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As Condições da Europa atual

Os páıses europeus ainda se encontram muitos fragilizados
após a crise, principalmente após a Crise Grega, a qual
colocou em xeque os altos déficits públicos geradores de um
grande endividamento dos páıses do Bloco Europeu uns com
os outros.

“IN FRANCE workers angry about pension reforms have
blockaded fuel refineries, causing 4,000 petrol stations to run
dry. The Netherlands’ recently elected minority government
depends for survival on support from a Muslim-baiting
populist. Economies across Europe are struggling to cope with
sluggish growth, lacerating budget cuts and the after-effects
of borrowing binges. But there is an exception to the gloomy
European rule.” [The Economist, 21/10]
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Porém, não há dúvidas de que um páıs desenvolvido saiu de
fato muito poderoso e mais influente.

A Alemanha foi o páıs europeu a se recuperar de forma mais
esplendorosa, e tomando então as rédeas do que poderia ter
sido um grande esfacelamento da União Européia.

As poĺıticas econômicas adotadas pela Alemanha foram
fundamentais para a estabilidade do bloco, e assim como antes
a Alemanha toma a dianteira e diz ser vital a reformulação do
Tratado de Lisboa para a futura estabilidade do bloco.
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“Para a UE e o Fundo Monetário Internacional (FMI), se o
plano de resgate à Grécia não funcionar, as consequências
serão sentidas por todo o bloco. O presidente grego, Karolos
Papoulias, disse que o páıs se encontra à beira do abismo e
fez um apelo para que a crise não se transforme em caos
social sem precedentes. ”É nossa responsabilidade não dar um
passo para o preciṕıcio.”
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Enquanto isso, em Berlim, a chanceler alemã, Angela Merkel,
lançou um apelo desesperado ao Parlamento para que aprove
até sexta-feira o pacote de ajuda aos gregos, alertando que o
destino da UE estaria ameaçado. “Estamos aqui diante do
destino da Europa. O futuro da Europa e da Alemanha está
em jogo. Estamos numa encruzilhada. Do pacote aos gregos,
20% sairão dos contribuintes alemães.” [Estadão, 05/05]
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A Alemanha atualmente

A Alemanha foi capaz de reduzir a taxa de desemprego, onde
a previsão indica que a taxa de desemprego será a menor já
registrada desde os anos 90.

Apesar de a Alemanha estar crescendo, os outros páıses
europeus não seguem na mesma direção.
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Figure: Taxa de Crescimento do PIB
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Figure: Exportações para os BRICs
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Causas de um novo caminho

“Ms Merkel is absolutely right to demand that the EU should
set up a permanent crisis resolution mechanism to replace the
$110bn ($152bn), three-year aid programme for Greece and
the $440bn, three-year European Financial Stability Facility,
both created last May. She is justified in her fears that the
German constitutional court, not to mention the court of
German public opinion, will not tolerate any more ad hoc,
multibillion-euro rescue operations for Greece or other
eurozone countries. So changes to the Lisbon treaty do indeed
seem inevitable: although Lisbon permits emergency aid under
exceptional circumstances, it also has a no bail-out clause,
and this ambiguity needs to be dealt with.” [Financial Times,
28/10]
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Novo Caminho

“Angela Merkel, the German chancellor, has thrown down the
gauntlet to her European Union partners, insisting that treaty
change is an essential part of a package to ensure the future
stability of the eurozone.” [Financial Times, 27/10]

A Primeira-Ministra propõe a alteração de certas cláusulas do
Tratado de Lisboa, tratado este que define as relações
firmadas dentro da União Européia, tanto poĺıticas quanto
econômicas.
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Merkel deseja realizar emendas que elucidem a necessidade de
medidas extraordinárias em caráter emergencial, como a
criação do “Mecanismo de resolução de Crises permanentes”,
no qual serão postas regras de apoio financeiro e
reestruturação de débitos.

A Chanceler acredita que por meio destas modificações, o
bloco Europeu será capaz de responder de modo mais eficaz a
futuras crises que venham a ameaçar a estabilidade do Bloco.
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Outras medidas da Chanceler

Como a própria Chanceler declarou, são necessárias medidas
drásticas para recolocar a zona do euro novamente nos eixos.

Para Merkel, os páıses que não cumprirem com suas
responsabilidades dentro do bloco devem ser punidos, e para
começar, ela deseja que estes páıses percam o direito a voto
dentro do Bloco.

Esta medida, é claro, foi fortemente rejeitada pela maioria dos
representantes europeus, inclusive pelo Presidente da
Comissão Européia, José Manuel Barroso.

