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Ministro protecionista francês quer taxa de carbono
combalida. O ministro do interior será Manuel Valls, um espanhol naturalizado e em ascensão na vida política francesa.
O ministro das Relações Exteriores é o ex-premiê Laurent Fabius,
que fez campanha pelo “não” ao
Tratado da Constituição europeia
em 2005 e causou grande racha no
Partido Socialista. Até há pouco
inimigo político de Hollande, ele
será o número dois do governo.
Marisol Touraine, filha do famoso sociólogo Alain Touraine, e
com uma importante carreira
política, vai comandar o Ministério de Assuntos Sociais e Saúde.
O mais polêmico é o titular do
novo Ministério da Recuperação

Assis Moreira
De Genebra
A França terá o primeiro governo paritário entre homens e mulheres na história do país, dominado por moderados, multirracial,
jovem e representativo também de
territórios franceses no exterior.
Mas também protecionista.
Pierre Moscovici, chefe da
campanha de Hollande, será o
novo ministro da Economia,
com a tarefa de reduzir o deficit
público para 3% do PIB no ano
que vem, algo que o mercado reluta em acreditar. Ao mesmo
tempo, deve lançar programas
de crescimento numa economia

Produtiva, Arnaud Montebourg,
que foi candidato na eleições prévias socialistas para a Presidência
sob a bandeira da antiglobalização. Ele contrabalança a imagem
social-liberal de Hollande.
O ministro quer reabilitar a
ideia de um “novo protecionismo
social e ambiental europeu” para
frear países emergentes, o que inclui uma taxa de carbono. O governo anterior, de Nicolas Sarkozy, chegou a aventar essa taxa,
mas não avançou no tema.
O maior alvo é a China, mas
uma guinada protecionista pode afetar também exportações
do Brasil, se o resto da Europa
seguir o novo tom francês. Para

is.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A11

O impacto comercial
Em 2011, em US$ bilhões

Exportações

Importações

Protesto grego na Alemanha

73,922

O carro da mulher de Horst
Reichenbach, o representante alemão
na missão econômica da União
Europeia para a Grécia, foi incendiado
nos subúrbios de Potsdam, num
aparente protesto contra as medidas
de austeridade impostas ao país
mediterrâneo. A autoria do ataque foi
reivindicada por um grupo
autodenominado como “Amigos de
Loukanikos” — Loukanikos (salsicha,
em grego) é o nome de um cão
vira-lata que aparece em inúmeras
fotos de confrontos entre
manifestantes e policiais em Atenas.
Reichenbach lidera uma equipe de 50
pessoas que aconselham ministérios
gregos na adoção de ações para
aperfeiçoar a competitividade da
economia do país, aumentar a
arrecadação de impostos, diminuir a
burocracia e abrir o setor público. Nos
últimos meses, houve uma série de
atentados e atos de vandalismo na
Grécia para protestar contra as
medidas de austeridade.

AP

Agências internacionais

Curtas
Indústria americana
A produção industrial dos EUA
subiu 1,1% em abril contra março,
após uma queda de 0,6%, segundo
o banco central americano. Economistas previam alta de 0,6%. A
utilização da capacidade instalada
também superou as estimativas de
analistas, de alta para 79%, chegando a 79,2% em abril. Já as construções de imóveis residenciais subiram 2,6% em abril ante março.

Desemprego na Europa

Cresce o PIB do Japão

A taxa de desemprego subiu para 14,9% em Portugal no primeiro
trimestre, de 14% no último trimestre de 2011 e contra 12,5% no
mesmo trimestre do ano passado.
Na faixa entre 15 e 24 anos, o desemprego estava em 36,2%. Já no
Reino Unido, a taxa de desemprego caiu de 8,4% para 8,2% nos primeiro trimestre. Há 2,63 milhões
de desempregados no país.

A economia do Japão teve uma
expansão de 4,1% no primeiro trimestre do ano, superando as previsões dos analistas (3,5%). O bom
resultado foi causado em grande
parte pelas obras de reconstrução
após o tsunami de março de 2011.
No entanto, a influência desse fator deve diminuir — economistas
calculam crescimento de 2,2% para os próximos dois trimestres.

