
O progresso da Grécia em cum-
prir as obrigações do resgate inter-
nacional foi analisado, ontem, pe-
lo Banco Central Europeu (BCE),
ao mesmo tempo em que a Alema-
nha minimizou as declarações de
seu próprio ministro das Finanças
de que outro programa de auxílio
é necessário.

A visita a Atenas de Joerg As-
mussen, membro do conselho
executivo do BCE, focou princi-
palmente em checar se a Grécia
está cumprindo as condições pa-
ra uma parcela programada de di-
nheiro em outubro. Mas ela ocor-
reu um dia depois de o ministro
das Finanças da Alemanha, Wolf-
gang Schaeuble, ter dito em públi-
co que a Grécia vai precisar de um
terceiro resgate.

A Grécia já recebeu dois resga-
tes desde 2010, no valor de 240 bi-
lhões de euros em acordos coorde-
nados pelo BCE, pela União Euro-
peia e pelo Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI).

Asmussen se encontrou com o
ministro das Finanças da Grécia
depois de falar com o presidente
do banco central, como parte das
discussões sobre o progresso tor-
tuoso da Grécia com suas refor-
mas, redução de déficit e de apoio
aos seus bancos antes que o novo
auxílio seja liberado em outubro.

Em Berlim, o Ministério das Fi-
nanças da Alemanha buscou mi-
nimizar os comentários de
Schaeuble sobre o resgate, dizen-
do que a zona do euro irá fazer
uma nova análise do programa de
auxílio à Grécia em meados de
2014 e que Berlim não está ciente
de qualquer discussão sobre a ma-
neira de estruturar novo pacote
de resgate.

Ao ser requisitado a comentar
o comentário do ministro das Fi-
nanças alemão sobre a possibili-
dade de um novo socorro à Gre-
cia, feito no dia anterior, Asmus-
sen disse que o assunto não foi
discutido nas conversas com o
ministro das Finanças grego,

Yannis Stournaras, durante sua
visita a Atenas.

“Nós não discutimos isso, foca-
mos em tornar o programa atual
um sucesso, em mais crescimen-
to e empregos”, disse ele.

Asmussen se recusou a entrar
na discussão sobre um terceiro pa-
cote de ajuda ao governo grego, di-
zendo que não tem nada a acres-
centar à decisão do Eurogrupo
em novembro do ano passado que
prometeu assistência adicional à
Grecia até que o país reconquiste
acesso aos mercados financeiros,
desde que implemente seu resga-
te e gere um superávit primário.

O Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) calculou que as necessi-
dades de financiamento da Grécia
não cobertas para 2014 a 2015 são
de 10,9 bilhões de euros. Ao me-
nos parte desse déficit resulta do
fato de os bancos centrais euro-
peus se recusarem a rolar parte
dos títulos gregos que detêm.

Tais estimativas são revisadas
frequentemente e são altamente
sensíveis a projeções de orça-
mento e crescimento econômi-
co, o que os credores da Grécia
devem fazer no outono (do he-
misfério norte).

O governo grego atingiu com
facilidade suas metas fiscais no pe-
ríodo de janeiro a julho deste ano,
obtendo um superávit primário -
antes do pagamento dos juros--
de 2,57 bilhões de euros (US$ 3,4
bilhões) -- bem acima da meta
provisória de um déficit de 3,14 bi-
lhões de euros.

Mas cerca da metade do resulta-
do acima da meta se deve ao fato
de que Atenas recebeu mais recur-
sos da União Europeia do que o es-
perado e também gastou muito
menos deles em projetos de inves-
timentos do que o inicialmente
planejado, apontaram os dados.

Ao mesmo tempo, Atenas cor-
tou seus gastos primários em 10%
para 25,1 bilhões de euros, baten-
do sua meta provisória com uma
folga de 1,88 bilhão de euros. AFP
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Estoques de petróleo dos EUA recuam
OsestoquesdepetróleonosEstadosUnidoscaíram1,428milhãodebarris

nasemanapassada,para359,06milhõesdebarris, informouontema

AdministraçãodeInformaçõesdeEnergia(AIE).Aquedafoimaiordoqueo

esperadopelomercado,queaguardavaumareduçãode957milbarris.Os

estoquesdegasolinarecuaram4,029milhõesdebarris,somando218,4milhões

debarris,contraquedade1,486milhãodebarrisesperadapelomercado.Reuters

DavidPaulMorris/Bloomberg

O primeiro-ministro italiano, En-
rico Letta, disse estar confiante
que os problemas que ameaçam
seu frágil governo de coalizão,
que enfrenta dificuldades para
atender às demandas da centro-
direita de Silvio Berlusconi, po-
dem ser superados.

