
Espanha e França marcaram
um ponto ontem depois que os
ministros europeus da Pesca al-
cançaram um acordo para man-
ter as controversas ajudas ao
desmantelamento ou à moder-
nização da frota, após mais de
dois dias de árduas negocia-
ções em Luxemburgo.

Um compromisso de acordo
sobre uma “proposta apoiada
por quase todos os Estados” em
relação às ajudas ao setor para
o período 2014-2020 foi alcan-
çado, anunciou o ministro ci-
priota da Pesca, Sofoclis Aletra-
ris, em uma coletiva de impren-
sa na madrugada de ontem.

As negociações para alcan-
çar um acordo definitivo conti-
nuarão no Parlamento Euro-
peu (PE). Os líderes europeus
ainda devem definir a quanto

se elevará o Fundo europeu ma-
rítimo e pesqueiro (FEMP), que
deve se aproximar dos ¤ 6,5 bi-
lhões entre 2014-2020.

Redução da sobrepesca
De um lado estão os países que
defendem as ajudas ao des-
mantelamento (paralisação
temporária ou definitiva da
frota pesqueira) ou a moderni-
zação das embarcações, com
Espanha e França na lideran-
ça. Do outro os opositores, en-
tre eles Reino Unido, Holan-
da, Alemanha e a Comissão Eu-
ropeia (CE), que acreditam
que diante de um orçamento
reduzido pela crise europeia é
necessário destinar a ajuda a
propostas inovadoras e que
não estimulem a sobrepesca.

Na madrugada desta quarta-
feira foi alcançado um com-
promisso que busca equilibrar
as duas posturas: sim à ajuda
ao desmantelamento e à mo-

dernização, mas apenas com
a obediência de rigorosas con-
dições.

De acordo com as fontes di-
plomáticas consultadas pela
AFP, penas três países vota-
ram contra: Alemanha, Bélgi-
ca e Malta. ■ AFP

A União Europeia (UE) negou
ontem que tenha havido acordo
entre a Grécia e seus credores,
pouco depois de o governo gre-
go afirmar que tinha obtido jun-
to à troika (Banco Central Euro-
peu (BCE), Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) e União Euro-
peia (UE) um prazo adicional de
dois anos para fazer seu ajuste
orçamentário.

“As negociações com a Gré-
cia avançaram significativamen-
te, mas ainda res-
tam assuntos pa-
ra serem resolvi-
dos antes que o
acordo seja alcan-
çado”, disse o
porta-voz comu-
nitário, Simon
O’Connor em sua
conta no twitter.
O presidente do Banco Central
Europeu, Mario Draghi, tam-
bém negou o acordo.

“A análise ainda não termi-
nou. Entendo que houve avan-
ços, mas ainda faltam coisas a
serem determinadas”, decla-
rou Draghi durante uma rápi-
da coletiva de imprensa no
Bundestag (Parlamento ale-
mão) em Berlim.

A Grécia havia anunciado

pouco antes, que tinha obtido
um prazo adicional de dois
anos para seu ajuste orçamen-
tário. Dessa forma, o país teria
até 2016, ao invés de 2014, pa-
ra reduzir o déficit orçamentá-
rio de 9,4% do PIB no final de
2011 a menos de 3%.

“O pacote de novas econo-
mias foi completado e obtive-
mos um prazo para o ajuste or-
çamentário”, afirmou o minis-
tro grego de Finanças, Yannis

Strournaras, ao
parlamento. Se-
gundo uma fonte
ministerial esse
prazo é de dois
anos, como ha-
via pedido o go-
verno grego.

Em troca des-
se novo prazo,

Stournaras disse ter negocia-
do um projeto de acordo com
o trio de credores que prevê
um novo ajuste orçamentário
de ¤ 13,5 bilhões em dois
anos, a maioria dos quais será
aplicado em 2013 para que o
país tenha acesso a uma parce-
la vital da ajuda de ¤ 31,5 bi-
lhões da União Europeia e do
Fundo Monetário Internacio-
nal. ■ AFP

Fundo pesqueiro deve chegar a¤6,5 bilhões

UniãoEuropeia nega que tenha
concluído acordo comaGrécia

Fundo europeu marítimo e
pesqueiro deve chegar a ¤ 6,5
bilhões entre 2014 e 2O2O

Divulgação

Alheios à crise, turistas visitam a colina da Acrópole, onde flutuam as bandeiras
da ONU e da Grécia na celebração, ontem, do Dia das Nações Unidas.
Diante das drásticas medidas de austeridade, a população das principais cidades
gregas tem ido às ruas quase todos os dias protestar contra o governo.Agências

O novo programa de compra de tí-
tulos do Banco Central Europeu
(BCE) não causará inflação nem
comprometerá a independência
do banco, afirmou o presidente
da autoridade monetária, Mario
Draghi, a legisladores alemães on-
tem. Em declarações preparadas
para o início de sua reunião com
os parlamentares, Draghi tratou
ponto a ponto das preocupações
deles com o programa, conheci-
do como Transações Monetárias
Diretas (OMT, na sigla em inglês).

