
China se prepara para ampliar ajuda aos países europeus  
 
Declaração ocorre no momento em que os ministros das finanças da zona do euro analisam 
acordo para liberação de 130 bilhões de euros para a Grécia. 
 
O primeiro-ministro da China, Wen Jiabao, afirmou no encerramento da cúpula China-União 
Europeia, em Pequim, que a China está se preparando para ter um maior envolvimento nos 
esforços para que a Europa saia da crise de dívida soberana atual. No entanto, Wen não 
revelou propostas específicas. As declarações foram a segunda indicação neste mês de que a 
China está considerando contribuir com mais recursos para uma solução da crise europeia. 
 
No dia 2, durante a visita da chanceler da Alemanha, Angela Merkel, a Pequim, Wen disse que 
a China estuda "se envolver mais profundamente" nos esforços para ajudar a zona do euro por 
meio de canais como a o Fundo de Estabilidade Financeira Europeia (EFSF, na sigla em inglês) 
e o Mecanismo de Estabilidade Europeu (ESM, na sigla em inglês). 
 
Wen declarou que o euro é uma importante via de investimentos para o país, que busca 
diversificar suas reservas internacionais, em uma declaração que indica que a China continuará 
usando suas reservas internacionais - de US$ 3,18 trilhões, as maiores do mundo - para 
ajudar a Europa a sair da crise. A China tem sido um firme comprador de bônus do Fundo 
Europeu de Estabilidade Financeira (EFSF) e de países europeus, mas o nível das compras não 
é conhecido. 
 
O presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, durante a cerimônia junto com Wen, 
agradeceu a declaração de apoio do premiê chinês e o fato de a China ter mostrado interesse 
concreto em investir em bônus soberanos europeus ou bônus do EFSF. 
 
Wen também afirmou que é urgente para a China e a União Europeia que se fortaleça a 
cooperação comercial mútua, especialmente diante da desaceleração da economia global. A 
China continuará abrindo o mercado para empresas europeias e acelerará a implementação 
dos direitos de propriedade intelectual, disse Wen, acrescentando esperar que a Europa abra o 
mercado para empresas chinesas. 
 
Recessão 
 
Os resultados do Produto Interno Bruto (PIB) da Grécia e de Portugal no quarto trimestre do 
ano passado divulgados ontem mostraram que os dois países estão sentindo fortemente os 
efeitos das medidas de austeridade que foram forçados a implementar em troca de assistência 
internacional. Em consequência disso, as expectativas com relação ao desenvolvimento 
econômico grego e português pioraram. 
 
A Grécia sofreu mais, com uma queda de 7% no Produto Interno Bruto (PIB) nos três últimos 
meses de 2011, enquanto Portugal teve declínio de 2,7%. Agora os economistas preveem que 
a economia grega tenha se contraído entre 6,7% e 6,8% no ano passado, mais do que a 
queda de 5,5% prevista anteriormente. Quanto a Portugal, a previsão para 2011 é de 
contração de 1,5%, levemente abaixo da queda de 1,6% prevista pelos economistas, mas para 
2012 a expectativa é de declínio bem maior - de 3,0%. 
 
Se as estimativas para o PIB da Grécia em 2011 se confirmarem, o cálculo atual sobre o déficit 
orçamentário do país vai se mostrar otimista demais. A recessão maior do que a esperada no 
ano passado provavelmente prejudicou a capacidade da Grécia de coletar receitas. Atualmente 
o governo grego reconhece um rombo de 2,5 bilhões de euros no orçamento de 2011 e espera 
encerrar as contas do ano com déficit de 9% do PIB. Mas nas últimas semanas autoridades 
têm indicado que a deficiência vai ficar em torno de 9,2% do PIB. 
 
Com relação a Portugal, a preocupação maior é o ano de 2012, que os economistas dizem que 
será o verdadeiro teste para o país. O déficit orçamentário português precisa ser reduzido para 
4,5% do PIB neste ano, de 9,8% em 2010. Os cálculos sobre 2011 ainda não foram feitos, A ut
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mas as previsões são de que o déficit ficou em torno de 4,0% do PIB graças a uma medida 
extraordinária que não poderá ser repetida neste ano. 
 
Cortes de 325 milhões  
 
O gabinete de governo da Grécia concordou ontem com mais 325 milhões de euros em cortes 
de gastos este ano, para atender às demandas dos credores internacionais, em troca de um 
novo pacote de ajuda. A informação é de uma fonte do governo grego. 
 
O gabinete se encontrou antes da reunião do grupo de ministros de Finanças da zona do euro 
(Eurogrupo), que acontece amanhã na Bélgica. Na ocasião, eles devem discutir a liberação do 
segundo pacote para a Grécia, estimado originalmente em 130 bilhões de euros. 
 
Mas a fonte que participou da reunião do gabinete, disse que o governo grego ainda está 
esperando que a chamada troica de credores internacionais - formada por Comissão Europeia, 
Banco Central Europeu (BCE) e Fundo Monetário Internacional (FMI) - aprove os novos cortes 
de gastos. "As economias vão vir de novos cortes no orçamento de investimentos públicos, nos 
gastos com defesa e saúde", comentou a autoridade. Sob os termos do novo pacote de 
resgate, a Grécia concordou com um corte de gastos de mais de 3 bilhões de euros este ano, 
para compensar rombo no orçamento de 2011. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 15 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. A10. 
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