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Internacional

Ausência de Merkel é mau presságio para a Rio+20
Daniela Chiaretti
De Berlim

A desistência da premiê Angela
Merkel de comparecer à Rio+20 e
os impasses da negociação em No-
va York, na semana passada, são
um mau presságio para a confe-
rência sobre desenvolvimento sus-
tentável que as Nações Unidas fa-
rão em junho, no Rio de Janeiro.

A delegação alemã deve ser che-
fiada pelo ministro do Meio Am-
biente, Norbert Röttgen, e pelo mi-
nistro da Cooperação Econômica,
Dirk Kniebel. Röttgen concorre es-
te domingo pela CDU, a União De-

mocrata Cristã, ao governo do po-
deroso estado da Renânia do Nor-
te-Vestfália. É improvável que ga-
nhe da atual governadora, Hanne-
lore Kraft, do Partido Social Demo-
crata. Mas, se ganhar, não virá à
Rio+20, sinal evidente de que a cú-
pula não tem prestígio em Berlim.

A desistência de Merkel é uma
bomba para o status da Rio+20.
Ela se segue à desistência do pre-
miê britânico, David Cameron,
que anunciou sua ausência em
março, e à provável ausência de Ba-
rack Obama, que nunca deu sinal
positivo que viria. Obama está en-
volvido na campanha eleitoral e

tem que avaliar o peso político de
comparecer à cúpula em um país
onde o Congresso não gosta do as-
sunto e o eleitorado o ignora.

A ausência de Merkel tem outro
peso. Ao contrário de Obama, ela
lidera um país onde questões am-
bientais definem eleições. A alemã
também foi ministra do Meio Am-
biente e, na conferência do clima
de Copenhague, em 2009, foi pro-
tagonista na tentativa de tornar o
assunto mais relevante na agenda
internacional. O fato de ela não vir
ao Brasil, em junho, sinaliza que o
governo do país mais "verde" do
mundo não crê que da Rio+20 sai-

rão decisões importantes.
"A situação na Europa não está

fácil", disse o embaixador Stephan
Auer, responsável por energia e
política climática no Ministério
das Relações Exteriores alemão.
"Temos a crise do euro, com muitas
medidas sendo tomadas e muitas
reuniões que exigem o engaja-
m e n t o” de Merkel, afirmou. "Mas
ela está acompanhando a discus-
são da Rio+20 muito de perto."

A líder do Partido Verde alemão,
Claudia Roth, reagiu com farpas.
"A ex-rainha do clima Angela Mer-
kel aparentemente arquivou o as-
sunto", disse, segundo a agência de

notícias DPA. Uma autoridade ale-
mã avalia que "as pessoas esperam
mais do que é possível fazer no
processo da ONU" e que a Rio+20 é
ainda mais complexa por envolver
"muitos temas e muitos atores."

Para Nils Meyer-Ohlendorf, co-
ordenador internacional de as-
suntos de governança do think-
tank alemão Ecologic Institute, a
decisão de Merkel não quer dizer
que a Rio+20 não é importante.
"Mas sinaliza que o que está sen-
do discutido não é relevante."

A Alemanha apoia a ideia de a
Rio+20 transformar o Programa
das Nações Unidas pelo Meio Am-

biente (Pnuma) numa agência am-
biental da ONU, com o status que a
OMS tem para a saúde. A proposta
é rechaçada pelos EUA. O governo
brasileiro não é entusiasta, prefe-
rindo a criação de um conselho de
desenvolvimento sustentável.

A mais recente rodada de nego-
ciações do documento-base da
Rio+20 avançou modestamente
em Nova York, na semana passada.
Os negociadores pediram mais
prazo e ganharam mais uma se-
mana, entre 29 de maio e 2 de ju-
nho. "Há uma possibilidade que
não se chegue a acordo nenhum
na Rio+20", diz Meyer-Ohlendorf.

Crise na Europa Sem um governo que aprove medidas
de austeridade, país pode deixar de receber ajuda da UE

Impasse político eleva
risco de Grécia deixar
o euro e dar calote
Assis Moreira
De Genebra

A persistente instabilidade
política na Grécia aumenta os
riscos de o país abandonar a zo-
na do euro até o fim do ano,
concordam analistas que, desta
vez, minimizam o impacto sobre
a moeda comum europeia.

A expectativa é que os gregos
voltem às urnas para nova elei-
ção no mês que vem, depois do
fiasco dos dois grandes partidos
tradicionais, o Nova Democracia
(de centro-direita) e o Pasok (so-
cialista), em chegar a um acordo
ou obter apoio da esquerda para
formar um governo amplo, dito
de “salvação nacional”.

