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Internacional

Eleição inédita busca encerrar a transição no Egito
Alistair Lyon
Reuters, do Cairo

Após seis décadas sob o jugo de
militares, os egípcios vão saborear
hoje e amanhã a nova experiência
de eleições presidenciais cujo re-
sultado ninguém consegue prever.
Eles irão às urnas para eleger um lí-
der para o lugar de Hosni Muba-
rak, deposto 15 meses atrás por
uma revolta popular que levou a
uma transição turbulenta, capita-
neada pelos militares, e à eleição
de um Parlamento atualmente do-
minado por militantes islâmicos.

Não houve ainda uma troca de
poder. Um conselho militar enca-
beçado por um ex-ministro da De-
fesa de Mubarak (por 20 anos) ain-
da detém as rédeas do poder. Mas
promete entregá-las em 1o de ju-
lho, após a eleição de um novo pre-
sidente, provavelmente depois da
realização de um segundo turno,
previsto para junho. As pesquisas
de intenção de voto não são con-
fiáveis por serem prática recente.

As votações anteriores pós-Mu-
barak — a eleição parlamentar da
qual saiu vitoriosa a Fraternidade
Muçulmana, seguida por seus
concorrentes de linha dura salafis,
e um referendo que aprovou, por
maioria esmagadora, mudanças
constitucionais provisórias pro-
postas pelo Exército e combatidas
pelos liberais — poderão não ser-
vir de indicador desta vez.

A exemplo de outros países ára-
bes em que a revolta reprimida de-
corrente das frustrações políticas e
econômicas irrompeu no ano pas-
sado, o Egito enfrenta dificuldades
para definir seu futuro após esse
ofuscante momento promissor.

Meses de conflitos e de alianças
fluidas envolvendo o Exército, os
segmentos islâmicos, manifestan-
tes e outros grupos deixaram mui-
tos egípcios desnorteados e desilu-
diram parte da população jovem
que ajudou a derrubar Mubarak.

Muitos esperam que seu país
possa vir um dia a reconquistar sua
hegemonia no mundo árabe, per-
dida, na prática, quando o então
presidente Anwar Sadat assinou
um tratado de paz com Israel, em
1979, e quando o mais populoso
país árabe do mundo se tornou o
fulcro da política de Washington
para o Oriente Médio e o maior
destinatário de ajuda militar ame-
ricana depois de Israel.

Mas o desafio enorme e urgente
do novo presidente será revitalizar
uma economia abatida por meses
de agitação e incertezas e resolver
os problemas da pobreza, do de-
semprego e do colapso dos servi-
ços públicos que contribuíram pa-
ra alimentar a revolta de 2011.

Ninguém pode prever com se-
gurança qual dos 12 candidatos
sairá vencedor, o que é, por si só,
uma novidade reconfortante de-
pois das cansativas farsas eleito-
rais executadas nos 30 anos do
governo autocrático de Mubarak.

E, o que é mais perturbador,
ninguém pode prever que poderes
o presidente (ou o Parlamento, os
militares e os tribunais) terá, em
vista de o Egito não ter elaborado,
até agora, uma nova Constituição.

“A relação constitucional está
totalmente no ar”, disse Rashid
Khalidi, professor de estudos ára-
bes da Universidade Columbia, de
Nova York. “Essa é a maior questão
no Egito. Não é se entra ou não o
fundamentalismo islâmico ou a
Fraternidade Muçulmana. Mas é
onde realmente residirá o poder:
no Parlamento ou na Presidência.”

Os generais, acostumados a
baixar leis para os civis, negam ter
interesse de governar os assuntos
cotidianos do Egito, mas poucos
duvidam de sua ambição de man-
ter os amplos privilégios do esta-
blishment militar e de garantir
uma voz poderosa nos bastidores.

Por enquanto, todos os olhos
estão voltados à eleição presiden-

cial, que opõem principalmente
islâmicos praticantes a personali-
dades mais laicas, notadamente
Amr Moussa, ex-dirigente da Liga
Árabe, que foi ministro das Rela-
ções Exteriores de Mubarak, e Ah-
med Shafiq, o último primeiro-
ministro do líder deposto.

