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Internacional

Crise da dívida País não pode ficar se não honrar acordos, diz ministra

Parceiros europeus ameaçam
agora expulsar Grécia da UE
Costa Paris, Geoffrey T. Smith e
Vanessa Mock
The Wall Street Journal, de Bruxelas

Ministros da Fazenda europeus
deixaram claro para a Grécia on-
tem que o país pode ser expulso da
União Europeia se não formar um
novo governo que siga as regras do
acordo de socorro financeiro.

Embora vários ministros te-
nham dito que pode haver peque-
nas alterações nas condições que a
Grécia tem de seguir para preser-
var sua linha de crédito de € 130 bi-
lhões, alguns dizem que agora
acreditam que o resto da região
poderia apoiar a saída da Grécia.

"É possível sair da União Euro-
peia, o tratado permite isso", disse
a ministra da Fazenda da Áustria,
Maria Fekter, a repórteres quando
entrava para a reunião com seus
colegas. "A Grécia não pode [so-
mente] sair da zona do euro."

"Nós temos um contrato e isso
implica que suas condições têm
de ser cumpridas. Só então o di-
nheiro vai fluir", disse ela.

O ministro holandês, Jan Kees
De Jager, disse que o contágio cau-
sado pela saída de um país da
união monetária seria menos gra-
ve hoje do que 18 meses atrás. "Tra-

balhamos duro para mitigar esse
cenário", disse, referindo-se à re-
serva de fundos de socorro da zona
do euro e às reformas bancárias do
bloco. "É por isso que o risco de
contágio seria muito, muito me-
nor do que um ano e meio atrás."

De forma privada, autoridades
gregas admitem que o país não de-
ve obter muitas concessões extras,
embora seus políticos estejam se
esforçando há oito dias para for-
mar um governo de coalizão. "O
clima nunca foi tão pesado", disse
um membro da coalizão conserva-
dora-socialista que negociou o se-
gundo pacote de ajuda, de março.

"Nossos sócios na zona do eu-
ro não só estão preparados para a
saída da Grécia do euro, mas es-
tamos com a impressão de que
alguns realmente querem que is-
so aconteça", disse um ex-mem-
bro do governo grego que nego-
ciou diretamente com credores
da Grécia nos últimos três anos.

Outro membro do alto escalão
do atual governo disse que é equi-
vocada a crença generalizada en-
tre partidos gregos de que a zona
do euro está disposta a afrouxar as
medidas de austeridade impostas
em troca do pacote de ajuda. "Só
mudanças mínimas podem ser

discutidas, mas nada além disso."
A Grécia depende de financia-

mento contínuo por parte de seus
credores para rolar sua dívida e
cobrir gastos correntes, como sa-
lários e aposentadorias. Mas a
maioria dos eleitores gregos
apoiou, nas eleições de 6 de maio,
partidos que não concordam com
o plano de socorro de março.

Os mercados financeiros caíram
muito na Europa devido ao temor
da saída da Grécia. A maioria das
bolsas fechou ontem em queda.

O ministro da Fazenda da Bél-
gica, Steven Vanackere, disse que
a saída da Grécia não resolveria os
problemas básicos da economia
grega. "Saliento que uma saída
dos gregos mergulharia o povo
ainda mais na pobreza", afirmou.

De Jager disse que o trio de fi-
nanciadores oficiais (o Banco
Central Europeu, a União Euro-
peia e o Fundo Monetário Inter-
nacional) pode avaliar "suges-
tões sensatas de ajustes" nas me-
didas exigidas da Grécia, mas
alertou que as concessões seriam
mínimas. "Não há margem para
suavizar o que já foi acertado."

O governo alemão rejeitou on-
tem sugestão do presidente do
grupo de ministro das Finanças, o

luxemburguês Jean-Claude Jun-
cker, de dar à Grécia mais tempo
para implementar as medidas de
austeridade. O porta-voz da pre-
miê Angela Merkel, Steffen Sei-
bert, disse que o governo está se
atendo às "metas, conteúdo e
prazos" do programa grego.

A caminho da reunião de on-
tem, Wolfgang Schäuble, o mi-
nistro das Finanças alemão, disse
que, apesar do resultado da elei-
ção, "nada mudou em relação à
necessidade" de a Grécia fazer re-
formas. "Não há dúvidas de que o
povo grego tem de sofrer as con-
sequências dos erros dos últimos
dez anos, mas não há solução
simples para a Grécia."

