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DA REDAÇÃO

O
presidente da Co-
missão Europeia,
José Manuel Bar-
roso, e o presi-
dente do Conse-

lho Europeu, Herman Van
Rompuy, detalharam novos
planos para tornar mais rígidas
as normas fiscais e econômicas
na zona do euro, em uma ini-
ciativa que deve dar ao bloco
novos poderes para conter a
crise da dívida e melhorar a in-
tegração europeia. As medidas
contemplariam sanções aos
países que não cumprem acor-
dos, políticas sociais e a adoção
de um eurobônus. 

Van Rompuy anunciou que
apresentará as ideias no dia 9 de
dezembro, durante a reunião de
cúpula europeia. O líder da UE
garantiu que a maior parte dos
planos não exige mudanças no
Tratado de Lisboa. Ele citou al-
gumas ideias, como a possibili-
dade de retirar o direito de voto
ou suspender os pagamentos
orçamentários da União Euro-
peia para membros que des-
cumprirem as regras fiscais.

Barroso comentou que as
propostas devem cobrar uma
fiscalização maior de países
que estão recebendo pacotes
de resgate ou linhas de crédito
preventivas. Para países com
déficits muito grandes, a Co-
missão Europeia teria poder de
fazer recomendações sobre os
projetos para o orçamento an-
tes deles serem votados pelos
parlamentos. Em alguns casos,
a UE pode pedir aos parlamen-
tares que reexaminem os pla-
nos para o orçamento em uma
segunda votação.

O presidente da CE também
confirmou que vai apresentar
um projeto para a criação de
um bônus comum da zona do
euro (eurobônus). Segundo
Barroso, com o aumento da go-
vernança econômica, a adoção
de algum tipo de bônus da zona
do euro será eventualmente
“vista como natural”.

“A crise financeira exige mais
de nós. Precisamos reconhecer
que isso significa um comparti-
lhamento da soberania entre
todos os membros da zona do
euro e não apenas uma perda
para os países com dificulda-
des”, afirmou Rompuy no Euro-
parlamento de Estrasburgo. Se-
gundo a dupla, podem ser ne-
cessárias mudanças nos trata-
dos da UE em algum ponto,
mas ainda existe muito espaço
nos tratados atuais para o tipo
de ideias de maior governança
que eles estão propondo.

Na semana passada, a Ale-
manha da chanceler Angela
Merkel propôs flexibilizar as

normas do bloco econômico,
permitindo a saída de mem-
bros sem a necessidade de tam-
bém deixar a União Europeia. O
objetivo é evitar que problemas
como o da Grécia, com uma
proposta de plebiscito para
adoção de medidas de austeri-
dade, agrave ainda mais a crise
nos outros países. 

ALEMANHA PREOCUPA. O presi-
dente do Eurogrupo, Jean-Clau-
de Juncker, advertiu que a dívida
da Alemanha é “alarmante” e ex-
cede a da Espanha, “só que nin-
guém quer saber disso”. Apesar
da crise atravessada pela zona
do euro, ele disse que não conse-
gue imaginar a dissolução da
união monetária.

Ao apontar para o elevado en-
dividamento da Alemanha, Jun-

cker salientou que entende a
preocupação dos alemães com a
crise da dívida. Ainda de acordo
com ele, a Itália precisa agora co-
locar em andamento as refor-
mas fiscais prometidas, enquan-
to a Grécia “está no caminho cer-
to” em seus esforços para conso-
lidar o orçamento. Segundo Jun-
cker, a ideia de a Grécia deixar a
zona do euro é apenas “teórica”.

Os comentários de Juncker,
um dos principais coordena-
dores da resposta à crise na
zona do euro, vêm à tona em
meio a temores de que a eleva-
ção dos retornos dos bônus
italianos pudessem transfor-
mar o país na próxima vítima
da crise na zona do euro.

ESPANHA ESTAGNADA. A econo-
mia espanhola registrou um

crescimento nulo no terceiro tri-
mestre na comparação com o
período anterior, que teve um
avanço de 0,2%, confirmou on-
tem o Instituto Nacional de Es-
tatística (INE). Em ritmo anual,
o Produto Interno Bruto (PIB)
progrediu 0,8%, longe da meta
do governo para o fim do ano
(1,3%). O Fundo Monetário In-
ternacional (FMI), o Banco da
Espanha e a agência de classifi-
cação financeira Standard &
Poor’s projetam um crescimen-
to de 0,8% para 2011.

