
Mais incerto do que nunca 
 
As condições econômicas na União Europeia ainda preocupam, pois os efeitos negativos dos 
problemas fiscais e bancários ainda devem perdurar por algum tempo, advertiu ontem o 
diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn. 
“Atualmente, as consequências da crise estão longe de se esgotar. A situação na Europa segue 
muito preocupante, e o futuro é mais incerto do que nunca”, previu Strauss-Kahn em uma 
sombria declaração pública na sede europeia da Organização das Nações Unidas (ONU), em 
Genebra, Suíça. 
 
Na avaliação do dirigente do organismo multilateral de crédito, a Zona do Euro pode ter um 
período de crescimento “muito lento e difícil”. Ele só seria evitado se a administração dos 
países melhorasse. “É preciso reconstruir tudo”, disse. Apesar das dificuldades das nações que 
compartilham o euro, Strauss-Kahn não acredita que a moeda esteja em perigo. Os líderes 
europeus discutem um eventual aumento do fundo de emergência financeira, que conta com 
440 bilhões de euros (US$ 585,4 bilhões). 
 
Até agora, os recursos já foram usados para auxiliar a Grécia e a Irlanda, que têm elevados 
deficits nas contas públicas e bancos com problemas. Analistas apontam Portugal e Espanha 
como os próximos da lista. Strauss-Kahn reclamou da demora na adoção de medidas eficientes 
para contornar a situação. “O atraso em fortalecer a supervisão bancária e em criar 
mecanismos efetivos de resolução de crises pode levar à próxima crise”, disse. “Precisamos de 
uma supervisão que não tenha medo de dizer ‘não’ aos interesses dos poderosos.” 
 
Ontem, o governo irlandês detalhou o Orçamento mais rigoroso já aprovado no país, que 
contempla um ajuste fiscal de 6 bilhões de euros (US$ 8 bilhões), a ser obtido por meio de 
corte de gastos e aumento do imposto sobre o consumo. O arrocho foi uma condição imposta 
pelos demais países da Zona do Euro e pelo FMI para liberar o pacote de 85 bilhões de euros 
(US$ 113 bilhões). O FMI marcou para amanhã a reunião que vai votar sua parcela no esforço, 
no valor de 22,5 bilhões de euros (US$ 29,9 bilhões). 
 
Compromisso 
 
“Nós saudamos a aprovação do Orçamento de 2011 pelo Parlamento irlandês”, disse um porta-
voz do FMI. “Esse é um sinal claro do forte compromisso da Irlanda em combater seus 
problemas e fortalecer o impressionante potencial de crescimento dessa economia aberta e 
dinâmica.” O ministro das Finanças irlandês, Brian Lenihan, delineou as medidas de 
austeridade para 2011, incluindo cortes a benefícios para crianças e aposentadorias do setor 
público. Mas manteve previsões de crescimento que especialistas consideram otimistas. 
 
O plano do governo é economizar 15 bilhões de euros (US$ 20 bilhões) em quatro anos, 
baixando o deficit público dos atuais 32% do Produto Interno Bruto (PIB) para 3%, teto 
permitido pelas regras da União Europeia. O primeiro-ministro irlandês, Brian Cowen, 
prometeu convocar eleições assim que o Congresso aprovar todas as medidas pontuais que 
põem o Orçamento de pé. Cowen é o líder mais impopular da história recente do país e luta 
para permanecer no cargo. 
 
CONTÁGIO NA ALEMANHA 
 
Os juros dos títulos públicos alemães, tradicionalmente vistos como investimentos seguros, 
subiram ontem, diante do possível contágio da economia do país, a maior do continente e a 
quarta do mundo, pela crise fiscal da Zona do Euro. A taxa do bônus com vencimento em 10 
anos, referência para todos os mercados europeus, ultrapassou 3% pela primeira vez em sete 
meses. Em parte, o nervosismo se explica pelos temores em torno de uma reunião de líderes, 
na semana que vem, que pode autorizar países endividados do bloco a declarar o calote de 
forma regular, com os investidores arcando com parcela substancial das perdas. Além disso, os 
analistas reclamam que os governos não estão tomando medidas fortes o suficiente para evitar 
que a crise se espalhe. Os papéis de várias nações do continente estão mais caros por causa 
da possibilidade de moratória. 
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