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Internacional
AP

A premiê alemã, Angela Merkel, no lançamento ontem da campanha eleitoral

Erik Kirschbaum
Reuters, de Berlim

A premiê alemã, Angela Merkel,
lançou sua campanha à reeleição
com promessas que seus parceiros
de coligação chamaram de inviá-
veis e que, segundo um partido
aliado, nunca verão a luz do dia.

Merkel disse ontem a líderes de
sua União Democrata Cristã (CDU)
e do partido coligado União Social
Cristã (CSU) que pretende, se ree-
leita, elevar benefícios a famílias
com crianças, mulheres com filhos
e trabalhadores de baixa renda.

Ao mesmo tempo em que prega
austeridade a outros países da zo-
na do euro em dificuldades sob pe-
sado endividamento, Merkel disse
que deseja ver a Alemanha investir
bilhões de euros em projetos de in-
fraestrutura, além de outras pro-
messas que demandarão vários bi-
lhões para serem implementadas.

As promessas foram criticadas
pela oposição e pela mídia alemã
como sendo “brindes” eleitorais
caros. O jornal popular “Bild” esti -
mou que o aumento de benefícios

totalizaria € 15 bilhões por ano. A
maioria das propostas tem poucas
chances de ser aprovada, afirmou.

Merkel e o presidente da CSU,
Horst Seehofer, premiê do Estado
da Baviera que também tentará a
reeleição em setembro, disseram
que não haverá aumentos de im-
postos para cobrir os novos gastos.
Segundo eles, a economia alemã
vai bem, com baixo desemprego, e
assim as receitas tributárias subi-
rão para € 700 bilhões em 2017 —
dos € 600 bilhões em 2012 — de
forma que nenhum aumento de
impostos será necessário. O gover-
no espera ter um orçamento equi-
librado em 2014 e poderá até re-
gistrar superávit em breve.

“Esse seria o caminho errado”,
disse Merkel, referindo-se a um au-
mento de impostos. Ela aprendeu
a lição após quase deixar escapar
uma vitória certa em 2005, quan-
do comprometeu-se a aumentar
de 16% para 18% o imposto sobre o
consumo pouco antes da eleição.
Sua coligação tinha 42% das inten-
ções de voto nas pesquisas, às vés-
peras da eleição de 2005, mas caiu

para 35,2% em parte devido à pro-
messa de elevar impostos. Merkel
foi obrigado a formar uma indese-
jada coalizão com o SPD (social-
democratas), de centro-esquerda.

Merkel está bem à frente do SPD
nas pesquisas de intenção de voto,
mas poderá não ter apoio suficien-
te para renovar a sua atual coalizão
de centro-direita com o FDP (libe-
rais) após a eleição de 22 de setem-
bro. Ela tem se esforçado para
atrair os eleitores nas alas conser-
vadora e liberal de seu partido.

Na sexta-feira, num gesto que
deverá agradar os eleitores do
campo conservador, Merkel dis-
se ao presidente russo, Vladimir
Putin, em uma viagem a São Pe-
tersburgo, que a Alemanha quer
a repatriação de obras de arte sa-
queadas pelo Exército soviético
após a Segunda Guerra Mundial.

Uma das promessas da premiê,
de aumentar algumas pensões,
tem um precedente histórico.

Outro líder da CDU, Konrad
Adenauer, foi o único a conquistar
uma maioria absoluta na Alema-
nha Ocidental (com 50,2% dos vo-

tos), nas eleições de 1957, após
prometer vincular aumentos de
pensões a aumentos salariais.

Mas essas promessas não são
bem-vistas por seus parceiros de
coalizão, os liberais. O presidente
do FDP, Philipp Roesler, alertou
contra o “doce veneno de gastar
d i n h e i r o” antes da eleição.

Outro que também se opõe a
mais gastos (que a CDU denomina
“programa de governo”, e não pro-
grama eleitoral) é Kurt Lauk, que
preside o conselho econômico da
CDU. Ele disse que as intenções de
Merkel são só promessas de cam-
panha e que não devem ser levadas
a sério. “Promessas de campanha
são as coisas que os partidos apre-
sentam para ser eleitos”, disse ele.
“Nunca aconteceu de promessas
eleitorais se converterem direta-
mente em programas do governo.
Os eleitores sabem disso, com base
em experiências passadas.”

O principal adversário de Mer-
kel, Peer Steinbrueck, líder do
SPD, qualificou o programa de
campanha da coalizão CDU/CSU
de “fraude premeditada”.