A desaceleração na demanda
externa foi o principal motivo
para a falta de crescimento no
terceiro trimestre. A demanda
internacional por bens e servi-
ços espanhóis registrou cresci-
mento anual de 2% no terceiro
trimestre, após expansão de
2,5% no segundo trimestre. Já a
demanda doméstica teve con-
tração anual de 1,2% no terceiro
trimestre, com uma queda de
2,3% nos gastos do governo.

Com um desemprego recor-
de, um crescimento mínimo,
famílias e empresas endivida-
das, as feridas da economia es-
panhola herdadas da bolha
imobiliária no final de 2008 de-
vem levar muito tempo para se-
rem cicatrizadas. Durante anos,
esta bolha impulsionou o cres-
cimento espanhol, que, em
2004 – quando chegou ao poder
o socialista José Luis Rodríguez
Zapatero – era de 3,3%. Sete
anos depois, o desemprego du-
plicou e chegou a 21,52%, o
crescimento até o final de 2011
não deve superar 0,8%, segun-
do analistas, longe da meta do
governo de 1,3%.

GRÃ-BRETANHA. O índice de de-
semprego subiu a 8,3% na Grã-
Bretanha nos três meses con-
cluídos em setembro e o núme-
ro de jovens entre 16 e 24 anos
sem trabalho estabeleceu um
recorde histórico, ao superar um
milhão, segundo dados oficiais.
A taxa de 8,3%, uma alta de dois
décimos na comparação com o
período junho-agosto, é tam-
bém a maior desde 1996.

O número total de desem-
pregados também aumentou
em 129 mil pessoas de julho a
setembro, a maior alta regis-
trada desde julho de 2009, e fi-
cou em 2,62 milhões, maior
número em 17 anos. A situação
é particularmente preocupan-
te para os jovens de entre 16 e
24 anos. Nesta faixa etária, o
número de desempregados su-
biu 67 mil e chegou a 1,02 mi-
lhão nos três meses encerra-
dos em setembro. A taxa de de-
semprego nesta faixa de idade
é atualmente de 21,9%, outro
recorde desde o início dos cál-
culos em 1992. (Com agências)

CRISE - Comissão Europeia vai propor endurecimento de normas para dar ao bloco mais poderes para enfrentar problema
da dívida soberana. Entre os itens estão sanções aos países que não cumprem acordos e a adoção de eurobônus

Rompuy apresentará proposta no dia 9, na cúpula europeia
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Monti forma novo governo na Itália
DA REDAÇÃO

O economista e ex-comis-
sário europeu Mario Monti
aceitou ontem o cargo de
primeiro-ministro da Itália e
apresentou a sua equipe de
governo, formado por tec-
nocratas, anunciando que
vai ocupar também o delica-
do posto de ministro da
Economia para enfrentar a
crise de dívida que ameaça
toda a zona do euro, acal-
mar o assédio dos mercados
e recuperar a confiança da
Europa.

O novo governo tem a ta-
refa urgente de combater a
crise que levou o custo de fi-
nanciamento da Itália para
níveis insustentáveis, dei-
xando o país à beira de um
desastre econômico. Monti
disse esperar que os merca-

dos internacionais sejam
acalmados pelo novo gover-
no e que será preciso con-
vencer a população italiana
e o Parlamento sobre medi-
das de rigor fiscal que de-
vem ser dolorosas.

Monti  subst i tui  Si lv io
Berlusconi, ao término de
uma transição relâmpago
que busca tranquilizar os
mercados.  O prest ig iado
economista, de 68 anos, as-
sume a pasta de Economia
e Finanças no novo governo
sem políticos com o objeti-
vo de pôr fim à instabilida-
de financeira que na sema-
na passada deixou a Itália à
beira da quebra.

