
Para Letta, Itália e Espanha são 
economias mais fracas da UE 
As projeções indicam 
que a recessão italiana 
deve se prolongar por 
todo 2013 e que o 
crescimento no 
próximo ano deverá ser 
pífio, chegando a 0,7% 

M I L Ã O 

O primeiro-ministro daltália, En
rico Letta, disse durante a manhã 
de ontem-antes de um encontro 
com o premiê da Espanha, Ma
riano Rajoy - que seu governo vai 
focar no estímulo ao crescimento 
econômico na União Europeia e 
que os dois países estão entre as 
economiasmaisfracasdobloco. 

"A reunião de hoje com Rajoy é 
um encontro com um país que é 
nosso aliado natural no objetivo 
de tornar a Europa um lugar que 
foque na promoção do cresci
mento e acordos contrao mal-es
tar social", comentou Letta. Se
gundo ele, é possível incentivar o 
crescimento sem elevar a dívida 
pública. 

PIB vai contrair 1,4% em 2013 
O Produto Interno Bruto (PIB) da 
Itália deve crescer moderada
mente em 2014, sustentado pela 
demanda doméstica, depois de 
sofrer contração este ano, segun
do projeções do Istat, instituto de 
estatísticas do país. Em comuni
cado, o Istat disse prever que a 
economia italiana terá expansão 
de 0,7% em 2014, após recuar 
1,4% em 2013. Na análise do Istat, 
a decisão do ex-primeiro-minis-
tro Mario Monti de pagar uma 

grande parte de créditos comer
ciais devidos pelo governo italia
no a empresas do setor privado 
"pode ter efeitos de expansão 
moderada" em2014. 

Na última sexta-feira, a Comis
são Europeia previu que o PIB ita
liano sofrerá retração de 
1, 3% este ano, antes de 
crescer0,7%em2014.Já 
a taxa de desemprego 
da Itália deverá atingir 
11, 9% em 2013, alta de 
1,2 ponto porcentual 
ante o ano passado, e 
avançar ainda mais em 
2014, para 12,3%, de 
acordocomolstat. 

Dívida pública da Grécia 
A dívida da Grécia continua "alta 
demais" e os compromissos da 
Europa para dirninuí-la são 
bem-vindos, afirmou o Fundo 
Monetário Internacional (FMI) 
na últimarevisão do programa de 
resgate do país. 

O comentário, feito no fim de 
um relatório de quatro páginas, 
marca o lançamento de uma dis
cussão formal e abertasobre o en
volvimento futuro do setor oficial 
no pacote da Grécia, de 173,5 bi
lhões de euros (US$ 227,5 bi
lhões) . Isso significa que os países 
da zona do euro que financiaram 
aajudapoderãoterprejuízoscom 
os empréstimos, algo que teria 
impacto político em países cre
dores como aAlemanha. 

No ano passado, autoridades 
europeias fizeram uma vaga refe
rência à possibilidade de a dívida 
da Grécia ser reavaliada no futuro 
e se comprometeram a manter o 
país financiado até que Atenas 

consiga retomar o acesso aos 
mercados, desde que continue 
cumprindo as exigências de seu 
programadeajuda. 

"É muito bem-vindo que os 
parceiros europeus da Grécia te
nham agora aceitado que o país 

possaprecisardesignifi-
cativo suporte adicional 
para restaurar a susten
tabilidade da dívida, e 
que eles tenham se com
prometido aofereceralí-
vio adicional" para al
cançar o objetivo de re
duzir a dívida grega para 
menos de 110% do Pro

duto Interno Bruto (PIB) até2020, 
disse o Fundo. 

O FMI, que patrocina o pacote 
da Grécia junto comazonado eu
ro, mas com um papel proporcio -
nalmente pequeno, disse que a 
Grécia teve um avanço "excep
cional" no controle dos gastos, 
mas a melhora veio por meio "de 
canais recessivos". 

Além disso, o Fundo, com sede 
em Washington, criticou Atenas 
por não conseguir resolver a 
questão da evasão fiscal e pelas 
reformas estruturais "insuficien
tes", e apelou ao país que supere o 
"tabu" de dispensar funcionários 
públicos. 

"Enquanto o reequilíbrio da 
economia tem sido associado ao 
forte aumento do desemprego no 
setor privado, principalmente 
entre os jovens, o setorpúblico in
chado foi poupado em função de 
um tabu em relação a demissões", 
afirmou o FMI no relatório. O Par
lamento grego recentemente 
aprovou umalei que abre o cami
nho para a demissão de servido

res públicos. Embora a Grécia 
precise fazer mais economia até 
2016 para atingir a meta de supe
rávit público primário de 4,5% do 
PIB, o FMI diz que não há mais es -
paço para aumentar impostos e 
quase não há mais espaço para 
cortar aindamaisasdespesasdis-
cricionáriasdogoverno. 