Já o ministro das Finanças espa-
nhol, Luis de Guindos, minimizou
o temor de que investidores te-
nham se decepcionado com o
mais recente plano para sanear o
setor financeiro da Espanha. Disse
que a Grécia é que é a maior preo-
cupação dos mercados mundiais
neste momento. E reiterou que o
governo espanhol já adotou uma
série de reformas, inclusive jurídi-
ca, bancária e trabalhista.

Leia na página B9 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Dados sugerem pouso
mais brusco do que o
esperado para a China
Jamil Anderlini
Financial Times

Num momento de descuido em
2007, o homem ungido para assu-
mir no ano seguinte como o timo-
neiro da segunda maior economia
mundial expôs suas dúvidas sobre
as estatísticas relativas ao cresci-
mento da economia da China.

Os dados oficiais do Produto In-
terno Bruto (PIB) do país são “pro -
duzidos pelo homem” e, portanto,
pouco confiáveis, disse Li Keqiang
ao embaixador dos Estados Uni-
dos na época. Acrescentou, sorrin-
do, que os encarava como sendo
“apenas para fins de referência”.

Ao avaliar o crescimento da eco-
nomia, Li, que deverá formalmen-
te substituir Wen Jiabao como o
premiê chinês em março, disse que
ele se concentra, em vez disso, em
três conjuntos de dados — o consu-
mo de energia elétrica, os volumes
de carga ferroviária e a concessão
de empréstimos bancários. Se sua
avaliação estiver correta, a econo-
mia chinesa está com muito mais
problemas do que os dados ofi-
ciais do PIB indicaram até agora.

Dados econômicos não obser-
vados tão atentamente e divulga-
dos nos últimos dias, como os
números do consumo de energia
elétrica, o volume da carga ferro-
viária e os empréstimos bancá-
rios, mostraram uma queda ver-
tical do nível de atividade da eco-
nomia, que parece ter pegado as
autoridades de surpresa.

Os números do PIB da China são
divulgados apenas a cada três me-
ses e, no primeiro trimestre deste
ano, pareciam mostrar uma conti-
nuidade da queda gradual que já
ocorria nos 12 meses anteriores.

A expansão de 8,1% computada
nos três primeiros meses, em rela-
ção ao mesmo período do ano pas-
sado, representou uma nítida de-
saceleração em relação ao cresci-
mento de 8,9% contabilizado no
quarto trimestre do ano passado,
mas dificilmente pode ser conside-
rada um “pouso forçado” para os
altos voos da economia chinesa.

Depois desse indicador relati-
vamente sólido, a maioria dos
analistas e autoridades do gover-
no declarou que o crescimento
alcançou seu patamar mais bai-
xo no primeiro trimestre e que a
recuperação começaria em abril.

“Analistas ‘s e l l - s i d e’ e autorida-
des chinesas quiseram crer na
história de que aquela foi apenas
um pequeno mergulho e de que a
economia voltaria a disparar”, diz
Patrick Chovanec, professor de
administração de empresas da
Universidade Tsinghua, de Pe-
quim. “Mas essas projeções repre-
sentaram, acima de tudo, a vitória
da esperança sobre a razão.”

O consumo de energia elétrica
de abril ainda não foi divulgado,
mas a produção aumentou ape-
nas 0,7% em relação ao mesmo
mês de 2011, bem abaixo do cres-
cimento ano a ano de 7,2% com-
putado em março e do de 11,7%
registrado em abril de 2011.

O aumento dos volumes de car-
ga ferroviária nos primeiros me-
ses do ano correspondeu a cerca
de metade do ritmo de expansão
observado na mesma época do
ano passado, e os bancos conce-
deram muito menos novos em-

préstimos do que o previsto.
“A China viveu, nos últimos três

anos, um boom de investimentos
que todo mundo reconhecia co-
mo sendo insustentável, e agora
estamos vendo o que é a insusten-
t a b i l i d a d e”, diz Chovanec. “A dis-
solução desse boom de investi-
mentos está acontecendo sem na-
da que o substitua, e isso significa
que a China deverá ter um cresci-
mento do PIB muito menor que o
que nos acostumamos a ver.”

Boa parte da desaceleração pro-
veio do mercado imobiliário, área
em que os esforços do governo pa-
ra coibir uma bolha alimentada
pelo crédito estão começando a
parecer um pouco exagerados.

