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Internacional

Argentina pode ter de pagar juro por manipular inflação
César Felício
De Buenos Aires

A distorção nas estatísticas ar-
gentinas provocada pelo cálculo
manipulado da inflação poderá
pela primeira vez onerar o Tesouro
argentino, em vez de beneficiá-lo.
Ontem, o ministro da Economia,
Hernán Lorenzino, entregou a
proposta orçamentária ao Con-
gresso, em que se prevê um cresci-
mento do PIB de 3,4% este ano. Se
isso de confirmar, o governo ar-
gentino terá que pagar remunera-
ção aos detentores de títulos vin-

culados à variação do PIB. A depen-
der do câmbio em dezembro do
próximo ano, a conta ficará entre
US$ 2 bilhões e US$ 3 bilhões.

Esses títulos de dívida pública,
conhecidos como “bônus PBI”, ga-
rantem remuneração todo ano em
que a economia cresce mais de
3,2%. Como a inflação oficial na Ar-
gentina está abaixo de dois dígi-
tos, mas a variação de preços real é
da ordem de 25%, o PIB é distorci-
do para cima. Em 2011, o cresci-
mento oficial da economia foi de
9%, mas o estimado por economis-
tas independentes foi 7%. Este ano,

a previsão de consultorias e bancos
para o PIB oscila entre zero e 2%.

Na consultoria Econométrica, as
projeções de pagamentos da dívi-
da para 2013 já começam a ser re-
vistos para incluir a possibilidade
de pagamento do “bônus PBI”. Nas
simulações iniciais, essa hipótese
não era considerada e previa-se
um ano de folga fiscal para o go-
verno argentino, com vencimen-
tos da dívida privada de apenas
US$ 6,5 bilhões em 2013.

“Ainda me custa crer que deixa-
rão isso acontecer, mas o fato é que
a economia dá sinais de recupera-

ção neste segundo semestre e, do
ponto de vista das estatísticas ofi-
ciais, é possível”, disse Ramiro Cas-
tiñera, economista da consultoria.
Nos sete primeiros meses do ano, o
crescimento oficial acumulado foi
de 2,8%. O “bônus PBI” foi lançado
em 2005, na renegociação da dívi-
da que estava em “default ”.

Os demais números anunciados
por Lorenzino, como o crescimen-
to do PIB de 4,4% em 2013, o supe-
rávit primário de 1,7% para este
ano e o próximo e a previsão de in-
flação de só 9% foram recebidos
com ceticismo por especialistas. “

O orçamento prevê um crescimen-
to nominal do gasto público de
16% no próximo ano, quase a me-
tade da variação de 2012. E 2013
será um ano eleitoral”, comentou o
economista José Luis Espert.

O orçamento mostra uma possí-
vel contenção dos subsídios. Pelos
números, o repasse de dinheiro
para áreas como energia e trans-
porte deve atingir 73 bilhões de
pesos, ou US$ 16,3 bilhões. Isto
equivale a cerca de 3,5% do PIB, ou
meio ponto percentual abaixo do
registrado no ano passado. Para
2013, a previsão é de despesa da

ordem de US$ 15,4 bilhões. Houve
cortes este ano no subsídio à ener-
gia para bairros ricos de Buenos
Aires e vários setores econômicos.

O sistema político argentino dá
ao presidente um poder em rela-
ção ao orçamento muito maior do
que no Brasil. Não é possível aos
parlamentares na Argentina pro-
por emendas que direcionem ver-
bas às bases de senadores e depu-
tados. O Executivo ainda pode re-
manejar 100% das rubricas orça-
mentárias, enquanto no Brasil esta
porcentagem não ultrapassa 30%,
dependendo da esfera de poder.

América Latina Inspirado em Cingapura, país quer
criar zonas livres autônomas para atrair investimento

Honduras planeja
ceder novas cidades
a estrangeiros
Vitor Paolozzi
De São Paulo

O governo de Honduras pre-
tende levar o neoliberalismo no
país a um novo patamar e está de-
senvolvendo um plano para en-
tregar a investidores estrangeiros
a criação e boa parte do controle
de três novas cidades. Inicialmen-
te, o projeto era para a construção
de cidades-Estado inspiradas em
Cingapura e Hong Kong, que con-
tariam com suas próprias leis, sis-
tema tributário, Judiciário e forças
policiais, mas, devido à forte opo-
sição que encontrou, agora a ini-
ciativa está colocada num nível
um pouco abaixo, de zonas livres
autônomas que não colocariam
em questão a soberania do país.