Participação
do biodiesel
2,5

84,269

BC britânico
corta previsão
de expansão
O Banco da Inglaterra reduziu
ontem a sua previsão de crescimento para a economia do Reino
Unido e advertiu que a inflação
continuará acima da meta por
mais um ano. Pelas novas contas
do BC britânico, a expansão do
Produto Interno Bruto (PIB) em
2012 será de 0,6%, e não mais de
1,3%. Trata-se da maior revisão
para baixo nos últimos três anos.
“Estamos navegando por águas
turbulentas, com o risco de uma
tempestade vindo em nossa direção a partir do continente”, afirmou Mervyn King, o presidente do
BC, referindo-se à crise da dívida
soberana europeia. “Não é sensato
pensar unicamente em termos de
‘o euro se mantém unido, ótimo’, ‘o
euro se desmancha, desastre’.”
No “Relatório de Inflação” trimestral divulgado ontem, o Comitê de Política Monetária do Banco
da Inglaterra abandonou a expectativa de que a inflação, atualmente em 3,5%, vá cair para a meta oficial de 2% até o fim do ano. King diz
que agora espera que a inflação retorne à meta somente no segundo
semestre do próximo ano.
Também ontem, o governo
anunciou que o desemprego no
Reino Unido caiu de 8,4% nos últimos três meses de 2011 para 8,2%
no primeiro trimestre deste ano.

Montebourg, isso é necessário
porque os concorrentes são também “protecionistas, dirigistas e
intervencionistas”.
Para combater a desindustrialização da França, o novo ministro rejeita o plano alemão, que
define como diminuir a proteção
social e baixar os salários.
No primeiro conselho de ministros, hoje, o governo apresentará um decreto reduzindo 30%
do salário do presidente e dos
ministros. É o oposto do governo
anterior, quando Nicolas Sarkozy, no primeiro mês, aumentou
seu salário em 170%, alegando
que era muito baixo em comparação aos parceiros estrangeiros.

O agronegócio argentino deve
começar a pagar na próxima semana o preço da expropriação da
petroleira YPF. A Espanha ameaça
parar de importar biodiesel.
No dia 21 vence o prazo de 30
dias dado pelo governo do premiê
espanhol, Mariano Rajoy, para que
produtores da Espanha e do resto
da União Europeia se inscrevam
para fornecer ao menos 2 milhões
de toneladas de biodiesel ao país
anualmente, até 2014. Caso a capacidade produtiva dos interessados
atinja essa meta, dentro de seis meses deverão estar extintas as exportações de biodiesel da Argentina
para a Espanha, que renderam US$
1,1 bilhão no ano passado.
O total representa 51,6% de toda
a receita argentina com a venda do
produto, uma estrela em ascensão
na balança comercial do país, tendo as exportações passado de US$
1,2 bilhão para US$ 2,1 bilhões entre 2010 e 2011. O produto responde ainda por pouco mais de um
terço dos US$ 2,9 bilhões que a Argentina vendeu à Espanha no ano
passado, num intercâmbio comercial em que o país sul-americano
teve superávit de US$ 1,5 bilhão.
A medida de Rajoy era esperada em Buenos Aires, em retaliação à expropriação da YPF, que
até 16 de abril era controlada pela espanhola Repsol.
Desde 2009 os produtores espanhóis de biocombustível tentam
bloquear o biodiesel argentino, e
três semanas antes da expropriação, quando a atrito entre Argentina e Espanha já era evidente, a Associação de Produtores de Energia
Renovável da Espanha (Appa) divulgou balanço em que afirmava
que 50 indústrias locais operavam
com capacidade ociosa de 86%.
Do 1,6 milhão de toneladas de
biodiesel consumidos pela Espanha, 1,2 milhão vieram do exterior
em 2011, sendo 720 mil toneladas
da Argentina. “A indústria espanhola de biodiesel entrou numa
fase terminal, que se concluirá
com a sua desaparição, a não ser
que o ministério da Indústria [da
Espanha] publique no diário oficial a ordem de reserva para a produção local”, afirma o documento
logo em seu início. Com a expro-
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Bootle sugere, para atravessar
esse período, adotar o sistema de
pagamentos eletrônicos e usar euros para transações em dinheiro.
Outra alternativa seria a Grécia imprimir rapidamente vales parecidos com dinheiro, diz Guntram
Wolff, diretor assistente do centro
de pesquisas Bruegel, de Bruxelas.
A mudança poderia acontecer
durante um fim de semana prolongado, em que bancos e caixas
eletrônicos ficariam fechados e
outros tipos de medidas de controle de capital seriam impostas.
Ao mesmo tempo, as contas bancárias teriam de ser convertidas
em “novas dracmas” e as dívidas
internas e outros contratos do
país também teriam de ser transferidos para a nova moeda.
Para manter as coisas simples, a
taxa de conversão seria de um para
um, diz Bootle, enquanto os mercados cambiais cuidariam de desvalorizar a cotação da dracma.
Os economistas acreditam que a
Grécia precisaria desvalorizar a
dracma em pelo menos 40% para
se tornar um país mais competitivo. Isso significa que as importações de coisas como petróleo e carros quase dobrariam de preço da
noite para o dia, enquanto que um
turista alemão poderia tirar férias
em Creta pela metade do preço.
Mas antes de a Grécia conseguir chegar a esse ponto, muitos
desafios ainda teriam de ser vencidos. “No curto prazo, todo
mundo sofreria” disse Wolff. (Colaborou Stephen Fidler)
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Voltar à moeda própria depois
de mais de uma década usando as
notas e moedas do euro e tendo
sua política monetária administrada pelo Banco Central Europeu lançaria a Grécia numa terra
de ninguém política e judicial.
Vários países já entraram em
moratória, desvalorizaram a moeda e até saíram de uma união monetária mais ampla. Mas isso nunca aconteceu ao mesmo tempo e
certamente não numa economia
tão profundamente integrada aos
mercados financeiros mundiais.
A Grécia teria de reconstruir seu
sistema monetário e sua economia, depois do que provavelmente
será uma forte desvalorização que
abalará a confiança da população
local, enfraquecerá seus bancos e
causará a moratória de dívidas
com credores internacionais.
As consequências da saída da
Grécia da zona do euro para o próprio país e o resto da Europa provavelmente serão tão tumultuadas
que os políticos têm relutado em
especular sobre como isso vai funcionar. E, embora o tabu de cogitar
uma saída da zona do euro já tenha ficado para trás nos últimos
meses, voltar ao dracma provavelmente será caótico, com muitas
medidas que terão de ser improvisadas do dia para a noite.
Durante o primeiro ano e meio
da crise, os políticos geralmente
descartavam qualquer sugestão de
uma possível saída da zona do euro com uma resposta simples: é
impossível deixar a moeda co-