Os investimentos em imóveis,
que respondem diretamente por
cerca de 13% do PIB, caíram verti-
calmente nos últimos tempos,
com o recuo de 4,2% na constru-
ção de imóveis residenciais ob-
servado nesse período de três me-
ses, em relação ao mesmo perío-
do do ano passado. Esse percen-
tual deve ser comparado com o
crescimento de 5,1% contabiliza-
do nos dois primeiros meses.

Mas essa desaceleração trans-
cende a mera desaceleração do
mercado imobiliário. As exporta-
ções e importações chinesas de
abril revelaram-se bem mais fracas
que o previsto. As importações
cresceram apenas 0,3% na compa-
ração ano a ano, bem abaixo da
média das previsões dos analistas,
de uma expansão de cerca de 11%.

As importações das principais
commodities desaceleraram sig-
nificativamente, enquanto as
compras externas de maquiná-
rio caíram, indicando um “desa -
quecimento alarmante do inves-
timento industrial”, segundo o
economista Stephen Green, do
banco Standard Chartered.

“Na ausência de um novo afrou-
xamento da política econômica,
prevemos que o crescimento con-
tinuará a desacelerar no restante
do segundo trimestre”, diz ele.

Muitos analistas acham que a
China esperou demais para esti-
mular a economia em desacelera-
ção. O expurgo do mês passado do
dirigente chinês Bo Xilai e a resul-
tante turbulência política foram
um dos motivos pelos quais Pe-
quim não agiu antes, mas alguns
economistas dizem que suas alter-
nativas para impulsionar o cresci-
mento estão mais limitadas.

Em resposta aos recentes dados
decepcionantes, o Banco Central
chinês reduziu no sábado o depó-
sito compulsório dos bancos, a fim
de estimular o fluxo do crédito.

Mas a enorme enxurrada de
crédito fácil e de investimentos
apoiados pelo governo, desenca-
deada após a crise financeira, dei-
xou Pequim com pouco poder de
fogo desta vez, em meio ao temor
de ressurgimento da inflação e da
alta da inadimplência de emprés-
timos junto aos bancos estatais.

Enquanto se prepara para assu-
mir no ano que vem, Li deve estar
fazendo votos de que suas suposi-
ções estejam erradas e de que os
dados do PIB sejam o indicador
mais preciso. Caso contrário, ele
poderá se defrontar com uma si-
tuação em deterioração, e terá um
poder de relativamente pe-
queno para solucioná-la.

Curtas

Aprovação de Cristina
A aprovação ao governo argen-

tino aumentou em maio, após o
anúncio da nacionalização da
companhia de petróleo e gás YPF,
segundo a Management & Fit. A
aprovação ao governo subiu para
47,4%, de 44,9% em uma pesquisa
realizada em março. Já a desapro-
vação recuou de 41,9% para 41,1%,
informou a empresa. Mais cedo
neste mês, a presidente Cristina
Kirchner expropriou 51% da YPF
de sua principal acionista, a espa-
nhola Repsol YPF. A estatização re-
cebeu amplo apoio popular e tam-
bém dos partidos de oposição.

Vice investigado
O promotor Jorge Di Lello pediu

à Justiça argentina que o vice-pre-
sidente da Argentina, Amado Bou-

dou, seja investigado por enrique-
cimento ilícito. Além de Boudou,
que vem perdendo prestígio no
governo de Cristina Kirchner, se-
rão investigados sua noiva, Agusti-
na Kampfer, e dois empresários. A
pena pelo crime de enriquecimen-
to ilícito no país platino vai de 2
anos a 6 anos de prisão.

Dívida italiana
A dívida pública da Itália bateu

um novo recorde em março passa-
do, ao ficar em € 1,946 trilhão (US$
2,52 trilhões), € 17,857 milhões
mais que a registrada em feverei-
ro, informou o Banco da Itália.
Com esse número, a dívida públi-
ca do país volta subir, após a que-
da de fevereiro, e supera o até ago-
ra recorde histórico de € 1,935 tri-
lhão marcado em janeiro de 2012.

Produção industrial em forte queda
Assis Moreira
De Genebra

A produção industrial na zona
do euro caiu de novo em março, e
alimenta as forças políticas que
contestam a austeridade imposta
pela Alemanha ao resto do bloco.

