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Brics devem levar coesão
política ao G-20, diz Dilma

CORRESPONDENTE / PARIS

Ao anunciar o aumento dos re-
cursos do Mecanismo Europeu
de Estabilidade (MEE), os minis-
tros de Finanças da zona do eu-
ro esperavam encerrar a polêmi-
ca sobre seu fundo e impulsio-
nar as discussões a respeito da
recapitalização do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI). A dú-

vida, entretanto, é saber como o
incremento do MEE será recebi-
do pela comunidade internacio-
nal, depois que alguns analistas
da Europa classificaram a deci-
são como uma maquiagem.

A preocupação é saber se, com
a decisão de ontem, a Europa vai
conseguir convencer seus par-
ceiros de G-20 a injetarem di-
nheiro no FMI. A discussão é

complexa: desde novembro de
2011, quando da cúpula do G-20
de Cannes, na França, a chance-
ler da Alemanha, Angela Merkel,
e o presidente da França, Nico-
las Sarkozy, vinham sendo pres-
sionados a ampliar os recursos
disponíveis em seu fundo de
emergências. A ideia era que a
Europa constituísse o que o pre-
sidente dos Estados Unidos, Ba-

rack Obama, chamou de “pare-
de corta-fogo” contra a crise das
dívidas. A ampliação do mecanis-
mo tornou-se, então, uma condi-
ção para a recapitalização do
FMI.

Desde então, a comunidade in-
ternacional esperava um esfor-
ço significativo por parte da Eu-
ropa. Ontem, o ministro de Eco-
nomia da França, François Ba-

roin, comemorou a decisão so-
bre o MEE e disse acreditar que
o FMI também receberá novos
recursos. As discussões sobre o
tema começarão na próxima reu-
nião ministerial do G-20, no
mês que vem. “A zona do euro
estará em posição de força para
discutir o financiamento do
FMI em abril”, garantiu.

De Washington, a diretora-ge-
rente do FMI, Christine Lagar-
de, sinalizou que compartilha
da opinião de Baroin. Em comu-
nicado, ela parabenizou os mi-

nistros europeus por terem to-
mado uma decisão que apoiará
os esforços para o aumento dos
recursos do fundo monetário.

Apesar do otimismo dos exe-
cutivos, não é certo que o aumen-
to do volume de recursos do
MEE consiga convencer os paí-
ses do G-20. A eventual recapita-
lização do FMI contava com o
apoio dos emergentes, inclusive
do Brasil, desde que fosse acom-
panhada da redistribuição das
quotas e do poder no interior do
FMI. A.N.

Reforço do caixa do FMI ainda é incerto

ANDREA COMAS/REUTERS

Espanha congela
salários e anuncia
cortes de € 27 bi
Orçamento é o mais austero em 40 anos; objetivo é convencer os
mercados de que o país vai reduzir o déficit a 5,3% do PIB em 2012

Mais aperto. Projeto de corte no orçamento foi apresentado ontem por Mariano Rajoy

Andrei Netto
CORRESPONDENTE / PARIS

Novo alvo de receios nos mer-
cados financeiros na Europa,
a Espanha tratou ontem de se
antecipar à crise de credibili-
dade e anunciou uma nova ro-
dada de medidas de austerida-
de para enfrentar o déficit pú-
blico do país, que chegou a
8,53% do PIB em 2011 – bem aci-
ma dos 6% estimados. Em
uma decisão drástica e históri-
ca, o governo de Mariano Ra-
joy propôs cortes de € 27 bi-
lhões no orçamento com o ob-
jetivo de reduzir as dúvidas
dos investidores sobre a capa-
cidade do país de honrar seus
compromissos.

A decisão foi tomada um dia
depois da greve que mobilizou
pelo menos 800 mil pessoas nas
ruas das maiores cidades o país,
como Madri e Barcelona. Nessas
manifestações, houve inciden-
tes, choques com a polícia, depre-
dações e prisões. Durante as ma-
nifestações, Rajoy confirmou
que apresentaria ontem o proje-
to de orçamento com cortes e

manteria a reforma do mercado
de trabalho, apesar da resistên-
cia pública.

A promessa foi cumprida no
fim da manhã, ao término de
uma reunião do Conselho de Mi-
nistros. Na saída, o ministro do
Orçamento, Cristobal Montoro,
informou a que os cortes compu-
nham “o maior esforço de conso-
lidação fiscal de nossa história
democrática”, com o objetivo de
ser “crível em 2012”. As primei-
ras medidas dizem respeito à

própria administração. Todos
os ministérios terão gastos redu-
zidos em média de 16,9% – ou €
17,8 bilhões, sendo o de Infraes-
trutura o mais prejudicado.

Salários congelados. Além dis-
so, os servidores públicos terão
os salários congelados ao longo
do ano – depois de terem sofrido
uma redução de 5% em 2010, pro-
movida pelo governo do socialis-
ta José Luis Rodriguez Zapatero.
Já a previsão de reajustes de pen-
sões e aposentadorias será man-
tida, assim como do seguro de-
semprego, de bolsas de estudo e
de programas sociais.

O imposto sobre grandes em-
presas será elevado, assim como
a taxa sobre a venda de cigarros e
bebidas alcoólicas. Já a TVA –
uma espécie de ICMS europeu –
não será alterada “para não preju-
dicar o consumo e a retomada
econômica”. Essas medidas fis-
cais devem representar um au-
mento de receitas da ordem de €
12,3 bilhões em 2012.

