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Raio X da Alemanha
Principais indicadores socioeconômicos
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Europa Alemães consideram a campanha eleitoral
chata, mas ela deve decidir o futuro da zona do euro

Resolução da crise
do euro passa pela
eleição na Alemanha
Análise
Wolfgang Münchau
Financial Times

Às vésperas da eleição alemã, al-
guns dos mais influentes jornais
do país praticamente pararam de
cobrir a campanha eleitoral. Ela
simplesmente ficou chata demais.

Mesmo assim, as eleições par-
lamentares deste domingo são
muito importantes. A dúvida in-
teressante não é tanto quem será
o (a) próximo (a) premiê — tudo
leva a crer que a democrata-cristã
Angela Merkel será reeleita.

O importante é se o novo Parla-
mento terá uma probabilidade
maior ou menor de chegar a um
acordo para a resolução da crise da
zona do euro. Nesse caso, o impor-
tante é observar o Partido Social
Democrata (SPD), de oposição. De-
pendendo do resultado, ele pode-
rá ou não mudar de posição.

O SPD não ganhou força opon-
do-se à premiê Merkel. Talvez mais
do que qualquer outro partido so-
cial-democrata do Ocidente, ele
acreditou no consenso da teoria
econômica neoclássica. Por isso, fi-
cou difícil para ele achar um dis-
curso com o qual atacar Merkel.

Às vezes, ele critica a imposição
da austeridade ao sul da Europa;
em outras ocasiões, reclama que
as políticas de Merkel são caras
demais. E, o mais importante: o
SPD vem apoiando a premiê em
todas as grandes decisões sobre a
política para a zona do euro, ex-
traindo apenas concessões míni-
mas, sendo que a mais idiota de-

las foi o imposto sobre transações
financeiras, que não deverá ver a
luz do dia de modo relevante.

Se, e quando, a envelhecida lide-
rança do SPD se aposentar, ou for
varrida por resultados ruins, uma
geração mais nova poderá oferecer
uma perspectiva diferente. Talvez
então seja possível chegar a uma
posição em que um dos vários mé-
todos de resolução da crise euro-
peia possa se materializar.

Mas, para isso acontecer, o parti-
do teria de se lembrar de algo que
há muito esqueceu: que as grandes
economias não podem ser admi-
nistradas no piloto automático;
que ajustes precisam ser feitos, e
não adiados; que dívidas insusten-
táveis precisam ser anuladas; e que
uma exigência básica da união
monetária é uma união bancária
adequada — e não a que a União
Europeia está prestes a aprovar.

Uma verdadeira união bancá-
ria é aquela com um único meca-
nismo central, não aquela em
que cada país é responsável por
seu próprio setor bancário.

Parte disso pode envolver sim-
plesmente o retorno do SPD a polí-
ticas macroeconômicas mais equi-
libradas, como as defendidas por
Karl Schiller, membro do partido
que foi ministro da Economia, no
fim da década de 1960 e começo
dos anos 1970, ou mais tarde por
Helmut Schmidt, quando ele foi
primeiro-ministro da Alemanha.

Na época, o discurso de políti-
ca econômica do SPD era mais
avançado e mais moderno do que
hoje. Em especial, ele reconhecia
a necessidade de programas de

estímulo durante as recessões e
para a estabilidade macroeconô-
mica geral — em oposição à busca
obcecada pela estabilidade fiscal
e estabilidade dos preços.

Eu culpo o ex-premiê Gerhard
Schröder por essa mudança. Ele foi
o político mais eficiente do parti-
do nos últimos 30 anos. Ele venceu
duas eleições seguidas e quase le-
vou uma terceira, em 2005. Mas ele
legou aos seu partido uma agenda
orientada para a “economia da
o f e r t a”, mais caracterizada por
suas reformas trabalhistas, que
desde então emperraram.

Uma vez ultrapassada esta
campanha eleitoral reconhecida-
mente tediosa, e a até agora intri-
gante aritmética política, há mui-
ta coisa em jogo, mas isso não es-
tá refletido no debate político. As
consequências para a crise da zo-
na do euro, em particular, vão de-
pender, em grande parte, de co-
mo o SPD vai se sair nas urnas.

Eis alguns cenários possíveis. Se
a atual coligação de centro-direita
da União Democrata Cristã (CDU)
com o FDP (liberais) não conseguir
uma maioria, o SPD poderá acabar
sendo pressionado a aderir a uma
grande coalizão com Angela Mer-
kel. Nesse caso, pouca mudança
imediata deverá ocorrer. Qualquer
discussão séria sobre uma renova-
ção do partido será deixada de la-
do. Merkel amansou o SPD duran-
te a última grande coalizão, de
2005 a 2009, e isso provavelmente
aconteceria novamente.