“If treaty change is to reduce the rights of member states on
voting, I find it unacceptable and, frankly speaking, it is not
realistic,” Mr Barroso said at a news conference.
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Aliados da Proposta da Merkel

Concordando em grande parte com o dito por Merkel, Nicolas
Sarkozy deu apoio à alemã, afirmando que a União Européia
necessita de um novo conjunto de regras para prevenir
eventuais crises, com o ressalte de que as regras deveriam ser
menos rigorosas do que as então sugeridas por Merkel.

“It is true that Franco-German agreement is not everything in
Europe,” she said, ”but without Franco-German agreement,
nothing can be achieved.” [...] She said the sanctions
measures drawn up by EU finance ministers, under the
chairmanship of Mr. Van Rompuy, would be tougher and
more effective than the present rules. “They will come sooner,
and be more quickly effective,” she said.11 [Financial Times,
27/10]
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De fato, esse novo conjunto de regras tem o objetivo de fazer
com que os páıses da zona do Euro tenham um déficit público
inferior a 0,6 de seus PIB’s e um déficit orçamentário inferior
a 0,03.

O agravante é que atualmente 16 páıses [de 27] estão acima
de tais limites ideais, comprometendo significativamente a
estabilidade do bloco.
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Alguns resultados dos apelos de Merkel

Na noite desta quinta-feira [28/10], os ĺıderes europeus
concordaram de que mudanças realmente são necessárias no
Tratado de Lisboa, porém enfatizaram de que tais mudanças
devem ser as extremamente necessárias, descartando qualquer
proposta drástica de Merkel.

BRUXELAS, 29 Out 2010 (AFP) - “Os ĺıderes da União
Europeia (UE) aceitaram nesta sexta-feira (hora local), sob
pressão da Alemanha, abrir caminho para uma modificação
limitada do Tratado de Lisboa, com o objetivo de incluir a
criação de um mecanismo permanente de apoio aos páıses em
dificuldades financeiras.”
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“In order to have the permanent crisis mechanism, we need to
have a limited change, a limited amendment to the treaty,”
Mr Van Rompuy said at a news conference. [...] Despite
widespread hesitance, Mr Van Rompuy said the members were
eventually persuaded by the risk that having the permanent
rescue system created outside the treaties could open it to
legal challenge in national courts. German officials have long
warned that their constitutional court could rule such a
mechanism illegal. [Financial Times, 28/10]
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Procedimentos para Mudanças na UE

Procedimento “ordinário”

Este é o que os páıses da UE querem evitar a todo custo.
Trabalhoso, o procedimento passa por convocar uma
“Convenção” para fazer recomendações, com representantes
dos parlamentos nacionais, dos governos, da Euro-Câmara e
da Comissão Européia.

Estaria sujeito ao risco de revisar caṕıtulos inteiros do Tratado
de Lisboa, negociado durante uma década, já que os páıses
poderiam aproveitar para fazer suas próprias reivindicações de
mudanças.

Esta opção pode ser evitada “sempre e quando a escala das
mudanças não a justifique”, mas é necessária a aprovação
prévia do Parlamento Europeu.
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Procedimento “simplificado”

É a alternativa normalmente escolhida nesses momentos. É
aplicada apenas no caso de mudanças limitadas que não
estejam destinadas a “aumentar as competências atribúıdas à
União”. A criação do fundo permanente de apoio aos páıses
em dificuldades financeiras responderia, a prinćıpio, a este
critério.

Neste caso, os chefes de Estado e de governo da UE podem
decidir, por unanimidade, pela revisão, após uma simples
consulta com as instituições europeias. Posteriormente, seria
necessária uma ratificação parlamentar em cada páıs, com
exceção daqueles em que o referendo seja obrigatório. Fonte:
HTTP://g1.globo.com
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Figure: Será Xi o novo sucessor?
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Panorama Econômico

Entre 1978 e 2008, a economia passou por numerosos ciclos
de crescimento mantendo a média de crescimento anual em
torno dos 10% ao ano.

Cada um desses movimentos foi disparado por mudanças
poĺıticas internas e por flutuações no investimento com
recursos internos.

Nos anos 90, o volume de investimentos estatais no PIB
manteve-se, em 20%, mesmo com a meteórica expansão das
exportações e dos investimentos estrangeiros. Em relação aos
investimentos totais, os investimentos das empresas estatais
atingiram no ińıcio deste século cerca de 60%.
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No mesmo peŕıodo as empresas estatais constitúıam cerca de
38% do PIB e 47% do emprego industrial. Elas respondiam
por 47% das importações da China e 50% das exportações.