O primeiro-ministro e os
novos membros do Executivo,
entre eles cinco mulheres, fi-
zeram o juramento ontem e
se reuniram em um Conselho

de Ministros. A equipe de
Monti, formada por 16 pes-
soas, todas tecnocratas, con-
tará com um “superministé-
rio” de Desenvolvimento Eco-
nômico, Infraestruturas e
Transporte, a cargo de Corra-
do Passera, dirigente do se-
gundo maior banco da Itália,
Intesa Sanpaolo.

“A fusão destes ministé-
rios permitirá uma maior
coordenação do crescimen-
to econômico”,  explicou
Monti à imprensa. “Na lista
não aparecem políticos”, re-
conheceu o novo primeiro-
ministro, que espera que um
governo sem personalida-
des políticas permita “que as
forças políticas se acalmem
e melhorem sua relação”, ex-
plicou. “A não presença de
políticos vai facilitar em vez
de atrapalhar a gestão”,

disse, após esclarecer que
“blindou” sua equipe, por-
que isso permitirá uma rela-
ção direta com os cidadãos e
com o Parlamento.

Monti  af irmou que seu
governo deve ficar no po-
der  até  as  próximas e le i-
ções,  em 2013,  apesar  da
ampla expectativa de que
os políticos deem um tem-
po apenas suficiente para o
gabinete implementar re-
for mas antes  de  marcar
uma votação antecipada.

DESAFIOS. Os italianos se
preparam para superar tem-
pos difíceis, e o novo chefe
de Governo adiantou que as
principais forças políticas,
sindicatos, industriais, jo-
vens e mulheres “têm plena
consciência da atual situa-
ção de emergência”.

O novo primeiro-ministro
destacou que todos os seto-
res da sociedade consulta-
dos aceitaram a ideia de rea-
lizar sacrifícios para tentar
tirar a Itália da crise.

Os mercados castigavam
novamente ontem a dívida
soberana da Itália com um
prêmio de risco a 10 anos
acima dos perigosos 7%, ra-
zão pela qual o novo Execu-
tivo terá que tomar decisões
rápidas e eficazes para re-
duzir a gigantesca dívida de
1,9 trilhão de euros, equiva-
lente a 120% do PIB.

Tanto o Partido Demo-
crata (PD), principal movi-
mento de esquerda italia-
na,  quando o Povo da Li-
berdade (PDL),  fundado
por Silvio Berlusconi, con-
firmaram que apoiarão o
governo no Parlamento.

O novo governo de consenso
pode adotar também um novo
plano de austeridade para
completar as medidas de ajuste
decididas em julho e setembro
pelo governo de Berlusconi pa-
ra alcançar o equilíbrio orça-
mentário em 2013. Segundo a
imprensa, o novo governo pode
introduzir um imposto às pro-
priedades imobiliárias, revoga-
do por Berlusconi, assim como
uma taxa sobre as grandes for-
tunas, uma medida que inclusi-
ve os industriais estão dispos-
tos a aceitar.

Também pode introduzir
grandes mudanças no siste-
ma de aposentadorias, razão
pela qual nomeou uma es-
pecialista em pensões no
Ministério do Trabalho, e a
privatização de serviços pú-
blicos, como água, luz ou co-
leta de lixo. (Com agências)

Zona do euro terá regras rígidas 

DA AGÊNCIA ESTADO

A Grécia não vai abando-
nar a zona do euro. Após se-
manas de turbulências políti-
cas em Atenas, que levanta-
ram novas dúvidas sobre o fu-
turo da Grécia no bloco eco-
nômico, o primeiro-ministro
do país, Lucas Papademos,
reafirmou ontem os planos
de reformas com o objetivo
de manter o país no grupo.
Segundo ele, deixar a zona
não resolveria os problemas
econômicos e fiscais da Gré-
cia. Pelo contrário, eles fica-
riam piores e levariam a uma
maior inflação e a altos custos
do serviço da dívida. “Não há
soluções mágicas”, afirmou. 

Falando minutos antes de
o Parlamento começar a dis-
cutir um voto de confiança,
Papademos alertou para as
consequências desastrosas
que ameaçam a Grécia se o
país não conseguir avançar.
“Estou pedindo um voto de
confiança no governo de coa-
lizão”, disse ele. Mais tarde, o
novo governo de coalizão da
Grécia, liderado por Papade-
mos, ganhou, por 255 votos a
favor e 38 contra, o voto de
confiança do Parlamento, eli-
minando a última barreira
para sua oficialização.

