
A Grécia recebeu o total de ¤ 26,5
bilhões (US$ 34,3 bilhões) em
ofertas para a recompra de dívi-
da no fechamento dos negó-
cios em 7 de dezembro, afir-
mou, ontem, à Reuters uma au-
toridade sênior da Zona do Eu-
ro, acrescentando que o preço
foi o equivalente a 33,4% do va-
lor de face dos bônus.

A oferta de recompra foi es-
tendido até hoje, com o que o
país busca mais ofertas de seus
detentores de títulos depois de
ter ficado um pouco abaixo da
meta para recolher papéis no
valor de ¤ 30 bilhões, a um cus-
to de apenas ¤ 10 bilhões.

A recompra foi concebida
para fornecer cerca de metade
do pacote de ¤ 40 bilhões de
alívio de dívida para Atenas
acertado no mês passado pela
União Europeia (UE) e pelo
Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI).

Seu sucesso é crucial para
garantir que a dívida da Gré-
cia seja colocada num passo
sustentável e - mais imediata-
mente - para destravar a ajuda
muito necessária para o país.

“Estamos confiantes de que
ainda há escopo para ofertas
adicionais por investidores do-
mésticos e internacionais para
garantir uma recompra de dívi-
da de sucesso”, disse o porta-
voz da Comissão Europeia, Si-
mon O'Connor.

Ministros das Finanças da
Zona do Euro vão se reunir em
Bruxelas para revisar a opera-
ção de recompra e divulgar
formalmente o próximo de-
sembolso de empréstimos à
Grécia sob seu segundo progra-
ma de resgate internacional.

A oferta iria acabar na sexta-
feira. A agência de dívida grega
a estendeu para até as 10 horas
de hoje (horário de Brasília). ■

A economia da China provavel-
mente ultrapassará a dos Esta-
dos Unidos em menos de duas
décadas, enquanto a Ásia supera-
rá a América do Norte e a Euro-
pa combinadas no poder global
até 2030, informou um relatório
da inteligência americana. “En-
quanto isso, as economias da Eu-
ropa, do Japão e da Rússia de-
vem continuar com seu declínio
relativo lento”, diz o documento
divulgado ontem.

O relatório Global Trends
2030: Alternative Worlds (Ten-
dências Globais 2030: Mundos Al-
ternativos) foi publicado pelo
Conselho Nacional de Inteligên-
cia, braço analítico do Gabinete
do Diretor de Inteligência Nacio-
nal, do governo dos EUA.

Além da opinião de analistas
de inteligência americanos, o
relatório inclui os pontos de vis-
ta de especialistas estrangeiros
e pode ser lido (em inglês) no si-
te http://www.dni.gov/nic/
globaltrends.

Esse é o quinto relatório de
uma série - o anterior foi divul-
gado em 2008 - que pretende es-
timular o “pensamento estraté-
gico” entre os tomadores de de-
cisão e não prever o futuro. Os

relatórios coincidem de forma
proposital com os anos de elei-
ção presidencial para oferecer
insights sobre tendências glo-
bais aos novos governos.

Apesar do poder econômico
da China, os EUA devem reter
seu status de superpotência,
porque ainda é o único país ca-
paz de formar coalizões e mobi-
lizar esforços para lidar com os
desafios globais, afirmaram os
analistas. “A China não substi-
tuirá os EUA em um nível glo-
bal”, disse em um briefing à im-
prensa Mathew Burrows, conse-
lheiro do Conselho Nacional de
Inteligência. “Ser a maior potên-
cia econômica é importante,

mas não é necessariamente a
maior potência econômica que
sempre será a superpotência.”

“Como a maior potência econô-
mica do mundo, espera-se que a
China permaneça à frente da Ín-
dia, mas a diferença pode come-
çar a chegar perto do fim em
2030”, lê-se no documento.

“A taxa de crescimento eco-
nômico da Índia deve subir, e a
China, desacelerar. Em 2030, a
Índia poderá ser a potência eco-
nômica ascendente que a Chi-
na é considerada hoje. A taxa
atual de crescimento econômi-
co da China -de 8% a 10% -
provavelmente será uma lem-
brança distante até 2030.”

Acredita-se que o crescimen-
to econômico nos mercados
emergentes promova a inova-
ção tecnológica e aumentará o
fluxo de empresas, ideias, em-
presários e capital para os paí-
ses em desenvolvimento, diz o
relatório. “Durante os próxi-
mos 15-20 anos, é provável que
mais atividade tecnológica se
mude para o mundo em desen-
volvimento, enquanto as multi-
nacionais focam nos mercados
emergentes de crescimento
mais rápido e corporações chi-
nesas, indianas, brasileiras e de
outras economias emergentes
se tornem internacionalmente
competitivas.” ■

ABISMOFISCAL

Obama recebe líder republicano na Casa Branca

Inteligência dos EUA vê China
como líder global até 2030

O presidente dos EUA, Barack Obama, reuniu-se com o presidente da

Câmara dos Deputados, o republicano John Boehner, no domingo, na

Casa Branca, para negociar formas de evitar o “abismo fiscal”. Os dois lados

recusaram-se a fornecer mais detalhes sobre a reunião. “Esta tarde, o

presidente Obama e o presidente da Câmara, Boehner, reuniram-se na

Casa Branca para discutir esforços para resolver o abismo fiscal,” disse,

laconicamente, o porta-voz da Casa Branca Josh Earnest. Reuters

Meta do governo
grego é recolher
títulos no valor
de ¤ 30 bilhões,
desembolsando

apenas ¤ 10 bilhões

Yuri Gripas/Reuters

Grécia já
recomprou
¤ 26,5 bi
em bônus

Mark Ralston/AFP

País pagou apenas 33,4% do
valor de face dos títulos e
estendeu a operação por dois dias

Relatório também indica que
corporações brasileiras vão se
tornar competitivas no exterior

A União Europeia recebeu, ontem, o Prêmio Nobel da
Paz, homenageada pelo comitê norueguês que olhou
além do mal-estar econômico atual da Europa e
reconheceu as décadas de estabilidade e democracia
após os horrores de duas guerras mundiais.AUEenviou
trêsdeseuspresidentesàcerimôniaemOsloparaa
premiação,quealgunscríticos,incluindooex-prêmio
NobelDesmondTutu,disseramnãosermerecida.
“Sessentaanosdepaz.Éaprimeiravezqueissoaconteceu
nalongahistóriadaEuropa”,disseHermanVanRompuy,
presidentedoConselhoEuropeu.“Osfatosprovamquea
UniãoEuropeiaéuminstrumentodepazdeprimeira
ordem”,afirmouVanRompuy,querecebeuoprêmio
juntamentecomopresidentedaComissãoEuropeia,
JoséManuelBarroso,eMartinSchulz,presidentedo
ParlamentoEuropeu.Apartirdeapenasseispaísesque
concordaramemjuntarsuasproduçõesdecarvãoeaço
nosanos1950para27Estados-membros—e28assim
queaCroáciasejuntar em2013 —,aUEagoraseestende
dePortugalatéRomênia,FinlândiaeMalta. Reuters

“CONTINENTE DA PAZ” RECEBE O NOBEL

Jan Strupczewski, Reuters

Bruxelas

Tabassum Zakaria, Reuters

Washington

Reuters

Casaldenoivosassisteademonstraçãofolclóricaem Pequim
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 dez. 2012, Mundo, p. 37.
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