“As OMTs não levarão a um fi-
nanciamento disfarçado de go-
vernos....As OMTs não compro-
meterão a independência do
BCE”, disse ele em comunica-
do. “As OMTs não criarão riscos
excessivos para os contribuin-
tes da Zona do Euro. As OMTs
não levarão à inflação”, acres-
centou. ■ Paul Carrel, Reuters

Yannis Behrakis/Reutes

Pelo acordo, país
teria até 2016 para

reduzir o déficit
orçamentário

a menos
de 3% do PIB

Líderes europeus
devem definir a
quanto se elevará o
fundo pesqueiro, que
deve se aproximar de
¤ 6,5 bilhões até 2020

BCE justifica
a compra
de títulos

Desmentidodesautoriza informaçãodogovernogregodequeconseguiramais dois anospara implantar ajustes
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Sofoclis: compromisso foi apoiado por “quase todos” os países
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A dívida pública da Eurozona
aumentou no segundo trimes-
tre de 2012 e alcançou 90% do
Produto Interno Bruto (PIB), de-
pois de ter registrado 88,2% no
início do ano, segundo a agên-
cia de estatísticas Eurostat.

A lista dos países com maior
dívida pública em relação ao PIB
é liderada pela Grécia (150,3%
no segundo trimestre), seguida
por Itália (126,1%), Portugal
(117,5%) e Irlanda (111,5%). Es-
tônia (7,3%) e Luxemburgo
(20,9%) são os países com me-
nor dívida pública da UE.

A Espanha tem uma dívida
pública de 76% do PIB, mas re-
gistrou uma alta de 9,3% na
comparação com o primeiro
trimestre.

¤ 1,5 bilhão para Portugal
O FMI anunciou ontem a entrega
imediata de uma nova parcela do

empréstimo para Portugal de cer-
ca de¤ 1,5 bilhão no marco do pla-
no de resgate internacional outor-
gado ao país desde maio de 2011.
“O comitê executivo do Fundo
Monetário Internacional comple-
tou hoje a entrega da quinta ava-
liação sobre a performance de
Portugal”, no âmbito do plano de
austeridade imposto após o em-
préstimo concedido em três
anos, no total de ¤ 28,2 bilhões,
informou o FMI em comunicado.

O Fundo Monetário Interna-
cional disse também que publi-
cará hoje seu relatório sobre
Portugal. Em maio de 2011, o
país pediu um resgate interna-
cional ao FMI e à União Euro-
peia, sob a ameaça de uma mo-
ratória da dívida. O total do em-
préstimo alcançou ¤ 78 bilhões.

O plano de austeridade inclui
cortes de gastos, aumento dos im-
postos e reformas da economia,
com as quais o governo de Lisboa
deve demonstrar sua capacidade
de voltar aos mercados no come-
ço do próximo ano. ■ AFP

A economia da China está apre-
sentando uma recuperação len-
ta e constante depois de seu pe-
ríodo mais fraco de crescimen-
to em três anos, sinalizou on-
tem a pesquisa Índice de Ge-
rentes de Compras (PMI), com
os indicadores de novas enco-
mendas e produção no maior
nível em meses.

O PMI do HSBC atingiu 49,1
em outubro, uma máxima de
três meses, mas ainda abaixo da
marca de 50 que separa expan-
são de contração, destacando a
natureza sem brilho da recupe-
ração chinesa.

Na segunda maior economia
do mundo onde a produção in-
dustrial expandiu a uma taxa
anual de 9,2% em setembro, isso
indica que embora as fábricas da
China estejam crescendo, isso
acontece de forma muito mais
lenta do que anteriormente.

“Os mercados podem estar
decepcionados ao perceber que
a recuperação chinesa será gra-
dual e nenhum novo estímulo
está próximo”, disse o econo-
mista sênior e estrategista do
Credit Agricole CIB, Dariusz Ko-
walczyk, em nota a clientes.

