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Dois gigantes econômicos de mãos dadas
Países desenvolvidos buscam acordos de livre comércio para crescer

18%

EUA

16%

Ansea *

10%

UE

7,7%

Coreia do Sul

5,8%

Taiwan

25%

Outros

18%

China

22%

EUA

11%

China

3,1%

Ansea *

31%

Outros

Japão
8,4%

25%

UE

Exportações japonesas  2012 Participação no PIB global 2011

Tratado Tóquio também abrirá conversas com China e Coreia do Sul

Japão e União Europeia
negociam livre comércio
Mitsuru Obe e Toko Sekiguchi
The Wall Street Journal, de Tóquio

O Japão e a União Europeia
(UE) aceitaram ontem iniciar as
negociações sobre um acordo de
livre comércio, medida que segue
a recente decisão de Tóquio de se
juntar às discussões para um pac-
to de livre comércio no Pacífico,
liderado pelos Estados Unidos, à
medida que as economias desen-
volvidas, travadas por problemas
fiscais, olham para outros merca-
dos como fontes de crescimento.

O anúncio veio num momento
em que ambos, Japão e UE, ten-
tam estimular suas economias,
que estão lutando contra crises
fiscais, problemas estruturais e o
envelhecimento da população.

As negociações também ocor-
rem em meio à agitação financei-
ra no Chipre e à crise econômica
na Europa. Autoridades japonesas
disseram que estão olhando para
além das fragilidades econômicas
na Europa e tentando fortalecer
parcerias com os países europeus

desenvolvidos para acelerar as re-
formas estruturais no Japão e con-
juntamente expandir nos merca-
dos emergentes.

“Queremos começar as nego-
ciações no próximo mês, com a
expectativa de uma conclusão rá-
p i d a”, disse o primeiro-ministro
japonês, Shinzo Abe. Autorida-
des comerciais do Japão disse-
ram que esperam concluir as ne-
gociações em cerca de dois anos.
O Japão deve começar a discutir
também tratados de livre comér-
cio com a China e a Coreia do Sul
ainda nesta semana.

A rápida sucessão de negocia-
ções de comércio representa em
parte um esforço do Japão para
alcançar a Coreia do Sul, uma
grande rival em termos econô-
micos, que já possui acordos com
a UE e os EUA e que está rapida-
mente superando o Japão em
áreas como a de eletrônicos.

Na lista de desejos do Japão es-
tá o fim das tarifas da UE de 14%
sobre eletrônicos e de 10% sobre
automóveis. Ambas deixam os

exportadores japoneses com sig-
nificativa desvantagem em rela-
ção aos rivais coreanos.

O Japão também espera que
um acordo comercial resulte na
chegada de mais empresas euro-
peias no país e estimule a econo-
mia doméstica, à medida que a
sua situação fiscal se torna cada
vez mais limitada devido à enor-
me dívida soberana.

A Europa é forte em áreas nas
quais o Japão enfrenta sérios de-
safios, como o fornecimento de
energia elétrica após o acidente
com a usina nuclear de Fukushi-
ma Daiichi, em 2011. As 27 na-
ções da UE também possuem es-
treitos laços com regiões onde o
Japão tem interesse de se expan-
dir, como a Ásia e a África.

“Um tratado de livre comércio
com a Europa não visa apenas ex-
pandir o comércio bilateral, mas
promover parcerias entre empre-
sas individuais em outros merca-
dos”, disse Junichi Sugawara,
analista comercial do instituto
de pesquisa japonês Mizuho.

Essas são as primeiras negocia-
ções do gênero para o Japão com
uma grande economia industria-
lizada e acredita-se que elas en-
frentem muitos obstáculos em
áreas sensíveis. As negociações
estavam previstas para terem co-
meçado em 2011; o atraso é um
indicativo de quão contenciosos
são esses pactos comerciais tanto
no Japão como na UE. A UE quer
que o Japão abra seus mercados
de vinho e queijo, um convite à
oposição dos agricultores japo-
neses. Enquanto isso, a Alemanha
é cautelosa com relação a um
acordo de livre comércio que po-
de significar uma inundação de
carros japoneses no seu mercado.

A União Europeia é o quarto
maior mercado para as exporta-
ções japonesas após a China, a
Associação de Nações do Sudes-
te Asiático e os EUA, com uma
participação de mais de 10%.

