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IMF urges Italy to enforce spending cuts

FMI estimula a Itália a esforçar no corte de
gastos

The International Monetary Fund (IMF) has asked
O Fundo Monetário Internacional (FMI) pediu para a
Italy to ensure "decisive implementation" of spending Itália assegurar uma “decisiva implementação” de
cuts to reduce the country's debt.
corte de gastos para reduzir o débito do país.
Its comments come as concerns continue that Italy
may be the next country to be hit by the eurozone's
debt crisis.

Seus comentários chegam enquanto preocupações
continuam que a Itália possa ser o próximo país a ser
batido pela crise do débito da zona do euro.

The IMF also said that Greece needs an additional
71bn euros ($100bn; £62.5bn) in EU aid and 33bn
euros from private creditors.

O FMI também disse que a Grécia necessita de um
adicional de 71 bilhões de euros da União Europeia e
uma ajuda de 33 bilhões de euros de credores
privados.

And it pushed back Greece's return to the capital
markets to 2014.

E isto empurrará de volta o retorno da Grécia para o
mercado de capitais em 2014.

The international lender said in a report that it
intended to continue its financing to Greece, but
predicted a deeper recession in the country this year
than previously thought, with the economy
contracting 3.9%.

O emprestador internacional disse em um relatório
que ele pretende continuar seu financiamento para a
Grécia, mas prevê uma profunda recessão no país do
que anteriormente pensado, com a economia
contraindo 3,9%.

Separately, credit ratings agency Fitch downgraded
Greece deeper into junk territory, citing "the absence
of a new, fully-funded and credible EU-IMF
programme" for the country.

Independentemente, a agência de avaliação de crédito
Fitch desceu profundamente a Grécia para o
território do lixo, citando “a ausência de um novo,
profundo e crível programa do FMI-União Europeia”
para o país.

It cut Greece's rating by three notches from B+ to
Ela corta a avaliação da Grécia de B+ para CCC, uma
CCC, a rating that implies a substantial risk of default. avaliação que implica um substancial risco de falta de
pagamento.
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Anotações
EU = abreviatura em Inglês para União Europeia.
Default = padrão, falta de pagamento.

