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Líderes políticos dos 27 países
da União Europeia fecharam
acordo informal na noite de
ontem para a liberação de €
120 bilhões em recursos para
estimular projetos de infraes-
trutura e gerar empregos, com-
batendo a recessão.

O Pacto de Crescimento e Em-
prego já tinha o aval de Alema-
nha, França, Itália e Espanha e
deverá ser formalizado hoje, no
segundo dia da reunião de cúpu-
la em Bruxelas. O anúncio oficial
da medida foi bloqueado ontem
porque Mario Monti, primeiro-
ministro italiano, exige um con-
senso sobre um mecanismo eu-
ropeu de intervenção nos merca-
dos de dívidas públicas, onde Ro-
ma e Madri estão sob pressão.

O pacto foi firmado nos mes-
mos termos que vinha sendo dis-
cutido nos encontros multilate-
rais de Roma e de Paris ao longo
dos últimos sete dias. A maior
parte dos recursos virá do des-
bloqueio e do aumento do capi-
tal do Banco Europeu de Investi-
mentos (BEI), que será amplia-
do de € 50 bilhões para € 60 bi-
lhões. O montante será investi-
do em projetos de transporte e
infraestrutura nos países mais
prejudicados pela recessão e pe-
lo desemprego, como Grécia, Es-
panha e Portugal. Outros € 10 bi-
lhões virão dos chamados pro-
ject bonds, títulos da dívida euro-

peia, uma inovação, mas que se-
rá muito limitada em valor e em
finalidade, sendo destinada ape-
nas a investimentos, e não ao fi-
nanciamento dos países. Os de-
mais recursos serão obtidos pela
liberação de fundos europeus já
existentes. Assim, Bruxelas, Ber-
lim e Paris quase não desembol-
sam dinheiro novo.

Sem avanço. A virtual aprova-
ção de um Pacto de Crescimento

deve ser considerada uma vitó-
ria do presidente da França,
François Hollande, que desde
sua campanha eleitoral condicio-
nava as medidas de rigor exigi-
das pela Alemanha à reorienta-
ção da política europeia em dire-
ção a mais crescimento. Ainda as-
sim, nenhuma das questões
mais urgentes avançou até on-
tem. Temas como o aprofunda-
mento da união política, econô-
mica e monetária ainda são obje-

to de divergências e de veto por
parte da chanceler da Alemanha,
Angela Merkel.

Pela manhã, uma reportagem
do Wall Street Journal chegou a
informar que o ministro de Fi-
nanças da Alemanha, Wolfgang
Schäuble, estaria de acordo com
a mutualização das dívidas futu-
ras da Europa por meio da cria-
ção de eurobônus. A contraparti-
da para tanto seria a criação de
um cargo de supervisão dos orça-

mentos dos 17 membros da zona
do euro. Ontem, a chancelaria
alemã descartou essa possibili-
dade, assim como continua ve-
tando a união bancária, que cria-
ria instrumentos de supervisão
continentais e mutualizaria as
garantias.

Um terceiro foco de desenten-
dimentos diz respeito à exigên-
cia de Itália e Espanha de que
Bruxelas autorize a intervenção
do Banco Central Europeu
(BCE) ou do Mecanismo de Esta-
bilidade Financeira (MEF) a in-
tervirem em caso de aumento
exagerado dos juros cobrados
por títulos de dívidas soberanas.
As opções na mesa de negocia-
ções é que as instituições pos-
sam comprar obrigações direta-
mente dos países (no mercado
primário), ou adquirindo-os de
investidores privados (no merca-
do secundário).

Os primeiros-ministros de Itá-
lia e Espanha, Mario Monti e Ma-
riano Rajoy, defendem a medida
porque desejam reduzir a pres-
são sobre os papéis de seus dois
países, cujos yields superam os
6% – nível considerado insusten-
tável em longo termo.

Para forçar uma negociação so-
bre o tema, Monti condicionou a
aprovação do Pacto de Cresci-
mento à adoção de alguma medi-
da de integração com efeito de
curto prazo sobre a crise das dívi-
das. A Alemanha e a Holanda são
dois dos países que resistem à
iniciativa.

Economia britânica enfrenta
segunda recessão em quatro anos

GUIDO BERGMANN/REUTERS

UE aprova pacto de crescimento de € 120 bilhões
Primeiro-ministro da Itália bloqueia anúncio oficial para obter medidas imediatas para reduzir a pressão sobre os títulos da dívida soberana de seu país

Cúpula parada. Merkel conversa com Monti, em Bruxelas; anúncio oficial da cúpula só sai hoje, pois italiano bloqueou decisão

LONDRES

A economia britânica encolheu
0,3 % no primeiro trimestre e en-

trou em sua segunda recessão
em quatro anos, informou on-
tem o Escritório para Estatísti-
cas Nacionais.

Nos últimos três meses de
2011 a economia encolheu 0,4%,
mais do que o previsto antes da
revisão. Os números destacam a
fraqueza generalizada da econo-
mia britânica, em dificuldades
para se recuperar da crise finan-
ceira de 2007/2008.

O Escritório para Estatísticas

Nacionais informou que a econo-
mia contraiu pelo segundo tri-
mestre seguido no início deste
ano, levando a taxa anual a uma
queda de 0,2 %. Economistas es-
peravam que ambas as taxas fi-
cassem sem revisão, em -0,3% e
-0,1%.

Os dados mostraram que a re-

ceita disponível das famílias re-
cuou 0,9% e que a taxa de pou-
pança das família atingiu o me-
nor nível em um ano, ficando em
6,4%. As quedas na construção e
na produção industrial supera-
ram o maior aumento nos gastos
do governo em quase sete anos.

Os gastos do governo subiram

1,9%, enquanto a construção re-
cuou 4,9% – maior declínio em
três anos – e a produção indus-
trial recuou 0,5%. O setor de ser-
viços cresceu 0,2%. A expectati-
va é de que o Banco da Inglaterra
dê mais estímulos à economia
no início da próxima semana. /

AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

● Recursos

€ 60 bilhões
É para quanto foi elevado o capi-
tal do Banco Europeu de Investi-
mentos; recursos serão utiliza-
dos no pacto do crescimento

€ 10 bi virão do project
bonds, títulos da dívida europeia
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 jun. 2012, Economia & Negócios, p. B9.