Em março, a produção con-
traiu 0,3%, muito mais do que o
consenso de alta de 0,6% de ana-
listas. Comparado ao mesmo mês
do ano passado, o declínio foi de

O segmento mais frágil em mar-
ço foi o de bens de consumo, refle-
tindo a pouca confiança dos con-
sumidores na zona do euro, o que
deve ser um peso no crescimento
econômico por algum tempo.

Analistas contestam a ideia de
que inflação mais alta na Alema-
nha poderá ajudar as economias
periféricas. Há fortes dúvidas de
que os alemães, sempre prudentes,
estejam preparados para gastar
mais graças a salários maiores.

2,2%, a maior queda desde 2009.
O ganho de 1,3% da Alema-

nha foi anulado pela queda da
produção nas economias da pe-
riferia e na França. Na Holanda,
o declínio foi de 9%, praticamen-
te apagando o ganho de 10,9%
de fevereiro. “Os dados sugerem
que o declínio é suave, com o PIB
caindo talvez 0,2% no primeiro
t r i m e s t r e”, diz Chris Williamson,
economista chefe da consultoria
Markit, de Londres.

Hollande assume sob pressão de suas promessas
Peter Coy
Bloomberg Businessweek

Os franceses acorreram à Bas-
tilha na noite em que o socialista
François Hollande foi declarado
presidente eleito da França.

Comemorar a vitória com fo-
gos de artifício e chuvas de luzes
vermelhas na Praça da Bastilha
de Paris — o ponto de ignição da
Revolução Francesa em 1789 —
parecia apropriado em vista da
vistosa plataforma de Hollande.

Durante sua campanha, ele
prometeu elevar a alíquota de
imposto da faixa de renda máxi-
ma para 75%, taxar as transações
financeiras, elevar os gastos pú-
blicos, reconduzir ao nível ante-
rior o aumento da idade da apo-
sentadoria e fazer frente à chan-
celer da Alemanha, Angela Mer-
kel, ao levar a Europa a focar
mais em crescimento e menos
em austeridade.

“Obrigado, povo francês!”,
disse Hollande à multidão vi-
brante na madrugada do dia 7.
“Sou o presidente dos jovens da
França. Sou o presidente da jus-
tiça na França.”

Mas Hollande, 57 anos, que
será empossado hoje, está longe
de ser um revolucionário jacobi-
no. Ele é um tecnocrata cordial
que estudou para o serviço pú-
blico na École Nationale d’Admi -
nistration, de elite.

Ele deverá avançar apenas len-
tamente na implementação das
promessas demagógicas que fez
durante a campanha e governa-
rá a partir do centro, a julgar por
seu histórico e pelas previsões
de seus partidários, mais dados
ao meio termo.

Para Hollande, o movimento
de volta ao centro será feito em
parte por opção própria (seu
apelido é “Sr. Normal”)  e em
parte devido às circunstâncias:
em poucas palavras, a situação
financeira da França é precária
demais para permitir que Hol-
lande ignore os déficits e se ar-
risque a romper com a Alema-

nha. A 5,2% no ano passado, o
déficit público da França como
parcela da economia é maior do
que o de Portugal ou da Itália,
dois países que já começaram a
perder a confiança dos investi-
dores em bônus.

Hollande será obrigado a fa-
zer mais ou menos o que Nicolas
Sarkozy fez: tranquilizar os mer-
cados financeiros por meio do
controle dos gastos do governo
ao mesmo tempo em que agra-
da Merkel, a detentora das cha-
ves do cofre da Europa. Apesar
de comandar o Partido Socialis-
ta, “não há a menor possibilida-
de de Hollande tentar imple-
mentar um socialismo à moda
antiga na França”, diz Thomas
Philippon, cidadão francês e as-
sessor da campanha do novo
presidente que atua como eco-
nomista na Faculdade de Admi-
nistração de Empresas Stern, da
Universidade de Nova York.

A julgar pela reação calma
dos mercados financeiros à vitó-
ria de Hollande, os investidores
já concluíram que ele não porá
em risco a classificação de crédi-
to da França, rebaixada em ja-
neiro pela Standard & Poor’s de
AAA para AA+. Os rendimentos
do bônus francês de dez anos es-
tão mais próximos dos da Ale-
manha atualmente do que esta-
vam na virada do ano, quando
Sarkozy ainda considerava pro-
vável a sua reeleição. O rendi-
mento adicional exigido pelos
aplicadores para deter títulos do
governo francês estava em 1,19
ponto percentual em 7 de maio,
um pouco menos que o 1,31
ponto percentual registrado no
último dia de dezembro.