Cresce resistência ao ‘domínio alemão’ na UE
Joshua Chaffin
Financial Times, de Bruxelas

A percepção de que a Alema-
nha domina cada vez mais a
União Europeia (UE) está ga-
nhando força no bloco e provo-
cando uma reação nos países do
sul da Europa, atingidos pela cri-
se. A conclusão é de uma nova
pesquisa encomendada pelo “Fi -
nancial Times” à Harris.

Os resultados revelam obje-
ções firmes na Espanha e na Itália
às políticas de austeridade fiscal
inspiradas pela Alemanha para
conter a crise do euro. Também
mostram que a maioria dos cida-
dãos desses países — além de Rei-
no Unido e França — acredita que
uma maior influência da Alema-
nha nos rumos da União Euro-

peia seria prejudicial a eles.
Em uma das constatações mais

surpreendentes da pesquisa, 88%
dos espanhóis e 82% dos italianos
disseram que a influência da Ale-
manha sobre a UE acabou fican-
do forte demais. No fim de 2011
essas porcentagens eram de 67% e
53%, respectivamente. Mais da
metade dos franceses (cerca de
56%) também concordam.

A pesquisa confirma duas mu-
danças na dinâmica da UE que se
tornaram cada vez mais eviden-
tes no desenrolar da crise do eu-
ro: a crescente assunção da Ale-
manha como membro proemi-
nente da UE, em um racha cres-
cente entre as economias com
problemas do sul da Europa e as
do norte, que estão mais saudá-
veis e vêm subscrevendo os pla-

nos de ajuda financeira.
As constatações aparecem an-

tes da reunião de cúpula da UE
em Bruxelas nesta semana, em
que os chefes de governo tenta-
rão chegar a um acordo sobre
planos para forjar uma união
bancária para resolver a crise.

Mais de três quartos dos espa-
nhóis acreditam que uma UE ca-
da vez mais influenciada pela
Alemanha seria ruim para a Es-
panha, enquanto 70% dos italia-
nos e britânicos demonstraram
preocupações parecidas.

A pesquisa mostrou que 73%
dos espanhóis e 56% dos italia-
nos acreditam que a Alemanha
está errada ao conclamar por
medidas mais duras de austeri-
dade para eles, num momento
de crescimento econômico fraco.

Entretanto, Berlim parece es-
tar ganhando mais simpatia por
sua insistência de que maior
competitividade é a principal
resposta às dificuldades econô-
micas de alguns países do bloco,
com cerca de 38% dos espanhóis
concordando com esse argu-
mento e um número parecido,
discordando. Na Itália, 41% das
pessoas que participaram da pes-
quisa concordaram com o argu-
mento, enquanto que na França
o número foi de 44%.

A premiê alemã, Angela Mer-
kel, saiu-se melhor que seus cole-
gas na maneira como vem condu-
zindo a crise econômica. Cerca de
dois em cada cinco alemães
acham que ela está fazendo um
bom trabalho. Por outro lado, so-
mente 13% dos franceses e britâ-

nicos deram ao presidente Fran-
çois Hollande e ao primeiro-mi-
nistro David Cameron o mesmo
nível de aprovação. Quase três
quartos dos espanhóis disseram
que o primeiro-ministro Mariano
Rajoy não está se saindo bem.

A pesquisa revelou uma gran-
de resistência nos países consul-
tados a uma das principais mu-
danças de política surgidas com
a crise: um esforço para conce-
der a Bruxelas mais autoridade
para policiar os orçamentos na-
cionais.

Dois terços dos britânicos dis-
seram que seu país não deveria
transferir mais poder sobre seu
orçamento para a UE, enquanto
que na França 58% se manifesta -
ram contra isso e na Alema-
nha, 69%.

Subsídio a empresas cresce na China
Dinny McMahon
Dow Jones Newswires, de Pequim

As empresas chinesas estão sob
crescente pressão financeira em
meio à desaceleração da econo-
mia. Vários setores, de empresas
aéreas a fabricantes de eletrodo-
mésticos e siderúrgicas, apoiam-se
cada vez mais no governo chinês.

Em 2012, as empresas listadas
nas bolsas de valores chinesas re-
ceberam US$ 13,83 bilhões em
subsídios governamentais, 23% a
mais do que em 2011, enquanto os
lucros subiram menos de 1%, se-
gundo uma empresa chinesa de
dados. Os subsídios foram equiva-
lentes a mais de 4% do total de lu-
cro das empresas em 2012, em
comparação aos cerca de 3% verifi-
cados entre 2009 e 2011.

Os subsídios — em grande parte
concedidos por autoridades lo-
cais, mas também pelo governo fe-
deral — consistem em terrenos
mais baratos, descontos em im-
postos, apoio a pagamento de em-
préstimos e dinheiro. Os motivos
apontados para os subsídios são
vários, como o apoio à pesquisa e
desenvolvimento e as prioridades

ambientais do governo.
Governos estaduais e o federal

há muito dão a suas principais em-
presas estatais e privadas uma die-
ta constante de subsídios para im-
pulsionar o crescimento, gerar
empregos e criar grandes nomes
de capital nacional.