O objetivo do governo de Porfi-
rio Lobo, que chegou à Presidên-
cia de Honduras em eleições rea-
lizadas após o golpe militar que
destituiu Manuel Zelaya em
2009, é criar centenas de milhares
de empregos e tornar o país mais
atraente para investidores inter-
nacionais — de modo geral repe-
lidos pela alta criminalidade, cor-
rupção e instabilidade política.

A base de Lobo no Congresso,
após a aprovação das “regiões es-
peciais de desenvolvimento”
(RED, na sigla em espanhol), ou

ainda “c i d a d e s - m o d e l o”, anun-
ciou que, com a medida, “Hon -
duras se converteu em pioneiro
no mundo na criação de espaços
territoriais ideais para que capi-
tais estrangeiros possam insta-
lar-se em condições de maior se-
gurança jurídica, para gerar di-
namismo econômico no país”.

Após a apresentação do proje-
to, críticos fizeram uma série de
objeções. Argumentaram que a
cidade-Estado, com o seu conjun-
to próprio de leis, poderia igno-
rar os direitos trabalhistas dos
hondurenhos e adotar padrões
baixos de proteção ao ambiente.
Também apontaram a inconsti-
tucionalidade do projeto, espe-
cialmente o fato de que o governo
estaria abdicando da soberania
sobre os territórios onde as cida-
des seriam construídas.

Houve, então, um recuo por par-
te do governo e do MGK Group,
grupo de investidores que partici-
pa da iniciativa. Michael Strong,
diretor do MGK, diz que foi feita
uma nova versão do projeto, com
várias alterações. Segundo ele,
agora “as terras [para as cidades]
serão compradas a preços de mer-
cado de pessoas que estarão volun-
tariamente cedendo a proprieda-
d e”. Depois, serão passadas ao Es-
tado, que as devolverá por meio de

um contrato de arrendamento.
Strong diz ainda que houve

muitos mal-entendidos quanto
às leis que valerão nas cidades.
“Muitas pessoas acreditam que os
hondurenhos não estarão sob a
lei do país. A nossa proposta é que
os hondurenhos dentro das REDs
terão a possibilidade de escolher
a lei hondurenha, se preferirem.”

Além dos questionamentos ju-
rídicos, a credibilidade do projeto
foi colocada em dúvida também
pela falta de informações sobre o
grupo de investidores. Inicialmen-
te, o governo anunciou que a par-
ceria era com a empresa NKG. De-
pois, houve referências ao nome
MKG. Em seguida, quando a mídia
hondurenha publicou que havia
uma MKG que tinha se envolvido
em um escândalo na Venezuela,
com a PDVSA, anunciou-se que o
nome na verdade era MGK Group.

O governo hondurenho sofreu
há cerca de duas semanas um re-
vés, quando o economista ameri-
cano Paul Romer, da Universida-
de de Nova York, anunciou que
estava se distanciando da inicia-
tiva. Ele comandaria uma comis-
são encarregada de dar transpa-
rência ao projeto. Para desistir,
Romer alegou falta de informa-
ções e de meios para fiscalizar as
negociações do governo com o
grupo de investidores.

Apesar das justificativas dos de-
fensores do plano, a Suprema
Corte aceitou a interposição de 14
recursos contra o projeto. Os re-
correntes afirmam que o decreto
afeta disposições pétreas da Cons-
tituição, como as relativas ao ter-
ritório nacional e à forma de go-
verno. Também impugnam os lo-
cais escolhidos para receber as
novas cidades, já que a Carta não
permite a propriedade por estran-
geiros de terrenos situados numa
faixa de 40 quilômetros a partir
do litoral e das fronteiras. Segun-
do o presidente da Corte Supre-
ma, Jorge Rivera Avilés, a decisão
será dada “o p o r t u n a m e n t e”.
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Protestos na Índia contra amplo
pacote de reformas do governo

AP

Manifestação do Partido Comunista pede, em Nova Déli, a volta do subsídio ao óleo diesel, retirado pelo governo

Victor Mallet
Financial Times, de Nova Déli

Partidos de oposição e peque-
nos comerciantes realizaram pro-
testos e greves por toda a Índia on-
tem, em protesto contra as refor-
mas econômicas inesperadamen-
te duras anunciadas pelo governo.