Se o SPD e os verdes vencessem
as eleições, eles provavelmente se
movimentariam mais rapidamen-

te que a coligação de Merkel na ad-
ministração da crise, simplesmen-
te porque teriam a maioria nas
duas casas do Parlamento. Eu não
esperaria uma mudança política
fundamental logo de cara, mas
certamente uma mudança de tom.

No entanto, nenhuma pesqui-
sa de intenção de voto (veja gráfi-
co acima) chega nem perto até
agora de prever tal possibilidade,

de vitória da oposição. Há uma
grande dúvida sobre se dois par-
tidos menores, o FDP e o Alterna-
tiva para a Alemanha (que é con-
tra o euro) conseguirão superar a
barreira de 5% dos votos para ter
representação no Parlamento.

O resultado ficará realmente in-
teressante se a atual coligação ven-
cer — de uma maneira meio que
torta. A notícia ruim é que inicial-

mente pouca coisa vai mudar. Pos-
so ver novos pacotes para amarrar
Grécia, Chipre e Portugal até a pró-
xima crise. Mas não consigo ver ne-
nhuma redução eficaz da dívida
desses países, que é o que se preci-
sa para resolver essa crise.

Uma coligação CDU-FDP fará o
mínimo necessário para impedir
um rompimento imediato da
moeda única, mas nada além dis-
so. Se a Alemanha quiser mudar
sua posição, é mais provável que
vejamos isso acontecer primeiro à
esquerda. E aqui está potencial-
mente a boa notícia. O SPD terá
uma chance maior de se renovar
na oposição do que no governo.

Para aqueles que apoiam o SPD
e uma estratégia mais inteligente
de resolução da crise no euro, não
está claro o que deveriam desejar.
Talvez uma grande vitória ou uma
grande derrota, mas certamente
não o resultado morno que
as pesquisas indicam.

Fonte: INSA/YouGov
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Ligue: (11) 2199-2199 (São Paulo e Grande e São Paulo)
ou 0800 701 8888 (demais localidades)

As contratações dos últimos anos
demonstraram que as usinas eólicas
atingiram preços bastante
competitivos e impulsionaram
a instalação de uma indústria nacional
de equipamentos, fomentando ainda
mais a cadeia produtiva do setor.

O estudo Análise Setorial Energia
Eólica, retrata esse segmento
emergente, destacando seus aspectos
estruturais, participação na matriz
energética do país, fatores de
competitividade, investimentos,
tendências e perspectivas.

Garanta o acesso às informações
que apoiam suas melhores decisões
e levam a negócios promissores.
Acesse e adquira seu estudo:

www.setorial.valor.com.br

Valor Análise Setorial “Energia Eólica”
é uma das maiores tendências da chamada “economia moderna”. Essa
fonte é uma das apostas mais seguras no futuro energético do planeta,

que precisa ser menos dependente de combustíveis fósseis.

Perfis de empresas

CPFL Renováveis

Bons Ventos

Eólica Formosa

Eólica Icaraizinho

Eólica Paracuru

SIIF Cinco

Rosa dos Ventos

New Energy Options

Energimp-Impsa

Amparo Eólica

Salto Energia Eólica

Campo Belo

Aquibatã Energia Eólica

Cascata Energia Eólica

Bom Jardim Energia Eólica

Púlpito Energia Eólica

Rio de Ouro Energia Eólica S.A.

Santo Antônio Energia Eólica

Central Eólica Volta do Rio

Central Eólica Praia de Parajuru

Elecnor-Enerfin

Ventos do Sul Energia

Parques Eólicos Palmares

Ventos da Lagoa

Eletrobras/Eletrosul

Eólica Cerro Chato

EDP Renováveis Brasil

Central Nacional de Energia Eólica

Elebrás Projetos S.A.

Grupo Iberdrola

Energias Renováveis do Brasil

Cruz Alta Energia Eólica

WobbenWind Power

Pacific Hydro

Vale dos Ventos

SPE Millennium

Petrobras

Preço R$ 1.400,00
Assinante do ValorR$ 1.260,00

Principais tópicos

• Matriz energética brasileira
• Quadro geral

• Desempenho do segmento
• Perspectivas

• Panorama internacional
• Investimentos
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A16.




