
%HermesFileInfo:B-6:20100908:

B6 Economia QUARTA-FEIRA, 8 DE SETEMBRO DE 2010 O ESTADO DE S. PAULO

Em fevereiro deste ano, a
preocupação com o déficit
superior a 14% na Grécia, na
Irlanda e no Reino Unido
abriu uma onda de dúvidas
sobre solvência de países co-
mo Portugal, Irlanda, Itália,
Grécia e Espanha, considera-
dos mais frágeis pelas agên-
cias de classificação de risco.

Em todo o bloco que com-
põe a União Europeia. a mé-
dia dos déficits públicos é de
6%, duas vezes superior ao
teto estipulado pelo Pacto de
Estabilidade do euro.

Andrei Netto
CORRESPONDENTE / PARIS

A crise das dívidas vivida na Gré-
cia, em Portugal e na Espanha no
primeiro semestre resultou on-
tem em um acordo preliminar
que obrigará os governos dos 27
países da União Europeia a sub-

meterem seus orçamentos a Bru-
xelas antes de sua aprovação pe-
los parlamentos nacionais. A me-
dida visa a evitar abusos que re-
sultem em déficits e dívidas ele-
vados demais, como aconteceu
com a Grécia, e aumentar a coor-
denação das políticas macroeco-
nômicas do bloco.

A proposta foi homologada on-
tem pelo Ecofin, o fórum dos mi-
nistros de Economia e Finanças
do bloco, e deverá ser confirma-
da pelos chefes de Estado e de
governo na próxima reunião de
cúpula do Conselho Europeu,
no fim de setembro. Elaborada

pelo presidente da União Euro-
peia, Herman Van Rompuy, a me-
dida cria o “semestre europeu”,
uma “janela” de tempo no qual
os governos nacionais terão de
enviar à Comissão Europeia – o
braço executivo do bloco – os
projetos de lei de finanças antes
mesmo de sua submissão aos
parlamentos. Hoje, a revisão é
feita entre abril e maio do ano
seguinte à sua adoção, o que in-
viabiliza alterações.

Os orçamentos deverão ser
acompanhados de programas de
estabilidade, que serão ancora-
dos em estatísticas e prognósti-

cos econômicos para o horizon-
te de três anos. O exame pelos
técnicos da Comissão Europeia
acontecerá entre 15 e 30 de abril
de cada ano, seis meses antes de
sua votação nos parlamentos na-
cionais. Pelo acordo, Bruxelas te-
rá o poder de fiscalizar questões
fiscais dos governos, coibindo a
contração excessiva de dívidas
ou a explosão dos déficits.

O objetivo da medida é evitar a
repetição da crise de confiança
que se abateu sobre a União Eu-
ropeia nos mercados financei-
ros durante o primeiro semestre
deste ano.

Apesar do acordo no Ecofin,
outra proposta, a que cria san-
ções contra governos relapsos,
está dividindo os ministros de
Economia e Finanças. As diver-
gências estariam na origem do
cancelamento das entrevistas co-
letivas de Jean-Claude Juncker,
coordenador do Ecofin, e de
Rompuy, ontem e hoje. Em nota,
o presidente da UE limitou-se a
confirmar que os executivos
“mantiveram debates aprofun-
dados sobre a regulamentação
sobre orçamentos nacionais, a
supervisão macroeconômica e
as sanções”.

UE supervisionará orçamentos nacionais a partir de 2011

A s contas externas são o pon-
to mais frágil da economia
brasileira neste momento.
De janeiro a agosto as expor-

tações de mercadorias foram 28%
maiores que as de um ano antes. O va-
lor importado ficou 48,6% acima do
registrado nos oito meses correspon-
dentes de 2009. A tendência havia si-
do observada na fase de rápido cresci-
mento até 2008, foi interrompida na
recessão e voltou a manifestar-se com
arecuperaçãodaatividade.Emborain-
voluntariamente, o Brasil vem cum-
prindo o papel proposto para os emer-
gentes pelo Grupo dos 20 (G-20) e pe-
losprincipaisdirigentesdoFundoMo-
netário Internacional (FMI): os supe-
ravitários deveriam depender mais do
mercado interno e importar mais. A
mensagem foi dirigida principalmen-

te à China, a maior potência exportadora,
mas também o Brasil acabou seguindo o
caminho recomendado.

