
Christine Lagarde, do FMI, apela para retomada da cooperação 

Itália reduz 
previsões 

DA REDAÇÃO 

Após ver a sua nota de classificação de risco rebaixa-
da em um grau pela Standard & Poor's, o governo italia-
no revisou para baixo as previsões de crescimento, mas 
afirmou que o plano de austeridade adotado na sema-
na passada é suficiente para alcançar a meta de equilí-
brio orçamentário a partir de 2013. 

0 Executivo prevê agora um crescimento de 0,7% em 
2011, 0,6% em 2012 e 0,9% em 2013, contra estimativas 
anteriores de 1,1%, 1,3% e 1,5%, respectivamente. "Mes-
mo levando em consideração as previsões macroeconô-
micas atualizadas, o plano de austeridade adotado pelo 
governo é coerente com o objetivo de equilíbrio orçamen-
tário em 2013", afirma um comunicado do ministério 
das Finanças. 

Aí previsões, no entanto, são mais otimistas que as 
anunciadas terça-feira pelo Fundo Monetário Interna-
cional (FMI): 0,6% em 2011 e 0,3% em 2012. Apesar da 
aprovação na semana passada de um plano rigoroso de 
54,2 bilhões de euros e da promessa de alcançar o equilí-
brio orçamentário em 2013, a Itália não consegue tran-
qüilizar os mercados, que duvidam da credibilidade do 
governo de Silvio Berlusconi. (Com agências) 

O
agravamento da 
crise da dívida so-
berana e do défi-
cit público dos 
países da zona do 

euro provocou pânico nos 
mercados e levou instituições 
e líderes mundiais a cobrarem 
ação mais rápida dos governos 
da região para solucionar o 
problema, que se arrasta há 
vários meses e provoca dese-
quilíbrio global. Na quinta-fei-
ra, os líderes de seis países do 
G-20 (grupo das maiores eco-
nomias avançadas e emergen-
tes, do qual o Brasil faz parte) 
divulgaram documento con-
junto manifestando essa preo-
cupação. Também contribuí-
ram para agravar a situação as 
perspectivas pessimistas do 
Federal Reserve (Fed, banco 
central americano) sobre a ca-
pacidade de recuperação da 
economia dos EUA. 

"A zona do euro precisa ol-
har para todas as opções pos-
síveis para garantir uma esta-
bilidade de longo prazo para a 
segunda maior moeda inter-
nacional do mundo", diz a car-
ta escrita pelos líderes do Rei-
no Unido, da Austrália, do Ca-
nadá, da Indonésia, do México 
e da Coréia do Sul. Para os lí-
deres do G-20, os governos e 
instituições da zona do euro 
precisam agir rapidamente 
para resolver a crise da dívida 
soberana e evitar que a econo-
mia global seja contagiada. 

A carta afirma que o acordo 
da zona do euro de 21 de julho, 
que entre outras medidas am-
plia os poderes da linha de aju-
da financeira da zona do euro, 
enquanto dá mais ajuda finan-
ceira à Grécia, era um impor-
tante primeiro passo. "Os paí-
ses do euro agora precisam ra-
tificar esse acordo o mais breve 
possível, além de implementar 
reformas para lidar com défi-
cits excessivos, aumentando a 
competitividade econômica e 
agindo agora para fortalecer os 
sistemas bancários", afirma-
ram os líderes. 

A carta de quinta-feira é 
uma resposta a um comunica-
do divulgado no dia anterior 
pelo presidente da França, Ni-
colas Sarkozy. Em seu texto, 
Sarkozy pedia uma ação global 
coordenada para fortalecer o 
crescimento, porém colocava 
a maior parte do ônus para es-
sa retomada sobre as econo-

mias em desenvolvimento. 

COOPERAÇÃO. Outro apelo por 
uma ação conjunta dos países 
da zona do euro para comba-
ter a crise, antes que afete a 
economia mundial, partiu da 
diretora-gerente do Fundo 
Monetário Internacional 
(FMI), Christine Lagarde, que 
cobrou, de Washington, que os 
países do G-20 precisam reto-
mar seu espírito de coopera-
ção. "Eu acho que o que está 
faltando hoje, e que eu espero 
que seja retomado, é o ímpeto 
coletivo e o espírito que eu vi, 
por exemplo, na cúpula do G-
20 em Londres", disse Lagarde, 
ao referir-se à reunião realiza-
da em 2009, no auge da crise 
econômica mundial. "Aquele 
foi um momento em que to-
dos os líderes se uniram. Eu 
espero que possa acontecer 
novamente." 

Lagarde fez as declarações 
ao presidir pela primeira vez a 
reunião anual do FMI e do 
Banco Mundial, que ocorre até 
sábado na capital americana, e 
também no dia em que minis-
tros de Finanças e presidentes 
de bancos centrais do G-20 se 
reuniram em Washington. 

As declarações ocorrem 
dois dias depois de o FMI lan-
çar seu mais recente relatório 
com perspectivas para a eco-
nomia mundial, no qual redu-
ziu para baixo as projeções de 
crescimento globais, diante de 
um aumento das incertezas 
sobre a recuperação. 

Lagarde voltou a dizer que a 
economia mundial está entran-
do em uma 'fase perigosa'. "A re-
cuperação que era esperada se 
enfraqueceu, e é claramente 
um risco que vemos de uma 
perspectiva econômica e tam-
bém de uma perspectiva social, 
porque com menos crescimen-
to nós também vemos menos 
empregos", afirmou. 

