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Internacional

Europa Região fará, em 2014, plebiscito sobre separação do Reino Unido

Crise diminui apoio à
independência na Escócia
Rodrigo Uchoa
De Edimburgo, Escócia

Um país com pouco mais de 5
milhões de habitantes, de popu-
lação bastante homogênea, moe-
da forte, muito petróleo. Esse ce-
nário idílico faz parte de um rela-
tório elaborado pelo governo es-
cocês em 1974, quando a ideia de
independência ressurgiu com
força. Naqueles tempos, corria
solta uma campanha do tipo “o
petróleo é nosso”, que deixou os
independentistas em polvorosa.
Pois 40 anos depois os escoceses
voltam a discutir seriamente a
possibilidade de se separar do
Reino Unido, só que agora com
dúvidas muito mais profundas
sobre sua economia, já que hoje
suas principais empresas são do
combalido setor financeiro. E es-
se talvez seja o aspecto que possa
derrotar nas urnas a ideia de Es-
cócia independente.

As linhas gerais do referendo
sobre a independência foram
acertadas nesta semana. A data do
pleito ainda tem de ser marcada,
mas ele terá de ser levado no se-
gundo semestre de 2014. Pesqui-

sas indicam hoje que a maioria
dos escoceses é contra a separação
(leia texto abaixo), mas a campa-
nha está apenas começando.

Por ironia, ocorrerá exatamen-
te 40 anos depois do relatório
McCrone, de autoria do respeita-
do economista escocês Gavin Mc-
Crone. Na época, a Escócia sofria
duramente com a desindustriali-
zação — o setor têxtil, por exem-
plo, ia por água abaixo. Mas foi
exatamente quando os grandes
campos de petróleo foram acha-
dos no Mar do Norte. E McCrone
anteviu, lá em 1974, a possibili-
dade de um país independente e
rico. As autoridades em Londres
se assustaram e esconderam o re-
latório — ele só foi levado a públi-
co 30 anos depois, quando o in-
dependentista Partido Nacional
Escocês apelou para a Lei de Li-
berdade de Informação.

Hoje, as informações sobre a
economia do país são bem mais
transparentes. Das 13 maiores em-
presas abertas escocesas, 7 são do
setor financeiro. A maior de todas,
o Royal Bank of Scotland (RBS), só
agora está começando a se livrar
do peso de seus ativos tóxicos — foi

um dos bancos europeus mais afe-
tados pela crise de 2008. O RBS aca-
bou estatizado e agora o Estado
tem participação de 82% no banco.

Ou seja, uma futura bolsa de va-
lores escocesa seria dominada por
um setor extremamente volátil,
por ser formado pelas empresas fi-
nanceiras, diz Gavin Reid, profes-
sor da Universidade St. Andrews.

Mesmo o petróleo atualmente
deixou de ser uma panaceia. A dis-
cussão sobre para quem iriam os
royalties deve ser pesada, e a maio-
ria dos campos está em concessão
para grandes empresas internacio-
nais ou inglesas. A petroleira
Cairn, baseada na Escócia, é uma
das poucas exceções de futura
“empresa nacional” no setor.

Não que o petróleo seja despre-
zível. Estima-se que, apesar de as
empresas escocesas terem uma
participação pequena no setor
(1,6%), petróleo e gás responde-
riam por quase 20% do PIB escocês.

Outro setor importante para
as exportações e para a geração
de empregos é o das destilarias
de uísque. Entretanto, apesar de
famoso e lucrativo, ele corres-
ponde a menos de 10% do PIB.

Alguns economistas dizem que
a independência não valeria a pe-
na porque os impostos do novo
país não conseguiriam compensar
a perda de subsídios do Reino Uni-
do que os escoceses usufruem ho-
je. E, como um país pequeno, esta-
ria mais suscetível a eventuais cho-
ques econômicos globais.

As entidades empresariais se de-
clararam neutras no referendo,
mas a reticência que mostram ao
falar do assunto indica que estão
bem mais propensas a continuar
fazendo parte do Reino Unido.

“Ainda não estamos convenci-
dos de que a independência seria
uma boa coisa para as empresas es-
cocesas”, disse Ian McMillan, dire-
tor do CBI Scotland, entidade do
setor industrial. “Um país pequeno
pode ter maiores dificuldades para
atrair empresas e negócios”, pon-
derou David Watt, diretor do Insti-
tute of Directors of Scotland.

Esse é o principal argumento
contra a independência: um país
pequeno em meio à crise global te-
ria muito mais dificuldades. Por
outro lado, como disse a revista
“The Economist”, “não se pode co-
locar preço no orgulho nacional”.

