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3. Espanha
Justiça espanhola
causa tensão entre
Madrid e Pequim
O mandato de captura da justiça
espanhola a antigos líderes
chineses fez ontem estalar
uma mini-crise diplomática entre
os dois países. Pequim comunicou
ontem às autoridades espanholas
o seu “forte mal-estar” com
o facto da Audiencia Nacional,
principal tribunal de Espanha,
ter emitido um mandato
internacional de busca e captura
contra o ex-presidente chinês
Jiang Zemin, de 87 anos, o
antigo primeiro-ministro Li Peng,
de 86 anos, e ainda sobre outros
membros da liderança do Partido
Comunista Chinês, pelo seu
papel no genocídio no Tibete.
As associações tibetanas
saudaram o “apego dos juízes
espanhóis aos princípios”
e não aos cálculos políticos.
Jian Zemin é
procurado pelas
suas políticas
“contra a
humanidade”,
como a
esterilização
forçada das
mulheres
tibetanas.

5. Reino Unido
BERD alerta que economias de Leste
ficaram “presas na transição”

Nicolás Maduro, que sucedeu
a Hugo Chávez na liderança
do regime chavista, promete
“mão de ferro”.

4. Venezuela
“O que viram é pouco para o que vou fazer”
Minutos depois de receber
do parlamento o poder de governar
por decreto, Nicolás Maduro lançou
um ultimato à “guerra económica”
que está a afundar a economia
venezuelana. “Deram-me uma mão
de ferro”, disse o presidente, antes
de avisar: “O que viram é pouco
para o que ainda vou fazer”.
Durante o próximo ano, Maduro vai
ter poderes especiais para gerir o
país e controlar a economia sem ter
de passar pelo parlamento do país.
Na semana passada, o sucessor de
Chávez obrigou os comerciantes a
reduzir os preços entre 30 e 70% e
prepara-se para tabelar agora a

margem de lucros das empresas
entre os 15 e 30%. “Até agora, vocês
viram apenas as primeiras acções
contra a burguesia parasita”, disse
Maduro, em contra-relógio para
as autárquicas de 8 de Dezembro,
vistas como um teste ao jovem
mandato presidencial. A taxa de
inflação, que atinge os 54% este
ano, a escassez intermitente
de alguns bens básicos e a forte
desvalorização do bolívar são
os principais desafios do regime de
Caracas. “As potências estrangeiras
pretendem destruir a pátria
de modo económico, político
e mediático”, apontou.

As reformas políticas e
económicas que se seguiram à
queda do comunismo na Europa
de Leste há mais de vinte anos
estão estagnadas e os países
da região arriscam-se a nunca
atingirem os níveis de rendimento
médios na Europa Ocidental,
alertou ontem o Banco
Europeu para a Reconstrução
e Desenvolvimento (BERD).
No relatório, a instituição nota
que o crescimento na região
“abaixo do normal” após 2008
tem origem na crise financeira
e do euro, mas que as fracas
perspectivas de crescimento da
Europa de Leste, no longo prazo,
têm raízes muito mais profundas.
Após um período de forte
crescimento nos anos 90, a
integração europeia elevou,
depois, os rendimentos dos
habitantes do Leste para níveis
entre 35% e 65% dos vizinhos
da Europa Ocidental. Mas desde
a década passada, os novos
regimes acomodaram-se
e deixaram de avançar nas
reformas, avisa o relatório
do BERD, criado em 1991 para
promover democracia nos antigos
países do Pacto de Varsóvia, ao
mesmo tempo que os ajudaria na

transição de economias
centralizadas para economias
de mercado. “A fraqueza
das instituições políticas,
combinada com os fortes
grupos de interesses, pode levar
a que os países fiquem presos
num período de transição”,
afirmou Erik Berglof ao ‘Wall
Street Journal’ . O economista-chefe do BERD avisou que,
sem grandes mudanças
estruturais, os países de Leste
não conseguirão aumentar
em muito mais os rendimentos
‘per capita’, o que só irá
aumentar o fosso entre
ricos e pobres na Europa.

RENDIMENTO PER CAPITA

60 a 80%
Do rendimento per capita dos
países da Europa Ocidental é o
máximo a que os países de Leste
podem conseguir, a menos
que realizem grandes reformas
estruturais, avisou o BERD.
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