Os problemas globais são 
alimentados pela crise de dívi-
da e déficit em países euro-
peus, que vem deteriorando a 
confiança dos mercados, e pe-
la lenta recuperação nos Esta-
dos Unidos, onde a divisão po-
lítica tem dificultado as nego-
ciações para uma solução de 
médio prazo aos problemas 
econômicos. 

Ao comparar a situação da 
economia global em 2008 -
quando a quebra do banco 
Lehman Brothers desenca-
deou a fase mais aguda da cri-

se - com o cenário atual, La-
garde disse que naquela épo-
ca havia mais espaço para re-
cuperação, com maior mar-
gem de manobra para apoiar 
o sistema financeiro mundial. 
"Não há tanta munição ago-
ra", afirmou. 

Em um dia de nervosismo 

ao redor do mundo, com que-
das nas bolsas provocadas 
principalmente pelas perspec-
tivas pessimistas do Fed (Fe-
deral Reserve, o banco central 
americano) sobre a recupera-
ção da economia americana, 
Lagarde disse que as ações do 
FMI não são determinadas pe-

las oscilações do mercado. 
"Nossa ação, nossa análise e 

nossas propostas de políticas 
não são ditadas pela variação 
diária da Dow Jones, Nasdaq, 
CAC ou DAX", disse, em refe-
rência a alguns dos principais 
índices de EUA, França e Ale-
manha. "Nós realmente tenta-
mos olhar para os fundamen-
tos das economias." 

DESAFIO. A imobilidade da zo-
na do euro também preocupa 
o secretário do Tesouro dos 
EUA, Timothy Geithner, que 
na quinta-feira voltou a cobrar 
rapidez dos governos para evi-
tar um colapso com a crise da 
dívida. Ele voltou a defender a 
implementação do fundo de 
resgate, assunto que divide os 
líderes da região. 

Geithner afirmou que a len-
tidão do crescimento econô-
mico é um "maior desafio" que 
o da dívida e que todos os paí-
ses deveriam priorizar o estí-
mulo ao crescimento. "Nós de-
vemos reconhecer que o cres-
cimento é fraco e os governos 
deveriam fazer o que têm que 
fazer neste contexto", disse. 
"Eles deveriam reconhecer 
que o crescimento é o maior 
desafio que enfrentamos ao 
redor do mundo", completou, 
antes de afirmar que os países 
deveriam adaptar a política 
orçamentária a esta situação. 

O secretário também con-
siderou fraco o crescimento 
projetado para os EUA este 
ano. "Atualmente o crescimen-
to econômico dos Estados 
Unidos é de quase 2% por ano. 
É muito pouco para nós", 
acrescentou Geithner, em re-
ferência ao fato de que o país 
precisa de um crescimento de 
pelo menos entre 2,5% e 2,8% 
para reduzir a taxa de desem-
prego. "Precisamos de um 
crescimento mais intenso", 
disse, ao mesmo tempo em 
que defendeu o plano de estí-
mulo da economia e do em-
prego apresentado em 8 de se-
tembro pelo presidente Bara-
ck Obama, mas que tem pou-
cas possibilidades de ser apro-
vado no Congresso. 

Geithner t ambém mani-
festou o temor de que os esta-
dos europeus pr ior izem o 
equilíbrio das contas públi-
cas em detrimento do cresci-
mento. O secretário fez as de-
clarações antes do encontro 
de ministros das Finanças do 
G20 em Washington. 

G-20 cobra solução para divida 
Gregos 
fazem greve 
contra o 
aperto fiscal 
DA AGÊNCIA REUTERS 

Os trabalhadores da Grécia 
entraram em greve de 24 horas 
na quinta-feira, paralisando o 
sistema de transporte público 
em protesto contra a decisão 
do governo de intensificar o 
aperto fiscal para garantir 
mais empréstimos e evitar a 
bancarrota do país. Dezenas 
de milhares de trabalhadores 
marcharam ao Parlamento, 
em Atenas, como parte dos 
primeiros grandes protestos 
nacionais desde junho, quan-
do manifestações diárias cul-
minaram em conflitos san-
grentos com a polícia. 

Motoristas de táxi e ônibus 
e funcionários do metrô e do 
trem obrigaram os cidadãos a 
usar seus próprios carros, ge-
rando congest ionamentos 
quilométricos e isolando tu-
ristas nos hotéis do centro his-
tórico da capital. "A situação é 
dramática, todas as ruas prin-
cipais estão travadas", disse 
um policial de trânsito. A para-
lisação dos controladores de 
tráfego aéreo atrasou mais de 
uma centena de voos e mais 
dezenas de pousos e decola-
gens foram cancelados. 

Depois que inspetores da 
União Européia e do Fundo 
Monetário Internacional (FMI) 
deixaram claro que estavam 
perdendo a paciência com o 
descumprimento das metas fis-
cais pela Grécia, o governo 
aprovou novas medidas na 
quarta-feira. Além de cortar 
aposentadorias e prorrogar um 
aumento de imposto sobre pro-
priedade, o governo grego colo-
cou 30 mil funcionários públi-
cos na "reserva", reduzindo seus 
salários para 60% e dando a eles 
12 meses para encontrar novos 
empregos no setor estatal para 
não perder seus cargos. 

Com projeções apontando 
uma contração de até 5% na 
economia este ano - após retra-
ção de 4,4% em 2010 - e o de-
semprego em 16%, a maioria 
dos gregos não tem esperança 
de que as medidas possam aju-
dar o país a sair da crise. 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 23, 24 e 25 set. 2011, Seudinheiro, p. B-10. 




