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Internacional

Crise Relatório diz que processo de reformas espanhol perdeu ritmo

UE alerta para riscos na
Espanha e na Eslovênia
Matina Stevis
The Wall Street Journal, de Bruxelas

Os esforços da Espanha para
conter o gasto público e melhorar
o desempenho econômico estão
perdendo força, embora ainda ha-
ja muito a fazer, alertou ontem a
Comissão Europeia (CE, órgão exe-
cutivo da União Europeia), que
também aponta a Eslovênia como
um outro possível problema.

"A Espanha deve [...] manter o
ritmo das reformas" para lidar
com os “grandes desafios à frente”,
disse o comissário para Assuntos
Econômicos, Olli Rehn, durante a
apresentação de uma avaliação
anual da saúde e competitividade
de vários países europeus.

O relatório alerta que a prolon-
gada crise na zona do euro está pe-
sando sobre a economia mundial.

O crescimento na região deve
continuar fraco nos próximos me-
ses em relação aos níveis históri-
cos, disse a Organização para Coo-
peração e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE). Essa fraqueza é
uma das principais razões pelas
quais o comércio internacional vai
se recuperar só ligeiramente este
ano em relação aos níveis já muito
baixos de 2012, segundo a Organi-
zação Mundial do Comércio.

A Espanha está entre os países
mais atingidos da Europa, com
uma profunda recessão e desem-
prego acima de 25%. A desala-
vancagem e a dificuldade de
acesso a financiamento conti-
nuam sendo “uma ameaça tangí-
vel", alerta o relatório da CE.

Mas, apesar de anos de cortes or-
çamentários e de uma profunda
reestruturação do setor bancário,
como parte de um pacote de socor-
ro de € 41,3 bilhões (US$ 54 bi-
lhões) da zona do euro ao seu setor
financeiro, a tarefa do país está "in-
completa", disse o relatório da CE.

"Mesmo as reformas já adotadas
nem sempre tiveram efeito com-
pleto, devido a atrasos na imple-
mentação", disse. "A capacidade de
ajuste da economia continua insa-
tisfatória, com muito do ônus do
ajuste pesando sobre o emprego."

A França, segunda maior econo-
mia da zona do euro depois da Ale-
manha, estava perdendo a sua "re-
sistência" a choques externos e
"suas perspectivas de crescimento
de médio prazo estão cada vez
mais difíceis por antigos desequi-
líbrios", afirmou o relatório.

Rehn disse que preferiria que o
governo francês usasse "medidas
permanentes" para controlar sua
crescente dívida pública.

Os especialistas da CE adverti-
ram que a dívida da Itália, estima-
da pela Eurostat (a agência de esta-
tísticas da UE) em 127,1% do PIB
em 2012, "continua sendo um far-
do pesado [...] e a maior causa da
vulnerabilidade". E que os proble-
mas da economia italiana, a tercei-
ra maior da zona do euro, podem
causar repercussões "considerá-
veis" no restante da zona do euro.

A situação da Eslovênia também
foi examinada, com o relatório res-
saltando que o país precisa enfren-
tar o endividamento excessivo das
empresas, que está pondo em risco

a estabilidade do setor bancário. O
relatório disse que 23,7% dos em-
préstimos corporativos estão ina-
dimplentes há mais de três meses.

A economia eslovena encolheu
2% em 2012. A primeira-ministra,
Alenka Bratusek, tentou anteon-
tem dissipar rumores de que o país
seria o sexto membro da zona do
euro a pedir um pacote de socorro.

Há também muita coisa que a
Alemanha, não incluída no relató-
rio, pode fazer para controlar seu
superávit, disse Rehn, citando me-
didas para abrir seu mercado de
serviços, elevar a participação das
mulheres na força de trabalho e
permitir que os salários aumen-
tem junto com a produtividade.

Mas Rehn também disse que o
governo alemão já está tomando
medidas nesse sentido e que a que-
da no seu superávit de conta cor-
rente em relação aos parceiros da
UE significa que a Alemanha não
está na categoria de países com
fortes desequilíbrios externos.