Mas a saúde geral do setor em-
presarial da China — e, em particu-
lar, na indústria — cada vez mais
depende dos subsídios, já que há
muitos setores às voltas com exces-
so de capacidade e fraca demanda
para exportação. Isso aumenta
tanto a tensão com parceiros co-
merciais estrangeiros quanto às
pressões financeiras sobre os go-
vernos locais que fornecem gran-
de parte do dinheiro — muitos dos
quais já estão altamente endivida-
dos com o financiamento de pro-
jetos de desenvolvimento.

Nas últimas semanas, o princi-
pal representante comercial da
União Europeia buscou arregi-
mentar apoio no bloco para iniciar
investigações sobre práticas co-
merciais desleais de fabricantes de
equipamentos de telecomunica-
ções da China, acusando-os de te-
rem recebido pesados subsídios

do governo. A UE também come-
çou recentemente a aplicar tarifas
sobre as importações de compo-
nentes de painéis solares chineses
em resposta ao que o bloco consi-
derou subsídios ilegais.

As empresas chinesas provavel-
mente continuarão dependentes
dos subsídios no futuro próximo.
“Não parece haver nenhum fim à
v i s t a”, diz Usha Haley, coautor do
livro “Subsides to Chinese Indus-
try ” (“subsídios às empresas chine-
sas”, em inglês). “O que guia os
subsídios do governo central e dos
provinciais é que as autoridades
querem empresas que possam do-
minar certos segmentos”.

Houve forte aumento nos subsí-
dios nos últimos anos. A ajuda a
empresas chinesas de capital aber-
to subiu 24% em 2011, quando os
lucros aumentaram 13%, e 38% em
2010, quando o avanço nos lucros
foi de 39%, segundo a Hithink
Flush Information Network Co.

Cerca de 90% das 2.400 empre-
sas listadas na China continental
receberam apoio do governo em
2012, segundo análise da Hithink.
Mais de metade das empresas lista-
das na China é estatal.

África do Sul multa construtoras
por fraudes em estádios da Copa
B l o o m b e rg

A Comissão de Competição, ór-
gão antitruste da África do Sul,
multou ontem 15 empreiteiras do
país num valor total de US$ 140
milhões após uma investigação
sobre conluio envolvendo contra-
tos de construção dos estádios pa-
ra a Copa do Mundo de 2010.

A comissão investigou durante
quase quatro anos 140 projetos
nos setores público e privado e
chegou a um acordo com 15 de 18
empresas, anunciaram membros
do órgão. Fizeram parte da investi-
gação a construção ou expansão
de seis estádios, incluindo o da Ci-
dade do Cabo, com capacidade pa-
ra 68 mil espectadores, que custou
cerca de US$ 450 milhões.

O Congresso Nacional Africano,
partido governista, disse que o ór-
gão antitruste deveria agora am-
pliar suas investigações. Em co-
municado, um porta-voz afirmou
que a Comissão de Competição
deveria iniciar um processo “para
incluir outros setores, de modo a
se fazer uma avaliação completa
da extensão do problema de con-
luio e fraudes em licitações”.

“É a maior multa coletiva” dada
a empresas na África do Sul, disse
Shan Ramburuth, o presidente da
comissão. “A indústria tem a opor-
tunidade de seguir num caminho
mais competitivo para o bem de
todos nós e da própria indústria.”

“A multa é um pouco menor
do que o mercado estava espe-
r a n d o”, disse Anashrin Pillay,

analista da Stanlib Asset Mana-
gement. Segundo ele, havia a
“preocupação de que as empre-
sas não fossem capazes de pagar
sem comprometer o seu balan-
ç o”. Para Pillay, a conclusão do
processo foi um “a l í v i o” para as
empresas, já que o veredito pai-
rava ameaçadoramente sobre o
setor há algum tempo.

De acordo com o ministro do
Desenvolvimento Econômico,
Ebrahim Patel, os reguladores an-
titruste identificaram 300 casos de
comportamento irregular ou ile-
gal por companhias que venceram
contratos num valor total aproxi-
mado de US$ 4,7 bilhões. Patel dis-
se que as fraudes para combinar
preços afetaram contratos tanto
do setor público como do privado.