O lançamento de negociações
de livre comércio ocorre após a UE
concordar, no mês passado, a co-
meçar uma negociação similar

com os EUA. O Japão anunciou, se-
paradamente, sua intenção de par-
ticipar de discussões de uma ini-
ciativa de livre comércio liderada
pelos EUA chamado Parceria
Transpacífico. Espera-se ampla-
mente que, juntas, essas negocia-
ções definam padrões globais de
comércio e de investimento em
meio à contínua divisão entre paí-
ses desenvolvidos e em desenvolvi-
mento sobre regras de comércio.

Na verdade, muitas das exi-
gências da UE para o Japão são
parecidas com as dos Estados
Unidos. Tanto os EUA como a UE
argumentam que o processo de
aprovação do Japão para remé-
dios e equipamentos médicos é
muito oneroso e deve se equipa-
rar aos padrões internacionais.

Eles também argumentam
que os padrões de tecnologia do

Japão restringem injustamente o
acesso ao mercado de veículos ja-
ponês. Argumentam ainda que o
Japan Post, sistema postal do
país, se beneficia de vantagens
injustas por ser estatal.

A União Europeia está encora-
jando o Japão a abrir as compras
do governo, apontando para
uma participação majoritária de
fornecedores japoneses no mer-
cado de material circulante.

“O acordo que temos em
mente é abrangente, abordando
barreiras tarifárias e não tarifá-
rias, compras do governo, direi-
tos de propriedade intelectual e
aproximação regulatória”, afir-
mou o comissário de comércio
da UE, Karel De Gucht.

Leia nas págs B12 e B13 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Xi vai à África e refuta colonialismo chinês
Leslie Hook e Katrina Manson
Financial Times, de Pequim e Nairóbi

O presidente da China, Xi Jin-
ping, em sua primeira turnê pe-
lo exterior como chefe de Esta-
do, defendeu o papel desempe-
nhado por seu país na África e
comprometeu-se a elevar os in-
vestimentos no continente, re-
batendo as crescentes críticas de
autoridades africanas que consi-
deram “predatórios” os esforços
da China e veem ecos de colo-
nialismo em suas ações.

Falando em um centro de con-
ferências construído pelos chine-
ses em Dar es Salaam, na Tanzâ-
nia, Xi destacou a posição chine-
sa, de longa data, de não interferir
na política local e elogiou o cres-
cimento econômico africano, rei-
terando a promessa da China de

US$ 20 bilhões em empréstimos à
África nos próximos três anos.

Ele também assinou acordo
para construir um grande porto
e uma área industrial na Tanzâ-
nia, que autoridades estimam ter
um custo de até US$ 10 bilhões.

“O leão africano galopa cada
vez mais rápido, enquanto a Chi-
na também mantém um bom
ímpeto de desenvolvimento”,
disse Xi. “Cada um de nós vê o de-
senvolvimento do outro como
nossa própria oportunidade.”

Xi visitará África do Sul e a Re-
pública do Congo em sua viagem,
que também incluiu uma visita à
Rússia na sexta-feira. Os laços co-
merciais cada vez maiores da Chi-
na com a África — o comércio bi-
lateral chegou a US$ 198 bilhões
em 2012 —, porém, vêm sendo re-
cebidos por um coro cada vez

maior de críticas de autoridades
africanas, receosas de que as ex-
portações chinesas corroam o se-
tor industrial do continente.

“A China nos tira bens primários
e nos vende industrializados. Essa
também era a essência do colonia-
l i s m o”, escreveu Lamido Sanusi,
presidente do Banco Central da Ni-
géria, em março. “A China vai con-
tinuar a oferecer a assistência ne-
cessária para a África, sem condi-
cionamentos políticos”, disse Xi.

Diplomatas chineses costu-
mam contrastar a abordagem da
China com a dos países ociden-
tais, cujas Forças Armadas e pro-
gramas de auxílio pelo continen-
te estão entrelaçados. “É isso que
os líderes africanos costumam
adorar: alguém com dinheiro
que não interfira em seus negó-
cios”, disse um importante asses-

sor político que esteve no evento.
Boa parte do auxílio da China à

África é usada em grandes proje-
tos de infraestrutura e de recur-
sos naturais, desde aeroportos e
estradas até a mineração, en-
quanto as importações chinesas
de petróleo bruto africano au-
mentaram nos últimos anos.

Ao mesmo tempo, as exporta-
ções e produtos industrializados
da China para a África afetam os
produtores locais, de forma que os
críticos argumentam que o apoio
governamental às empresas chine-
sas lhes dá vantagens na concor-
rência por contratos de infraestru-
tura. Pequim contabiliza investi-
mentos totais de US$ 45 bilhões na
África até o fim de junho de 2012,
segundo dados oficiais.