O Reino Unido deve tentar re-
solver o problema das empresas
muito endividadas e improduti-
vas, que sobrevivem graças às bai-
xas taxas de juros e à tolerância dos
credores. O país poderia, assim,
combater os riscos à estabilidade
do sistema financeiro e aumentar
os investimentos em firmas mais
produtivas, disse o relatório.

Dados divulgados ontem pela
Eurostat mostram que os custos
trabalhistas começaram a cair em
2012 em alguns dos países mais
atingidos pela crise fiscal e da dívi-
da soberana da zona do euro, sinal

de que suas economias começa-
ram o doloroso processo de desva-
lorização interna que pode deixá-
las mais competitivas no futuro.

Mas, embora haja alguns sinais
de progresso na luta contra a fragi-
lidade econômica subjacente que
levou à crise da zona do euro, al-
guns temem que o recente afrou-
xamento nos mercados de títulos
soberanos leve à complacência.

"Meu medo é que, com a melho-
ra da situação financeira e o mer-
cado de títulos de dívida em alta,
as autoridades monetárias passem
a relaxar um pouco e sentir que as
iniciativas devem continuar, mas
não necessariamente com a rapi-
dez com que deveriam", disse Ch-
ristine Lagarde, diretora-geral do
Fundo Monetário Internacional,
no canal de TV americano de CBS.

Leia na página B12 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Europa quer ampliar
poder de investigação
em disputa comercial
Joshua Chaffin
Financial Times, de Bruxelas

A mais importante autoridade
do comércio da Europa está bus-
cando novos poderes para forçar
as empresas a cooperarem com as
investigações no setor, numa ten-
tativa de fortalecer Bruxelas nas
disputas comerciais com a China.

As regras propostas visam resol-
ver uma preocupação crescente
em Bruxelas, de que as compa-
nhias europeias estão evitando re-
clamar dos concorrentes chineses
por temerem uma retaliação de
Pequim — seja na forma de perda
de acesso ao mercado, seja por um
tratamento regulador injusto.

Karel De Gucht, o comissário de
Comércio da União Europeia (UE),
vem tentando reagir a isso com a
ampliação de sua capacidade de
lançar investigações antidumping
e antissubsídios sem uma queixa
formal de uma determinada com-
panhia ou setor, se houver evidên-
cias suficientes de que há prejuízo
das companhias europeias.

A União Europeia nunca deu
entrada em um caso “e x - o f f i c i o”
desses, mas, em uma iniciativa
que piora as relações com Pe-
quim, De Gucht vem preparando
um contra os maiores fabrican-
tes chineses de equipamentos de
telecomunicações de rede, a
H u aw e i Technologies e a ZTE.

As novas propostas, parte de um
esforço mais amplo para moderni-
zar as políticas comerciais da UE,
estimulariam mais as investiga-
ções “e x - o f f i c i o” como uma manei-
ra legítima de a Comissão Euro-
peia proteger empresas europeias
de possíveis retaliações.

Elas também tornariam mais
fácil para a Comissão Europeia
levar esses casos a juízo, forçando
as companhias europeias a for-
necer dados de mercado e outras
informações sensíveis que são
necessárias para sustentar uma
queixa comercial bem-sucedida.

“Quando uma investigação
não for iniciada por uma queixa,
será preciso impor uma obriga-
ção aos produtores da União Eu-
ropeia, para que eles forneçam as
informações necessárias ao pros-
seguimento das investigações”,
diz um esboço da proposta à qual

o “Financial Times” teve acesso.
As propostas exigem a aprova-

ção dos Estados-membros da
União Europeia e do Parlamento
Europeu para serem efetivadas, e
não deverão ser aplicadas no ca-
so das duas empresas de teleco-
municações. Mesmo assim, elas
poderão contribuir para o clima
tenso que cerca a disputa, após
meses de negociações de basti-
dores entre Bruxelas e Pequim.

Uma delegação da UE foi en-
viada à China nesta semana, de-
pois que Pequim solicitou uma
reunião numa tentativa de evitar
o que acredita ser uma ação imi-
nente da UE, segundo informa-
ram pessoas a par da situação.

