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Solução ‘não caseira’

Fernando Nakagawa
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Aescolha de Mark Car-
ney para a presidên-
ciadoBancodaIngla-
terra pegou o merca-

do financeiro de surpresa. Nos
últimos dias, prevalecia a ex-
pectativadequeoescolhido se-
ria o vice-presidente de estabi-
lidade financeira do BoE, Paul
Tucker, que passou toda a sua
carreira no banco central.

Carney, no entanto, não é
um desconhecido. No proces-
so de escolha, era tido como
um bom concorrente, mas

que perdia pontos por ser estran-
geiro e por ter cargo no Banco do
Canadá. Há pouco mais de um
mês, o canadense foi escolhido
como melhor presidente de Ban-
co Central do ano de 2012.

Ex-banqueiro de investimen-
tos do Goldman Sachs, ajudou
com sucesso levar a economia ca-
nadense pela crise global e suce-
de Mervyn King no próximo ano,
anunciou ontem o ministro das
Finanças, George Osborne, ao
Parlamento. “Ele é simplesmen-
te o melhor, mais experiente e a
pessoa mais qualificada no mun-
do para ser o próximo presiden-
te do Banco da Inglaterra.”

Osborne disse que Carney
traz a habilidade para renovar a
regulação financeira britânica
em um momento em que o BC
assumirá um novo papel com a
supervisão bancária britânica.
Carney havia anteriormente mi-
nimizado com força as suges-
tões de que iria para o BC britâni-
co. “O senhor Carney é único en-
tre os candidatos potenciais ao

combinar longa experiência em
banco central, enorme credibili-
dade internacional em econo-
mia, profundo conhecido em re-
gulação financeira e experiência
em instituições financeiras do se-
tor privado”, completou ele.

Mercado. “Surpresa, foi uma
surpresa. O fato de que o senhor
Carney tem sido o líder do Con-

selho de Estabilidade Financeira
mostra que ele é, claramente, al-
guém relativamente ortodoxo
em termos de regulação financei-
ra”, disse à rede de TV BBC o eco-
nomista do JP Morgan, Malcolm
Barr. Essa suposta ortodoxia do
novo presidente do BoE é um
contraponto ao comportamen-
to mais “flexível” de Tucker.

Apesar de não ter sido citado
como candidato favorito no pro-
cesso de escolha, é preciso reco-
nhecer que a revista The Econo-
mist destacava que o nome de
Carney era uma boa opção. “Se
estivesse disponível, Mark Car-
ney seria a nossa escolha. O presi-
dente do banco central com o
centro financeiro mais interna-
cional do mundo deve ter uma
boa visão global e o senhor Car-
ney possui uma invejável mistu-
ra de conhecimento econômico,
habilidade executiva e experiê-
cia no mercado financeiro”, des-
tacou a revista na edição que es-
tá nas bancas esta semana.

As qualidades de Carney fo-
ram reconhecidas e premiadas
recentemente em Tóquio. Em

outubro, durante o encontro
do Fundo Monetário Interna-
cional (FMI), o economista
canadense recebeu da revista
Euromoney o título de Ban-
queiro Central do Ano. Segun-
do a publicação, a escolha foi
motivada pelo consistente tra-
balho de reação à crise finan-
ceira do BC do Canadá e tam-
bém pela coordenação à fren-
te do Conselho de Estabilida-
de Financeira.

No Canadá, em meio à cri-
se, o economista foi escolhi-
do o “mais confiável cana-
dense do ano” pela popular
revista Reader’s Digest. Anteci-
pando-se às críticas sobre a
escolha de um estrangeiro
para o segundo cargo mais
importante da economia bri-
tânica, o ministro de Finan-
ças inglês lembrou aos parla-
mentares na Câmara dos Co-
muns logo após o anúncio da
escolha que o indicado é casa-
do com uma inglesa e tem
dois filhos, ambos nascidos
no Reino Unido. / COM
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A negociação de um acordo no
Congresso americano para evi-
tar o “abismo fiscal” começou
ontem com dois movimentos
calculados. A Casa Branca divul-
gou a estimativa de queda de
US$ 200 bilhões no consumo e
de redução do crescimento da
economia de 2% para 1,4% em
2013 se os benefícios fiscais para
a classe média não forem prorro-
gados. No Congresso, um grupo

seleto da bancada republicana
se disse disposto a aceitar o au-
mento de impostos para os ame-
ricanos mais ricos. Mas exige o
corte de gastos sociais.

Além do acordo fiscal para os
próximos dez anos, o debate en-
volverá também a elevação do te-
to da dívida pública federal, hoje
em US$ 16,4 trilhões. Se não for
alcançado até 31 de dezembro,
US$ 560 bilhões em gastos das
áreas social e de defesa serão au-
tomaticamente cortados no dia
seguinte, e os benefícios fiscais
atualmente vigentes seriam ex-
tintos. O governo de Barack Oba-
ma, reeleito em 6 de novembro e
com posse marcada para 21 de
janeiro, começará o ano sem au-
torização para emitir títulos pú-
blicos necessários para o paga-
mento de seus credores.

