
Dívida da Grécia será resolvida
com a ajuda do setor privado
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Uma das principais preocupa-
ções do economista-chefe e di-
retor do departamento de pes-
quisa do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), Olivier Blan-
chard, vem do outro lado do
Atlântico. Os desequilíbrios fis-
cais na periferia da zona do eu-
ro, principalmente da Grécia e
de Portugal, levaram à deterio-
ração da confiança nesses mer-
cados e aumentaram os riscos
de contágio, de acordo com rela-
tório World Economic Outlook.

De acordo com os especialis-
tas, são imprescindíveis refor-
mas estruturais como forma de
estimular a concorrência e au-
mentar o número de empregos
— na Espanha, por exemplo, o
desemprego está na casa dos
21%. Além disso, é fundamen-
tal fazer o ajuste fiscal e aliviar
as pressões sobre spreads bancá-
rios e soberanos.

Segundo o programa das au-
toridades portuguesas, o défi-
cit de 3% do PIB só será alcan-
çado em 2013 — um ano depois
do que inicialmente projetado
—, como forma de evitar uma
contração das finanças públi-
cas. Na Grécia, o novo ajuste fis-
cal prevê a redução do déficit
do governo de 10,4% do PIB, re-
gistrado no ano passado, para
7,5% em 2011. O país também
anunciou um plano de elevar a
receita de privatizações em
6,5% do PIB em dois anos. “Tra-
ta-se de uma meta ambiciosa,
mas há precedentes: em quase
20 episódios na Europa, foi pos-
sível arrecadar receitas superio-
res a 5% do PIB anual em um
período de dois anos”, cita o re-
latório do Fundo.

José Viñals, diretor do depar-
tamento de mercados monetá-
rios e de capitais do FMI, diz
que as autoridades têm de se-
guir à risca o programa econô-
mico traçado. “Os riscos estão
muito altos. Eu espero que se
encontre uma solução que agra-
de a todos os envolvidos”, diz.
O diretor acrescenta que o se-

tor privado tem um papel fun-
damental na solução da dívida
grega. “Tem de ser chamado à
discussão”, afirma.

Silvio Campos Neto, econo-
mista da Tendências Consulto-
ria, explica que essa “chama-
da” significa uma tentativa de
alongamento dos bônus gre-
gos, porque as autoridades es-
tão com dificuldade para cum-
prir as metas traçadas para se
chegar à austeridade fiscal. “É
a forma que encontraram para
dar um fôlego maior para o
país. Os investidores teriam de
aceitar, voluntariamente, o pre-
juízo com esse alongamento.
Não há muitas alternativas”,
conclui. A dívida da Grécia está

na casa dos ¤ 80 bilhões, en-
quanto o Produto Interno Bru-
to do país é de ¤ 230 bilhões.

Na sexta-feira, a França e a
Alemanha disseram que pedi-
rão a bancos em posse de bô-
nus gregos que arquem volun-
tariamente com parte da dívi-
da. Outro fato importante é
que o primeiro-ministro da
Grécia nomeou um novo minis-
tro das Finanças em uma tenta-
tiva de promover as duras re-
formas econômicas.

As boas notícias influencia-
ram positivamente os merca-
dos. O índice Dow Jones avan-
çou 0,36%, a 12.004 pontos, en-
quanto o Standard & Poor's 500
registrou acréscimo de 0,30%,

a 1,271 pontos. Já o Nasdaq re-
cuou 0,28%, a 2.616 pontos.

“Para se chegar à saúde fis-
cal, a periferia europeia passará
por um processo longo e doloro-
so”, diz Blanchard. “Será neces-
sário um esforço interno e exter-
no. O não comprometimento
com as políticas traz o risco de
levar a novas moratórias”,
acrescenta. Mas já há boas notí-
cias. Carlo Cottarelli, diretor do
departamento de assuntos fis-
cais do Fundo, diz que os ajus-
tes fiscais da Alemanha e da Itá-
lia foram bastante positivos.
Por isso, o FMI revisou para ci-
ma o PIB da zona do euro, que
deve crescer, em 2011, 2% e, no
ano que vem. 1,7%. ■
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França e Alemanha
vão pedir a bancos
que possuem bônus
gregos que arquem
voluntariamente
com os prejuízos;
país pretende
privatizar 6,5% do
PIB em dois anos
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Situação econômica
na periferia europeia
está entre as que mais
preocupam o FMI
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