O PMI preliminar é o primei-
ro indicador da atividade econô-
mica real desde que dados ofi-
ciais no mês passado mostra-
ram que o crescimento do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) ficou
abaixo da meta no terceiro tri-
mestre - o menor nível desde o
primeiro trimestre de 2009 -
apesar de sinais de fortalecimen-
to em setembro.

A pesquisa PMI captura da-
dos principalmente de indús-
trias menores e orientadas pa-
ra a exportação no setor priva-
do da China. A alta no índice,
junto com aumentos em novas
encomendas e produção - seus
dois maiores subcomponentes
- e a melhora geral nas enco-
mendas de exportação, esto-
ques e preços cobrados, sinali-
zam que um ano de política
econômica voltada ao cresci-
mento e a ajustes na China es-
tá ganhando tração.

O subíndice de novas enco-
mendas atingiu uma máxima de
seis meses, com os estoques de

compras no maior nível desde
junho e os estoques de bens fina-
lizados no patamar mais fraco
desde março. Isso indica que
uma alta nas encomendas acon-
tecerá frente a um aumento na
produção, confirmado por um
rali para uma máxima de três
meses no sub-índice de produ-
ção do PMI.

E reforça as expectativas en-
tre economistas de que, embo-
ra as políticas pró-crescimen-
to permaneçam, elas não se-
rão ampliadas após a transição
da liderança no congresso do
Partido Comunista no próxi-
mo mês. ■ Reuters

O setor privado da Alemanha
encolheu pelo sexto mês segui-
do em outubro, ao passo que as
encomendas à indústria dimi-
nuíram e a demanda por expor-
tações enfraqueceu, mostraram
ontem as pesquisas Índice de
Gerentes de Compras (PMI). O
PMI composto do instituto Ma-
rkit, que mede tanto a atividade
no setor industrial como no se-
tor de serviços, caiu para 48,1
em outubro ante 49,2 no mês an-

terior, mostrou a estimativa pre-
liminar, continuando abaixo da
50, marca piso do crescimento.

A leitura amplia o cenário pes-
simista na Alemanha, onde o go-
verno cortou sua previsão de
crescimento para o ano que
vem, os pedidos à indústria caí-
ram e o desemprego aumentou,
apesar de o sentimento do inves-
tidor ter melhorado e as expor-
tações terem crescido.

“As empresas estão sofrendo
agora, particularmente aquelas
no setor industrial, uma vez que
elas estão debilitadas pela deman-
da muito fraca nos mercados inter-

nacionais”, afirmou o economista-
chefe do Markit, Chris William-
son, em entrevista por telefone.

O índice PMI do setor indus-
trial caiu para 45,7 em outubro an-
te 47,4 no mês anterior, resultado
bem abaixo do consenso das pre-
visões da pesquisa da Reuters, de
48,0, ao passo que as indústrias
produziram menos itens.

A atividade empresarial no se-
tor de serviços também desacele-
rou, passando para 49,3 este mês
ante 49,7 no mês anterior, abaixo
da previsão da pesquisa da Reu-
ters de aumento para 50,0. ■

Michelle Martin, Reuters

Zona do Euro
deve 90% do PIB

Recuperação da China
é lenta, mas constante

Peter Parks/AFP

Francois Lenoir/Reuters

Produção industrial alemã recua
Michele Tantussi/Bloomberg

Feriado islâmicocomcessar-fogonaSíria

Grécia (150,3%), Itália (126,1%) e
Portugal (117,5%) têm as maiores
dívidas, e Estônia (7,3%) a menor

Índice PMI do setor industrial
alemão caiu para 45,7 em
outubro, ante 47,4 em setembro

Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Constatação é da pesquisa PMI, que não prevê novo estímulo à economia

O mediador da ONU e da Liga Árabe para o conflito na Síria, Lakhdar
Brahimi, disse,ontem, ao Conselho de Segurança da ONU que o
presidente sírio, Bashar al-Assad, aceitou um cessar-fogo durante um
feriado islâmico, e que um anúncio oficial será feito posteriormente.
O presidente (Assad) aceitou, o comunicado será divulgado amanhã (hoje)”,
disse um diplomata presente ao encontro a portas fechadas do Conselho
de Segurança, em que Brahimi falou por videoconferência. Reuters

ContinuaaltoopercentualdadívidapúblicasobreoPIBdaEurozona

Mercado emXangai: apesar de lenta, a recuperação continua

Retraçãonasexportaçõestambémprejudicouas fábricasalemãs
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 36-37.