O relatório afirma ainda que o 
profundo e rápido ajuste fiscal da 
Grécia levou o país a uma reces
são bem mais grave do que o es
perado. A Grécia está em seu sex
to ano consecutivo de recessão, 
comaeconomiatendoencolhido 
maisde20%desde2008. 

Revisão em Portugal 
UE começa amanhã a revistar 
programa de ajuda a Portugal 

Bruxelas, 06 (AE) - A revisão 
do programa de ajuda de Por
tugal pode não ser concluída 
a tempo de os ministros de fi
nanças europeus aprovarem 
o próximo desembolso para 
Lisboa em reunião marcada 
para a semana que vem, infor
mou nesta segunda-feira Si-
monO'Connor, umporta-voz 
da Comissão Europeia 

Uma equipe de inspetores da 
troica de credores internacionais, 
que inclui a comissão, o Banco 
Central Europeu (BCE) e o Fundo 
Monetário Internacional (FMI), 
chegará a Portugal hoje para ava
liar as últimas medidas de auste-
ridadedogovernoportuguês. 
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Merkel reconhece pela 
1a vez que crise levará 
anos para ser superada 

BERLIM 

A chanceler da Alemanha, An
gela Merkel, disse ontem que le
vará anos para a zona do euro 
superar a atual crise da dívida 
soberana. "Isso ainda vai se ar
rastar por um período. Vai levar 
anos, não dias", disse ela duran
te um encontro com estudan
tes. Segundo a líder alemã, esse 
é o período necessário para que 
as reformas econômicas que es -
tão sendo implementadas ago-
raproduzam resultados. 

Merkel reconheceu que a 
economiaalemã não será capaz 
de se isolar da recessão no resto 
daEuropa. "SeaEuropanãoes-
tá bem, nós também não esta
mos bem". Segundo ela, a Ale
manha pode evitar essa contra-
corrente "talvez por dois anos", 
mas não no médio prazo. A 
chanceler prometeu manter a 
zona do euro unida, já que a 
moeda única é "indispensável" 
para o país, mas ressaltou que os 
recursos daAlemanha para aju
dar seus vizinhos não são ilimi
tados. 

Esforço pelo euro 
As bolsas europeias fecharam 
em baixa quase generalizada 
ontem, após mais uma rodada 
de dados fracos da zona do euro, 
com a liquidez reduzida por um 
feriado em Londres, cujos mer
cados financeiros não opera
ram. O índice pan-europeu 
Stoxx600teve umaligeira queda 
de0,02%,para300,97pontos. 

Novos indicadores econômi
cos divulgados mais cedo na 
Europa reforçaram a percepção 
de fragilidade da economia lo

cal. As vendas no varejo da área 
do euro em março, por exem
plo, caíram 0,1 % ante o mês an
terior e foram também 2,4% 
menores que um ano antes. 

Além disso, a atividade eco
nômica do bloco de 17 países 
continuou contraída em abril, 
embora o chamado índice dos 
gerentes de compras (PMI, na 
sigla em inglês) da região tenha 
avançado de 46,5 em março pa
ra 46,9 em abril, superando aex-
pectativadosanalistas. 

Diante dos últimos números, 
o presidente do Banco Central 
Europeu (BCE), Mario Draghi, 
comentou que a instituição vai 
continuar avaliando os próxi
mos indicadores econômicos 
na zona do euro e está pronta 
para agir novamente, se houver 
necessidadeparagarantirama-
nutenção do euro. Na quin
ta-feira, o BCE anunciou um es
perado corte de 0,25 ponto por
centual em sua taxa básica de 
juros, para 0,50%, uma nova mí-
nimanistórica. 

O BCE vai fazer "tudo o que 
for necessário" para o euro so
breviver, disse nesta segun
da-feira a autoridade do BCE 
Yves Mersch, embora tenha si
do cauteloso ao enfatizar os li-
mitesdapolíticamonetária 

Em um discurso intitulado 
"O euro e o BCE: perspectivas e 
desafios à frente", Mersch disse 
que é essencial para a Europa 
completar a união bancária e 
adotar novas medidas para a 
união fiscal, com um pouco de 
união política, para comple-
mentaro papel do BCE. 
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Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 7 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A10.