“Tenho certeza que todo mun-
do vai fazer a sua parte para sair
dessa dificuldade, que eu acho
que pode ser superada”, disse Let-
ta durante visita à Áustria, onde
enfatizou a necessidade de estabi-
lidade política na Itália para prote-
ger os primeiros sinais de cresci-
mento econômico após a maior re-
cessão do pós-guerra.

A recente condenação de Ber-
lusconi por fraude fiscal ameaçou
a estabilidade do governo, com o
partido de centro-direita do ex-
premiê, o Povo da Liberdade
(PDL), exigindo garantias sobre
seu futuro político.

Ontem, a imprensa italiana in-
formou que líderes do PDL vão
apresentar uma lista de exigên-
cias a Letta como preço para conti-
nuar a apoiar uma coalizão estra-
nha entre tradicionais rivais, que
foram forçados a governar juntos
após meses de impasse depois de
uma eleição inconclusiva.

A ameaça de crise no governo
italiano vem pressionando os mer-
cados europeus, refletindo-se tan-
to no comportamento das bolsas,
como no mercado de títulos.

Rumores mais fortes dando
conta no início da semana de que o
PDL, de Silvio Berlusconi, estaria
decidido a retirar seu apoio à coali-
zão de esquerda-direita, que apoia
Letta, provocaram novo recuo no
mercado acionário italiano. “O
mercado está apostando que tere-
mos um surto de incertezas”, afir-
mou o operador de opções da
Qubed Derivatives Ugo De Pasqua-
le. “A Itália precisa de um governo
de coalizão que permaneça no po-
der. É isso o que o mercado está
nos dizendo”, acrescentou. AFP

Três grandes produtores de pai-
néis solares estão trabalhando a to-
da velocidade e contemplando pla-
nos para expandir sua capacidade
a fim de satisfazer a crescente de-
manda na Ásia.

A Trina Solar Ltd., a terceira
maior produtora de painéis, au-
mentou sua previsão de vendas es-
te ano de 2 e 2,1 gigawatts até 2,4
gigawatts, segundo um comunica-
do publicado ontem. Assim, equi-
para-se à sua produção anual esti-
mada. A companhia, com sede
em Changzhou, na China, pode-
ria ainda aumentar sua capacida-
de no ano que vem.

A SunPower Corp. e o JinkoSo-
lar Holding Co. disseram que eles
também estão trabalhando com a
capacidade máxima e cogitando
formas de aumentar a produção.
A indústria tem sido afetada pelo
excesso de produção, que fez os
preços dos painéis despencarem
61% desde o começo de 2011.

A crescente demanda na Ásia
está absorvendo esse excesso e le-
vará os maiores produtores a ex-
pandirem suas fábricas, disse An-
gelo Zino, analista da Standard

Poor’s em Nova York.
A Trina vendeu painéis com ca-

pacidade de 647 megawatts no se-
gundo trimestre, 54% a mais em
relação ao ano anterior. A compa-
nhia espera vender até 680 mega-
watts neste trimestre.

O NYSE Bloomberg Global So-
lar Energy Index cresceu 37% este
ano pela alta da demanda na Ásia.
O Japão está promovendo o uso da
energia solar depois de fechar cen-
trais nucleares por causa do desas-
tre de Fukushima. A China anun-
ciou que espera instalar painéis so-
lares para 10 gigawatts este ano

Em 14 de agosto, a Jinko infor-
mou seus primeiros lucros desde
2011, potencializados pela maior
demanda no Japão e na China. Seu
presidente, Chen Kangping, disse
numa teleconferência que a Shan-
grao, companhia baseada na Chi-
na, expandiu a capacidade produ-
tiva anual de 1,2 gigawatts para
1,5 gigawatts, o que ainda não bas-
tará para cumprir com seus prog-
nósticos de vendas para 2013, en-
tre 1,5 e 1,7 gigawatts. Atualmen-
te, as fábricas estão operando
com cerca de 90% da capacidade.

“Vendemos quase tudo até ou-
tubro”, acrescentou o chefe de
marketing, Arturo Herrero. “To-
mara pudéssemos contar com
mais megawatts na nossa produ-
ção”. Bloomberg News

JohnMacdougall/AFP

Partido de direita do
ex-premiê vai apresentar
lista de exigências para
continuar no governo

A condenação de
Berlusconi ameaçou a
estabilidade do governo,
com o partido de
ex-premiê exigindo
garantias sobre seu
futuro político

Reuters

Produtores de painéis
solares estudam expandir
fábricas para atender
os pedidos na Ásia

ENERGIA

Letta confia
que vai manter
coalizão com
Berlusconi

Chinesestrabalham“atodavelocidade“naproduçãodepainéis

Compras da China
aquecem mercado de
equipamentos para
produzir energia solar
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 ago. 2013, Mundo, p. 22-23.