Moussa e Shafiq provavelmen-
te receberão muitos votos dos
cristãos, que perfazem cerca de
10% dos 82 milhões de habitan-
tes do Egito (o maior país árabe),
e que temem as consequências
do crescente poder islâmico.

Um dos candidatos islâmicos,
Abdul Moneim Abol Fotouh, cor-
tejou os liberais e os muçulmanos
ultraortodoxos salafis. Hamdeen
Sabahy, de esquerda, apregoa seu
histórico de veterano ativista dos
direitos dos trabalhadores.

A comissão eleitoral, encabe-
çada por um ex-militar, tinha im-
pedido Shafiq de disputar as elei-
ções, mas ele obteve um recurso
que lhe permite concorrer. Entre
os demais candidatos barrados
estão um pretendente salafi e
Khairat al-Shater, a primeira op-
ção da Fraternidade Muçulmana.

Qualquer pessoa que duvide
que a Irmandade descartou sua re-
ticência política deveria ter ido a
seu ruidoso comício de encerra-
mento de campanha, no centro do
Cairo, na noite de domingo. No go-
verno Mubarak, o grupo islâmico
pregava uma postura paciente,
gradualista, visando evitar ser per-
seguido na Justiça, e fazia só tenta-
tivas tímidas de contestar as elei-
ções, que eram sempre fraudadas.

Após a queda de Mubarak, a Ir-

AP

Propaganda eleitoral do candidato da Fraternidade Muçulmana, Mohamed Mursi, numa loja de roupas no Cairo

Economia em
marcha lenta
Agências internacionais

A Primavera Árabe abalou a
economia do Egito, mas o país dá
sinais de retomada. O levante re-
sultou em um prolongado fecha-
mento da bolsa de valores e uma
queda na receita do turismo, uma
das principais indústrias do país.
Anteontem, o governo anunciou
que o PIB cresceu 5,2% no terceiro
trimestre do atual ano fiscal.

Mas, para o analista Said Hirsh,
da Capital Economics, de Londres,
esse resultado deve ser visto com
cautela. “Ele partem de uma base
baixa. De certa maneira, é um pou-
co decepcionante. Eu não diria que
a economia está se recuperando.”

A desaceleração da economia
global já havia provocado uma
queda de 50% no investimento es-
trangeiro direto (IED) de 2009 pa-
ra 2010. Com a agitação política, o
IED caiu ainda mais, para apenas
US$ 440 milhões entre julho e se-
tembro do ano passado, o último
dado disponível. Para compara-
ção, no mesmo trimestre de 2010 a
entrada foi de US$ 1,6 bilhão.

As reservas internacionais do
país mantiveram-se estáveis no
mês passado, atingindo o nível de
US$ 15,2 bilhões. É a primeira vez
que isso acontece desde o começo
dos protestos, no início de 2011,
indicando uma recuperação par-
cial do turismo e uma desacelera-
ção nas remessas de capital. Se-
gundo o Ministério do Turismo, o
número de visitantes estrangei-
ros subiu para 2,5 milhões no pri-
meiro trimestre deste ano — alta
de 32% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado.

O Banco Mundial prevê um
crescimento do PIB de 2,5% para
este ano e de 3,5% para 2013.

mandade disse que não disputaria
todas as cadeiras do Parlamento e
não disputaria a Presidência —
promessas que quebrou em meio à
atração irresistível do poder.

Na praça Abdeen, o grupo mo-
bilizou milhares para aplaudir e
entoar palavras de ordem em favor
de seu obscuro candidato reserva,
Mohamed Mursi, que subiu ao pa-
lanque em meio a fogos de artifí-
cio e delírio, incitado por um gru-
po de jovens de camiseta branca e
faixa vermelha na cabeça.