Ao longo do dia, Rajoy e seus
ministros tentaram justificar as
medidas acusando o governo de

Zapatero de ter entregue o país
em uma situação fiscal mais gra-
ve do que o imaginado. Há um
mês, o novo premiê chegou a in-
formar a União Europeia que
não cumpriria a meta de reduzir
o déficit de 8,53% a 4,4% neste
ano, como prometido. Depois de
duas semanas de negociações,
Bruxelas e Madri chegaram a um
acordo para que a nova meta de
déficit seja 5,3% em 2012. Ainda
assim, o esforço será imenso, pre-
veniu Rajoy. “O orçamento será

muito austero”, disse ele.

Crise. A situação da Espanha
preocupa cada vez mais a União
Europeia, que tenta impedir o re-
torno da crise de credibilidade
gerada pelas dívidas soberanas.
“Espanha está em uma situação
muito difícil”, reconheceu on-
tem o comissário Europeu de Re-
lações Econômicas, Olli Rehn, fa-
lando em Copenhague. A preocu-
pação se concentra na necessida-
de do governo Rajoy de encon-

trar entre € 30 bilhões e € 40 bi-
lhões para suprir o rombo no or-
çamento – esforço que deve ser
feito pelos municípios e pelas co-
munidades autônomas do país.

A situação espanhola, lembra
Thibault Mercier, analista do
banco BNP Paribas, só não é
mais crítica porque o Tesouro de
Madri já antecipou 40% do refi-
nanciamento do total de títulos
de sua dívida soberana com ven-
cimento em 2012./ COM AGÊNCIAS

INTERNACIONAIS

Tânia Monteiro
ENVIADA ESPECIAL / NOVA DÉLHI

A presidente Dilma Rousseff afir-
mou ontem, em seminário para
cerca de 300 empresários brasi-
leiros e indianos, que os países
do Brics – Brasil, Índia, Rússia,
China e África do Sul, onde está
atualmente concentrado o cres-
cimento da economia do mundo

– precisam levar ao México, nos
dias 19 e 20 de junho, para a Cú-
pula do G-20, “uma forte mensa-
gem de coesão política”.

Segundo a presidente, os paí-
ses emergentes, particularmen-
te Brasil e Índia, devem aprovei-
tar a oportunidade para criticar
as políticas expansionistas dos
países ricos e exigir que “tomem
medidas efetivas para garantir a

retomada da economia mun-
dial”. No discurso aos empresá-
rios, Dilma voltou a pedir refor-
ma nos organismos internacio-
nais de crédito, como Banco
Mundial e Fundo Monetário In-
ternacional (FMI), para aumen-
tar a participação dos emergen-
tes nas decisões. Ela também in-
sistiu na reforma do Conselho
de Segurança da ONU.

Na mesma linha, o ministro
do Comércio da Índia, Sharma
Annad, disse que os países dos
Brics não podem ser excluídos
das discussões e decisões nos fó-
runs internacionais, pois são

“motores do crescimento glo-
bal” e ajudarão os demais países
a superar a crise. “Este é o mo-
mento. Este século é nosso”, pre-
gou ele em seu discurso.

Para a presidente, Brasil e Ín-
dia têm “sólidas credenciais pa-
ra lutar contra os efeitos das polí-
ticas monetárias expansionistas
do mundo desenvolvido, que
não têm tomado as providências
necessárias para garantir a ex-
pansão de suas economias”. Ela
reconheceu que já houve uma
melhora na crise e “foi evitada
uma crise monetária mais agu-
da”. Mas reiterou que é “impres-

cindível” adotar medidas para re-
verter o quadro de baixo dina-
mismo na economia mundial.

“Todo nós aqui sabemos que o
mundo vive uma grave crise eco-
nômica que expôs a fragilidade
da governança internacional,
que expôs o absoluto descontro-
le das relações financeiras dos
países desenvolvidos e eviden-
ciou as dificuldades enfrentadas
nestes países, no que se refere ao
desemprego assustador e à per-
da de direitos sociais conquista-
dos ao longo de várias décadas”,
comentou a presidente.

Dilma acrescentou que, embo-

ra a crise não tivesse sido criada
pelos países em desenvolvimen-
to, desde 2008, particularmente
“em momentos de agudização
da crise”, os emergentes foram
afetados.

O comércio entre Brasil e Ín-
dia é hoje de US$ 9,2 bilhões e o
objetivo é elevá-lo a US$ 15 bi-
lhões até 2015. Para a presidente,
existe “enorme e inquestionável
potencial”. Ela desafiou os em-
presários ao dizer que, apesar de
o crescimento do comércio en-
tre os dois países ter sido de 20%
de 2010 para 2011, ainda é muito
pouco diante do potencial.

● Tesoura afiada

€ 12, 3 bi
É quanto o governo espanhol es-
pera gerar em aumento de recei-
tas com a elevação do imposto
sobre grandes empresas e o au-
mento da taxa sobre a venda de
cigarros e bebidas alcoólicas

€ 17,8 bi
É quanto será cortado do orça-
mento de todos os ministérios
do governo espanhol
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 31 mar. 2012, Economia&Negócios, p. B3.




