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Der Spiegel 

Desancar nos Aforradores: A Zona Euro chega a acordo sobre resgate de Chipre 

O resgate do Chipre 

Desleal, míope e derrotista  

16 de Março de 2013, 14:54 por A.P. 

Após negociações envolventes, os ministros de Finanças da Zona Euro atingiram Sábado de 
madrugada um acordo para fornecer até €10 mil milhões (US $13 mil milhões) de fundos de 
resgate para o Chipre, que enfrenta uma situação de falência em Maio. Pela primeira vez, 
depósitos em bancos no país estão sendo tomados para auxiliar no resgate. 

Os ministros de finanças da zona euro e o Fundo Monetário Internacional alcançaram um 
acordo com Chipre madrugada de Sábado sobre um pacote de resgate para o país que tem 
sido objecto de disputa durante meses a esta parte. O acontecimento irá marcar a primeira vez 
que aforradores em um país da zona euro são obrigados a participar de um resgate. 

"O Euro Grupo foi capaz de chegar a um acordo político com as autoridades cipriotas em 
pedras angulares do presente acordo," disse o Presidente do grupo Euro Jeroen Dijsselbloem. 
"A assistência é garantida para salvaguardar a estabilidade em Chipre e na zona euro como um 
todo", disse ele. Dijselbloem adicionou que uma carta de intenções será concluída na próxima 
semana para que o negócio possa ser aprovado pelos parlamentos nacionais.   

A chefe do Fundo Monetário Internacional Christine Lagarde, disse que o fundo iria contribuir 
para o resgate, mas não especificou o montante exacto.  

Relatos iniciais sugerem que o pacote de resgate, que será fornecido pelo fundo de resgate do 
euro a longo prazo, o Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), vai levar um valor total de 
até €10 mil milhões (US $13 mil milhões). Em troca, Chipre comprometeu-se a recapitalizar as 
suas estruturas de capitais de bancos e a limpar os gastos do governo. Sem o resgate, o país 
teria uma situação da falência em Maio. 

O imposto eleva-se a €5,8 mil milhões  

O negócio seguido de negociações intensas e o principal ponto de discórdia durante 10 horas 
de discussões tinha sido que as poupanças em bancos cipriotas também serão obrigadas a 
contribuir para o salvamento das instituições financeiras em dificuldades. Sob o acordo, 
qualquer titular de conta bancária em Chipre com depósitos superiores a €100.000 será 
submetido a um imposto pontual de 9,9 por cento de suas economias. Contas com menos de 
€100.000 necessitam de fazer um pagamento de 6,75%. No total, a taxa de depósito deverá 
gerar cerca de €5,8 mil milhões. 

Grandes somas de dinheiro têm sido depositadas em bancos cipriotas por clientes 
estrangeiros, particularmente russos ricos e britânicos. Oligarcas russos têm milhares de 
milhões de dólares em depósitos nos bancos, e quase metade dos depósitos no país acredita-
se ser de cidadãos russos não residentes. Juntos, os bancos do país mantêm perto de €70 
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bilhões em depósitos. Chipre também concordou em aumentar a taxa de imposto nominal do 
país, a mais baixa na Europa, em 2,5 pontos percentuais para 12,5 por cento. Mas fontes 
disseram que ao país não seria aplicado um corte da dívida. 

O governo cipriota disse que Sábado deixarão de se fazer transferências electrónicas para 
evitar que os aforradores retirem o dinheiro para fora do país. E Jörg Asmussen, membro do 
Conselho do Banco Central Europeu, alemão, disse que o montante da taxa instantânea seria 
congelado imediatamente em todas as contas em Chipre. Os bancos do país também serão 
fechados na segunda-feira por causa de um feriado. O governo cipriota deverá aprovar uma lei 
deliberando a imposição neste fim-de-semana. "Presumo que a taxa pode ser aplicada antes 
dos bancos normalmente reabrirem na terça-feira", disse Asmussen. 

Uma 'Justa Partilha do Sacrifício' 

O Ministro das Finanças cipriota Michalis Sarris disse que esperava um novo começo para 
Chipre após o resgate. "Não é um resultado agradável, especialmente para as pessoas 
envolvidas" disse. "Isso é uma vez e para todos." Ele acrescentou que o imposto seria uma 
maneira "muito justa de partilha do sacrifício." Ele também disse que tinha sido necessário 
para "proteger o bem-estar geral da população e a estabilidade do sistema". 

O Chipre sofreu maciçamente como resultado de sua crise bancária doméstica. O sector 
financeiro desempenha um papel extremamente importante na economia cipriota. O corte de 
dívida dos credores privados da Grécia no ano passado também criou problemas significativos 
para inúmeras instituições financeiras cipriotas. Chipre solicitou oficialmente um pacote de 
ajuda de €17 bilhões de Bruxelas em Junho. 

Nas últimas semanas, os Estados-membros da UE debateram profundamente se devia ou não 
ser concedido um pacote de resgate a Chipre. A Alemanha tinha apelado para retenção na 
prestação de auxílio e também tentou impor condições, incluindo a de exigir aos aforradores 
com depósitos nos bancos para participar. O FMI, a Holanda e a Finlândia também apoiaram a 
posição da Alemanha. 

Rússia Provavelmente Prestará Assistência 

Pela primeira vez na crise do euro desde há três anos, a Rússia também é susceptível de 
participar no resgate. Oli Rhen Comissário Europeu Económico e de Assuntos Monetários disse 
que funcionários do ministério de finanças russo indicaram que considerariam facilitar as 
condições de um empréstimo de €2,5 mil milhões concedido a Chipre há dois anos. O 
cronograma de reembolso pode ser alongado e baixou a taxa de juros. Ministro das Finanças 
de cipriota Sarris é esperado para viajar a Moscovo para negociar na segunda-feira, disse um 
diplomata cipriota a repórteres. 

A Alemanha e outros países mostraram-se irritados por uma combinação de uma taxa de 
imposto baixa com a laxista supervisão financeira que alegam existir em Chipre, tornando-se 
um refúgio para lavagens de dinheiros da ordem dos milhões pelos russos. Sob o acordo, uma 
empresa privada independente será instalada no país para observar a adesão de Chipre à 
regulamentações anti branqueamento de dinheiro da UE.  
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O pacote de socorro ainda deve ser aprovado pelo Parlamento federal da Alemanha, o 
Bundestag. Após a Grécia, Portugal e Irlanda, Chipre vai tornar-se o quarto país a obter um 
resgate completo sob o esforço de salvamento do euro. Espanha está a receber dinheiro, mas 
apenas para recapitalizar a banca. 


