigado a reforgar as medldas de austeridade. O FMI tern dado indicap6es nesse sentido,
deixando impllcfto que o que pode ser considerado "suficiente" para Bmxeias. pode nao
chegar para Washington - que tem fama, e proveito, de impor condigOes particularmente
duras aos paises a quern oferece liquidez.
A Gr6da fechou as contas de 2009 com o d^fice e a divide publlcos mais elevados da
Zona Euro. 0 valor inicialmente reportado para o dfefice, de 12,7% do FIB, poder6 no
entanto estar subavallado, tendo surgldo recentemente indicagoes de Atenas de que
podera ler mesmo atlngido os 14%.
"Na sequSncia do pedido das autoridades gregas, dei o meu acordo para enviar uma
equipa do FMI a Atenas para iniclar conversagOes nesta pr6xima segunda-feira sobre as
polltlcas que poderao servir de base a uma assistencia financeira do Fundo, no caso desta
ser pedida pelas autoridades" gregas, escreveu

esta tarde Dominique Strauss-Kahn,

secreterio-geral do FMI (na foto).
Na carta, Strauss-Kahn refere ainda que "a decisSo da Gr^cla de Iniciar um programa com
o Fundo 6 consistente com o acordo entre os llderes europeus da semana passada de que

*

apolo financeiros dos membros da Zona Euro devera ser acompanhado do envolvimento e
de assislgncia financeira por parte do Fundo"

Primelro pais do euro a ser resgatado
Tambgm a ComissSo Europeia

anunciou que enviard igualmente na segunda-feira uma

missSo a Atenas. Num comunicado divulgado esta tarde, o comissdrio respons^vel pelos
Assuntos Econdmicos e Monetdrios, Oil! Rehn, prectsa que a Comissao vai "continuar a
trabalhar em estreita coiaboragfio com o BCE e o FMI neste processo".
Vdrios pafses da Uniao Eurooeia foram jd resgatados com pacotes conjuntos de Bruxelas e
do FMI, no rescaldo da crlse. (L o caso da Hunaria a quem foi fornecido um emprSstlmo de
20 mil milhfies de euros ainda no ano passado. A Gr6cia £, contudo, o primeiro pals do
euro prestes a pedir ajuda.
Os mercados receberam bem o Inlclo de conversagSes com a comunidade intemacional
pedido por Atenas. A Bolsa grega fechou a subir quase 3% e os indicadores que medem a
pressdo sobre a divida piiblica do pals a 11 viaram consideravelmente.

Receba o Neg6cios por mall - Primeira Piglna
A capa do dJa e conteiidos exclusivos dos asslnantes Negocios Primeiro.
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