Fonte: RBS; Eurostat; Escritório Nacional de Estatística.*Reino Unido incluindo a Escócia. ** Previsão

Separação sustentável?
Dados socioeconômicos da Escócia e comparação ao Reino Unido

Maiores empresas abertas
Por valor de mercado, em £ bilhões

RBS

Lloyds Banking Group

Scottish and Southern

Standard Life
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Aberdeen Asset Management
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Companhias abertas escocesas, por setores da economia
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Nacionalistas lideram no País Basco
De São Paulo

A crise econômica espanhola
impulsiona o Partido Nacionalista
Basco (PNV, na sigla em espanhol)
nas eleições regionais deste do-
mingo. A legenda lidera as pesqui-
sas, com cerca de 36% das inten-
ções de voto, o que lhe renderia 27
das 75 cadeiras no Parlamento re-
gional. Mas na Galícia, terra do
atual premiê conservador Mariano
Rajoy, do PP, o quadro é diferente.

No País Basco, o desempenho
nas pesquisas levaria o PNV nova-
mente ao poder, ainda que precise
da adesão de outros partidos. A
coalizão pró-independência EH-
Bildu teria entre 21 e 22 assentos.
Os grandes partidos espanhóis vão
mal. Os socialistas elegeriam 14
deputados, e o PP, entre 9 e 10.

O PNV governou o País Basco de
1980 a 2009, quando saiu vitorio-
so o Partido Socialista, liderado
por Patxi López, atual governador,
que tenta a reeleição. Segundo a

imprensa espanhola, o líder do
PNV, Iñigo Urkullo, adotou na
campanha um discurso modera-
do, falando em autogestão do go-
verno e tratando de distanciar-se
da retórica independentista. Mas
seus adversários o acusam de estar
escondendo o jogo nesse ponto.

Em um debate anteontem na
TV espanhola, o candidato do PP,
Antonio Basagoiti, instou Urkul-
lo a dizer se é ou não a favor da in-
dependência do País Basco. Sua
reação , segundo o jornal “El
Pa í s ”, foi manter-se calado. “Mas
nós já sabemos o que quer o PNV:
a independência, tirar a Euskadi
[País Basco] do euro”, respondeu
naquele momento Gorka Manei-
ro, candidato do nanico UPyD.

Urkullo já prometeu, caso vença
a eleição, convocar um referendo
no País Basco para que a popula-
ção decida sobre um novo “status
de autogoverno” para a região. Ele
não falou em independência, mas
chegou a elogiar o premiê britâni-

co, David Cameron, e o escocês,
Alex Salmond, por terem aprova-
do um referendo sobre a indepen-
dência da Escócia, para 2014.

Responsável por cerca de 6,2%
do PIB espanhol e 9% das exporta-
ções, o País Basco tem um dos me-
nores índices de desemprego do
país: 14,5%, contra uma média
nacional de 24,5%, aproximada-
mente. A região vinha sofrendo
um impacto relativamente me-
nor da crise, até que o governo
central começou a promover cor-
tes para reduzir o déficit público.
Em 26 de setembro, milhares de
trabalhadores bascos promove-
ram uma greve geral de protesto
contra os cortes de gastos e em fa-
vor da independência da região.

Na Galícia, o PP lidera as pesqui-
sas de intenção de voto, o que daria
ao partido do premiê Rajoy e do
atual governador, Alberto Núñez
Feijóo, 38 das 75 cadeiras. Os socia-
listas teriam 23 ou 24 assentos, e os
nacionalistas locais 12 ou 13.

S e p a ra t i s t a s
querem mais
que a atual
autonomia
De Edimburgo, Escócia

A Escócia integra o Reino Uni-
do (junto com Inglaterra, País de
Gales e Irlanda do Norte), mas
tem autonomia desde 1997 para
legislar sobre assuntos locais,
como os sistemas educacional e
de saúde e a regulação de seto-
res como o de transportes e o de
exploração madeireira. No en-
tanto, para o Partido Nacional
Escocês, que tem maioria no Par-
lamento regional (69 dos 129
assentos), isso é muito pouco.

Alex Salmond, o primeiro-mi-
nistro escocês, diz que o país preci-
sa de independência para ter con-
trole sobre suas finanças. Ele afir-
ma que a situação fiscal escocesa é
muito melhor do que a britânica —
o que é controverso, já que a posi-
ção fiscal só ficaria clara após a
eventual divisão dos royalties do
petróleo entre uma Escócia inde-
pendente e o Reino Unido.

