
O presidente do Banco Central
Europeu (BCE), Jean-Claude Tri-
chet, pediu ao governo da Itália
que cumpra seu prometido pa-
cote de austeridade, aumentan-
do a pressão internacional so-
bre o enfraquecido primeiro-
ministro Silvio Berlusconi.

O apoio do BCE é essencial
porque a autoridade monetária
tem comprado bônus italianos
nos mercados para manter os ju-
ros baixos o suficiente para Ro-
ma continuar tomando emprés-
timos sem precisar recorrer a li-
nhas de crédito emergenciais
da União Europeia ou do Fundo
Monetário Internacional (FMI).

Trichet disse que as medidas
anunciadas em 5 de agosto,
quando Berlusconi prometeu
equilibrar o Orçamento até
2013, são “extremamente im-
portante”".

“É, portanto, essencial que
os objetivos anunciados para a
melhora das finanças públicas
sejam completamente confirma-
dos e implementados”, disse
Trichet em entrevista ao jornal
financeiro italiano “Il Sole 24
Ore”. Os comentários de Tri-
chet salientam a crescente preo-
cupação com o lento progresso
da Itália na questão fiscal.

“Os mercados financeiros e
os investidores domésticos e in-
ternacionais estão preocupa-
dos com a credibilidade da polí-
tica econômica (da Itália)”, dis-
se Nouriel Roubini, um dos eco-
nomistas que previram a crise
financeira global. “Há o medo
de que a liderança do país este-
ja abalada”, afirmou em confe-
rência na cidade italiana de
Cernobbio.

Imerso em profundas divi-
sões pessoais e políticas, o go-
verno tem tido dificuldades pa-
ra sustentar o plano de austeri-
dade apresentado no início de
agosto, propondo e rapidamen-
te abandonando medidas como
impostos mais altos para pes-
soas de alta renda e mudanças
na Previdência.

Ministros têm insistido que o
compromisso fiscal será respei-
tado, mas críticos — incluindo
o sindicato CGIL e a associação
Cofindustria — reprovam a in-
decisão do governo. A federa-
ção dos empresários do país
descreveu as medidas na últi-
ma semana como "fracas e ina-
dequadas".

Berlusconi, já envolvido em
uma série de escândalos, foi atin-
gido por novas revelações na na
semana passada em um caso de
extorsão. Seu isolamento foi res-
saltado por comentários grava-
dos pela polícia em julho, nos
quais ele fala em deixar o país
em poucos meses.

As dúvidas do mercado a res-
peito da Itália e sua dívida de ¤
1,9 trilhão estão refletidas nos
juros dos títulos de 10 anos do
país, que têm subido constante-

mente após terem caído, no
mês passado, quando o BCE in-
terveio no mercado.

Os juros dos bônus, que ha-
viam recuado dos recordes de
mais de 6% em agosto, volta-
ram a subir para 5,24%. Econo-
mistas consideram que juros de
cerca de 7% são insustentáveis
para a dívida pública.

Grécia
O ministro grego das Finanças,
Evangélos Vénizélos, reconhe-

ceu também, na última sema-
na, que o déficit público da Gré-
cia para 2011 será revisado “au-
tomaticamente” para cima, de-
vido o agravamento da reces-
são. Ele estimou que em valo-
res absolutos o país deve conse-
guir chegar perto do déficit pú-
blico previsto, algo em torno
de ¤ 17 bilhões. E afirmou que
a contração prevista do PIB se-
rá de 5% em 2011, contra uma
previsão inicial de 3,5%. ■

Com agências

5,24%
foi a taxa de juros dos títulos
de dez anos da dívida italiana no
último dia 2. Em agosto, o índice
bateu recorde ao superar os
6% e segue sob avaliação do BCE.

8,8%
é a nova estimativa para
o déficit público grego em
relação ao Produto Interno
Bruto (PIB), superior aos
7,4% previstos anteriormente.
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2013
será o próximo ano de
crescimento da economia
portuguesa, segundo o ministério
das Finanças. Esperam-se recuos
em 2011 (2,2%) e 2012 (1,8%).
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Banco Central Europeu
pressiona Itália sobre dívida

ITÁLIA

5%
deverá ser a contração da
economia grega neste ano, de
acordo com as revisões do
governo ante sinais de recessão.
A projeção inicial era de 3,5%.

Na Itália, a
preocupação é pelo
lento progresso
do governo com as
questões fiscais,
enquanto divisões
profundas no
Parlamento afetam a
credibilidade do país

FUNCIONALISMO

Governo italiano, assim como o da Grécia e de Portugal, ainda procura eficiência nos ajustes fiscais

10 mil
é a quantidade de funcionários
públicos portugueses que
serão demitidos pelo governo
anualmente, até 2014, como
medida para corte de gastos.
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PresidentedoBCE,
Jean-ClaudeTrichet,pedeque
Itáliacumpraoprometido
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