Ou seja, a máquina de crescimento chinesa não se deslocou
para as empresas estrangeiras e suas exportações, mas
permaneceu fortemente assentada nos investimentos públicos,
na exportação das empresas estatais e na expansão do
consumo.

Com uma industrialização e urbanização acelerada (a taxa de
urbanização cresceu de 1983 à 2003, cerca de 38% ao ano)
houve um crescimento da demanda sobre residências e
equipamentos urbanos.

Em 2003, pandemia SARS. Ameaça de fechamento da
economia e lançamento de um pacote governamental de
est́ımulo.
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Inflação nos anos de 2004 a 2005, e primeira onda de aperto
de crédito no páıs, que foi seguido por um esforço
antiinflacionário no final de 2007.

Com taxa de investimento acima de 40% do PIB e o Icor mais
eficiente do que da Índia, levou a um aumento rápido do
produto deste páıs e com ele também o consumo real dos
domićılios.

O impacto da atual crise financeira sobre a economia da
China dá-se principalmente por seu efeito sobre o comércio,
tanto por causa do intenso decĺınio nos volumes do comércio
mundial e dos preços das commodities, quanto pelas
dificuldades em adquirir créditos comerciais quando as
finanças globais congelaram no 4o trimestre de 2008.
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Figure: Taxa de Crescimento do PIB e Preços ao Consumidor
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No 1o trimestre de 2009 a taxa de importação caiu mais
rápido que a taxa de exportação, de modo que manteve o
superávit comercial.

A principal explicação, é que o decĺınio na demanda nos EUA
e na Europa tenha sido mais dif́ıcil do que para os páıses do
Leste-Asiático que possuem operações de montagem na China
do que foi para as contribuições deste páıs de agregação de
valor e suas exportações de fonte unicamente interna.
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Panorama Social

Em novembro de 2008, a China respondeu com um gigantesco
pacote de est́ımulos fiscais. Est́ımulo que não apenas serviu
para reaquecer a demanda interna chinesa, mas também com
um cunho para diminuir a desigualdade social existente.

Habitação (1,3% do PIB), infraestrutura rural(1,2%), saúde e
educação (0,5%), meio ambiente e energia (0,7%) e
reconstrução após calamidades (3,3%).

Problemas como o desemprego, ausência de seguro social,
degradação ambiental e corrupção são pontos principais a
serem resolvidos.[Luduvice, Matos, Velosso, Ferreira, Bomfim,
2009]
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China

PIB (bilhões de dólares) 3382.445(2007)

PIB per capita 5970.288(2008)

Inflação média dos preços do consumidor 5.92(2008)

Balanço de Pagamentos (% do PIB) 9.847(2008)

População abaixo da linha da pobreza 8%

Composição do PIB por setores agricultura: 11.3%

indústria: 48.6%

serviços: 40.1% (2008 est.)

Divisão da força de trabalho por setores agricultura: 43%

indústria: 25%

serviços: 32% (2006 est.)

Investimento (% do PIB) 40.5 (2008 est.)

Distribuição de renda entre faḿılias (́Indice de Gini) 47(2007)

Expectativa de anos de estudo 11 anos(2006)

Taxa de alfabetização 90,9%(2000)

Taxa de desemprego 4% (2008 est.)

Mortalidade Infantil 20,25 mortes/1,000 nascimentos (2009 est.)

D́ıvida Pública (% do PIB) 16.2%(2008 est.)

Impostos sobre comércio internacional 8.15 (2007)

Ńıvel de regulação do mercado de crédito 7.28 (2007)

IDH 0.772(2007)

Table: Índices para a China
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Dependendo da China

A China é o maior mercado de exportações para vários páıses:
Brasil, 12.5% das exportações em 2009, África do Sul, 10.3%,
Japão, 18.9% e Austrália 21.8%.

Qualquer modificação na economia chinesa, modifica o mundo
e vários páıses.

No entanto, vale lembrar que as exportações são apenas um
componente da demanda agregada e o que importa mais é o
mercado interno. [The Economist, 25/10]
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Figure: Dependência
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A sucessão

A China prepara-se para um novo potencial ĺıder que
substituirá Hu Jintao, Xi Jinping.

O ĺıder chinês exercer dois cargos gêmeos, Presidente do páıs
é Chefe do Partido Comunista.