Os independentistas apelam
mesmo é para o orgulho nacional.
A Escócia integra o Reino Unido
desde 1701. Mas, mesmo nesses
300 anos, os escoceses sempre ce-
lebraram muito sua identidade
cultural e sua herança genética.

Segundo o historiador Neil Oli-
ver, quase 90% dos habitantes da
Escócia carregam marcadores ge-
néticos que remetem aos pictos
(povo que começou a ocupar a re-
gião há 25 mil anos), gaélicos e es-
candinavos (os vikings que desem-
barcaram na baixa Idade Média).

Pode até ser uma manifestação
meio folclórica, mas é extrema-
mente comum ver um escocês fa-
lar com desdém dos ingleses. Pa-
rece uma diversão popular.

De qualquer modo, as pesquisas
hoje dão em média acima de 55%
contra a separação. A mudança
desse quadro vai depender muito
das campanhas pró e contra, que
começarão em breve. (RU)

Apesar de dados opacos,
China se reequilibra com
um crescimento menor
Análise
Financial Times

Os números têm poder. O go-
verno chinês sabe disso muito
bem. Os mercados asiáticos ga-
nharam um raro impulso ontem
quando a China divulgou dados
que davam alguns sinais de que
a desaceleração de sua econo-
mia pode ter chegado ao fim.
Sua cifra oficial, de 7,4% para o
crescimento do PIB no terceiro
trimestre (veja gráfico) e de 7,7%
nos últimos nove meses, põe o
país em condições de cumprir a
meta de 7,5% para o ano inteiro.
Será isso uma coincidência ou se
deve a uma gestão econômica
de qualidade excepcional?

A China tem mais controle so-
bre sua economia do que a maior
parte dos países. A mão de ferro
com que Pequim controla os ban-
cos do país faz com que possa abrir
a torneira para financiar projetos
de investimento quando o cresci-
mento diminui. Mas a opacidade
de seus números oficiais propor-
ciona à China um espaço de mano-
bra maior. O país informa vendas
de varejo (que aumentaram 12%
em termos reais nos nove primei-
ros meses do ano, em relação ao
mesmo período do ano passado),
investimentos em ativo fixo (alta
de 19%) e exportações (com cresci-
mento de 7%). Mas essas informa-
ções numéricas são apenas par-
ciais e não agregam ao número ofi-
cial do PIB. As vendas do varejo,
por exemplo, não incluem os gas-
tos com serviços como restauran-
tes. Essas cifras também não res-
pondem pelo verdadeiro valor que
a ida às compras e a construção de
estradas agregam à produção.

Para destrinchar o crescimento
oficial, os analistas da China têm
de recorrer a outros dados do go-
verno. Existe, por exemplo, o que é
conhecido como consumo final,
um número hermético que deve-
ria, ao que consta, incluir serviços.
O mesmo vale para a formação
bruta de capital fixo, que suposta-
mente capta o valor agregado pelo
investimento. Há também a difi-
culdade adicional da correção dos
dados. A China corrigiu recente-
mente a contribuição da formação
de capital e do consumo para a ex-
pansão da produção de 2011. O
consumo superou o investimento
como o maior fator impulsiona-
dor da produção do ano passado
pela primeira vez desde 2005, se-
gundo dados da corretora CLSA.

Mas será que casas decimais têm
importância? A China é, há muito
tempo, um caso exemplar de con-
sumo. Só recentemente é que os
holofotes foram roubados pela
farra extravagante dos investimen-
tos do período pós-crise financei-
ra. E é claro que o crescimento de-
sacelerou enquanto a China
se reequilibra. É por aí.

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Valor Data.
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Alemanha quer que UE
possa vetar orçamentos
nacionais; França se opõe
Agências internacionais

Alemanha e França, as duas
maiores economias da zona do
euro, entraram em choque on-
tem, antes da abertura da cúpula
de líderes do bloco, em Bruxelas.
Os dois países têm posições di-
vergentes em relação à proposta
que prevê a concessão de maior
poder à União Europeia (UE) so-
bre orçamentos nacionais.

A primeira-ministra da Alema-
nha, Angela Merkel, defendeu
maiores poderes para a Comis-
são Europeia vetar orçamentos
de países-membros que desres-
peitem as regras da UE. Já o presi-
dente da França, François Hol-
lande, disse que o assunto não es-
tava na agenda do encontro, que
termina hoje, e que a prioridade
das negociações era avançar na
união bancária europeia.

Os dois líderes tiveram um en-
contro privado de 30 minutos
pouco antes do início da 22a cú -
pula europeia desde a deflagra-
ção da crise da dívida na zona do
euro, há quase três anos.