sas pode piorar a crise na economia da Grécia e as consequências
econômicas para os outros membros da UE. “É do interesse dos outros garantir que as coisas não sejam absolutamente aterrorizantes”, diz Roger Bootle, diretor executivo da Capital Economics, de
Londres, que escreveu um artigo
de 150 páginas sobre como se daria a saída da Grécia do euro.
Alguns especialistas jurídicos já
sugeriram maneiras de contornar
a falta de uma cláusula que permita a um país deixar a zona do euro.
Tomando como base uma grande violação de critérios básicos da
zona do euro, como níveis de dívida e de déficit orçamentário, por
exemplo, a zona do euro poderia
criar um sistema de “reversão da
entrada” na união monetária, tornando a Grécia “um país membro
com derrogação”, diz Alexander
Türk, professor de direito do King's
College, de Londres. Isso agruparia
a Grécia com países como a Suécia,
que são legalmente obrigados a
adotar o euro, mas tiveram de
adiar o processo porque não cumpriram as principais exigências.
“Se for politicamente oportuno,
os advogados vão encontrar uma
maneira de fazer isso acontecer.”
A Grécia teria de manter sua decisão de sair da zona do euro em
segredo pelo máximo de tempo
possível, para evitar ainda mais fuga de capitais do país. Fazer o pedido das novas notas de dracma pode demorar vários meses, e a informação é passível de vazamento, o
que incentivaria os gregos a sacarem seus euros dos bancos, acelerando a saída da moeda única.

açã

mum segundo a legislação da
União Europeia. Não existe uma
cláusula nos tratados da UE que
permita deixar a zona do euro sem
também abandonar o bloco político maior, que tem 27 países.
Deixar a UE também significaria o fim de bilhões de euros em
subsídios agrícolas e de desenvolvimento, bem como acesso fácil
ao grande mercado europeu,
uma desvantagem que a ministra
da Fazenda da Áustria, Maria Fekter, expressou na segunda-feira.
“É impossível deixar a zona do
euro, o país só pode sair da União
Europeia”, disse a repórteres numa
reunião com colegas em Bruxelas.
“Depois disso, a Grécia teria de solicitar novamente a entrada no
bloco, e realizaríamos negociações
e analisaríamos muito atentamente se a Grécia realmente cumpre as
exigências para se unir ao bloco.”
Os comentários de Fekter refletem a frustração crescente de alguns países europeus com a Grécia — que marcou novas eleições
para o dia 17 de junho, após o resultado inconclusivo da votação
anterior— mas também à ideia de
que, se for criada uma rota clara
para sair do bloco, outros países
podem querer fazer o mesmo.
“Uma política muito clara
quanto aos questionamentos
suscitados pela saída da Grécia
não seria produtiva”, disse Mujtaba Rahman, analista da Eurasia
Group. “Se um caminho muito fácil for criado, pode incentivar outros governos em dificuldades financeiras a cogitar uma atitude
similar no médio e longo prazos.”
Por outro lado, dificultar as coi-