O sinal de que há uma sucessão consiste em deslocar o
membro para uma espécia de “reserva compulsória” e
indicá-lo para ser o diretor da Comissão Militar Central
chinesa. Isso aconteceu com Hu.

O mundo precisa ficar atento para essa sucessão: segunda
maior economia, maior forças armadas do mundo.
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O fato ocorreu simultaneamente com a indicação de Kong
Jong Un na Coréia do Norte.

Xi já assumiu a administração das duas prov́ıncias mais ricas e
economicamente dinâmicas da China, incluindo Shanghai.

Seu pai é um dos fundadores do Partido e faz parte de um
grupo que exerce grande influências externa na poĺıtica
chinesa. Muitos membros do Partido atual condenam tal
grupo e classificam os filhos que atuam na poĺıtica de
“princeling”. Xi é um deles.

Ele é engenheiro qúımico (como quase 100% da liderança do
Partido) e possui doutorado em Economia Rural chinesa.
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Atualmente existem duas prioridades discutidas na cúpula do
Partido, os rumos da economia e a posśıvel reforma poĺıtica.

O crescimento rápido e o acesso da pouplação chinesa aos
mais diversos meios de comunicação deu ińıcio a um processo
de exigência de transparência e liberalização do sistema.

A questão da economia é complexa. Deseja-se aumentar a
participação do consumo no PIB para gerar uma trajetória de
crescimento sustentado, dependendo menos das exportações e
dos investimentos estrangeiros e dividindo mais da distribuição
funcional da renda para o fator trabalho
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Mas essa mudança não será simples. Os exportadores temem
que os negócios sofram caso o salário aumente ou o yuan se
valorize muito.

No que tange à reforma poĺıtica, pouco foi feito nos últimos 30
anos em que a democracia é discutida pelos ĺıderes chineses.

A ḿıdia chinesa (que é toda estatal) está dividida entre meios
mais conservadores e meios mais liberais, que apóiam tal
reforma e são repreendidos pelos primeiros.

No entanto o último comunicado da reunião de cúpula do
partido veio com elogios às vantagens poĺıticas do sistema
socialista chinês, sem mencionar reformas poĺıticas.
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Foram registrados mais de 90.000 manifestações públicas em
prol da liberalização do sistema nos últimos 4 anos.

A poĺıtica chinesa sempre foi de acreditar que o crescimento
econômica era capaz de garantir uma dada “estabilidade
social” que não existe mais.

Não se sabe ao certo o que esperar do futuro da economia e
da poĺıtica chinesa, apenas que continuará a crescer à taxas
galopantes e que continuaremos observando um sistema
obscuro e eficiente. [The Economist, 24/10]
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Crescimento acelerando ou desacelerando?

Nesse ano, o terceiro trimestre fechou com um crescimento de
9.6%, menos que nos trismestres anteriores.

No entanto o Banco Central chinês aumentou o compulsório
das reservas bancárias de 6 bancos e aumentou em 0.25% a
taxa de juros básica da economia chinesa.

A explicação para tal medida é que o empréstimo bancário
está acima da meta estipulada e a inflação atinge o ńıvel de
3.6%. O Banco Central chinês não admite taxas maiores que
4%. [The Economist, 26/10]
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Figure: Crescimento do PIB e Inflação
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O Novo Plano Quinquenal

Esse será o Plano número 11. A China realiza tal
planejamento desde 1954 com aux́ılio inicial da URSS.

O novo plano deverá conter medidas com enfoque maior em
longo prazo, mas ainda possui caracteŕısticas do original.

Ficou dividido entre metas que devem ser cumpridas (a
qualquer custo): Energia, eficiência, poluição e população. E
aquelas indicativas: crescimento e emprego.

Novo enfoque de crescimento com desenvolvimento “all
round”, com objetivo de conter poluição e diminuir
desigualdades econômicas.
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“Um Novo Épico”

O plano continua com a meta de crescimento rápido para
manter a paz social.

A meta do último plano foi de 7.5%, o que foi batido de
longe, com média superior a 10% anual, desde 2006.

Assim, a renda da China é muito maior que a esperada pelos
seus planejadores. Todavia a distribuição é pouco direcionado
ao fator trabalho. Isso é um dos objetivos de mudança.

A idéia é aumentar a participação do consumo no PIB de 35%
para em torno de 50%, média da Coréıa do Sul quando estava
em estágio similar de desenvolvimento.
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Figure: Crescimento e Metas
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O plano contém essa mudança de foco para o consumo, no
entanto continua cheio de caracteŕısticas tradicionais.