Trata-se da queda dos EUA no
“abismo fiscal”.

Elaborado pelos conselheiros
econômicos da presidência, o es-
tudo concluiu que o fim da redu-
ção de imposto de renda para os
trabalhadores levará uma famí-
lia típica da classe média, com
ganho anual de US$ 50 mil, a re-
colher US$ 2.200 mais. Os bene-
fícios concedidos nos últimos
anos permitiram a diminuição
desse pagamento em US$ 3.600.

O texto não apontou a reces-
são como consequência da au-
sência de um acordo. Mas o Ban-
co Mundial não duvida dessa
possibilidade. Nos cálculos dos
conselheiros de Obama, a ativi-
dade será reduzida em 0,6 ponto
porcentual e o crescimento real
do consumo recuará em 1,7 pon-
to porcentual em 2013. A queda

de US$ 200 bilhões no consumo
é quatro vezes maior do que o
total de compras feitas na Black
Friday de 2011, diz o estudo.

O cenário é parecido com o de
julho do ano passado. Obama
continua a insistir em um “acor-
do equilibrado”, com a revoga-
ção da redução de impostos para
os americanos com renda supe-

rior a US$ 250 mil e com cortes
menos dramáticos nos gastos so-
ciais. Os republicanos se man-
têm refratários a essas ideias. Na-
quela ocasião, o acordo alcança-
do não foi suficiente para impe-
dir o primeiro rebaixamento da
avaliação de risco de crédito do
governo americano e a suspen-
são de projetos privados de in-
vestimentos.

Aversão republicana. Mas, pas-
sadas as eleições de novembro, a
mensagem das urnas acentua-
ram a necessidade de o partido
republicano rever suas posições
também na área fiscal. Sua aver-
são ao aumento de impostos po-
de, em princípio, ser flexibiliza-
da. O senador Bob Corker, do
Tennessee, afirmou ontem “não
estar obrigado” a seguir o com-
promisso firmado por seu parti-
do há dez anos com o Americans
for Tax Reform (Americanos pe-
la Reforma Tributária), grupo

contrário à elevação de impos-
tos.

Antes de Corker, seus colegas
republicanos Lindsey Graham
(Nova York), Saxby Chambliss
(Georgia) e Dick Durbin (India-
na) e o deputado federal Peter
King (Nova York) afirmaram
concordar com mudanças na tri-
butação para aumentar a receita
e, com isso, reduzir o déficit pri-
mário, de cerca de US$ 1 trilhão.

Esses primeiros movimentos
vieram acompanhados pela pro-
posta do presidente da Câmara,
o republicano John Boehner, de
se fechar um acordo mais modes-
to, apenas para reduzir o déficit
primário em 2013, e deixar para
o próximo ano as discussões de
um pacote de longo prazo de
ajuste nas contas públicas.

Trata-se de uma fórmula equi-
valente à de julho de 2011, inca-
paz de apontar um cenário de
melhoria fiscal para a próxima
década.

EUA perdem US$ 200 bi com ‘abismo fiscal’

FMI e UE chegam a acordo sobre Grécia
Novo entendimento adota estratégia mais flexível de redução da dívida: a 124% do PIB do país, e não a 120% como era o projeto original
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Diante da constatação de que
estavam asfixiando a econo-
mia e a sociedade grega, minis-
tros da zona do euro e o FMI
chegaram na noite de ontem a
um acordo sobre uma nova me-
ta mais flexível de redução da
dívida de Atenas, permitindo
a liberação de€43,5 bilhões pa-
ra financiar o Estado grego e
evitar uma falência.

Atenas ganha, assim, mais tem-
po para pagar pelos emprésti-
mos que tomou e terá agora uma
década para trazer sua dívida a
um nível “sustentável”. Mas, por
pressão da Alemanha, não have-
rá perdão de dívidas.

Assim como velhos acordos fo-
ram anunciados como soluções
definitivas para a crise, ontem o
discurso das autoridades aponta-
va que, desta vez, o caminho cor-
reto havia sido encontrado. Mas
o dinheiro apenas será liberado
sob condição de que reformas e
cortes no orçamento continuem
a ser realizadas – esforço que
nem sempre tem sido feito pelos
governos gregos e que continua
sendo colocado em dúvida.

Diante das diferenças de opi-
nião entre governos e FMI sobre
como lidar com a situação, a reu-
nião de 13 horas entrou pela ma-
drugada para tentar destravar o
impasse que já durava meses. Pa-
ra a UE, o acordo agora permitirá
cobrir as necessidades financei-
ras da Grécia para os próximos
anos e ainda garantiria uma redu-
ção sustentável da dívida.