Gabriele Steinhauser
The Wall Street Journal, de Bruxelas

priação, o argumento protecionista pesou mais alto que o custo adicional que a Espanha poderá ter
para produzir o biodiesel.
Na Argentina, espera-se para os
próximos dias um decreto da presidente Cristina Kirchner elevando
de 7% para 10% a mistura do biocombustível no diesel, medida
aguardada desde o ano passado.
“É uma medida que irá atenuar
a possível perda do mercado espanhol, mas não será suficiente para
sanar a redução das exportações.
Além do impacto na balança, haverá efeito na produção”, disse o
economista Mauricio Claveri, da
consultoria Abeceb, especializada
em comércio exterior. Para ele, a
elevação não mudará o panorama
do consumo interno. O país consome só 31% das 2,5 milhões de toneladas de biodiesel que produz.
Com a conclusão de novos investimentos, a capacidade de produção
da Argentina deve atingir este ano
3,2 milhões de toneladas.
Apontar o mercado interno como saída foi a primeira reação de
Cristina quando a Espanha anunciou a retaliação, em 20 de abril.
Com ironia, a presidente questionou a lógica econômica da medida. “O país está em condições de
absorver esta produção. Se a Espanha quer pagar mais caro pelo
biocombustível que usa , essa é
uma decisão soberana”.
Na última segunda, porém, a Argentino protocolou uma queixa
na UE em que acusou a medida espanhola de discriminatória. O governo alega que a Espanha já tomou a iniciativa de retaliar ao buscar medidas contra a Argentina
em organismos multilaterais, como a Organização Mundial do Comércio e o Banco Mundial.
"Esta semana a Argentina também começou a ser demandada
em outro nível pelo mesmo motivo. A petroleira Repsol apresentou formalmente anteontem
uma "declaração de controvérsia". É o primeiro passo para a
abertura, em 60 dias de um processo no Ciadi, o tribunal de arbitragem do Banco Mundial, foro
em que a Argentina é o país que
enfrenta mais processos, muitos
ainda decorrentes do fim do regime de paridade cambial e da
moratória unilateral, declarados
em janeiro de 2002".

César Felício
De Buenos Aires
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Saída do euro jogaria Grécia
numa terra de ninguém

Espanha pode barrar
metade da exportação
argentina de biodiesel

Au

Crise na Europa Volta ao dracma traria caos financeiro, jurídico e político
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Fonte:

Sócio da YPF deixa de pagar
US$ 400 milhões a bancos
Dow Jones Newswires
O grupo Petersen, da Argentina,
deixou de honrar ontem pagamento de US$ 400 milhões a bancos credores, o que pode permitirlhes confiscar ações da petrolífera
YPF que garantiam o empréstimo.
Até agora, os bancos não sinalizaram planos para tomar as ações
e as negociações continuam, segundo uma pessoa próxima ao
grupo Petersen. Segundo a fonte, o
grupo deve aos bancos pouco mais
de US$ 1 bilhão. A notícia chega
menos de duas semanas depois de
o governo da Argentina ter expropriado participação de 51% na YPF
que pertencia à espanhola Repsol
YPF, o que colocou o grupo Petersen em situação complicada.
O grupo, da família Eskenazi,
possui participação de 25,5% na
YPF, que foi paga por meio da captação de pesados empréstimos.
Em 2008, o grupo financiou a
aquisição de 14,9% da YPF com empréstimo garantido concedido por
um grupo de bancos liderado pelo
Credit Suisse, de acordo com infor-

mações disponíveis no site da banca de advocacia Cleary Gottlieb,
que representou o grupo Petersen
na operação. A empresa também
obteve com a Repsol empréstimo e
ações no valor de US$ 1 bilhão.
Em 2011, o grupo adquiriu participação adicional de 10%, financiando o acordo com crédito de
US$ 700 milhões de um grupo de
bancos liderados pelo Itaú e o Credit Suisse. A Repsol entrou com outro empréstimo de cerca de US$
625 milhões, segundo Gottlieb. O
grupo contava com receber dividendos da YPF para saldar os empréstimos. O governo argentino,
porém, anunciou que a YPF não vai
pagar dividendos, para investir os
lucros no aumento da produção.
Os termos do crédito estipulam que a estatização da YPF ou
uma forte queda nas ações podem configurar situação de inadimplência, dois eventos que
acabaram se concretizando. Há
uma semana, os bancos notificaram o grupo Petersen que consideram os créditos em situação de
inadimplência, segundo a fonte.