Os manifestantes concentraram
sua ira no corte do subsídio ao óleo
diesel, que elevou o preço do pro-
duto em 14% na sexta-feira passa-
da, e na decisão de permitir a in-
vestidores estrangeiros participa-
ção majoritária em supermerca-
dos e lojas de departamentos.

Mas a convocação pelo partido
nacionalista hindu Bharatiya Ja-
nata (BJP) e outros partidos, de
uma bandh, uma paralisação na-
cional, não obteve grande adesão.

Mumbai, a capital comercial da
Índia, não foi muito afetada e a
maioria do comércio e dos serviços
de Nova Déli funcionou normal-
mente. Mas manifestantes conse-
guiram interromper o transporte
ferroviário em cidades como Patna
e Allahabad, no norte do país. Os
mercados e o comércio ficaram fe-
chados em muitas cidades.

A Confederação da Indústria In-
diana (CII) disse que a paralisação
afetou empresas e o comércio em
muitas partes do país. Ela estima as
perdas econômicas em US$ 2,3 bi-
lhões, mas exortou o governo a
não ceder a pressões políticas nem
recuar das reformas. A CII, liderada
pelo empresário Adi Godrej, disse
esperar que as decisões sejam “o

começo de uma série de medidas
necessárias para a economia”.

As reformas anunciadas na se-
mana passada pelo premiê, Man-
mohan Singh, e pelo ministro das
Finanças, Palaniappan Chidamba-
ram, foram bem recebidas por in-
vestidores indianos e estrangeiros,
para quem as medidas de corte do
déficit fiscal e restabelecimento do
crescimento via corte de subsídios
e promoção dos investimentos, de-
veriam ter sido tomadas antes.

Mas esquerdistas de dentro e fo-
ra da coalizão de governo (lidera-
da pelo Partido do Congresso, de
Singh), são contra a liberalização
econômica e em alguns casos con-
sideram a reforma no setor varejis-
ta como um complô capitalista or-
ganizado pela Wa l m a r t , o maior
grupo varejista do mundo.

“A tragédia é que nosso primei-
ro-ministro começou a cultuar os
E U A”, disse Sitaram Yechury, líder
do Partido Comunista da Índia,
marxista e de oposição. “O Parti-
do do Congresso quer que os in-
dianos sejam escravos, e os es-
trangeiros nossos mestres. Não
vamos aceitar os investimentos
estrangeiros diretos no varejo.
Vamos protestar contra essa deci-
são até nosso último suspiro.”

À direita do espectro politico, lí-
deres do BJP (apoiados por peque-
nos lojistas preocupados com a
concorrência no varejo) veem uma
chance de desestabilizar o governo
antes do fim do mandato, em
2014, e para isso não hesitaram até
em buscar alianças de curto prazo

com a esquerda radical. “Isso é
apenas o começo, nossa luta conti-
nuará até que a decisão sobre o va-
rejo seja revertida”, disse ontem
Nitin Gadkari, presidente do BJP.

As controvertidas reformas, que
incluem privatização parcial de
empresas estatais e a abertura do
setor de transporte aéreo a partici-
pação minoritária de investidores
estrangeiros, levaram a uma nova
rodada de disputa de poder entre
os partidos regionais indianos.

Mamata Banerjee, a poderosa
governadora de Bengala Ocidental
e presidente do Partido do Con-
gresso Trinamool, ameaçou deixar
a coalizão de governo hoje, o que
deixaria o premiê Singh sem uma
maioria estável no Parlamento,
após a perda de 19 cadeiras.

Ela exigiu a desistência da libe-
ralização do varejo e uma rever-
são parcial dos cortes nos subsí-
dios ao diesel e ao gás de cozinha,
mas se recusou a apoiar as greves
e os protestos de ontem.

Os líderes do Partido do Con-
gresso insistem que vão manter a
essência das reformas, mas não
descartaram pequenas concessões
para manter Mamata Banerjee na
coalizão ou atrair aliados parla-
mentares de outros partidos.

“Essas reformas são para as pes-
soas comuns, e não para quaisquer
outros”, disse a jornalistas o minis-
tro da Justiça, Salman Kurshid. “Te -
mos o apoio de um número sufi-
ciente de parlamentares e de parti-
dos amigos de dentro e de
fora da aliança.”