Credores internacionais con-
cordaram em reduzir a dívida
grega em € 40 bilhões em várias
etapas até 2020. O FMI e a UE
aceitaram que, em oito anos, a
dívida grega seja de 124% do PIB,
e não de 120% como era o proje-
to original. Em 2014, a dívida ba-
terá a marca de 200% e muitos
acreditam que, mesmo com a aju-
da e cortes profundos nos gas-
tos, a meta não seria atingida pe-

lo plano anterior.
Segundo Christine Lagarde,

diretora-gerente do FMI, foi da-
do um novo prazo. Em 2022, a
Grécia deverá ter sua dívida em
110% do PIB. Para ajudar o país a
atingir a nova meta, taxas de ju-
ros em empréstimos serão redu-
zidas em 100 pontos e os lucros
do Banco Central Europeu
(BCE) com os papéis da dívida
grega comprados pela institui-
ção serão devolvidos aos cofres
públicos do país, no que deve so-
mar€ 11 bilhões.

Serão ampliados em 15 anos os
vencimentos de empréstimos bi-
laterais e Atenas ganha mais 10
anos para pagar as taxas de juros
sobre os empréstimos do Fundo
Europeu de Estabilidade Finan-

ceira. Governos vão comprar pa-
péis gregos de investidores priva-
dos, a€0,35. “Comemoro as deci-
sões tomadas pelos ministros de
Finanças, que vão reduzir certa-
mente a incerteza e fortalecerão
a confiança na Europa e na Gré-

cia”, disse o presidente do BCE,
Mario Draghi. “A Grécia está de
volta nos trilhos”, disse Lagarde.

O objetivo dos gregos era con-
seguir que os europeus e o FMI
aceitassem ampliar o prazo para
que devolvam o dinheiro do em-
préstimo, que as taxas de juros
fossem reduzidas e principal-
mente que a meta final de redu-
ção da dívida em 2020 fosse flexi-
bilizada. Na avaliação das autori-
dades gregas, o calendário esta-
belecido estava levando o país à
ruína, com o fortalecimento de
grupos neofascistas. O desem-
prego chega a um quarto da po-
pulação, os suicídios aumenta-
ram e, em cinco anos, a Grécia
viuseu PIB encolher 25% por cau-
sa das medidas de austeridade.

Com o acordo, ficou aberto o
caminho da transferência de re-
cursos à Grécia que permitirão
salvar bancos, pagar salários e
aposentadorias. Os € 43,5 bi-
lhões serão liberados em três par-
celas. A primeira, de€35 bilhões,
já pode ser liberada em dezem-
bro para recapitalizar os bancos.

Perdão. O FMI estimava que a
meta de 124% apenas seria atingi-
da se países europeus aceitarem
abrir mão de 50% da dívida que a
Grécia tem com eles. Mas a Ale-
manha foi contra o perdão da dí-
vida e indicou que o tema sequer
foi incluído na agenda da reu-
nião de ontem. Para o ministro
alemão, Wolfgang Schäuble, um
corte da dívida seria “legalmen-

te impossível”. O FMI acabou
aceitando outros mecanismos e
abandonou a ideia do perdão.

Para o comissário de Econo-
mia da Europa, Olli Rehn, o paco-
te acabaria com as “incertezas
que continuam a pesar sobre o
país”. Segundo negociadores, po-
rém, resta saber se a reforma pro-
metida pelos gregos de fato ocor-
rerá. O ministro grego de Finan-
ças, Yannis Stournaras, disse es-
tar “confiante” de que o acordo
funcionaria. Já em Atenas pes-
quisas de opinião indicavam que
o partido de oposição contrário
a qualquer acordo com a Europa,
o Syriza, liderava as pesquisas,
reforçando as incertezas em rela-
ção às futuras reformas que te-
rão de ocorrer no país.

PRESIDENTE DO
BC BRITÂNICO É
UM CANADENSE
Indicação de Mark Carney surpreendeu mercado

Produtores eu-
ropeus usaram
jatos de leite
ontem para
protestar con-
tra a política
agrícola da re-
gião. Uma cara-
vana de trato-
res invadiu as
ruas próximas
ao Parlamento
em Bruxelas.

Currículo. Carney foi eleito o melhor presidente de BC de 2012

Leite
contra
política
agrícola

● Fôlego

● Para baixo

Cálculo é da Casa Branca,
que começa negociar
alternativas para evitar
corte automático de
gasto social e em defesa

€ 43,5 bi
é o valor que será liberado à
Grécia após o acordo de ontem

€ 40 bi
é o valor que poderá ser reduzido
da dívida grega pelos credores
internacionais até 2020

1,4%
é a nova projeção da Casa
Branca de crescimento da econo-
mia do país no ano que vem

2,0%
era a previsão anterior
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 nov. 2012, Economia & Negócios, p. B8.




