
O setor industrial da China tem
sido bastante afetado pela desa-
celeração de novas encomendas,
mostraram duas pesquisas com-
plementares, um sinal de que o
ritmo de crescimento na segun-
da maior econo-
mia do mundo vai
enfraquecer tam-
bém no terceiro
trimestre.

A leitura final
do Índice de Ge-
rentes de Compras
(PMI) da indústria
da China paraagos-
to caiu para 47,6 em dados ajusta-
dos sazonalmente, menor nível
desde março de 2009, ante 49,3
em julho e levemente abaixo da
leitura preliminar do índice.

Foi a primeira vez desde no-
vembro de 2011 que o PMI ofi-
cial ficou abaixo da marca de
50, que separa expansão de
contração. Economistas consul-

tados pela Reuters na semana
passada esperavam um recuo
para 50, ante 50,1 em julho.

O PMI do HSBC, por sua vez,
está abaixo de 50 há 10 meses se-
guidos. “Pequim precisa acele-
rar o afrouxamento político pa-
ra estabilizar o crescimento e
impulsionar as condições do
mercado de trabalho”, disse o

economista chefe
do HSBC na Chi-
na, Qu Hongbin,
em comunicado.

Uma das maio-
res preocupações
é a fraqueza em no-
vas encomendas
uma vez que a de-
manda esfria, par-

ticularmente da Zona do Euro.
O subíndice de novas enco-

mendas do HSBC caiu para seu
menor nível desde março de
2009, ajudando a arrastar a
produção de novo a uma con-
tração. O subíndice de produ-
ção do HSBC está em seu me-
nor nível desde março. ■ Lucy
Hornby, Reuters

A Bulgária, o mais pobre integran-
te da União Europeia (UE) adiou,
por prazo indeterminado, seus
antigos planos de adesão ao euro.
Durante entrevistas em Sófia, ca-
pital do país, o primeiro-minis-
tro Boyko Borisov e o ministro de
Finanças Simeon Djankov disse-
ram que a decisão de arquivar o
projeto de entrar para a Zona do
Euro ocorreu em razão da dete-
rioração das condições econômi-
cas e da crescente incerteza so-
bre as perspectivas para o bloco,
além de uma mudança da opi-
nião dos cidadãos da Bulgária,
país que entra no terceiro ano de
um programa de austeridade.

“No momento, não vejo qual-
quer benefício em entrar na Zona
do Euro, apenas custos”, decla-
rou Djankov. “A população quer
saber quem teríamos de resgatar
quando nos unirmos à moeda co-
mum. É muito arriscado para nós
e também não há certeza sobre
quais serão as regras e como elas
devem ser em um ou dois anos”.

A Bulgária foi aplaudida por ter
reduzido seu déficit orçamentá-
rio para 2,1% do Produto Interno

Bruto (PIB) em 2011, com o corte
de salários e aposentadorias. A
economia foi estabilizada por um
conselho monetário que fixa o va-
lor da moeda local, o lev, em rela-
ção ao euro, e obriga o governo a
adotar uma rígida política fiscal.

A decisão do país de adiar seus
planos de adesão ocorre no mo-
mento em que a crise da dívida
na UE já fez com que outros paí-
ses europeus, fiscalmente caute-
losos, desistissem de adotar a
moeda única. O primeiro-minis-

tro da Lituânia, Andrius Kubi-
lius, disse na semana passada
que seu país só vai adotar o euro
quando “a Europa estiver pron-
ta”, sinalizando que seu governo
perdeu o entusiasmo anterior. Is-
so aconteceu após um comunica-
do do primeiro-ministro da Letô-
nia, Valdis Dombrovskis, de que
seu governo vai decidir sobre a
adesão em 2013, em contraste
com a promessa anterior, que
era de entrar para a Zona do Euro
em 2014. ■ Agência Estado

O ministro de Finanças de Chi-
pre, Vassos Shiarly, disse que o
país vai discutir com uma dele-
gação de inspetores internacio-
nais ainda este mês, quando a
chamada troica deve retornar à
ilha mediterrânea para avaliar
um programa de resgate.

Falando a jornalista em Nicó-
sia, Shiarly disse que vai conver-
sar com a troica — formada por
Comissão Europeia (CE), Banco
Central Europeu (BCE) e Fundo
Monetário Internacional (FMI) —
no dia 17 de setembro, quando a
delegação chega ao país.

Chipre pediu formalmente aju-
da à União Europeia e ao FMI em
julho, para ajudar o debilitado sis-
tema bancário do país, afetado
pela crise na vizinha Grécia. A ex-
posição dos bancos cipriotas à
Grécia representa quase 40%
das suas operações.

Estima-se que Chipre vai preci-
sar de uma ajuda de pelo menos
¤ 13 bilhões, sendo¤9 bilhões pa-

ra os bancos e ¤ 4 bilhões para o
próprio governo. O país preten-
de reduzir o déficit orçamentário
para 3,5% do PIB este ano.

Com a dívida do governo clas-
sificada no grau especulativo pe-
las três principais agências de ra-
ting, Chipre está basicamente ex-
cluído dos mercados internacio-
nais de títulos. Ao mesmo tempo
em que busca ajuda da UE, o país
também está negociando um em-
préstimo bilateral com a Rússia.

Segundo Shiarly, os russos
“ainda examinam” a possibilida-
de de conceder um empréstimo
ao país. ■ Agência Estado
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Índice de Gerentes de Compras
(PMI) de agosto caiu para 47,6,
menor nível desde março de 2009

Governantes búlgaros não veem
benefícios em adotar a moeda
comum, apenas custos

Do total, ¤ 9 bilhões serão
destinados a salvar bancos e
¤ 4 bilhões para o próprio governo

Divulgação

Desde novembro,
é a primeira vez
que o PMI fica

abaixo de 50, que
separa expansão

de contração

DIRETORA SAUDITA EM VENEZA

Andaluzia, a região mais povoada da Espanha, anunciou que pedirá
uma antecipação de ¤ 1 bilhão do Estado central antes da colocação
em andamento do plano de ajuda às regiões. “Enquanto se definem
as condições nas quais as comunidades autônomas podem acudir
ao Fundo de Liquidez Autônomo, a Andaluzia quer esta antecipação
para obter liquidez”, declarou aos jornalistas, em Sevilha,
Susana Díaz, uma das dirigentes do governo andaluz. AFP

Shiarly:país tambémnegocia
empréstimocomaRússia

Borisov:écrescenteaincertezasobreaperspectivadaZonadoEuro

 Terça-feira, 4 de setembro, 2012 Brasil Econômico 37

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 37.




