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NOVA YORK

A Comissão Europeia, braço exe-
cutivo da União Europeia (UE),
vai detalhar as propostas para
um supervisor bancário da zona
do euro em 12 de setembro, co-
mo parte da chamada união ban-
cária para o bloco, um dia depois
do previamente planejado, disse
ontem o presidente da comis-
são, José Manuel Barroso.

“A Comissão Europeia vai, em
12 de setembro, apresentar pro-
postas para criar uma união ban-
cária europeia”, disse Barroso

em discurso em Alpbach, na Áus-
tria. Segundo ele, é o próximo
passo concreto para criar con-
fiança no futuro da zona do euro.

Anteriormente havia sido in-
formado que as propostas seriam
anunciadas em 11 de setembro.
Os líderes da UE decidiram esta-
belecer um supervisor bancário
numa cúpula em Bruxelas no fim
de junho, uma de várias medidas
acordadas para conter a crise da
dívida que levou Grécia, Irlanda,
Portugal e, mais recentemente,
Chipre e Espanha a buscar resga-
tesdecredores internacionais pa-

ra financiar suas economias ou
seus sistemas bancários.

Questionada se o supervisor
teria responsabilidade por todos
os 27 Estados-membros ou ape-
nas pelos 17 membros da moeda
comum, Pia Ahrenkilde Hansen,
porta-voz de Barroso, disse que
seria principalmente para os
membros da zona do euro, com
uma opção para que seja estendi-
da, acrescentando que os planos
ainda estão em discussão.

FMI. O Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) disse que a Espa-

nha não pediu nenhuma ajuda fi-
nanceira, mas destacou que o
progresso sobre uma união ban-
cária e integração econômica pe-
la União Europeia poderá melho-
rar a perspectiva para o país. “As
previsões da Espanha serão aju-
dadas por um progresso adicio-
nal no âmbito europeu”, disse o
porta-voz do FMI, Gerry Rice, ao
ser questionado se a oposição da
Alemanha à compra de bônus de
países-membros em dificulda-
des pelo Banco Central Europeu
(BCE) estava prejudicando o fu-
turo do euro.

Embora o FMI apoie a redu-
ção recente da taxa de juros pelo
BCE, Rice afirmou que, “com a
previsão de queda das pressões
inflacionárias, nós acreditamos
que há espaço para mais política
monetária acomodatícia”.

Membros do Fundo estão “an-
siosos” pela orientação do BCE
sobre o que pretende fazer em
termos de apoio não convencio-
nal adicional”, destacou o porta-
voz.

O BCE afirmou que comprará
bônus soberanos somente se um
país-membro pedir socorro, e
que faria uso dos fundos de emer-
gência da UE e exigiria um rigoro-
so programa econômico.

O FMI também quer que a Eu-

ropa aja mais rápido no desenvol-
vimento de uma união bancária,
um sistema pan-euro de garan-
tia de crédito e uma integração
econômica mais profunda .

O primeiro-ministro espa-
nhol resistiu até agora aos pedi-
dos para que Madri busque um
resgate mais amplo que os€ 100
bilhões já prometidos para aju-
dar os bancos do país.

“Nós não estamos trabalhan-
do sobre um plano de ajuda fi-
nanceira” para a Espanha, reite-
rou Rice. “Quanto à possibilida-
de de que uma ajuda financeira
europeia deva ser usada, isso é
uma questão para as autorida-
des espanholas”, disse Rice. /
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Com uma Europa em recessão, a
Alemanha é obrigada a redirecio-
nar suas exportações para fora
do continente e, em especial, pa-
ra os mercados emergentes. Da-
dos divulgados ontem por Ber-
lim apontam que as vendas do
país para o sul da Europa despen-
caram no primeiro semestre do
ano. Já para os países do Bric

(Brasil, Rússia, Índia e China), a
expansão foi de 10% e 11,7% para
o Brasil. Ontem, a China deu
uma demonstração disso: apro-
veitou a visita da chanceler da
Alemanha, Angela Merkel, para
comprar € 3,5 bilhões em 50
aviões da Airbus.

A Alemanha tem conseguido
evitar a recessão em grande par-
te graças às exportações. Mas
nunca, nos últimos 50 anos, o pe-
so da Europa para as vendas ale-

mãs foi tão baixo quanto agora.
Há um ano, 42% de tudo o que a
Alemanha exportava ia para a zo-
na do euro. Hoje, essa taxa é de
39% e a tendência é de nova que-
da em 2013.

Os dados mostram que as ex-
portações para Portugal despen-
caram 14,3%, contra uma queda
de 9,3% para a Espanha, 9,2% de
redução para a Grécia e 8,2% pa-
ra a Itália, o terceiro maior mer-
cado europeu.

De forma geral, as exporta-
ções para a zona do euro sofre-
ram queda de 1,2%. O recuo foi
compensado pelos mercados fo-
ra do bloco, o que permitiu ainda
assim um incremento de 4,8%
nas vendas no semestre.