Engenheiro, formado nos EUA,
ele prometeu combater remanes-
centes corruptos da era Mubarak
que pudessem tentar “nos levar ao
r e t r o c e s s o” ou manipular as elei-
ções e a segurança. “Sabemos
quem são eles”, gritou. “Os atirare-
mos na lata de lixo da história.”

Crise do euro Alemanha deve resistir, em reunião extraordinária hoje, a propostas como a criação dos eurobônus

Europa pressiona Berlim por mais ajuda
Matthew Dalton
The Wall Street Journal, de Bruxelas

Em reunião hoje, os líderes eu-
ropeus devem anunciar uma ou
outra medida para suavizar o ba-
que das medidas de austeridade
nos países em crise da zona do eu-
ro. Mas, a portas fechadas, discuti-
rão políticas muito controversas
para tentar reformar a emperrada
máquina econômica do bloco.

Com a crise política na Grécia
ameaçando despedaçar a zona do
euro, a oposição alemã a medidas
mais drásticas será de novo ques-
tionada por países com finanças
públicas mais debilitadas, como
Espanha, Itália e França, disseram
autoridades. É pouco provável que
o encontro produza decisões. Seria
preciso resolver imensos proble-
mas políticos e técnicos antes que
o bloco possa aprovar uma grande
mudança de rota, numa reunião
decisiva marcada para junho.

Mas as eleições na Grécia no
mês que vem poderiam mudar
radicalmente o cálculo político
da zona do euro, dizem analistas.

A vitória de partidos contrá-
rios ao pacote de resgate nego-
ciado com parceiros do euro e o
FMI elevaria drasticamente o ris-
co de a Grécia abandonar a moe-
da comum. E provavelmente fa-
ria os líderes europeus adotarem
medidas de maior alcance para
conter os distúrbios resultantes.

Entre as medidas mais ousadas
estaria a criação de “eurobônus”,
títulos de dívida garantidos em
bloco pelos países do euro, que
permitiriam a países mais fragili-
zados, como a Espanha, captar re-
cursos a juros parcialmente sub-
sidiados pela Alemanha.

A oposição de Berlim à ideia se-
gue firme, mas François Hollande,
o novo presidente da França, deve
abordar o tema durante conversas
informais na cúpula. “É uma firme

convicção que não vai mudar em
j u n h o”, disse ontem uma autorida-
de alemã sobre os eurobônus.

Na pauta de discussão há outra
ideia já rejeitada pela Alemanha e
pelo Banco Central Europeu: dar
ao Mecanismo Europeu de Estabi-
lidade, o fundo de socorro a países
do bloco, acesso a linhas de crédito
do BCE. Tal medida elevaria muito
a capacidade do fundo de tranqui-
lizar o nervoso mercado financeiro
europeu. O MEE agiria como um
banco, usando fundos do BCE para
multiplicar em várias vezes o total
que possui para emprestar: € 500
bilhões (cerca de US$ 640 bilhões).

“Isso viraria o jogo”, disse Daniel
Gros, diretor do Centro de Estudos
de Política Europeia, de Bruxelas.
“Mas é algo que só [os alemães] fa-
rão se acharem que o jogo está pra-
ticamente perdido”. O BCE se opôs
à medida porque a função exclusi-
va do MEE é socorrer os países do
bloco assolados pela crise.

Pessoas a par da questão dizem
que a oposição do BCE provavel-
mente seria suavizada se o MEE
fosse autorizado a recapitalizar os
bancos da zona do euro. Nesse ca-
so, o BCE não estaria emprestando
a um fundo voltado apenas a so-
correr governos, o que afastaria o
temor de que o banco viole a regra
que o impede de financiar direta-
mente a dívida pública dos países.

Pelas regras atuais, o MEE pode
destinar recursos à recapitalização
de bancos, mas só com emprésti-
mos ao governo do país no qual o
banco em questão está sediado.

Isso é um problema para paí-
ses como a Espanha — fustigada
pelo nervosismo sobre o sistema
bancário do país e pelo crescente
custo de rolagem da dívida —
que não gostariam de elevar a dí-
vida pública com dinheiro usado
para recapitalizar bancos.