Gás de xisto afeta água, diz estudo
Agências internacionais

Pesquisadores encontraram ele-
vados níveis de gases metano, eta-
no e propano em poços de água no
Estado americano da Pensilvânia,
a menos de um quilômetro de lo-
cais onde há extração de gás natu-
ral por meio do método conhecido
como “fracking”, que explora o
combustível existente em rochas
de xisto. A descoberta de águas
contaminadas sugere que os poços
de gás estão vazando, segundo Ro-
bert Jackson, da Duke University,
principal autor de um estudo di-
vulgado ontem por uma publica-
ção da Associação Nacional de
Ciências dos Estados Unidos.

Representantes indústria do se-

tor contestaram a descoberta, di-
zendo que a ocorrência do metano
é natural nas águas dessa região.

As reservas de gás natural nos
EUA estão entre as maiores do
mundo. Com o advento do “fra -
cking” — ou fraturamento hi-
dráulico para explorar o gás con-
tido nas rochas —, a produção de
petróleo e gás natural do país
deu um salto na última década.

O governo de Barack Obama in-
centiva essa tecnologia como uma
alternativa ao uso de carvão, que
emite mais gases dióxido de car-
bono, poluente que colabora para
o aquecimento global. Porém, am-
bientalistas têm questionado se o
“fracking”, que injeta gases e pro-
dutos químicos em rochas a gran-

des profundidades, interfere na
qualidade da água na superfície.

O estudo sugere que isso acon-
tece, em alguns casos. Com base na
análise de 141 poços de água potá-
vel no norte da Pensilvânia, a pes-
quisa encontrou 82% por cento das
amostras contaminadas com me-
tano, com concentrações seis vezes
maiores em residências a menos
de 1 km de poços de gás. A concen-
tração de etano foi 23 vezes maior
nessas casas. “Isso significa para
mim que esses gases estão vazando
dos poços diretamente para os
aquíferos”, afirmou Jackson.

Ele ressaltou, porém, não ter
encontrado radiotividade ou
produtos químicos usados no
“fracking” nas amostras.

Confiança de
empresários
alemães sobe
Associated Press

A confiança do setor de negó-
cios na Alemanha avançou ligeira-
mente em junho, sugerindo que a
maior economia da zona do euro
segue no caminho para voltar a
um crescimento mais sólido.

O índice que mede o senti-
mento da indústria e do comér-
cio ficou em 105,9 neste mês,
ante os 105,7 de maio, apontou
o instituto Ifo.

“Embora a avaliação das con-
dições atuais de negócios tenha
sido menos positiva, as empresas
estão mais otimistas com relação
às suas perspectivas”, comentou
o chefe do Departamento de Pes-
quisas e Análises de Ciclo de Ne-
gócios do Ifo, Kai Carstensen.

Economistas monitoram a eco-
nomia alemã porque tem sido a
principal fonte de crescimento no
euro. Outros países no bloco, co-
mo Grécia, Portugal, Espanha e Itá-
lia, estão lutando contra o alto en-
dividamento e recessões.

Muitos economistas defendem
que um aumento da demanda in-
terna na Alemanha (por meio de
mais gasto público) reduziria os
desequilíbrios internos na União
Europeia e ajudaria os países em
crise. Políticos alemães sempre re-
jeitaram isso, pois reduziria pode-
ria a competitividade do país.

Alemanha Premiê, que busca um novo mandato, abre campanha eleitoral

Merkel promete mais gasto
e é criticada por aliados

Curtas

Indústria argentina
A indústria argentina acumula

este ano um crescimento de 1,1%
em relação aos cinco primeiros
meses do ano passado, segundo o
instituto oficial Indec. Na compa-
ração dessazonalizada entre maio
deste ano e o mesmo mês em
2012, houve um crescimento de
5%. A expansão está sendo puxada
pelo desempenho do setor auto-
motivo, muito dependente das ex-
portações destinadas ao Brasil.

Indústria argentina 2
No mês passado, segundo o

Indec, a produção de automó-
veis cresceu na Argentina 30,9%
em relação a maio de 2012. A fa-
bricação de pneus, por sua vez,
se expandiu 18,1% e a de alumí-
nio primário, 16,7%. De acordo
com o instituto, o uso de capaci-
dade instalada da indústria em
maio foi de 73,3% sendo que no
setor automotivo este percen-
tual se eleva a 81,8%.

“B unga-bunga” italiano
Um tribunal de primeira ins-

tância condenou o ex-premiê da
Itália Silvio Berlusconi a sete anos
de prisão por prostituição juvenil
e abuso de poder, por feito sexo
com a marroquina Karima el
Mahoug, a Ruby. Ela disse ter par-
ticipado das famosas festas “bun -
g a - b u n g a” promovidas pelo polí-
tico quando era menor de idade.
Berlusconi, que se diz vítima de
perseguição, ainda pode recorrer.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A13.