Aos países do Bric, a alta foi de

10% e, juntos, os emergentes já
compram€63 bilhões em produ-
tos alemães, valor superior ao
que a França importa do vizinho.
Para a Rússia, a alta foi de 14,8%,
contra 11,7% no caso das vendas
para o Brasil, num total de € 6
bilhões no primeiro semestre.
Para a China, a alta foi de 8,4%.
Em 15 anos, as vendas alemãs pa-
ra as economias emergentes se
multiplicaram por dez.

Um aumento de 20% das ven-

das para o Japão e de 18% para os
Estados Unidos também reve-
lam como a Alemanha tem garan-
tido sua economia em grande
parte graças à recuperação fora
do continente.

Sob pressão. Isso não significa
que a pressão não começa a ser
sentida. A taxa de desemprego
sofreu seu quinto aumento con-
secutivo em agosto, com 6,8% de
desemprego. Mas ainda assim

bem abaixo da média da região e
o menor em duas décadas. O nú-
mero de pedidos de auxílio-de-
semprego aumentou pelo quin-
to mês seguido em agosto como
resultado da desaceleração na
economia. No segundo trimes-
tre, a Alemanha registrou uma
expansão de apenas 0,3% no Pro-
duto Interno Bruto (PIB), desa-
celeração em comparação a
0,5% do primeiro trimestre.

Merkel viajou à China numa
tentativa de fortalecer as rela-
ções entre a maior economia da
Europa e o país mais populoso
do mundo.

O comércio entre os dois paí-
ses tem crescido solidamente
desde a última década. O volume
total foi de cerca de€ 144 bilhões
em 2011, alta de 10% em relação
ao ano anterior. Além disso, em-
presas alemãs investiram€26 bi-
lhões na China no ano passado,
enquanto o investimento chinês
na Alemanha foi de€ 1,2 bilhão. /
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UE vai detalhar união bancária em setembro

Tudo bem com a
China, rumo a
um pouso suave

Alemanha redireciona exportação
para mercados emergentes

C rescem as preocupações de
que a economia da China
possa estar a caminho de
um pouso acidentado. O

mercado acionário chinês caiu 20%
em relação ao ano passado, a níveis
vistos da última vez em 2009. A fra-
queza persistente nos dados recen-
tes – do sentimento dos gerentes de
compra e a produção industrial às
vendas a varejo e exportações – inten-
sificou a ansiedade. Muitos agora te-
mem que a China, que por muito tem-
po vem sendo o motor mais potente
da economia global, esteja ficando
sem combustível.

São preocupações exageradas.
Sim, a economia chinesa desacele-
rou. Mas o recuo foi contido e prova-
velmente assim permanecerá no futu-
ro previsível. As razões para um pou-
so suave continuam sólidas.

As características de um pouso aci-
dentado chinês são bem conhecidas
da Grande Recessão de 2008-2009.
O crescimento do PIB anual da China
desacelerou acentuadamente de seu
pico de 14,8% no segundo trimestre
de 2007 a 6,6% no primeiro trimestre
de 2009.

Atingido por um monstruoso cho-
que da demanda externa que derru-
bou o comércio mundial em recordes
10,5% em 2009, o crescimento da Chi-
na, puxado pelas exportações, pas-
sou rapidamente de vigorosa expan-
são para vigorosa retração. Os de-
mais elementos de uma economia
chinesa desequilibrada acompanha-
ram – em particular, o mercado de
trabalho, que perdeu mais de 20 mi-
lhões de empregos só na Província de
Guangdong.

Desta vez, a descida foi bem mais
suave. De um pico de 11,9% no primei-
ro trimestre de 2010, o crescimento

do PIB anual da China desacelerou para
7,6% no segundo trimestre de 2012 –
somente cerca da metade da desacelera-
ção exorbitante de 8,2 pontos porcen-
tuais experimentada durante a Grande
Recessão. A menos que ocorra um des-
manche desordenado da zona do euro,
que parece improvável, a projeção bási-
ca do Fundo Monetário Internacional
(FMI) de um crescimento anual de 4%
no comércio mundial para 2012 parece
razoável.

Isso ficaria abaixo da tendência de
crescimento de 6,4% de 1994 a 2011, mas
muito longe do colapso registrado em
2008-2009. Com a economia chinesa
bem menos ameaçada pelo enfraqueci-
mento puxado pelas exportações do
que estava há três anos e meio, um pou-
so acidentado é improvável.

Evidentemente, a economia enfrenta
outros problemas, em particular o es-
friamento induzido pela política de um
mercado imobiliário superaquecido.
Mas a construção das chamadas habita-
ções sociais para famílias de baixa ren-
da, reforçada por anúncios de investi-
mento recentes em áreas metropolita-
nas importantes como Tianjin, Chin-
gqing e Changsha, bem como nas Pro-
víncias de Guizhou e Guangdong, deve
mais que compensar o declínio. Ade-
mais, diferentemente das iniciativas
com financiamento bancário de 3-4
anos atrás, que causaram um aumento
preocupante da dívida de governos lo-
cais, o governo central provavelmente
jogará um papel muito maior no finan-
ciamento da rodada atual de projetos.