Mas há um claro risco de que
nova eleição não tenha, de novo,
um vencedor claro. E, mesmo se
os partidos favoráveis aos acordos
de austeridade com a troika —
Fundo Monetário Internacional
(FMI), União Europeia (UE) e Ban-
co Central Europeu (BCE) — con -
seguirem uma pequena maioria, a
piora nas condições econômicas
da Grécia manterão enormes in-
certezas sobre o futuro do pacote
de socorro, cuja continuidade im-
plica a implementação de 77 me-
didas de austeridade pelo país.

Assim, a UE poderá se defron-
tar proximamente com o cená-
rio que alguns temem: aceitar
atenuar as condições impostas
aos gregos para ajustar a sua
economia ou deixar de apoiar o
país, o que significaria na práti-
ca excluí-lo da zona do euro.

O presidente da Comissão Eu-
ropeia, José Manuel Durão Bar-
roso, foi enfático ontem, em
Bruxelas, ao afirmar que um país
como a Grécia deve aplicar o
plano de rigor “ou é a falência”.

Também, pela primeira vez,
um dos membros da diretoria do

Banco Central Europeu (BCE),
Joerg Assmussen, levantou sem
rodeios a possibilidade de saída
da Grécia da zona do euro, algo
que até agora o banco se recusa-
va a reconhecer publicamente.

“A Grécia precisa estar atenta
ao fato de que não há alternativa
ao programa de reformas se qui-
ser continuar como membro da
zona do euro”, afirmou ele, em
entrevista ao jornal econômico
alemão “Handelsblatt ”.

Em meio ao impasse político
atual, dois meses depois de ter
forçado a maior reestruturação
de títulos de dívida soberana,
conseguindo abatimento de €
107 bilhões, a Grécia enfrenta de
novo o risco de ser o primeiro
país desenvolvido a dar calote.

Na semana que vem, os minis-
tros da zona do euro devem se
reunir para decidir sobre a libe-
ração de nova parcela da ajuda
para a Grécia. Um dia depois, dia
15, o país precisa pagar € 450
milhões para investidores priva-
dos que não aceitaram a redu-
ção do valor de seus títulos gre-
gos. No dia 18, o país terá que
devolver € 3,4 bilhões ao Banco
Central Europeu (BCE), que
comprou títulos da dívida grega
no auge da crise. E, no fim de ju-
nho, Atenas terá de novo que pa-
gar ao BCE mais € 3,3 bilhões.

Nesse cenário, “as chances de
outro calote grego em semanas
ou meses aumentaram”, diz Ben
May, economista-chefe para a
Europa da consultoria Capital
Economics. “Isso não resultaria
automaticamente em saída da
zona do euro nem da UE. Mas a
Grécia estaria sob enorme pres-
são de autoridades e talvez, mais
importante, dos mercados, para
abandonar a moeda comum.”

Enquanto cresce o desconten-
tamento popular e a perda de

confiança nos líderes políticos
gregos, expressos na eleição de
domingo passado, o atual chefe
do governo, o tecnocrata Lucas
Papademos, terá que lutar muito
para convencer os europeus a li-
berar a nova parcela de ajuda.

Para o Rabobank, da Holanda,
não há como os contribuintes
dos principais países da Europa
aceitarem manter transferência
de recursos para a Grécia, para
deixar o governo de Atenas retor-
nar ao “business as usual”.

Segundo o banco holandês, de-
pois que o BCE injetou mais de € 1
trilhão de liquidez na zona do eu-
ro, o mercado está sinalizando
que uma saída para a Grécia “não
mais representa uma ameaça sis-
têmica tão grande para a Europa”.

Para o economista Tobias Blatt-
ner, da consultoria Daiwa Capital,
em Londres, o risco de a Grécia sair
da zona do euro até o fim do ano é
ilustrado na pressão para começar
a implementar, a partir de junho,
mais medidas de austeridade
equivalentes a € 12 bilhões ou 5,5%
do PIB, para 2013 e 2014.

Se uma coalizão pró-planos de
socorro ganhar o poder em ju-
nho e as autoridades da zona do
euro fizerem tudo o que podem
para manter a Grécia na união
monetária, Atenas poderá lutar
ainda dentro da zona do euro
por algum tempo, diz Ben May.
“Mas, pelo momento, pensamos
que a Grécia deixará o euro até o
fim de 2012 ou mesmo antes.”