A consolidação do novo
governo encerra a crise políti-
ca instaurada após o ex-pri-
meiro-ministro grego George
Papandreou ter desagradado
tanto políticos da situação
quanto da oposição ao suge-
rir que os gregos opinassem,
por meio de um referendo,
sobre se aprovavam ou não os
termos exigidos pelos credo-
res internacionais para auxi-
liar a Grécia. O governo de
coalizão de Papademos foi
montado com o apoio dos
dois principais partidos da
Grécia - o Socialista e o Nova
Democracia, que juntos de-
têm 237 dos 300 assentos do
parlamento grego.

Em suas declarações antes
da votação, Papademos, ex-
vice-presidente do Banco
Central Europeu (BCE), disse
que a crise da dívida da Euro-
pa, que teve início na Grécia
no começo do ano passado,
se espalhou e ameaça levar a
região de volta à recessão e a
uma maior instabilidade.

Ele pediu aos líderes euro-
peus para prosseguir com
maior integração do bloco

econômico e tomar medidas
para uma melhor supervisão
dos seus membros. Indireta-
mente, ele também criticou o
fundo de resgate temporário
da Europa – criado no ano
passado para enfrentar a crise
da dívida – como tendo “po-
der de fogo” insuficiente no
combate à crise da zona do
euro. 

DÍVIDA. Papademos deve
agora se reunir com o diretor
do Instituto de Finanças In-
ternacionais (IIF), Charles
Dallara, para iniciar oficial-
mente as negociações para
um desconto de 50% da dívi-
da em mãos privadas, o que
contribuirá para reduzir a dí-
vida pública do país para
120% do Produto Interno
Bruto (PIB) até 2020, contra
os mais de 160% atuais.

A Grécia espera também o
desbloqueio de um lote de 8
bilhões de euros, última par-
cela dos 110 bilhões de euros
concedidos em maio passa-
do, dos quais o país é depen-
dente para evitar a quebra.

Segundo o ministro de
Fianças, Evangelos Venizelos,
a zona do euro deve desblo-
quear o dinheiro a partir de
hoje. O primeiro-ministro se
reunirá com os responsáveis
da Comissão Europeia na se-
gunda-feira, em Bruxelas.
“Ajudaremos a nós mesmos e
a toda zona do euro ao fazer-
mos o que temos que fazer”,
disse Venizelos. Ele apresen-
tará amanhã ao Parlamento o
projeto de orçamento para
2012 do país, que deve garan-
tir o compromisso da Grécia
em respeitar as regras de sa-
neamento impostas pelos cre-
dores. Na mesma data, devem
ser anunciadas as numerosas
medidas de austeridade já vo-
tadas, com o desemprego téc-
nico de milhares de emprega-
dos do setor público.

DA REDAÇÃO

Portugal obteve ontem um segundo visto positivo da
União Europeia e do Fundo Monetário Internacional (FMI) e
deve receber o lote de 8 bilhões de euros referente ao crédito de
78 bilhões de euros concedido em maio passado, disse ontem
o ministro português de Finanças,Vitor Gaspar.

“A segunda avaliação trimestral do programa de assis-
tência econômica e financeira a Portugal foi concluída ho-
je (ontem) com êxito”, disse o ministro em uma coletiva de
imprensa. “2012 será um ano decisivo para restaurar a
confiança de nossos sócios internacionais sobre o êxito da
recuperação de Portugal”, afirmou Vitor Gaspar, que reco-
nheceu que no próximo ano a “atividade econômica alcan-
çará seu ponto mais baixo, com um retrocesso acumulado
para o período 2011-2012 de mais de 4%”.

Segundo as previsões oficiais, a economia portuguesa se
contrairá no próximo ano em torno de 2,8% do PIB - 3% se-
gundo Bruxelas -, o pior resultado da Eurozona, enquanto
que o desemprego chegará a 13,4%.

Portugal obtém
aval do FMI 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 17 nov. 2011, Seudinheiro, p. B-8. 




