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● A China ofereceu US$ 43 bi-
lhões para as reservas do Fundo
Monetário Internacional (FMI),
completando uma ação global
para quase dobrar os recursos
da entidade a US$ 456 bilhões.

O objetivo é ajudar a proteger
países afetados pela crise da zo-
na do euro. A contribuição é par-
te de uma promessa do G-20 fei-
ta em abril para garantir ao FMI
poder de fogo extra. De acordo
com uma tabela divulgada pelo
FMI, Brasil, Rússia e Índia garan-
tiram US$ 10 bilhões cada, en-
quanto a África do Sul ofereceu
US$ 2 bilhões. O México também
contribuiu com US$ 10 bilhões.

“Esses recursos são para pre-
venção e resolução de crises e
para atender às necessidades
potenciais de financiamento dos
integrantes do FMI”, disse a dire-
tora-gerente do Fundo, Christine
Lagarde. / REUTERS

G-20 pede ‘decisões urgentes’ da UE
No documento final da cúpula, líderes expressam apoio e confiança na habilidade da Europa de resolver a crise dos países da zona do euro
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Sem meios para interferir nos
desafios da Europa, o G-20 pre-
feriu passar ao continente a
responsabilidade por uma pos-
sível recessão global e esperar
decisões capazes de evitar es-
se desastre no encontro dos lí-
deres europeus nos dias 28 e
29 de junho, em Bruxelas.

O documento final e os chefes
de Estado do G-20 expressaram
“apoio” e “confiança” na habili-
dade da Europa de resolver a cri-
se da dívida pública dos países da
zona do euro, o risco de quebra
dos bancos da região e o baixo
crescimento econômico. Tradu-
zidas do dicionário da diploma-
cia, essas palavras significam
pressão por decisões urgentes.

Ao final do encontro de San
José de los Cabos, o presidente
dos Estados Unidos, Barack Oba-
ma, afirmou terem os líderes eu-
ropeus os instrumentos disponí-
veis para lidar com as suas crises
internas e também sentido de ur-
gência. Mas ainda precisam com-
binar uma coisa com a outra. “Os
desafios da Europa não serão de-
cididos pelo G-20 nem pelos
EUA”, afirmou Obama.

“Tem de haver um caminho
(na Europa) para resolver ime-
diatamente as questões e para
prover os instrumentos adequa-
dos para lidar com a crise. Ao
mesmo tempo, é preciso identifi-
car mais claramente o que é pre-
ciso em longo prazo e haver de-
terminação política coletiva pa-
ra levar essas iniciativas a cabo”,
receitou a diretora-gerente do
Fundo Monetário Internacional
(FMI), Christine Lagarde.

Com a chave para a definição
de todos os pontos críticos da
economia da zona do euro – o
alívio do ajuste nas contas públi-
cas, para permitir o crescimen-

to, e a unificação das dívidas pú-
blicas e dos bancos de seus mem-
bros –, a chanceler da Alemanha,
Angela Merkel, reconheceu que
“será preciso tomar atitudes”.

“O importante é deixarmos
claro que estamos determina-

dos a agir”, defendeu, sem com-
prometer-se com medidas ur-
gentes. Merkel advertiu ainda
ser necessária também a consoli-
dação fiscal nos EUA e a revisão
da política econômica de países
emergentes.

O documento final da reunião
de cúpula do G-20 traz o compro-
misso dos países da zona do euro
de “tomar todas as medidas ne-
cessárias para proteger a integri-
dade e a estabilidade” da região,
para melhorar o funcionamento
do mercado financeiro e para
quebrar o círculo vicioso entre
as dívidas soberanas e os bancos.

O plano de capitalização de
bancos espanhóis, embora não

tenha sido ainda definido, foi
considerado “bem-vindo” pelo
G-20. O grupo também festejou
o pacto entre países da UE para
impor limite a suas dívidas públi-
cas, de dezembro passado.

O sinal foi de suporte aos pla-
nos ainda só esboçados pela Eu-
ropa para enfrentar a crise e de
apelo, ainda que indireto, pela to-
mada rápida de decisões. “Apoia-
mos totalmente as ações da zona
do euro de ir adiante (nos proje-
tos) de completar a união econô-
mica e monetária”, diz o texto.

Como resumiu o presidente
do México e anfitrião do encon-
tro, a Europa precisa de “mais
Europa, de mais integração e de

mais colaboração”. O próximo
encontro do G-20, em 2013, será
na Rússia.

Bruxelas. Uma das decisões
emergenciais esperadas do en-
contro de Bruxelas é a adoção de
medidas para reduzir a pressão
dos mercados sobre países alta-
mente endividados. A Itália e a
Espanha continuam pressiona-
das a pagar taxas maiores nos em-
préstimos do setor privado. On-
tem, o presidente da Itália, Má-
rio Monti, sugeriu que o Fundo
Europeu de Estabilização Finan-
ceira (Feef) e seu sucessor a par-
tir de julho, o Mecanismo Euro-
peu de Estabilização Financeira

(Meef), se comprometam com a
compra de títulos desses países.

Sem mencionar essa propos-
ta, o presidente da França, Fran-
çois Hollande, alertou ser a rapi-
dez da intervenção uma maneira
também de responder à instabili-
dade e acalmar os mercados.

Obama destacou não ser a cri-
se espanhola fruto do endivida-
mento público, mas da especula-
ção imobiliária e problemas do
setor privado. A pressão dos mer-
cados por juros maiores nos títu-
los da Espanha, portanto, não te-
ria razão. Ele advertiu, porém,
que Madri precisa tornar mais
claro o plano de resgate aos ban-
cos para acalmar os mercados.
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Respostas. Líderes do G-20 discutem a crise da zona do euro: pressão é pela rapidez nas decisões para acalmar os mercados
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 jun. 2012, Economia & Negócio, p. B8.