Até agora, a Alemanha rejeitou
a ideia de dar ao MEE poder para

recapitalizar bancos da zona do
euro diretamente. Um receio é que
deixar o mecanismo lidar direta-
mente com os bancos reduziria a
influência do bloco no sentido de
pressionar os países socorridos pe-
lo MEE a reformar suas finanças.

Além disso, o custo de recapi-
talização seria potencialmente
elevado. O Instituto de Finanças
Internacionais (IIF), com sede em
Washington, calculou esta sema-
na que, somente no caso dos
bancos espanhóis, o custo pode-
ria chegar a € 60 bilhões.

O MEE passaria também a ter
participação nos bancos, criando
questões espinhosas sobre como
os 17 países da zona do euro con-
trolariam esse novo investimen-
to público no setor bancário.

Na falta de acordo sobre esses
grandes passos, os líderes euro-
peus deverão apoiar três iniciati-
vas relativamente menores. A pri-
meira é a proposta de aumento

do capital do Banco Europeu de
Investimento, o braço de crédito
de longo prazo do bloco, em € 10
bilhões. A segunda proposta faci-
litaria a liberação, a governos em
crise, de verbas do orçamento da
União Europeia devidas ao país.

A terceira proposta permitiria a
países tomar emprestado dinheiro
com o aval do orçamento da União
Europeia para projetos de investi-
mento em infraestrutura. O plano
criaria um piloto com € 230 mi-
lhões em verba do orçamento da
união que poderia alavancar fun-
dos de até € 4,6 bilhões. Depois de
dois anos, o programa seria revisto
e possivelmente ampliado.

Segundo analistas, nenhuma
dessas ideia é suficiente para exer-
cer, no curto prazo, impacto ma-
croeconômico expressivo nas eco-
nomias combalidas do bloco.

Leia na página B9 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

OCDE pede “b a z u c a” contra a crise do euro
Assis Moreira
De Paris

A Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE) conclamou os líde-
res europeus, que se reúnem hoje
em Bruxelas, a usar uma “bazu -
c a”, ou seja, todos os instrumen-
tos possíveis, para frear a crise da
zona do euro, diante dos perigos
para a economia mundial.

O grupo, que reúne os países ri-
cos, defende a criação de eurobô-
nus para ajudar a recapitalização
dos bancos solventes e melhorar a
disponibilidade de crédito para a
economia real, e recomenda usar
recursos do Mecanismo Europeu
de Estabilidade para socorrer ban-
cos. Sugere também flexibilidade
para que o dinheiro contra o con-
tágio possa ser utilizado logo. Para
a OCDE, o Banco Central Europeu
(BCE) precisa usar “muito mais
a m p l a m e n t e” seus recursos, para
retomar, e até intensificar, seu pro-
grama de aquisição de títulos so-

beranos de países em crise. A enti-
dade pede que a taxa de juro, hoje
em 1%, seja cortada logo.

O secretário-geral da OCDE, An-
gel Gurría foi duro ao analisar a
reação dos líderes europeus à crise.
Alvejando a Alemanha, exemplifi-
cou que alguns países discutem
como será o futuro, quando o pre-
sente é um caos. “Os perigos para o
sistema são hoje tão grandes que
não se pode falar em excesso de
gastos”, afirmou Gurría. “Se o mer-
cado acha que é necessário € 50 bi-
lhões, os líderes europeus devem
colocar na mesa € 100 bilhões para
dissuadir especuladores.” Para a
OCDE, quanto maior o montante,
menos os recursos serão de fato
utilizados, servindo mais para dar
confiança no mercado.

Gurría mostrou-se atônito com
o premiê da Polônia, que num arti-
go no jornal “Financial Times” su -
geriu que o BCE deve estar prepa-
rado para o caso de saída da Gré-
cia. Para a OCDE, o risco aumenta-
ria como um circulo vicioso, envol-

vendo enorme e crescente endivi-
damento, bancos fragilizados,
ajuste fiscal excessivo e crescimen-
to medíocre. Por isso, a entidade se
posiciona a favor da França e da
Comissão Europeia, que defen-
dem, por exemplo, as emissões
conjuntas de títulos, os chamados
eurobônus. Uma forma pode ser
também por “project bonds”, para
investimentos em infraestrutura.