No segundo trimestre, as importações
brasileiras de mercadorias foram 56%
maiores que as de um ano antes, enquan-
to as exportações ficaram 29% acima das
de igual período de 2009. No caso da Chi-
na, as diferenças em relação ao ano ante-
rior foram, respectivamente, 44% e 41%.
Proporcionalmente, a resposta do Brasil
ao apelo do FMI e dos países mais desen-
volvidos foi maior que a chinesa. Na Ín-
dia, as taxas quase empataram: 33% mais
para as importações e 32% mais para as
exportações.

Só um dos Brics,a Rússia, tomou cami-
nho diferente, faturando 43% mais que
no segundo trimestre do ano passado e
gastando 33% mais com as compras de
produtos estrangeiros. Ninguém pode

acusar o Brasil de não colaborar para a
recuperação daeconomia mundial – em-
bora a China tenha sido a principal po-
tência beneficiada pelas importações
brasileiras.

Também a conta de serviços tem pio-
rado,principalmente por causa da valori-

zação do real. Essa conta inclui, entre
outros itens, as viagens ao exterior, ago-
ra mais baratas por causa do dólar bara-
to. No segundo trimestre, a contribui-
ção do setor externo – transações com
mercadorias e serviços – foi negativa pa-
ra o crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB), com receitas 7,3% superio-

res às de abril a junho de 2009 e despesas
38,8% mais altas.

O descompasso entre importações e
exportações foi apontado como o princi-
pal motivo de preocupação pelo Institu-
to de Estudos para o Desenvolvimento
Industrial (Iedi), em seu comentário so-
bre as contas nacionais do período de
abril a junho.

A redução do crescimento econômico
para um ritmo equivalente a 4,9% ao ano
foiavaliadacomoboanotíciapelosanalis-
tasdoinstituto,assimcomo pelosecono-
mistasdo governo. Emboraainda vigoro-
sa, é uma expansão mais sustentável que
a do trimestre anterior. Mas por quanto
tempo será sustentável, se o balanço de
pagamentos continuar em deterioração?

As projeções do mercado financeiro e
das consultorias para as transações cor-
rentes continuam sombrias. No último
relatórioFocus, baseado em pesquisa di-
vulgada semanalmente pelo Banco Cen-
tral (BC), o déficit estimado para este
ano aumentou ligeiramente, para US$
50 bilhões. A previsão estava em US$ 49
bilhões duas semanas antes. Para 2011 o
valor projetado foi mantido em US$ 58
bilhões.

De janeiro a julho, o déficit na conta
corrente, US$ 28,3 bilhões, superou o
de todo o ano passado, US$ 24,3 bi-
lhões. Em 12 meses, o valor chegou a
US$ 43,8 bilhões, equivalentes a 2,2%
do PIB. Entre 2003 e 2007 a conta havia
sido superavitária.

Nos 12 meses até julho entraram
US$26,7bilhõesdeinvestimentodire-
to estrangeiro. O resto do buraco foi
coberto com outros tipos de financia-
mento – empréstimos e aplicações es-
peculativas –, menos estáveis e menos
saudáveis para o País.

Segundo a análise do Iedi, a piora
das contas externas é atribuível ao
câmbio valorizado e a outros fatores
“enormemente”prejudiciaisàcompe-
titividade da produção nacional.

Nãosediscutemnotextoessesfato-
res, mas são em geral bem conhecidos
e compõem o chamado “custo Brasil”.
Para eliminar ou atenuar esses proble-
mas, o próximo governo terá de traba-
lhar duramente. Parte da solução de-
penderá de inovações legislativas e do
aumento da eficiência do setor públi-
co. Tudo isso vai exigir muita disposi-
ção para negociar, principalmente
quandosetratardaalteraçãodeimpos-
tos estaduais e da racionalização dos
gastos da União. Desse esforço pode-
rão depender também a política de ju-
ros e, indiretamente, a evolução do
câmbio. O dólar barato tem contribuí-
do para a contenção da alta de preços.
Se a situação do câmbio mudar, o go-
verno terá de cuidar de outros fatores
inflacionários,acomeçarpelodesequi-
líbrio de suas contas.
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O novo governo terá de se
preocupar com a deterioração
das contas externas

Crise das dívidas na
Grécia, em Portugal e na
Espanha levará Bruxelas
a examinar as previsões
de gastos dos 27 países
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