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FMI DÁ A BÊNÇÃO

■ Os governos asiáticos estão a abandonar as restrições ao
consumo, com o objectivo de evitar um abrandamento do
crescimento e, simultaneamente, estão a tentar convencer os
consumidores a fazer o mesmo, no âmbito do mesmo esforço.
Estas políticas de incentivar a procura interna para tentar com-
pensar o abrandamento da economia externa têm a bênção
do Fundo Monetário Internacional (FMI), o que consiste numa
inversão na sua política de longa data de procura da sustenta-
bilidade orçamental.

Ásia adia equilíbrio das contas públicas
para incentivar crescimento

BANCO CENTRAL DO JAPÃO

■ O primeiro-ministro japonês, Yasuo Fukuda (na foto), disse
que vai conseguir apoio para o seu candidato a governador do
Banco do Japão (BoJ) e que por isso não vai pensar numa al-
ternativa, potencialmente aumentando o impasse com os par-
tidos da oposição. Fukuda está convencido que o vice-governa-
dor, Toshiro Muto, será aceite pelos líderes dos outros partidos
da oposição, já que “acredita que ele é a melhor pessoa para
desempenhar as funções”. O mandato de cinco anos de
Toshihiko Fukui, o actual governador, termina a 19 de Março.

Primeiro-ministro mantém apoio
ao seu candidato a governador

Inventários e
vendas sobem

EUA

■Os inventários e vendas dos
grossistas nos EUA subiram
em Janeiro, anunciou o De-
partamento do Comércio. No
primeiromêsdoano,os inven-
tários dos grossistas cresce-
ram 0,8%, para 414,82 mil mi-
lhõesdedólares,depoisdasu-
bidade1,1%emDezembro.

CristinaKrippahl emColónia
ckrippahl@economicasgps.com

Em 2005, Klaus Zimmer-
mann saudou a formação
da chamada “grande” coli-
gação entre a CDU/CSU e
o SPD como a “melhor
oportunidade para garantir
um progresso nas refor-
mas”. Hoje, o economista
dá boas notas ao Governo
de Angela Merkel, conside-
rando que as mudanças
conseguidas até ultrapassa-
ram as suas expectativas:
“Penso na reforma impor-
tantíssima do sistema fede-
ral. Embora tenha ficado
por fazer a reforma finan-
ceira”. Igualmente impor-
tante foi o saneamento das
contas públicas, que não é
apenas a consequência da
retoma económica. “O au-
mento do IVA, que sempre
defendi, contribuiu decisi-
vamente para o bom estado
das finanças públicas”, dis-
se. E no próximo ano entra
em vigor a reforma do Im-
posto sobre os Rendimen-
tos Colectivos.
Uma medida em particular
surpreendeu Zimmermann:
o aumento da idade da re-
forma de 65 para 67 anos. O
economista lembra, diverti-
do, que “fui muito atacado
por todos os lados na cam-
panha eleitoral quando
avancei com esta proposta”.
E acrescenta: a introdução
da aposentação aos 70 anos
é “uma questão de tempo”.
Em contrapartida, a refor-
ma do Sistema de Saúde foi
adiada, lamenta Zimmer-
mann, que considera as me-
didas tomadas por Berlim
“remendos” pouco eficazes.
“O tema voltará à actualida-
de em breve”, vaticina. Mas
não antes das eleições legis-
lativas de 2009: “É evidente
que as reformas se fazem
nos dois primeiros anos do
mandato e é compreensível
que assim seja”. Klaus
Zimmermann lança um
alerta: “Infelizmente, este
Governo ainda vai a tempo

de estragar tudo o que fez”.
O economista refere-se ao
prolongamento recente do
subsídio de desemprego em
casos específicos, que con-
sidera “fatal” para os objec-
tivos almejados pela refor-
ma do mercado de trabalho.
Foi “muito custoso” mudar
a mentalidade de pessoas
num país onde a Segurança
Social é tão elevada, que

não encorajava os desem-
pregados a aceitarem traba-
lho no sector de salários
baixos, realça. Por isso, e
tendo em vista o fim do pe-
ríodo legislativo e a aproxi-
mação da campanha eleito-
ral, Klaus Zimmermann
lança um apelo irónico:
“Peço encarecidamente a
este Governo que não pro-
cedaamais reformas”. ■

Governo deve pôr fim
ao processo de reformas
MERKEL AINDA PODE ESTRAGAR tudo o que fez. Zimmermann
pede-lhe, por isso, “encarecidamente” para não fazer mais reformas.
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Sarkozy não vai conseguir
os seus objectivos no BCE
■ O economista Klaus Zimmermann considera que
as taxas de juro primárias não são demasiado
elevadas. Tendo em conta o objectivo do Banco
Central Europeu (BCE) de precaver a inflação, a
situação actual até permitiria um aumento, “porque
o risco de uma subida de preços não é grande: os
salários europeus estão longe de explosivos e os
preços da energia são compensados pelo euro forte,
do qual não nos devíamos queixar”. Baixar as taxas
de juro parece-lhe um “fraco instrumento” para
estimular a conjuntura. A muito publicitada
campanha do Presidente francês, Nicolas Sarkozy,
para levar o BCE a ocupar-se do crescimento
económico, parece-lhe condenada ao fracasso: seria
preciso alterar os regulamentos, o que é complicado.
“É certo que Sarkozy e Jean-Claude Trichet até se
podem entender em francês. Mas conhecendo como
conheço o presidente do BCE, duvido muito que lhe
dê ouvidos”. C.K.