O caso é vital para os dois lados
por causa do valor comercial e es-
tratégico do setor envolvido, a in-
dústria de alta tecnologia. Ele está
colocando as maiores fabricantes
europeias de equipamentos de te-
lecomunicações — Ericsson, Nokia
, Siemens Networks e Alcatel-Lu -
cent — em posição incômoda.

Cada uma delas tem grandes
interesses no mercado de teleco-
municações da China, que vem
crescendo em ritmo acelerado;
até agora, todas elas tentaram se
distanciar da iniciativa da Co-
missão Europeia, que vem sendo
ostensivamente tomada em fa-
vor dessas companhias.

Como resultado, De Gucht foi
forçado a valer-se de uma consul-
toria externa para montar o pro-
cesso. “É inegável que muitas com-
panhias europeias não querem
prosseguir com a adoção de me-
dias justificadas de defesa comer-
cial por temerem as consequências
para seus negócios”, disse De Gu-
cht no ano passado em uma confe-
rência sobre o comércio.

Autoridades da Comissão Euro-
peia e executivos europeus identi-
ficaram, em conversas fechadas, a
China como o pior infrator.

Para Pequim, a adoção pelo
comissário das investigações
“e x - o f f i c i o” é uma mudança in-
justa e altamente agressiva na
política comercial da UE. Para os
críticos, esses casos dão ainda
mais liberdade de ação para a
Comissão, ao mesmo tempo em
que tornam os processos
menos transparentes.

Fonte: Previsão Econômica da Comissão Europeia, 
Inverno 2013
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Cresce dúvida quanto aos
dados de comércio da China
Jamil Anderlini
Financial Times, de Pequim

Os últimos dados de comércio
exterior da China mostraram
queda acentuada do crescimen-
to das exportações, associada a
uma sólida recuperação das im-
portações em março, mas a vola-
tilidade e as discrepâncias dos
números levantaram preocupa-
ções quanto à sua exatidão.

As exportações aumentaram
10% em março, em relação ao mes-
mo mês do ano passado, compara-
tivamente à expansão de 22% ob-
servada em fevereiro. As importa-

ções dispararam 14,1%, em relação
à queda ano a ano de mais de 15%
computada no mês anterior.

Parte dessa volatilidade foi ex-
plicada pelo longo feriado do
Ano-Novo Lunar, que para a
maior parte do país por algumas
semanas. Mas a maioria dos ana-
listas disse que houve também
problemas com os dados. Tudo
indica que as cifras pouco plausí-
veis resultaram do artifício de
disfarçar os ingressos de capital
como faturas de comércio exte-
rior, para fugir aos controles res-
tritivos de capital exercidos
pelo país, disseram eles.

Em crise, UE avalia corte menor de emissão de gases
Jan Hromadko
Dow Jones Newswires, de Hanover

Os problemas econômicos da
União Europeia (UE) levam a con-
cluir que ela deveria ser mais fle-
xível na maneira pela qual pro-
move uma economia de baixas
emissões de carbono e amplia o
foco de sua política energética. O
bloco deveria transcender a pura
redução das emissões dos gases-
estufa e passar a se empenhar
também em garantir que a ener-
gia continue financeiramente
acessível, disse Günther Oettin-
ger, comissário de Energia da UE.

“Hoje em dia estamos con-
templando a proteção climática
em sua totalidade, consideran-
do-se que a energia tem de con-
tinuar acessível, em termos de
preço, para indústrias e consu-
midores privados”, disse o co-
missário de Energia do bloco em
entrevista ao diário americano
“The Wall Street Journal”.

Qualquer nova meta de carbono
ou de energia limpa deveria ser
mais “modesta e pragmática”
diante dos problemas econômicos
do continente, afirmou ele.

Os comentários de Oettinger si-
nalizam uma mudança na estraté-
gia de energia limpa da UE, com

um foco maior em manter os cus-
tos baixos a fim de preservar a
competitividade da economia do
bloco, num momento em que os
parlamentares europeus discu-
tem novas metas de carbono e de
fontes renováveis para o período
de dez anos que se encerra em
2030. Quando a UE fixou suas úl-
timas metas vinculantes para
2020 para emissões dos gases-es-
tufa, energia renovável e eficiên-
cia, ainda em 2007, concentrou-se
quase exclusivamente em prote-
ção climática, disse Oettinger.