Com a degradação na zona do
euro, a OCDE alerta que o cresci-
mento nulo neste ano, a fragilida-
de financeira persistente, a alta do
desemprego e sofrimentos sociais
ameaçam se acumular ao ponto de
“provocar reações políticas em ca-
deia e resposta negativa dos mer-
cados”. Turbulências em alguns
países poderiam acelerar esse pro-
cesso, enquanto o desastre econô-
mico se propagaria fora da região.

Na véspera da cúpula informal
dos líderes europeus, em Bruxelas,
a OCDE insistiu na importância de
mais empréstimos do Banco Euro-
peu de Investimentos para infraes-

trutura, uso mais fácil de fundos
estruturais e outras medidas “ur -
gentes”. A entidade considera que
a reparação do sistema financeiro
europeu exige uma forte avaliação
dos balanços dos bancos para se
ter ideia precisa do tamanho dos
ativos tóxicos. “É preciso abrir os
armários e ver o tamanho da capi-
talização necessária”, disse o eco-
nomista-chefe, Pier Padoan.

A OCDE reduziu fortemente
suas projeções para o crescimento
na zona do euro, mais pessimista
do que há seis meses. Prevê contra-
ção de 0,1% neste ano e alta de 0,9%
no ano que vem. O desemprego
deve aumentar para 11% até o final
de 2013, contra os atuais 10%
atualmente. A estimativa resulta
de fortes recessões na Espanha e na
Itália, onde o PIB cairia mais de
1,5%. Para a Grécia, a contração é
de 5,3%, e para Portugal, de 3,2%,
em meio à exaustão social e políti-
ca com programas de austeridade.

Em contrapartida, o PIB dos
EUA deve crescer 2,4% em 2012,

contra 1,7% em 2011, estimulado
por maior demanda do setor pri-
vado. No Japão, investimentos pú-
blicos impulsionam a economia a
2% do PIB, após a retração de 0,7%
no ano passado. Sem surpresa, os
emergentes vão retomar mais ra-
pidamente seu ritmo de cresci-
mento em 2013. Mas a entidade in-
siste que a retomada da economia
mundial é frágil, extremamente
desigual entre regiões e pode ser
comprometida pela zona do euro.

Jean Luc Schneider, diretor-ad-
junto do Departamento Econômi-
co, aponta outro risco: a desala-
vancagem (redução do endivida-
mento) das famílias. A crise de
2008 deixou agentes econômicos
muito endividados, as famílias em
particular nos EUA. Os americanos
aumentaram a taxa de poupança e
reduziram suas dividas, que pode-
rá voltar ao nivel sustentável do
inicio dos anos 2000. Mas, na Euro-
pa, esse processo demora. É um ris-
co suplementar para a Europa de
baixa da consumo das famílias.

Otimismo
com o Brasil
De Paris

A fase de crescimento lento pa-
rece estar chegando ao fim no
Brasil, diz a OCDE. Em suas Pers-
pectivas Econômicas, divulgadas
ontem, a entidade projeta cresci-
mento de 3,2% neste ano do PIB
do país, passando a 4,2% em
2012, graças a medidas de estí-
mulo adotadas pelo governo.

A avaliação é que a atividade vai
se recuperar sob o impulso do con-
sumo e do investimento. Mas ten-
sões trabalhistas e aumento do
credito podem fazer a inflação res-
surgir. A entidade acha que medi-
das macroprudenciais podem ser
necessárias para limitar a alta do
crédito. Contra o “desempenho
m e d í o c r e” da indústria, a OCDE
sugere redução de encargos fiscais,
simplificação tributária e melhora
da infraestrutura. O maior cresci-
mento esperado para a China, de
9,3%, ajudará a economia brasilei-
ra em 2013, acredita a OCDE. (AM)A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A11.