O mercado de dívida soberana
para a Grécia fechou em maio de
2010. A partir daí, o país ficou cada
vez mais dependente dos emprés-
timos do FMI e da UE. A dívida pú-
blica aumentou para € 360 bilhões
ao final de 2011, dos quais € 73 bi-
lhões são com FMI e UE.

Cerca de 75% dos gregos dizem
querer continuar na zona do euro.

Esquerda grega contra o “pacote bárbaro”
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O líder da Syriza, aliança de grupos de
esquerda da Grécia, disse ontem que o
resultado das eleições parlamentares
de domingo tornam nulo o pacote de
socorro acordado com a União
Europeia e o FMI. “A eleição grega foi
um voto contra um pacote bárbaro”,

disse Alexis Tsipras. “Não haverá € 11
bilhões em cortes adicionais, 150 mil
empregos não serão cortados.” O
Syriza, que teve a segunda maior
votação nas eleições, tem até amanhã
para tentar formar um governo,
tarefa que herdou da Nova

Democracia, partido mais votado, que
fracassou na tentativa. Ele descartou
uma aliança com os socialistas do
Pasok, que apoiam o pacote de ajuste,
e disse que uma coalizão de esquerda
nacionalizaria bancos e cancelaria as
reformas de austeridade já em vigor.

Produção
industrial
alemã sobe
De Genebra

A alta na produção industrial na
Alemanha em março reduziu o ris-
co de que a maior economia da Eu-
ropa já esteja em recessão. Mas o
cenário ainda é de desaceleração
no setor, com efeitos no PIB neste
ano, segundo analistas.

A produção industrial cresceu
2,8% no mês, bem mais do que o
0,8% esperado por analistas. O re-
sultado foi influenciado por maior
atividade na construção. O cresci-
mento anual, de 1,6%, continua
modesto, comparado aos 15% do
ano passado. O Índice de Gerente
de Compras (PMI), indicador ante-
cedente da atividade industrial,
também aponta queda de 5% na
produção comparado a 2011.

Os dados sugerem que o PIB no
primeiro trimestre pode ter regis-
trado ligeira alta, evitando a reces-
são, definida por dois trimestres
seguidos de contração. (AM)

Franceses propõem criar
“project bonds” na UE
De Genebra

A criação de “project bonds”
(bônus para projetos) de € 1 tri-
lhão para a Europa investir em
projetos de infraestrutura e ten-
tar relançar um verdadeiro cres-
cimento econômico foi proposta
ontem pelo diretor-geral da Or-
ganização Mundial do Comércio
(OMC), Pascal Lamy, e pelo ex-
presidente do Banco Europeu de
Reconstrução e Desenvolvimen-
to (Berd), Jacques Attali.

Trata-se de uma ideia que já vi-
nha sendo examinada pela equi-
pe do presidente eleito da Fran-
ça, o socialista François Hollan-
de, e que poderá ser levada à pre-
miê alemã, Angela Merkel, na se-
mana que vem.

“Project bonds” é diferente de
“eurobônus” (emissão de dívida
lastreada pelo BCE), o que a Ale-
manha rejeita. Trata-se do que
Lamy e Attali, ambos franceses,
chamam de “dívida boa”, ou seja,
de colocação de dívida europeia

para levantar dinheiro que será
investido apenas em projetos ge-
radores de rendimento futuro.

Em comentário publicado no
jornal “Le Monde”, Lamy e Attali,
socialistas e próximos de Hollan-
de, estimam que o Banco Euro-
peu de Investimentos (BEI) pode-
rá sem dificuldades lançar esses
projetos com base em propostas
da Comissão Europeia.

Os investidores só compra-
riam esses “project bonds” se os
meios de reembolsá-los não saís-
sem da contribuição voluntária
dos países da zona do euro, por-
que isso aumentaria o peso da dí-
vida pública.

Para Lamy e Attali, somente
um imposto europeu poderá
dar credibilidade suficiente a es-
se novo instrumento de cresci-
mento. Para financiá-lo, eles
propõem a instauração das ta-
xas de carbono e sobre as transa-
ções financeiras, além de um au-
mento do imposto sobre valor
a g r e g a d o.

Austrália deve ser o primeiro país
rico a equilibrar seu orçamento
Neil Hume e Helen Thomas
Financial Times, de Camberra e Londres

A Austrália deve se tornar a pri-
meira economia avançada a recon-
duzir seu orçamento a um superá-
vit após a crise financeira, segundo
plano divulgado ontem pelo go-
verno do Partido Trabalhista.