Curtas

Indústria nos EUA
O setor industrial dos Estados

Unidos está se expandindo em se-
tembro, porém modestamente, en-
quanto a produção desacelera. O Ín-
dice de Gerentes de Compras indus-
trial manteve-se em 51,5 pontos em
setembro (número maior que 50
aponta expansão). O índice de pro-
dução recuou de 51,9 para 51,2, pa-
tamar mais baixo em três anos.

S e g u ro - d e s e m p re g o
O número de pedidos de segu-

ro-desemprego nos EUA caiu em
3.000 na semana encerrada em
15 de setembro, passando de
385 mil para 382 mil. A média
móvel de quatro semanas, uma
medida menos volátil, subiu em
2.000, para 377.750. Este foi o
maior nível desde a semana ter-
minada em 30 de junho.

China e Japão dão sinais de
fragilidade na economia
Agências internacionais

Dados divulgados ontem pela
China e o Japão mostram o enfra-
quecimento das duas principais
economias asiáticas, em meio à
crise da dívida na Europa.

Na China, o indicador antece-
dente da atividade industrial me-
dido pelo HSBC sugere que o setor
deve se contrair, aumentando si-
nais de que a economia está desa-
celerando pelo sétimo trimestre
consecutivo. O Índice de Gerentes
de Compras (PMI) atingiu 47,8
pontos em setembro, contra 47,6
em agosto, completando a maior
série histórica de leituras abaixo
de 50 pontos — foi o 11o mês se-
guido. Números menores que 50

indicam contração da atividade.
O relatório sugere que o gover-

no terá que lançar novas medi-
das de estímulo para não perder
a meta de crescimento para o PIB
do país neste ano, de 7,5%.

No Japão, dados preliminares
apontam que o país teve o segun-
do déficit comercial seguido em
agosto, com a desaceleração da
economia global afetando as ex-
portações — o saldo negativo foi
de US$ 9,6 bilhões. As vendas ex-
ternas recuaram 5,8% contra um
ano antes, o terceiro declínio se-
guido. Os embarques para a Eu-
ropa caíram mais de 20% e para a
China cederam quase 10%. Já as
importações caíram 5,4% no mês
passado, perante um ano antes.

Cortes agravam recessão, e
déficit aumenta na Itália
B l o o m b e rg

O governo italiano aumentou
ontem sua estimativa para o déficit
orçamentário do país depois de
reavaliar a gravidade da recessão.
Os gastos governamentais devem
superar as receitas em 2,6% do PIB
(Produto Interno Bruto) neste ano,
informou o gabinete do premiê
Mario Monti após reunião minis-
terial em Roma. Previsão de abril
apontava déficit de 1,7%.

O PIB italiano deverá recuar
2,4% neste ano, disse o governo — o
dobro da previsão anterior.

Monti agravou a recessão — a
quarta que o país atravessa desde
2001 — ao impor medidas de
austeridade que aumentaram os

impostos e os cortes orçamentá-
rios para proteger a Itália da crise
da dívida soberana da Europa.

O plano, que teve o aval da
União Europeia (UE), tirou dinhei-
ro do bolso de consumidores e in-
vestidores. A arrecadação de im-
postos está aquém das expectati-
vas, e o país agora corre o risco de
não cumprir o limite da UE de 3%
de déficit para este ano, segundo
Ulrike Randorf, economista do
Commerzbank AG, em Frankfurt.

A economia italiana deve re-
cuar cerca de 0,2% em 2013, con-
tra estimativa de alta de 0,5%, em
abril. A dívida atingirá 126,4% do
PIB neste ano, incluindo os custos
dos pacotes de socorro da Euro-
pa, e um pico de 127,1% em 2013.

Atividade recua
na zona do euro
Agências internacionais

O Índice dos Gerentes de Com-
pras (PMI) Composto — que agre-
ga dados do setor industrial e de
serviços — da zona do euro caiu pa-
ra 45,9 em setembro ante os 46,3
pontos reportados em agosto, se-
gundo a Markit Economics, indi-
cando contração (por ser menor
do que 50 pontos).

O índice aponta um declínio
no ritmo mais rápido desde ju-
nho de 2009. É também a 12a lei -
tura negativa em 13 meses.

As novas encomendas caíram
no ritmo mais rápido desde maio
de 2009. Gerentes de compras re-
portaram que as empresas corta-
ram vagas pelo nono mês seguido.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21, 22 e 23 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A15.