Mais cedo, a premiê discursou
no Parlamento alemão. “Fizemos
bons avanços no fortalecimento
da disciplina fiscal com o pacto
fiscal, mas somos da opinião que
podemos ir um passo adiante ao
conceder à Europa direitos reais
de intervenção em orçamentos

nacionais”, afirmou.
Segundo a primeira-ministra

alemã, a proposta de transfor-
mar o comissário europeu de
Assuntos Monetários em uma
espécie de “czar orçamentário”,
com autoridade para vetar gas-
tos e planos tributários, vai im-
pedir o continente de repetir er-
ros do passado. Mas alguns paí-
ses, principalmente a França,
não se mostram inclinados a ce-
der o controle de suas finanças a
autoridades não eleitas e sedia-
das numa capital estrangeira.

Com o impasse, nenhuma de-
cisão deverá ser tomada antes de
dezembro, quando acontecerá
outra cúpula. A falta de ação, si-
multânea a um desemprego na
zona do euro de 15% e à desace-
leração das economias da re-
gião, está começando a gerar
frustração em algumas autori-
dades europeias. José Manuel
Barroso, o presidente da Comis-
são Europeia, criticou ontem a
incapacidade de se chegar a um
entendimento. “Não há em toda
a Europa o mesmo senso de ur-
g ê n c i a”, lamentou Barroso.

O encontro dos líderes em
Bruxelas também deve ter entre
seus temas a Grécia, onde ontem
manifestantes entraram em con-
fronto com a polícia, protestan-
do contra as medidas de austeri-
dade impostas ao país.

Curtas

Conselho de Segurança
Argentina, Austrália, Coreia

do Sul, Ruanda e Luxemburgo
foram os países eleitos ontem
para cinco vagas temporárias no
Conselho de Segurança das Na-
ções Unidas. Eles entrarão nos
assentos ocupados por Colôm-
bia, Alemanha, Índia, Paquistão
e África do Sul. Os cinco países
eleitos assumirão seus postos no
órgão executivo da ONU a partir
de 1o de janeiro de 2013. O man-
dato tem duração de dois anos.

Indicadores dos EUA
O índice de indicadores antece-

dente dos Estados Unidos, medida
para o desempenho da economia
do país nos próximos meses, apre-
sentou ganho sólido em setembro,
ajudado pela forte alta no número
de permissões concedidas para
construções. Segundo o Conferen-
ce Board, grupo de pesquisas que
reúne 1.200 empresas, houve um
aumento de 0,6% no índice em se-
tembro, ante a queda de 0,4% de
agosto (dado revisado).

Argentina deve aprovar voto a partir de 16 anos
César Felício
De Buenos Aires

A Argentina está prestes a apro-
var o voto facultativo para meno-
res entre 16 e 18 anos. A proposta,
aprovada pelo Senado anteontem
e que agora vai à Câmara, é de ini-
ciativa dos aliados da presidente
Cristina Kirchner. O voto facultati-
vo amplia o colégio eleitoral da Ar-
gentina em 5% (ou 1,4 milhão de
eleitores) e tende a favorecer o kir-

chnerismo: o eleitor nessa faixa de
idade ainda está majoritariamente
fora do mercado de trabalho for-
mal e é alvo de vários programas
assistenciais do governo.

A proposta dividiu os oposicio-
nistas no Senado: o principal parti-
do opositor, a União Cívica Radical
(UCR), votou a favor. Tradicional-
mente a UCR domina o movimen-
to estudantil universitário. Os de-
mais partidos de oposição não
adotaram uma posição uniforme.

O projeto passou com 52 votos, 14
a mais que a base do governo no
Senado. Houve só 5 votos contra e
20 ausências ou abstenções.

Os jovens nessa faixa de idade
deverão poder votar já nas eleições
legislativas de 2013, que podem
dar à presidente a maioria necessá-
ria no Congresso para reformar a
Constituição e garantir o direito de
reeleição indefinida. Mas o caráter
facultativo do voto torna incerto o
potencial de ganho eleitoral.

Apenas oito países, entre eles o
Brasil, permitem o voto nesta fai-
xa etária, sempre de maneira fa-
cultativa. No Brasil, a inscrição de
eleitores menos de 18 anos tem
caído ao longo do tempo. Em
1992, chegou a 3,6 milhões, mes-
mo número registrado em 2004.
Em 2008 recuou para 2,9 milhões,
patamar em que se manteve este
ano. Também permitem o voto a
menores Irã, Cuba, Eslovênia, Áus-
tria, Nicarágua, Equador e Chipre.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A13.