Ainda há privilégio para o desenvolvimento de parque
industrial pesado de infraestrutura e base;

Além disso, as empresas são estatais e desfrutam de taxas
mais baratas de energia e crédito.

Isso é de grande preocupação dos ĺıderes chineses, pois há
medo de supercapacidade em setores como o de aço, além de
ser uma indústria capital-intensiva, que cria poucos empregos
e que justifica os salários que não acompannham o
crescimento do PIB.

Ainda mais, são indústrias poluentes e consumidores de muita
matéria-prima. [The Economist, 28/10]
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Figure: Néstor Kirchner
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A Morte de Kirchner

“O ex-presidente da Argentina Nestor Kirchner morreu nesta
quarta-feira aos 60 anos, na cidade de El Calafate, Prov́ıncia
de Santa Cruz, sul do páıs.” [BBC - Brasil, 28/10]

Grande ĺıder do Partido Peronista, Nestor Kirchner era a
figura poĺıtica mais importante da Argentina. Atualmente, era
Secretário-Geral da Unasul (União dos Páıses
Sul-Americanos).

Apesar de profundos problemas com Entidades Financeiras
Internacionais (subentende-se FMI), durante o governo de
Kirchner a Argentina experimentou um peŕıodo de grande
crescimento econômico, redução do desemprego e da pobreza.
Além disso, Kirchner foi um grande defensor dos direitos
humanos.
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Argentina atual

Em 2007, mesmo podendo se candidatar à eleição, Kirchner
“preferiu” apoiar sua esposa e torná-la a Presidenta argentina.
Porém, para muitos, a Argentina continuava a ser governada
por Kirchner.

Não posso deixar de comentar uma correlação quase perfeita
com um posśıvel caso de Weslian Roriz...

Sem “Kirchner”, muitos suspeitam da habilidade de Cristina
Fernandez de Kirchner em governar o páıs.
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O presidente Lula foi ao velório em Buenos Aires e afirmou
que Argentina e Brasil durante o governo dos Kirchner
superaram as diferenças e a rivalidade se ateve apenas ao
futebol.

Ao embarcar de volta para o Brasil, Lula lembrou que
Kirchner foi o responsável por recuperar a auto-estima e o
emprego dos argentinos. “Eu disse a ela que os homens
morrem, mas as ideias não.” [O Globo, 27/10]
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“A morte de Kirchner é um terremoto poĺıtico na Argentina”

Especialista em América Latina diz que Cristina Kirchner era
“um t́ıtere” e sofre um duro golpe, tanto na vida pessoal
quanto na poĺıtica, com a perda do marido. [Veja, 27/10]
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“Kirchner’s Death Leaves Argentina in Political Disarray

Upheaval comes as nation’s economy is emerging from a
decade of crisis and isolation” [Newsweek, 28/10]
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Not́ıcias importantes

“ANP deve anunciar nesta sexta-feira a maior descoberta de
petróleo do Páıs Segundo fontes, o Poço de Libra, na área do
pré-sal, deve ser maior do que Tupi, que tem entre 5 e 8
bilhões de barris confirmados” [Estadão, 28/10]

Segundo uma fonte, o cenário moderador da GCA, com
projeção de 7,9 bilhões de barris, é conservador, uma vez que
considera que só 13% do petróleo do reservatório pode ser
recuperado. Ou seja, o campo teria, ao todo, 60 bilhões de
barris no subsolo, dos quais apenas 7,9 bilhões podem ser
retirados.
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“Lucro da Vale cresce 253% e soma R$ 10,6 bi no 3o

trimestre” [Folha de São Paulo, 27/10]

O desempenho da Vale no terceiro trimestre é reflexo
principalmente dos preços mais altos do minério de ferro no
mercado mundial e do aumento da sua produção. A empresa
informou que teve o melhor trimestre da sua história, com
recordes não só do lucro ĺıquido, mas também da receita
operacional bruta, da margem operacional e da geração de
caixa.

Luduvice e Matos Alemanha e China



Alemanha
China

A Semana

A Morte de Kirchner
Not́ıcias Importantes

“Já são 408 os mortos do terremoto e tsunami na Indonésia”
[Folha de São Paulo, 29/10]

Segundo a Agência Nacional de Controle de Desastres, 303
pessoas permanecem desaparecidas e 13 mil estão alojadas em
abrigos. Outras 412 pessoas estão hospitalizadas devido aos
ferimentos sofridos pela onda gigante, causada na
segunda-feira por um terremoto de magnitude 7,7 na escala
Richter.
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