Xi buscou conquistar a audiên-
cia com referências a uma novela

chinesa popular na Tanzânia, que
resultou em risos e aplausos, e com
a história de um casal chinês que se
apaixonou na África quando esta-
va em um safári na Tanzânia.

Alguns, no entanto, ficaram ir-
ritados com o que consideraram
ser comentários melosos.

“Usar novelas e comentários ro-
mânticos em blogs como repre-
sentativos de uma relação sólida
cheira a paternalismo”, disse o es-
critor queniano Binyavanga Wai-
naina. “Quando um líder chinês
não consegue começar a articular
com mais consistência o que a
África significa para eles, os africa-
nos deveriam ficar preocupados.”

A visita de Xi é rica em simbolis-
mo porque a ferrovia Tanzânia-
Zâmbia foi um dos primeiros pro-
jetos de infraestrutura da
China na África, nos anos 70.

Curtas

Berezovisky enforcado
A polícia britânica disse ontem

que a causa da morte do bilionário
russo Boris Berezovsky era consis-
tente com estrangulamento e que
não havia sinais de luta em seu
apartamento em Londres. Galina
Besharova, ex-mulher de Bere-
zovsky, no entanto, disse não acre-
ditar que o marido tenha se suici-
dado com o cachecol que foi en-
contrado ao lado de seu corpo.

Confiança em queda
O índice de confiança do consu-

midor da Itália caiu de 86 em feve-
reiro para 85,2 em março, infor-
mou ontem o instituto de estatísti-
cas do país, Istat. A queda é expli-
cada pela piora do subíndice de
avaliação econômica, de 72,7 para
68,8, e das condições atuais, de
91,1 para 89,2. O subíndice que
caiu que avalia o clima econômico
em geral recuou de 72,7 para 68,8.

Reino Unido quer restringir benefícios a imigrantes
Associated Press

O premiê do Reino Unido, Da-
vid Cameron, anunciou ontem
planos para limitar o acesso de
estrangeiros a benefícios sociais,
ao sistema de saúde e ao auxílio à
habitação. O anúncio ocorre no
momento em que os diferentes
partidos políticos britânicos ten-
tam dar uma resposta às preocu-
pações do eleitorado quanto à
presença de imigrantes no país.

As medidas restringirão os di-
reitos de estrangeiros de pedir se-

guro-desemprego após seis meses.
Cameron disse que os governos lo-
cais deverão exigir pelo menos
dois anos de residência para acei-
tar um requerimento para auxílios
habitacionais. E afirmou que o Ser-
viço Nacional de Saúde (NHS, na si-
gla em inglês) será mais rigoroso
na cobrança dos serviços presta-
dos a estrangeiros que estão tem-
porariamente no país.

Com a economia estagnada,
políticos de todos os partidos
têm tentado responder às preo-
cupações de eleitores sobre os

possíveis efeitos da imigração so-
bre o mercado de trabalho, os
serviços públicos e a habitação.

O Partido Conservador, de Ca-
meron, ficou em terceiro lugar
numa eleição especial para a Casa
dos Comuns (câmara baixa do
Parlamento) na cidade de Eas-
tleigh, no mês passado. A legenda
ficou atrás do Partido da Inde-
pendência do Reino Unido, que
tem uma retórica anti-imigração.

Cameron afirma que sua meta
é diminuir para menos de 100
mil o número anual de imigran-

tes que adentram o país.
O Partido Trabalhista, de oposi-

ção, pediu no início do mês mais
restrições ao pagamento de bene-
fícios a imigrantes europeus. Já o
vice-premiê Nick Clegg, do Parti-
do Liberal Democrata, pediu a
instituição de um depósito em di-
nheiro, como garantia, entre os
requisitos para a concessão de vis-
tos a imigrantes de “alto risco” de
fora da União Europeia (UE).

“Eu sempre entendi as preocu-
pações genuínas de pessoas que
trabalham duro, incluindo mui-

tos em nossas comunidades de
imigrantes, que se preocupam
com a imigração descontrolada”,
disse Cameron em Ipswich, leste
da Inglaterra. “A pressão que isso
coloca nos serviços públicos, o
ritmo rápido de mudanças em al-
gumas de nossas comunidades,
e, claro, as preocupações profun-
das de que algumas pessoas pos-
sam vir e levar vantagem de nos-
sa generosidade sem dar uma
contribuição apropriada.”

