
A economia da China enfrenta
grandes obstáculos, apesar de o
esfriamento da inflação estar
dando ao governo mais espaço
para mexer no política monetá-
ria, afirmou ontem o primeiro-
ministro do país,Wen Jiabao, se-
gundo a mídia estatal.
Os comentários de Wen se-

guiram-se a uma série de da-
dos divulgados na semana pas-
sada que sugeriram que a eco-
nomia chinesa não se estabili-
zou apesar dos dois cortes de
juros este ano, à medida que o
crescimento da exportações, a

produção industrial e as ven-
das no varejo enfraqueceram
mais em julho.
“Apressão sobre nossa econo-

mia ainda é grande e as dificul-
dades podem durar por algum
tempo”, afirmou Wen durante
uma visita de dois dias à provín-
cia exportadora de Zhejiang.
É habitual que Wen e outras

autoridades visitem cidades ex-
portadoras nos períodos de de-
saceleração econômica. Suas vi-
sitas algumas vezes precedem
mudanças políticas.
Wen afirmou à rede de televi-

são estatal que a queda dos pre-
ços ao consumidor dá a Pequim
mais espaçoparamexernapolíti-
ca monetária. A inflação ao con-
sumidor caiu para o menor nível
em 30 meses em julho, para
1,8%, ante 2,2% em junho. ■

AGrécia, país no olho do furacão
da crise da dívida europeia, quer
pedirdois anosmais a seus credo-
res internacionais, até 2016, para
cumprir seu plano de austerida-
de, afirmou o jornal Financial Ti-
mes em sua edição de ontem, o
que gerou a reação daAlemanha,
quemanteve sua posição contrá-
ria a qualquer concessão quanto
aos prazos. Segundo o FT, se fo-
rem acordados dois anos mais, a
Grécia precisarádeoutros¤20bi-
lhões para quitar suas contas.
O primeiro-ministro grego,

Antonis Samaras, pedirá a revisão
do plano de austeridade imposto
à Grécia em seu próximo encon-
trocomachanceleralemã,Ange-
la Merkel, e com o presidente
francês,FrançoisHollande, na se-
mana que vem, segundo o jornal.
Apesar de não ter havido ne-

nhuma reação oficial em Atenas,
ondeontemfoi umdia festivo pe-
la celebração da festa ortodoxa
deAssunção, aAlemanhanãode-
moroua reagir edisse quenãoes-
tava disposta a dar mais tempo à
Grécia, à espera de novos esfor-
ços por parte do governo.
“ParaMerkel e para todo o go-

verno, o que vale é o memoran-
do de entendimento (DoU, o do-
cumento que fixa as condições

da ajuda), tal e como foi acorda-
do” entre Grécia e seus credores
(União Europeia, FundoMonetá-
rio Internacional, Banco Central
Europeu), disse o porta-voz do
governo, Steffen Seibert, em
uma coletiva.
O relatório da troika será a ba-

se de “qualquer decisão futura”,
disse o porta-voz, com relação
ao relatório esperadopara setem-
bro e no qual os especialistas dos
credores internacionais têm que
avaliar o avançodoplanode ajus-
tes orçamentários.
Frente à rigidez do governo

alemão, o ex-chanceler alemão,
Gerhard Schröder, pediu a seu
paísmais solidariedade para com
aGrécia, emumaentrevista à te-
levisãopública gregaNet. “AAle-
manha tem sido solidária (com a
Grécia), mas espero mais”, disse
Schröder da ilha de Kos (sudes-
te), ondedisse ter idode fériaspa-

ra demonstrar sua solidariedade
comosgregos. “Se aGrécia avan-
çar em suas reformas, é preciso
dar-lhe tempo”, completou.
Ogoverno grego, dirigido pelo

conservador Samaras e apoiado
pelos socialistas e pela esquerda
moderada, tenta fecharumimpo-
pular pacote de cortes de gastos
totalizando ¤ 11,5 bilhões em
2013 e 2014, comoexigemos cre-
dores do país em troca de ajuda.
A Grécia emitiu na terça-feira

¤ 4,063 bilhões em bônus do Te-
souroa trêsmeses,pelosquaispa-
gará 4,43%, contra os 4,28% da
emissão anterior. O objetivo da
transação é permitir que Atenas
honre uma parcela de ¤ 3,2 bi-
lhões com o Banco Central Euro-
peu,nopróximodia 20de agosto.
UE e FMI decidirão em setem-

bro se entregam ou não à Grécia
¤ 31,5 bilhões, comoparte do se-
gundo plano de ajuda para evi-
tar o “default”.
Para obter os ¤ 20 bilhões que

faltam,Atenas propõe financiar-
se com um empréstimo já exis-
tente do FMI, mediante emis-
sões da dívida e atrasando de
2016 a 2020 o início do reembol-
so do primeiro empréstimo de ¤
110 bilhões recebidos da UE e do
FMI, diz o FT. ■ AFP

Dificuldades vão durar,
prevê premiê chinês

Grécia deve pedir mais dois
anos para implantar ajustes
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Wen Jiabao admite que economia
da China enfrenta obstáculos,
apesar da queda da inflação

Pedido de revisão do
plano de austeridade
imposto à Grécia será
feito no encontro
de Antonis Samaras
com Angela Merkel
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 36.