À parte a retórica de campa-
nha, quando a questão é reduzir
o déficit, não há muita diferença
entre a plataforma de Sarkozy e
a de Hollande.

Sarkozy pretendia equilibrar
o orçamento nacional da França
em 2016; a meta de Hollande é
2017. Sarkozy cortaria a relação
gastos do governo sobre Produ-

to Interno Bruto (PIB) em 4 pon-
tos percentuais em cinco anos; a
meta de Hollande é de 3,5 pon-
tos percentuais em cinco anos,
afirma Philippon.

Se as metas orçamentárias de
cada um dos dois são ou não rea-
listas, são outros quinhentos.

Hollande pode até tornar a
França uma parceira mais próxi-
ma da Alemanha. Apesar de suas
diferenças políticas, Merkel e
Hollande têm temperamentos
analogamente ponderados. Sar-
kozy, por seu lado, é tempestuo-
so e volúvel. “Hollande será 100%
mais confiável para Merkel do
que Sarkozy”, diz Carl Graf von
Hohenthal, assessor de adminis-
tração do Brunswick Group de
Berlim. “Ambos são pragmáti-
cos”, diz Volker Perther, diretor
do Instituto Alemão de Assuntos
Internacionais e de Segurança,
que assessora o governo. “Eles
vão chegar ao consenso.”

Merkel sabe que Hollande, pa-
ra fins políticos, precisa manter
seu discurso agressivo até de-
pois das eleições parlamentares
francesas, marcadas para junho,
diz Mark Hallerberg, diretor do
Centro de Governança Fiscal da
Faculdade Hertie de Governança
de Berlim. Ela telefonou para
Hollande após sua vitória e con-
vidou-o para conversações em
Berlim o quanto antes, dizendo
que ele “será recebido de braços
abertos na Alemanha”.

Uma das áreas de concordân-
cia potencial é a necessidade de
aumentar os recursos destina-
dos ao Banco Europeu de Inves-
timentos, que financia projetos
de infraestrutura.

Isso não será suficiente para
sustentar as economias mais frá-
geis da Europa, diz Fredrik Eri-
xon, diretor e cofundador do
Centro Europeu de Economia Po-
lítica Internacional de Bruxelas,
mas oferecerá algum alívio.

Há, é claro, diferenças sérias e
incontornáveis entre Hollande e
Merkel. Ele vai continuar a argu-
mentar em favor de uma maior ên-

fase no crescimento na Europa, da
emissão de bônus conjuntos para
sustentar os países mais fracos e
uma política monetária mais fol-
gada da parte do banco central Eu-
ropeu (BCE). Ela não abrirá mão do
cumprimento do compacto fiscal
recentemente concluído, que de-
termina que os países equilibrem
seus orçamentos federais, sob pe-
na de enfrentar multas do Tribunal
de Justiça Europeu.

As tensões vão se intensificar
se o maciço afluxo de capital pa-
ra a Alemanha continuar, dei-
xando outros países defronta-
dos com a recessão enquanto os
alemães praticam taxas super-
baixas de juros e vive o temor do
superaquecimento. No início de
maio, Berlim deu uma demons-
tração do grau de isolamento
que mantém em relação ao res-
tante das agruras do continente,
ao registrar em março encomen-
das às fábricas, produção indus-
trial e dados de exportação mais
elevados que o previsto.

No longo prazo a melhor espe-
rança da França é reconquistar a
competitividade com a Alema-
nha. E a melhor maneira de fazer
isso é corrigir seu mercado de
trabalho anômalo, que inibe o
crescimento. As proteções contra
as demissões são tão sólidas que
as empresas têm medo de con-
tratar funcionários, por não sa-
ber se conseguirão se desvenci-
lhar deles se necessário.

Sarkozy tentou derrubar essas
barreiras e não conseguiu, em
parte porque despertou, desne-
cessariamente, a inimizade dos
sindicatos franceses, diz Philip-
pon, da NYU. Como socialista,
Hollande poderá ter mais opor-
tunidade de conseguir a adesão
dos trabalhadores, a exemplo do
que o social-democrata alemão
Gerhard Schröder precisou fazer
para reparar o esclerosado siste-
ma de bem-estar social da Ale-
manha como chanceler, de 1998
a 2005. “Talvez seja necessário
uma pessoa de esquerda para fa-
zer isso”, diz Philippon.

Fonte: Eurostat. * Em comparação com o mês anterior.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A11.