Como parte das medidas anun-
ciadas ontem, cidadãos de outros

países da União Europeia e de al-
gumas outras nações somente po-
derão receber o seguro-desempre-
go durante seis meses, a não ser
que demonstrem ter uma chance
genuína de encontrar trabalho.
Imigrantes temporários de países
de fora da UE podem precisar de
um plano de saúde privado para
receber tratamento no NHS.

“Nós devemos deixar claro que
o que nós temos é um Sistema Na-
cional de Saúde gratuito, não um
Sistema Internacional de Saúde
g r a t u i t o”, afirmou Cameron.

Saída de jovens afeta Leste Europeu
Bloomberg Businessweek

Nos últimos três anos, a crise do
euro acelerou um problema mais
discreto e de longo prazo. Jovens
europeus isentos do requisito de
obtenção de vistos dentro da
União Europeia (UE) estão mi-
grando para o norte e oeste em
busca de trabalho. Não está claro
se eles retornarão enquanto ainda
forem jovens a ponto de ajudar as
economias — e contribuir para a
seguridade social — de seus países.

A maioria das pesquisas sobre
migrações concentra-se em duas
coisas: os efeitos que os migrantes
de economias em desenvolvimen-
to têm tanto sobre os salários co-
mo sobre os sistemas de segurida-
de social dos países de destino, e o
que as remessas de dinheiro e os
emigrados que retornam podem
fazer em benefício dos países que
deixaram para trás. Tanto a teoria
econômica como a experiência
real desses efeitos são predomi-
nantemente positivos. No entanto,

quando a mão de obra migra no
interior da UE, isso é bom para os
trabalhadores, mas possivelmente
devastador para as finanças dos
países de onde emigram.

Edward Hugh, um economista
britânico baseado em Barcelona
que contribui para o EconoMoni-
tor, blog de Nouriel Roubini, está
preocupado com os cerca de dez
países da UE antes pertencentes ao
bloco soviético. Dentro de 15 anos,
aponta ele, entre 20% e 25% das po-
pulações desses países terão mais
de 65 anos. Os Estados na região
estarão gastando mais em pensões
e sistemas de saúde com dinheiro
arrecadado em impostos recolhi-
dos por uma população economi-
camente ativa cada vez menor.

Os extremos são mais pronun-
ciados na Bulgária, Romênia e nos
Estados bálticos. A Bulgária, um
país de 7,3 milhões de habitantes,
perdeu quase 600 mil pessoas nos
últimos dez anos. Um relatório da
Comissão Europeia (CE) feito em
2011 estimou que as migrações

populacionais com destino fora
da Bulgária e da Lituânia poderão
reduzir permanentemente em 5%
a 10% a produção econômica nes-
ses países. A Letônia e a Estônia
também poderão ser vítimas do
que o relatório denomina “cica -
triz permanente” de redução de
pelo menos 3% em seu PIB.

Neste mês, a Jefferies, empresa
de pesquisas econômicas, publi-
cou um relatório sugerindo que a
Espanha poderá ter o mesmo futu-
ro demográfico sombrio. Segundo
a Comissão Europeia, a população
do país cresceu a 1,7% (percentual
anualizado) entre 2004 e 2008. A
CE acredita que em 2013 e 2014 a
Espanha contrairá 0,2%. Marchel
Alexandrovich, autor do relatório,
disse que esse poderá tornar-se um
ciclo autoalimentador: a austeri-
dade expulsa os trabalhadores jo-
vens, o que impõe mais austerida-
de sobre os que permanecem.
“Agora não serão os romenos e os
búlgaros”, diz ele. “Serão os espa-
nhóis e os portugueses.”

Ilegais nos Estados Unidos
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O presidente dos EUA, Barack Obama,
aproveitou ontem uma cerimônia de
naturalização de 28 estrangeiros
realizada na Casa Branca (foto) para
pressionar o Congresso a aprovar logo
uma reforma das leis de imigração no
país. “Sabemos há muitos anos que

nosso sistema de imigração não
funciona”, disse Obama. “Chegou a
hora de resolvê-lo de uma vez por
to d a s . ” Um grupo de senadores
democratas e republicanos está
trabalhando num projeto que prevê a
concessão de cidadania americana a

11 milhões de imigrantes ilegais ao
longo de 10 a 15 anos. Estudo feito na
Universidade da Califórnia em Los
Angeles calcula que a regularização
dos trabalhadores ilegais resultaria
em um aumento do PIB de US$ 1,5
trilhão em dez anos.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A12.