Ao anunciar grandes cortes
nos gastos do governo, o minis-
tro das Finanças do país, Wayne
Swan, disse que a iniciativa ofe-
recerá um “colchão de liquidez”
contra a incerteza mundial e da-
rá ao Reserve Bank of Australia,
o BC do país, mais espaço para
reduzir as taxas de juros.

O governo pretende reverter
seu déficit público dentro de 12
meses ao reduzir gastos com
equipamento militar e ajuda ex-

terna e adiar mudanças que per-
mitem que trabalhadores de mais
de 50 anos aumentem a sua con-
tribuição para a aposentadoria.

O pacote de medidas deverá
resultar num pequeno superávit
primário, de 1,5 bilhão de dóla-
res australianos (US$ 1,5 bilhão)
– ou 0,1% do PIB – no período de
doze meses a encerrar-se em ju-
nho de 2013, uma reviravolta
drástica em relação ao déficit de
US$ 44,4 bilhões previsto para
2011-2012. Pequenos superávits
estão previstos para os três anos
seguintes.

“Os anos de déficit da recessão
mundial ficaram para trás. Che-
garam os anos de superávit”, dis-
se Swan, ao divulgar o orçamen-
to 2012-3013 em Camberra.

Economistas disseram que a re-

dução de 45,9 bilhões de dólares
australianos no orçamento de
2012-13 representou 3,1% do PIB.

“A meta do governo de regis-
trar um superávit está sendo aju-
dada por algumas projeções oti-
mistas de crescimento, bem co-
mo por algumas práticas contá-
beis inteligentes [que expurgam
o momento de realização dos
gastos do ano fiscal 2012-13]”,
afirmou Brian Redican, econo-
mista da Macquarie Securities.

Swan previu que a economia
australiana crescerá 3,25% no
próximo ano fiscal, e 3% no ano
seguinte, enquanto a taxa de de-
semprego subirá para 5,5%.

O governo também abando-
nou planos de cortar os descon -
tos sobre o diesel para as
mineradoras.

.

China encabeça lista
de produtos perigosos
De Genebra

Metade dos produtos notifica-
dos como perigosos na União Eu-
ropeia é de origem chinesa. É o que
revela um relatório publicado hoje
pela Comissão Europeia, o que
tende a alimentar campanhas con-
tra produtos baratos chineses.

Cerca de 1.800 produtos fo-
ram assinalados como perigosos
em 2011 através do sistema Ra-
pex, pelo qual os 27 países-mem-
bros podem pedir que os produ-
tos sejam retirados do mercado.
A cifra diminuiu comparada a
2010 (2.244 produtos). A partici-
pação chinesa também baixou
no período, de 58% para 54%.

Produtos têxteis foram os mais
notificados por riscos de estrangu-
lamento e irritação, seguidos dos

brinquedos (risco de asfixia), dos
veículos a motor (ao risco de feri-
mentos), dos eletrodomésticos
(risco de choques elétricos) e dos
cosméticos (riscos químicos).

Em segundo na lista de países
de origem de produtos perigo-
sos, aparece a Turquia. Do Brasil,
foram registrados apenas seis ca-
sos, mas a UE não detalha quais.

A UE quer criar um “sistema de
vigilância homogênea” com par-
ceiros como a China. Também
trabalha com EUA, Canadá e Aus-
trália para compartilhar infor-
mações sobre produtos retirados
de circulação. Na prática, não só
a sensibilidade do consumidor
aumentou, como também o pro-
tecionismo se manifesta cada vez
mais através de barreiras técni-
cas à importação. (AM)

Curtas

Obama sobe
O presidente dos EUA, Barack

Obama, aumentou sua vantagem
de 4 para 9 pontos sobre o repu-
blicano Mitt Romney, seu virtual
adversário na eleição de novem-
bro. Segundo a Reuters/Ipsos,
Obama lidera com 49% a 42%. Em
abril, o presidente vencia por 47%
a 43%. A aprovação do presidente
subiu de 49% para 50%.

Sem Lugar
Tido como o senador mais

pró-Brasil dos EUA, Richard Lu-
gar perdeu ontem a nomeação
do Partido Republicano para as
eleições de novembro, segundo a
rede NBC, após as primárias do
Estado de Indiana. Lugar é a mais
nova vítima da onda conserva-
dora que vem devorando os mo-
derados do partido. Se a proje-
ção estiver correta, o candidato
será Richard Mourdok, que as-
cendeu com o apoio do Tea Party.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A11.