Cidades fantasmas. Relatos sobre ci-
dades fantasmas, pontes para lugar ne-
nhum, e novos aeroportos vazios estão
alimentando receios entre analistas oci-
dentais de que uma economia chinesa
desequilibrada não poderá reagir como
fez no segundo trimestre de 2009. Com
o investimento fixo se aproximando do
patamar sem precedente de 50% do
PIB, eles temem que outro estímulo fis-
cal conduzido por investimentos só
apressará o inevitável cenário de colap-
so da China.

Mas na sua ansiedade, os pessimistas
esquecem um dos motores mais impor-
tantes da modernização da China: a
maior história de urbanização que o
mundo jamais viu. Em 2011, a parte urba-
na da população chinesa passou de 50%

pela primeira vez, alcançando 51,3%, an-
te menos de 20% em 1980. Além disso,
segundo projeções da Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE), a população urbana já
em franco crescimento deve aumentar
outros 300 milhões até 2030 – um au-
mento quase igual à população atual
dos Estados Unidos. Com uma migra-
ção do campo para a cidade de 15 mi-
lhões a 20 milhões de pessoas por ano,
em média, as chamadas cidades fantas-
mas de hoje rapidamente se transforma-
rão nas áreas metropolitanas em prós-
pero crescimento do futuro.

Xangai Pudong é o exemplo clássico
de como um projeto de construção urba-
na “vazio” dos anos 90 rapidamente se
tornou um centro urbano totalmente
ocupado, com uma população atual em
torno de 5,5 milhões. Um estudo da
McKinsey estima que, até 2025, a China
terá mais de 220 cidades com popula-
ções acima de 1 milhão, ante 125 em
2010, e que 23 megacidades terão uma
população de pelo menos cinco mi-
lhões.

A China não pode esperar para cons-
truir novas cidades. O investimento e a
construção precisam estar alinhados
com o afluxo futuro de moradores urba-
nos. A crítica da “cidade fantasma” está

inteiramente equivocada.
Tudo isso faz parte de um grande pla-

no da China. O modelo produtor, que
funcionou brilhantemente por 30 anos,
não pode levar a China à terra prometi-
da da prosperidade. Há muito que a lide-
rança chinesa sabe disso, como assina-
lou o premiê Wen Jiabao em sua famosa
crítica de 2007 advertindo sobre uma
economia “instável, desequilibrada,
descoordenada e, em última instância,
insustentável”.

Dois choques externos – o primeiro
dos Estados Unidos, e agora da Europa
– transformaram essas considerações
em um plano de ação.

Excessivamente dependente da de-
manda externa de economias desenvol-
vidas baqueadas pela crise, a China ado-
tou o 12.º Plano Quinquenal pró-consu-
mo, que estabelece uma poderosa estra-
tégia de reequilíbrio que deve estimular
o desenvolvimento por décadas.

O requisito de investimento e cons-
trução da urbanização em larga escala é
um pilar-chave dessa estratégia. A ren-
da per capita urbana é mais que o triplo
da média nas zonas rurais. Enquanto a
urbanização se combinar com a criação
de empregos – uma estratégia salienta-
da pela concomitante investida da Chi-
na no desenvolvimento puxado pelos

serviços –, a renda do trabalho e o
poder de compra do consumidor se
beneficiarão.

Ao contrário dos que são céticos
sobre a China, a urbanização não é
crescimento falso. É um ingrediente
fundamental da “próxima China”,
pois oferece opções tanto estrutu-
rais como cíclicas ao país. Ante uma
escassez de demanda – seja em razão
do choque externo ou de um ajuste
interno, como a correção do merca-
do imobiliário –, a China pode ajustar
seus requisitos de investimentos lide-
rados pela urbanização de acordo
com ela. Com um grande acúmulo de
poupança e um déficit orçamentário
de menos de 2% do PIB, ela tem co-
mo financiar esses esforços.

Uma desaceleração do crescimen-
to não é nenhuma aberração para
uma economia puxada pelas exporta-
ções. Mas a China está em muito me-
lhor forma que o restante do mundo.
Uma poderosa estratégia de reequilí-
brio oferece o suporte estrutural e
cíclico que lhe permitirá evitar um
pouso acidentado./TRADUÇÃO CELSO
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Uma acelerada urbanização
do país, que deve começar a
lotar ‘cidades fantasmas’,
vai garantir uma expansão
considerável do PIB
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Com a zona do euro
em crise, vendas para
China cresceram 10%
no primeiro semestre e
para o Brasil, 11,7%
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 31 ago. 2012, Economia & Negócios, p. B8.




