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MUNDO

Sob o impacto do pacote de ajuda
acertado para a Grécia, os países
ricos e emergentes do G-20 reafir-
maram ontem em Washington seu
compromisso de buscar o equilí-
brio da economia mundial para
promover um crescimiento forte e
duradouro, elaborando estratégias
“confiáveis” para a saída da crise.

Segundo comunicado, os es-
forços dos governos para levan-
tar a economia estão surtindo
efeito, mas a recuperação está
ocorrendo de forma diferente
em cada região, o que pode exi-
gir respostas diferenciadas.

“Reconhecemos que em tais
circunstâncias, diferentes res-
postas são necessárias”, disse
um comunicado no final do en-
contro. “Países que têm capaci-
dade devem expandir suas fon-
tes domésticas de crescimento.”

O G-20 comprometeu-se a
“elaborar estratégias confiáveis
de saída, a partir de medidas de
apoio financeiro e macroeconô-
mico projetadas em função das
circunstâncias específicas de cada
país, levando em conta além dis-
so, eventuais efeitos negativos”,
diz o comunicado dos ministros.

“A recuperação global foi me-
lhor que o previsto, em grande
parte devido à estratégia coorde-
nada e sem precedentes do G-
20”, acrescenta o texto.

A reunião de ministros de Fi-
nanças e presidentes de Bancos
Centrais do G-20, na sede do
Fundo Monetário Internacional
(FMI), em Washington, discutiu
também a reforma do sistema fi-
nanceiro global. Os debates ti-
veram como base um estudo do
FMI sobre o tema e a expectativa
é de que uma proposta final seja
apresentada na reunião dos líde-
res do G-20, que será realizada
em junho, em Toronto.

Outro assunto na pauta do en-
contro foi a proposta de taxação
de bancos, que não tem avançado
muito visto que há resistência dos
países emergentes que não foram
tão duramente afetados pela crise
e onde não houve problemas mais
graves no sistema bancário.

“Não faz sentido uma taxação
sobre bancos no Brasil”, citou
como exemplo uma fonte, ressal-
tando que a proposta de taxação
não faz parte do estudo do FMI
apresentado aos representantes do

G-20 Segundo a fonte, o debate
mais avançado está sendo no sen-
tido da reforma financeira, para
que ela seja implementada a partir
do próximo ano. O G-20 reune os
países do G7 (Alemanha, Canadá,
Estados Unidos, França, Grã-Bre-
tanha, Itália e Japão) e outras gran-
des economias mundiais (Brasil,
África do Sul, Arábia Saudita, Ar-
gentina, Austrália, China, Coreia
do Sul, Índia, Indonésia, México,
Rússia e Turquia), assim como a
União Europeia. ■ Agências

G-20 discute
crescimento
equilibrado
Grupo se compromete com a promoção
de uma expansão forte e confiável

Segundo o
documento oficial da
reunião de ministros
da Fazenda e
presidentes dos
bancos centrais do
G-20, a recuperação
está se dando de
forma diferente em
cada região, o que
pode exigir respostas
diferenciadas

O PACOTE DE AJUDA AOS GREGOS

Ele virá de todos os países que usam o euro e o FMI. A contribuição dos 
membros da Zona do Euro será de acordo com suas respectivas participações 
no capital do Banco Central Europeu (BCE). A Zona do Euro fornecerá dois 
terços de todos os empréstimos pedidos pela Grécia, e o FMI, o restante

O PACOT

Ele virá de todo
membros da Zon
no capital do Ba
terços de todos 

DURAÇÃO DO PROGRAMA DE EMPRÉSTIMO EM STAND-BY
Três anos

MONTANTE
€ 30 bilhões da Zona do Euro no primeiro ano. O montante para 2011 e 
2012 ainda não foi definido. O FMI ainda não disse quanto, mas fontes 
afirmaram que o valor pode ser US$ 12,5 a US$ 15 bilhões

CONDIÇÕES
Fontes da Zona do Euro afirmaram que não será pedido à Grécia um 
arrocho fiscal mais profundo do que o já prometido. Atenas planeja 
reduzir o déficit fiscal em 4 pontos percentuais em 2010

QUANDO OCORRE O DESEMBOLSO?
A Grécia espera ter o dinheiro antes de 19 de maio, quando precisa 
refinanciar € 8,5 bilhões em dívida

OBSTÁCULOS
A ajuda deve enfrentar questionamentos na Justiça na Alemanha, mas 
fontes da Zona do Euro disseram que Berlim assegurou ao Eurogroup 
de que não há risco de derrota

Profundamente endividada, a
Grécia apelou ontem a seus
parceiros da UE e ao FMI por
empréstimos emergenciais,
rendendo-se à avassaladora
pressão dos mercados para que
seja posta em prática a primeira
operação financeira de socorro a

um país membro da Zona do Euro.
O primeiro-ministro George
Papandreou requisitou um pacote
de € 45 bilhões, depois que
investidores, temendo uma
possível inadimplência,
empurraram os custos dos
empréstimos para níveis recordes,

minando os esforços do governo
para cortar sua dívida de € 300
bilhões. “É uma necessidade
imperativa pedir oficialmente a
ativação do mecanismo de apoio”,
disse Papandreou. O mercado
está cético, poispacote só resolve
problemas para 2010. Reuters

Atenas pede ajuda oficialmente e mercado reage com cautela

O diretor-gerente do FMI, Dominique Strauss-Kahn, o secretário
do Tesouro dos EUA, Timothy Geither, e a ministra das Finanças
da França, Christine Lagarde, dirigem-se para a reunião do G20

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 40.
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