
O chefe do governo espanhol, Ma-
riano Rajoy, conclamou a Europa
a apoiar os países em dificulda-
des, em um momento no qual seu
país atravessa tensões nos merca-
dos, o que dificulta o financiamen-
to da sua dívida. “A Europa preci-
sa dizer para onde vai para ter uni-
dade, precisa dizer que o euro é
um projeto irreversível e que não
está em jogo”, disse Rajoy ante o
Senado, destacando que o proble-
ma “mais urgente” da Espanha é
o “problema de financiamento”.

Segundo Rajoy, o país precisa
de uma maior integração fiscal,
uma união bancária com o euro-
bônus, com um supervisor ban-
cário, e um fundo de garantia
de depósitos europeus. “Isso é o
que defendo ante o Conselho Eu-
ropeu”, disse.

Madri defende que o fundo
de resgate europeu, o futuro
MEE, possa recapitalizar direta-
mente os bancos espanhóis: es-
ta ajuda pontual estaria longe
de um plano de resgate, que põe

os países sob tutela de institui-
ções internacionais.

Para que se realize a união
bancária, a Espanha está inclusi-
ve disposta a ceder mais “sobe-
rania, em particular, no âmbito
fiscal”, afirmou Rajoy no sába-
do passado, defendendo uma
autoridade fiscal europeia que
levaria a um controle centraliza-
do das finanças.

“O problema mais urgente
do país é o problema do finan-
ciamento, da liquidez e da sus-
tentabilidade da dívida públi-
ca”, reconheceu o presidente
ontem, em um momento no
qual a Espanha está no foco dos
mercados devido aos temores
de que o país não possa assumir
suas obrigações financeiras e te-
nha que pedir ajuda externa.

“A dívida externa da Espa-
nha é de 92,2% do PIB. Deve-
mos fora da Espanha quase um
¤ 1 trilhão”, disse Rajoy, recor-
dando que “este dinheiro tem
que ser devolvido”.

Segundo o líder espanhol, seu
país está em uma situação de ex-
trema dificuldade, mas isso não
depende apenas da Espanha. “É
preciso fazer reformas em nível
europeu”, afirmou. ■ AFP

As principais economias da Zona
do Euro estão agora em vários es-
tágios de declínio, de acordo
com pesquisas do Índice de Ge-
rentes de Compra (PMI) que suge-
rem que até mesmo a Alemanha
não está mais imune aos temores
provocados por Grécia e Espa-
nha. Os PMIs divulgados ontem
mostram que a vasta economia
privada da região encolheu em
maio no ritmo mais rápido em
quase três anos, com forte recuo
de encomendas às empresas.

O PMI composto do instituto
Markit para a Eurozona, que reali-
za pesquisa mensal junto a milha-
res de empresas, recuou para
46,0 em maio ante 46,7 em abril,
menor leitura desde junho de

2009 e o quarto mês abaixo da
marca de 50 que separa cresci-
mento e contração.

“Com base nesses números,
não seria surpresa ver uma con-
tração do PIB (da Zona do Euro)
de 0,5% no segundo trimestre,
embora uma queda ainda mais
forte possa acontecer se o dado
de junho decepcionar”, disse o
economista chefe do Markit,
Chris Williamson.

“As empresas reportaram que
a atividade foi afetada pela alta in-
certeza política e econômica, que
exacerbou a já fraca demanda tan-
to na Zona do Euro quanto em ou-
tros lugares.”

A Grécia se prepara para uma
eleição em três semanas que po-
de determinar se o país conti-
nuará como membro da união
monetária.

Com os mercados acionários
em queda e títulos do governo
considerados seguros em alta,
os temores sobre a economia da
Eurozona provocaram uma for-
te queda nas encomendas de no-
vos negócios.

O índice composto do PMI pa-
ra novos negócios recuou no
mês passado para 44,6 ante
44,8 em abril, menor leitura des-
de junho de 2009.

“A Itália parece estar enfrentan-
do o pior, com seu PMI consisten-
te com a queda do PIB em mais de
1% no segundo trimestre", disse
Williamson. “Entretanto, as que-
das podem também superar 0,5%
na França e na Espanha.”

O PMI para o setor de serviços,
que cobre de bancos a restauran-
tes, caiu para 46,7 em maio ante
46,9 em abril — menor leitura
desde outubro do ano passado. ■

Andy Bruce, Reuters

Zona do Euro está
cada vez mais
perto da recessão

Espanha pede ajuda
para países em crise

ARainhaElizabeth II
participou ontem do
último dos quatro dias de
comemorações públicas
do Jubileu de Diamante
de seu reinado (60 anos).
Pela manhã, foi
a um culto de ação
de graças na catedral
de São Paulo e, em
seguida, embarcou
numa carruagem de
1902, na qual voltou
para Buckingham
acompanhada dos filhos
e noras. Da sacada do
palácio saudou milhares
de súditos ali reunidos
sob uma fina chuva,
que responderam
aclamando-a
demoradamente. Agências

“A Europa ficará bem forte
no final da crise da dívida”

Andrea Comas/Reuters

Pelo menos 47 mortos em combates na Síria

Avaliação com base no índice PMI
indica que o PIB da região pode
recuar 0,5% no segundo trimestre

Apelo foi feito no Senado pelo chefe do governo espanhol, Mariano Rajoy,
quando revelou que a dívida externa do país chega a quase ¤ 1 trilhão

A Espanha e a Itália estão fazen-
do tudo certo e não há razão pa-
ra pagarem taxas de juros tão al-
tas, afirmou o secretário geral
da Organização para Coopera-
ção e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE), Angel Gurria. Ele
disse estar convencido de que a
Europa irá ficar mais forte no fi-
nal da crise da dívida.

“Não há razão para a Espanha
pagar 7%; não há razão para a Itá-
lia pagar 6,5% pelo seu dinheiro
quando eles estão tomando to-

das as decisões certas em termos
de reforma constitucional orça-
mentária”, ressaltou.

“(A Europa) criou uma moeda
comum, eles não criaram um me-
canismo fiscal comum. Agora es-
tão voltando para consertar esse
ponto e estão tentando lidar com
as consequências”, disse Gurria.
“Portanto, acredito que a Europa
irá ficar mais forte do que é hoje e
terá instituições mais fortes. É
comesse meio-tempo que precisa-
mos lidar.” ■ Ori Lewis, Reuters

COMEMORAÇÕES ENCERRADAS

Kevin Coombs/AFP

MarianoRajoy:“ProblemamaisurgentedaEspanhaéofinanciamento”

Divulgação

EM DECLÍNIO

Índice PMI* mostra recuo 
recorde em maio, em pontos 

Fontes: Instituto Markit e Brasil Econômico 
*Purchasing Manager's Index (Índice dos 
gerentes de compras)    
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Ao menos 47 pessoas, entre elas 24 membros das forças do governo,
morreram ontem, principalmente em combates entre o exército e
os rebeldes, indicou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).
“Vinte e dois soldados e nove combatentes da oposição morreram em
combates registrados em várias aldeias de Al-Hiffa, na região de Latakia”,
declarou à AFP Rami Abdel Rahman, presidente do OSDH, indicando
“dezenas” de militares feridos e mais mortos em outras regiões. Agências
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 37.




