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BRUXELAS

Os ministros de Finanças dos
países da zona do euro (Eurogru-
po, presidido por Jean-Claude
Juncker) divulgaram comunica-
do na noite de ontem, após en-
contro em Bruxelas, afirmando
que a Espanha deve adiantar seu
programa de redução dos défi-

cits governamentais com corte
adicional de 0,5 ponto porcen-
tual em sua nova meta de déficit.
Segundo a nota, a Espanha “ex-
pressou prontidão para conside-
rar isso” em seu processo de defi-
nição do orçamento.

A Espanha havia concordado
com a meta de déficit orçamentá-
rio equivalente a 4,4% do PIB es-
te ano, mas revisou essa meta pa-
ra 5,8% do PIB, depois de reava-
liar os déficits dos últimos tri-
mestres do ano passado.

Os ministros europeus tam-
bém disseram que a Espanha
comprometeu-se a reduzir seu
déficit a “menos de 3% do PIB”

em 2013. Mais cedo, o ministro
de Finanças espanhol, Luis de
Guindos, havia afirmado que
“não há a menor dúvida sobre o
compromisso do país com a con-
solidação fiscal”.

Calote. Ainda ontem, a Grécia
completou a troca de € 177,2 bi-
lhões em bônus como parte de
um “calote voluntário” com os
credores privados. A troca era
uma condição exigida para rece-
ber o segundo pacote de ajuda de
€ 130 bilhões. Com isso, o país
poderá pagar € 14,4 bilhões em
obrigações que vencem dia 20.
Na operação, investidores troca-
ram bônus por novos com me-
nos da metade do valor e com
vencimentos mais longos, dan-
do uma baixa contábil de € 105
bilhões em títulos gregos que de-
têm. / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Espanha terá de reduzir
déficit, diz Eurogrupo
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Brasil cresce abaixo
do seu potencial,
aponta OCDE
Segundo organização, País avança menos do que a tendência
mundial; entidade também constata desaceleração da China

‘Aperto’. Presidente do Eurogrupo, Juncker (D), brinca com ministro espanhol, Luis de Guindos

● Em queda Ministros de Finanças da
UE quer redução de 0,5
ponto na meta do país;
Grécia completa
troca de bônus da dívida
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O Brasil cresce abaixo do po-
tencial e menos do que a ten-
dência da economia mundial.
A conclusão é da Organização
para Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE),
que ontem divulgou novas pre-
visões e indicou que, ao lado
do Brasil, a China é a única
grande economia com um ce-
nário futuro de desaceleração
na economia.

De acordo com a conclusão da
entidade, a zona do euro já dá os
primeiros sinais de que a crise
pode ter tocado seu ponto mais
baixo e começa a se recuperar,
ainda que de forma tímida.

A entidade com sede em Paris
compila mais de 40 dados econô-
micos dos maiores mercados,
com o objetivo de tentar traçar
as tendências dessas economias
nos próximos seis meses. O indi-
cador, segundo a OCDE, serve
como uma forma de antecipar a
direção que economias estão to-
mando.

Segundo os indicadores, a de-
saceleração da economia brasi-
leira deve ser mantida nos próxi-
mos meses. No ano passado, a
taxa de expansão do Produto In-
terno Bruto (PIB) foi de 2,7%. O
resultado de 2011 foi classificado
como uma decepção e um sinal
de que os emergentes podem
não ter o crescimento que se es-

perava.

Indicador. O Brasil soma 93,2
pontos pelo indicador elabora-
do pela OCDE – que contabiliza
expansão do Produto Interno
Bruto (PIB), projeções, produ-
ção industrial e outros fatores.
Todos os valores abaixo de 100
indicam uma tendência de desa-
celeração na economia. Desde se-
tembro, o Brasil está abaixo do
ponto de aceleração do ritmo de
crescimento. Em janeiro de
2012, o índice brasileiro era 9,8
pontos abaixo do de janeiro do
ano passado, a maior redução en-
tre as grandes economias do
mundo.

No geral, a conclusão dos indi-
cadores é de que há um momen-
to de “mudança positiva” na eco-

nomia mundial, com países in-
dustrializados dando os primei-
ros e tímidos sinais de algum
avanço.

Os avanços são liderados pe-
los Estados Unidos, com taxas
que apontariam uma retomada
da maior economia do mundo. O
Japão, um ano depois do tsuna-
mi que minou os esforços de re-
cuperação, também começa a
dar sinais de crescimento.

Pela primeira vez, porém, a
OCDE aponta que algumas eco-
nomias europeias também se-
guem esse caminho. A zona do
euro, como um todo, teria ape-
nas deixado de cair.

Outras economias em expan-
são são a da Índia e da Rússia,
ambas classificadas como so-
frendo uma mudança positiva
no ritmo de crescimento.

Desaceleração. Já no caso da
China, a segunda maior econo-
mia do mundo, a OCDE aponta
uma “desaceleração” do cresci-
mento, um fato que também
vem preocupando analistas de
mercado e exportadores de todo
o mundo.

Na semana passada, o gover-
no de Pequim anunciou redução
de previsão de crescimento de
8,0% para 7,5% em 2012. Nos últi-
mos anos, a expansão média foi
de 9,0%. O anúncio obrigou as
instituições a revisarem as previ-
sões para o crescimento da eco-
nomia mundial em 2012.

93,2 pontos
é a soma do Brasil no indicador
da OCDE. O valor abaixo de 100
indica uma tendência de
desaceleração econômica

7,5%
é o novo crescimento da China
anunciado pelo governo local na
semana passada. A previsão
anterior era de 8%. Nos últimos
anos, a expansão da economia
chinesa foi de 9%
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 mar. 2012, Economia & Negócios, p. B8.




