
Abe vê recuperação lenta do Japão
O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, disse ontem à AFP que as

políticas econômicas que seu governo estimula “são a única solução”

para reativar a economia nipônica, que considera o “motor” da atividade

mundial. Questionado sobre a avaliação recente do FMI que cita

“riscos consideráveis”, Abe afirmou que a política que estimula há seis

meses é a “única possível” e que a economia “se recupera lentamente”.

A China está comprometida
em acelerar a reforma
econômica, agir mais rápido
para ser uma economia guiada
pelo consumo e expandir as
importações, enquanto se opõe
fortemente a todas as formas
de protecionismo, afirmou,
ontem, o vice-primeiro-ministro
do país, Zhang Gaoli.

Segunda maior economia do
mundo, o país irá nos próximos
cinco anos importar US$ 10
trilhões e investir US$ 500

bilhões no exterior, afirmou Zhang
ao fórum de líderes empresariais
Fortune 500, em Chengdu.

“Vamos acelerar a mudança
do modelo de desenvolvimento”,
afirmou, acrescentando que
o país trabalhará para expandir
a demanda do consumidor.

Ele também destacou
destacando a necessidade de
desenvolvimento estável para
aliviar o "estresse" na economia
acumulado durante os longos anos
de crescimento rápido. Reuters

ToruHanai/Reuters

AComissãoEuropeia(CE)“diver-
ge totalmente” de alguns pontos
fundamentaisdorelatóriodoFun-
do Monetário Internacional (FMI)
sobre o primeiro resgate à Grécia
(2010), voltando a se confrontar
com a instituição. “Estamos em
totaldesacordocomaideiadeque
nãoforamfeitososesforçosneces-
sários para identificar as reformas
estruturaiseimpulsionarocresci-
mento”, disse o porta-voz da CE,
Simon O’Connor.

O FMI admitiu em um relató-
rio divulgado na quarta-feira im-
portantes erros em 2010, mas
também culpa seus sócios gregos
e europeus por eles, afirmando
que não estavam preparados pa-
ra a crise e as difíceis decisões
que tinham que tomar. Entre as
críticas, a análise menciona a re-
sistência dos países da Zona Euro
a que o perdão da dívida pública
nas mãos de investidores priva-
dos não fosse aplicado.

O Fundo disse ainda que ha-
via problemas de coordenação
com Bruxelas e o BCE sobre esse
primeiro resgate de 110 bilhões

deeuros. O FMIparticipou desse res-
gate junto com a União Europeia
(UE) e o Banco Central Europeu
(BCE), o grupo conhecido como a
“troika”, e quando este fracassou,
voltou a participar em 2012.

O segundo resgate implicou um
perdão de 100 bilhões de euros da
dívida contraída com credores do
setor privado.

No que qualificou como uma
“reação muito preliminar”,
O'Connor afirmou que o objetivo
doresgategregode2010era“garan-
tir a permanência da Grécia na Zo-
na do Euro”.

A CE considerou o relatório pu-
blicado pelo FMI como não oficial e
que “foi realizado por técnicos”.

Ontem,oFundo amenizouodocu-
mento ao garantir que atroika funcio-
nou e funciona bem. Com “nossos só-
cioseuropeus,aprendemos,nosadap-
tamos e acredito que o programa
atual reflete isso”, afirmou o porta-
voz do FMI, Gerry Rice.

Contudo, esta não é a primeira
vez que o FMI e a CE discordam em
suas análises ou no mea culpa: no
começo do ano, o economista che-

fe do Fundo, Olivier Blanchard,
afirmou que os pronósticos do FMI
subestimaramoimpactodaausteri-
dade nos países europeus. Ou seja,
que a austeridade tinha agravado a
recessão mais que o previsto. Nesse
caso,odocumento tambémnãore-
fletia a posição oficial do FMI.

Umdosmomentosdemaiorten-
são entre o FMI e a UE aconteceu
durante o polêmico resgate do Chi-
pre em março. A troika foi muito
criticada por sua gestão do resgate
de 17 bilhões de euros ao Chipre,
equivalente ao PIB da ilha, que, em
um primeiro momento, previa ta-
xar os depositantes de menos de
100.000euros,o queéilegal segun-
do a garantia de depósitos euro-
peia.OacordofoirejeitadopeloPar-
lamento cipriota,deixando em evi-
dência a falta de coordenação entre
a troika e as autoridades da ilha.

O Eurogrupo teve que aprovar
um segundo plano de resgate para
o país, que prevê que as perdas se-
jam assumidas pelos depositantes
com mais de 100.000 euros, acio-
nistas e portadores de títulos da dí-
vida. AFP

União Europeia e FMI
voltam a se confrontar
sobre socorro à Grécia
Comissão Europeia, órgão executivo da UE, reage a afirmações do Fundo de
que houve problemas de coordenação no fracassado resgate grego em 2010

Importações de US$ 10 tri
e investimento de US$ 500 bi
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”ÚNICA SOLUÇÃO POSSÍVEL”

LojafechadaemAtenasduranteprotestoscontraascondiçõesdonovoresgatedaGréciaem2012
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 jun. 2013, Mundo, p. 27.




