
AutoridadesdoBancoCentralEu-
ropeu (BCE) enviaram sinais con-
flitantes sobre as condições que
eles querem que estejam relacio-
nadas ao novo programa de com-
pra de títulos, anunciado há uma
semana.Qualquer compra de bô-
nus governamentais terá como
condiçãoqueopaís interessadoso-
licite ajuda do fundo de resgate da
ZonadoEuro. Isso viria comcon-
trapartidas rigorosas, em mano-
bra cujo objetivo é acalmar os te-
mores alemães sobre a estratégia.
A condicionalidade do plano

“não está ligada a uma série de
medidas a serem tomadas, mas

ao progresso em uma certa dire-
ção”, avaliou, por sua vez, o pre-
sidente do banco central italia-
no, Ignazio Visco, em seminário
na Universidade Roma Tre.
Asdeclarações deVisco condi-

zem com as de outra autoridade
do BCE, o francês Benoit Coeure,
que afirmou no fim de semana
que o programa não envolveria
necessariamente pedidos para
que os países realizem mais cor-
tes, porque alguns já deram pas-
sos fortes nessa direção.
Outromembro do conselho, o

alemão Joerg Asmussen, parece
teradotadoumaposiçãomais du-
ra na sexta-feira passada, dizen-
do que o BCE só comprará títulos
de um país se comprometer com
“reformas duras”. ■ Reuters

A desaceleração nas economias
emergentes China, Índia e Rússia
vai persistir nospróximos trimes-
tres, enquantoasperspectivaspa-
ra a Zona do Euro permanecem
fracas, afirmou ontem a Organi-
zaçãopara aCooperaçãoeDesen-
volvimento Econômico (OCDE),
que reúne os países desenvolvi-
dos. A instituição com base em
Paris afirmou que seu indicador
composto antecedente para a
Chinapermaneceuestável em ju-
lho ante junho em99,1, uma taxa
consistente comumadesacelera-
ção econômica e abaixo da mé-
diade longoprazode 100.O indi-
cador para a Índia também per-
maneceu estável mas no nível
aindamais baixode98,1, enquan-
to o índice para a Rússia caiu pa-
ra 99,1, ante 99,6 em junho.
Países desenvolvidos também

continuarão a enfrentar proble-
masnospróximos trimestre, pre-
vêaOCDE,quena semanapassa-
da reduziu as estimativas de cres-
cimento para a maioria dos paí-
ses doG7, grupo que reúne as se-
te economias mais desenvolvi-
das do planeta, alertando que a
crisedadívida daEurozona se es-
palhou para o centro da região.

“Indicadores antecedentes
compostos, desenhados para an-
tever momentos de viradas na
atividade econômica relativos a
tendência, mostra que a perda
de força deve persistir nos próxi-
mos trimestres na maioria das
principais economias de dentro
e de fora daOCDE”, afirma a or-

ganização em comunicado.
O indicador para os Estados

Unidos caiu para 100,8 ante
100,9. A leitura para a Zona do
Euro permaneceu bem abaixo
da marca de 100, caindo para
99,4 ante 99,5. Em meio às
maiores economias da Zona do
Euro, a Itália foi a que teve de-

sempenho mais fraco, caindo
para 98,8 ante 98,9.

“Altas incertezas”
Em seu boletimmensal divulga-
do ontem, específico sobre a Zo-
na do Euro, o Banco Central Eu-
ropeu (BCE) também afirma
que o crescimento econômico

na Zona do Euro deve permane-
cer fraco e “altas incertezas” es-
tão pesando sobre a confiança,
e acrescenta que as expectati-
vas de inflação permanecem fir-
memente ancoradas.
O BCE manteve sua principal

taxade juros emumamínima re-
cordede0,75%na semanapassa-
da, mas disse que a economia da
Zona do Euro vai provavelmente
contrair mais do que o esperado
nas previsões para este ano.
Como sempre, o editorial do

boletim do banco foi virtual-
mente idêntico ao seu comuni-
cado de política, lido pelo presi-
dente Mario Draghi após sua
reuniãona quinta-feira da sema-
na passada.
Depois de ressaltar que as ex-

pectativas de inflação para as
economias do euro continuam
firmemente ancoradas, o BCE
volta a enfatizar que o cresci-
mento econômicona região “de-
ve permanecer fraco, com as
contínuas tensões nos merca-
dos financeiros e altas incerte-
zas pesando sobre a confiança e
o sentimento.”
“Olhando além do curto pra-

zo, esperamos que a economia
daZonadoEuro se recupere ape-
nas gradualmente”, ressalta o
BCE em seu boletimmensal. ■

Leigh Thomas e Eva Kuehnen
Paris e Frankfurt, Reuters

OCDE e BCE pessimistas com
o futuro da economia global

Oex-campeãomundialdeboxe
peso-pesadoMikeTyson,famoso
nopassadoporserum “badboy”,
temumanovameta: dançare
atuaremmusicais.“Eusemprefui
umcaramauquequeriaserum
bommoço”,disseTyson,de46
anos,nosbastidoresdoFórumde
InvestidoresCLSA,emHong
Kong,estasemana.Elefaloupara
financistasemHongKongsobre
suavidaantesedepoisdoboxe,
suafamíliaesuacarreiradeator,
queincluiummonólogorecente
naBroadway.Perguntadosobreo
quemaiselequerfazeremsua
vida,Tysonfezumabrevepausa
antesde responder:“Querofazer
umpoucodedança,querofazer
algunsmusicais”,provocando
gargalhadas.Reuters

Jaime Reina/AFP

Conselheiros divergem
sobre contrapartidas
Enquanto programa do BCE fala
de ajustes rigorosos, membros do
conselho negam essa exigência

Desaceleração em emergentes coincide com retração ou crescimento fraco dos países desenvolvidos
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Desemprego,o ladomaisdolorosodaretraçãoeconômica,que, segundoaOCDEeoBCE,vai continuar
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14,15 e 16 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 36.