Apesar do aumento do foco na
acessibilidade dos preços, a UE
deveria continuar a reduzir as
emissões e a expandir a energia
renovável, disse ele.

As leis aprovadas cinco anos
atrás determinavam que até 2020
a UE precisa reduzir as emissões
de dióxido de carbono (CO2) em
20%, comparativamente a 1990, e
que 20% da energia que consome
devem provir de fontes renová-
veis, como a do vento. Oettinger
não se comprometeu com uma
nova meta de redução de emis-
sões para 2030, mas disse que au-
mentá-la para 40% constituiria o
próximo passo lógico, como par-
te de uma estratégia de longo
prazo de diminuir as emissões

em até 95% até meados do século.
Qualquer nova meta deverá

continuar sendo legalmente vin-
culante, afirmou o comissário.

A defesa de um novo enfoque
feita por Oettinger ocorre num
momento em que dois pontos
fundamentais estratégia de ener-
gia limpa da UE — subsídios à
energia renovável e transações
de créditos de carbono — enfren -
tam dificuldades significativas.

A superoferta de licenças de
emissão de dióxido de carbono
empurrou seu preço no merca-
do aberto para baixas históricas
recorde, de cerca de € 5 por to-
nelada. O valor não contribui
em nada para incentivar, como
se pretendia, os investimentos
numa tecnologia energética
mais ambientalmente correta.

A UE está se empenhando em
corrigir o problemático programa
de créditos de carbono, na tenta-
tiva de eliminar a oferta exceden-
te de licenças de emissão por
meio do adiamento de até cinco
anos de sua comercialização em
leilão. Oettinger diz apoiar plena-
mente esse plano, conhecido co-
mo retardamento, mas se mos-
trou cético quanto ao avanço de
outras propostas, de abolir per-
manentemente as licenças exce-

dentes e eliminar a superoferta do
mercado de créditos de carbono.

“É por isso que as esperanças
de que o retardamento elevará os
preços dos créditos astronomica-
mente têm pouca probabilidade
de se concretizar”, disse ele.

Oettinger também criticou os
países-membros da União Euro-
peia pelas reiteradas interven-
ções nos mercados nacionais de
energia desde o advento da crise
econômica. A prática, segundo
ele, muitas vezes solapou as me-
tas energéticas declaradas da UE.

“Há um crescente número de
governos nacionais que de forma
frequente e açodada interferem
nas estruturas em desenvolvimen-
t o”, disse ele, referindo-se aos cor-
tes retroativos aos subsídios às
energias renováveis na Espanha.

“Precisamos de menos unilate-
ralismo. É por isso que estamos
promovendo uma europeização
dos mecanismos de apoio às
energias renováveis no longo
p r a z o”, afirmou Oettinger.

No momento, todos os países-
membros da UE têm programas de
subsídios próprios à energia reno-
vável. Os especialistas culpam essa
situação pela descoordenação e
ineficiência da expansão da ener-
gia limpa nos últimos anos.

Argentina congela combustíveis
até vésperas das próximas eleições
Agências internacionais

A Argentina congelou o preço
da gasolina por seis meses, em
uma nova tentativa de conter a
alta inflação, que ameaça a eco-
nomia e também o apoio ao go-
verno, meses antes das eleições
legislativas de outubro. Os pre-
ços na bomba de combustível
seguirão os mesmos de 9 de
abril durante seis meses, segun-
do a resolução publicada ontem
no “Diário Oficial” do governo.

A medida busca “evitar a condu-
ta especulativa” e também distor-
ções no fornecimento de produtos
e serviços. A resolução é assinada
pelo secretário de Comércio Inte-
rior, Guillermo Moreno, o “czar ”
do controle de preços no governo.

O congelamento do combustí-
vel e de outros hidrocarbonetos lí-

quidos ocorre após medidas simi-
lares serem tomadas com produ-
tos vendidos por supermercados,
com preços fixos até o fim de maio,
para tentar controlar a inflação,
que segundo economistas inde-
pendentes está bem acima dos 20%
ao ano. Analistas atribuem a infla-
ção à política do banco central pa-
ra financiar os gastos públicos.

A inflação é uma das razões
para a perda de popularidade da
presidente Cristina Kirchner, que
segundo uma empresa de pes-
quisas local estava em 30% no fim
de 2012. Quando foi reeleita, em
outubro de 2011, a popularidade
de Cristina estava em 64%.

Para Martín Lousteau, que foi
ministro da Economia de Cristina
entre 2007 e 2008, o congela-
mento dos combustíveis vai pro-
vocar “um salto inflacionário

maior ” após as eleições legislati-
vas. Ele também disse que há uma
possibilidade de ocorrer desabas-
tecimento, já que os comercian-
tes verão reduzidas as margens
de lucro oferecidas. “Quando a
pressão sobre a rentabilidade se
mantém, os produtos que não
são rentáveis deixam de ser co-
mercializados”, disse Lousteau.

Uma entidade que representa
postos de gasolina afirmou que
não será possível cumprir o con-
gelamento de preços durante
seis meses. A Federação de Em-
presários de Combustíveis da Re-
pública Argentina afirmou que,
antes da medida, os postos já não
tinham como lidar com a exigên-
cia de aumento de 40% nos salá-
rios dos trabalhadores do setor.
“É impossível”, disse a presidente
da federação, Rosario Sica.

País é o líder em disputas
com investidores externos
Assis Moreira
De Genebra

As disputas envolvendo investi-
dores estrangeiros e governos ba-
teram recorde em 2012, com 62
novos casos. No total, são conheci-
dos agora 518 conflitos, com Ar-
gentina, Venezuela e Equador sen-
do os mais alvejados por queixas
de multinacionais nos tribunais.

Relatório da Agência das Nações
Unidas para o Comércio e o Desen-
volvimento (Unctad) confirma a
crescente tendência de multina-
cionais de se apoiarem em cerca de
3.200 acordos internacionais de
investimentos existentes, em bus-
ca de indenização por suposta vio-
lação de seus direitos pelo Estado
que acolhe os investimentos. Nor-
malmente, as empresas acionam o
“International Centre for Settle-
ment of Investment Disputes (IC-
SID)”, no Banco Mundial, ou outro

tribunal para arbitragem.
Em 2012, a Venezuela foi o

maior alvo das multinacionais,
sendo denunciada em nove casos.
Mas no total dos 518 conflitos co-
nhecidos, a Argentina é a mais de-
nunciada, em 52 casos, a Venezue-
la em seguida com 34, Equador
com 23 e México com 21. Em 68%
dos novos casos, os alvejados são
países em desenvolvimento.

Investidores estrangeiros con-
testaram em 2012 uma variedade
de medidas governamentais, in-
cluídos mudanças nas regulações
domésticas sobre gás, energia nu-
clear, marketing de ouro, regula-
ção cambial, além de revogação de
licença (na mineração, telecomu-
nicações e turismo). Também ale-
gam irregularidades em licitações
públicas, retirada de subsídios an-
tes previstos, como no setor de
energia solar, e ainda expropria-
ção direta de investimentos.

Curtas

Indústria francesa
A produção industrial da Fran-

ça aumentou 0,7% em fevereiro na
comparação com janeiro, segun-
do o instituto de estatísticas do
país, Insee. O desempenho supe-
rou a alta de entre 0,2% e 0,4% pre-
vista por analistas. A indústria de
transformação cresceu 0,8%.

Produção na Itália
A produção industrial da Itália

caiu 0,8% em fevereiro na compa-
ração com janeiro, em termos sa-
zonalmente ajustados, informou
ontem o instituto de estatísticas
do país, Istat. O resultado veio pior
do que a previsão de analistas, que
era de queda de entre 0,4% e 0,5%.

Recessão no Chipre
A economia do Chipre deve

sofrer contração de 8,7% neste
ano e de 4,2% em 2014, segundo
o Fundo Monetário Internacio-
nal, a Comissão Europeia e o
Banco Central Europeu.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A9.