SALÁRIOS

“Dois terços das
pessoas que seriam
abrangidas pelo
salário mínimo não
são famílias
carentes”.

KaiPfaffenbach/Reuters
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A CRISE FINANCEIRA VAI FORÇAR as fusões no
sector bancário alemão. Mas a economia vai resistir.

CristinaKrippahl emColónia
ckrippahl@economicasgps.com

Após dois anos de forte
crescimento, a conjuntura
alemã começou a arrefecer.
Nas últimas semanas, o Go-
verno de coligação e os
principais institutos de pes-
quisa económica, entre os
quais o DIW (Deutsches
Institut für Wirtschaftsfor-
shung), de Berlim, procede-
ram à revisão em baixa do
prognóstico de crescimen-
to. Mas o presidente do
DIW, Klaus Zimmermann,
realça que a economia ale-
mãpermanecerobusta.

A revisão em baixa do cres-
cimento para uma média de
1,7% aponta para o fim da
retoma alemã?
Não o creio. Tanto o DIW
como os outros institutos
continuam a prever um
crescimento robusto para
este e para o próximo ano. É
um crescimento moderado,
que, no entanto, será sufi-
ciente para beneficiar o
mercado de trabalho. Con-
tamos com a criação de 200
mil novos postos de traba-
lho em 2008 e cerca de 80
mil em 2009. A situação na
Alemanha está muito longe
da dos Estados Unidos,
onde se caminha para uma
recessão.
Mas o arrefecimento con-
juntural dos EUA não é um
risco para a Alemanha?
Claro que há riscos que se
prendem com a conjuntura
americana e a sua causa, ou
seja, a crise nos mercados
financeiros. Acresce o risco
de inflação. Não cremos
que se repita a subida de
preços no sector alimentar.
A energia, um produto es-

casso, vai continuar cara.
Porém, o efeito é parcial-
mente compensado pela va-
lorização do euro, graças à
qual o aumento do preço da
energia na zona euro é rela-
tivamente moderado. E tan-
to a valorização do euro
como o encarecimento da
energia, resultam de um
factor positivo: um cresci-
mento económico mundial
ainda bastante forte. Hoje
surgem novos actores nos
mercados internacionais,
nomeadamente a Ásia e so-
bretudo a China, cujo con-
sumo de energia subiu em
flecha. Enquanto esse con-
sumo estiver ligado ao au-
mento da procura de bens e
serviços na Europa e na
Alemanha, não representa-
ráumproblemagrave.
Uma recessão americana
não terá um efeito nocivo
para as exportações ale-
mãs?

A exportação alemã poderá
ser mais afectada pela crise
norte-americana, se esta co-
meçar a influenciar negati-
vamente as economias eu-
ropeias, que são o nosso
principal mercado de ven-
das externas. Mas, para já,
não há indícios que isso ve-
nha a acontecer. A crise nos
EUA é compensada pelo
desenvolvimento positivo
das exportações para a Ásia
e a Europa do Leste. Pensa-
mos que, no futuro, estas re-
giões ganharão ainda maior
importância.
A extensão da crise do mer-
cado imobiliário norte-ame-
ricano foi subestimada na
Alemanha?
O que se passou nos EUA
não se repetirá na Alema-
nha, porque o mercado
imobiliário aqui funciona
de uma forma completa-
mente diferente, sendo es-
tável há muitas décadas.
Apenas o sistema bancário
alemão foi infectado, na
medida em que participou
nas especulações fracassa-
das nos EUA sem tomar
medidas de segurança
atempadas. A Alemanha
tem um sistema bancário
tripartido de bancos priva-
dos, caixas de depósito e
bancos estaduais. Foram es-
tes últimos que não tiveram
o bom senso de se abster de
produtos cujos riscos não

souberam avaliar. Os
grandes bancos
privados, como o
Deutsche, retira-
ram-se a tempo e

re g i s t a ra m
perdas míni-
mas. O que
s i g n i f i c a
que, lamen-
tavelmen-

te, os custos de muitos mi-
lhares de milhões de euros
vão ser desembolsados
pelo contribuinte. Portanto,
é correcto dizer que o pro-
blema foi subestimado e
que custará dinheiro, mas
não vejo como possa in-
fluenciar negativamente a
economia alemã.
A crise poderá influenciar o
sistema bancário alemão?
Veremos algumas fusões
importantes no futuro.
Acresce, aliás, que há muito
que defendo uma retirada
completa do Estado do sis-
temabancário,ondenãome
parece que deva agir. O de-
bate é antigo, mas por vezes
uma crise pode ajudar a de-
sencadearumareforma.
A crise americana deixou
ainda mais inseguro o con-

sumidor alemão, não augu-
rando nada de bom num
momento em que as expor-
tações e os investimentos
abrandam.
Em todas as fases de cres-
cimento alemãs, a exporta-
ção esteve sempre em pri-
meiro lugar, seguida pelos
investimentos e só depois
veio o consumo. A dinâmi-
ca do consumo depende
em grande parte da situa-
ção no mercado de traba-
lho, que é boa. O único ris-
co que vejo é que os consu-
midores alemães, irritados
com o discurso da crise,
comecem a poupar exces-
sivamente. Mas continuo
confiante num aumento –
se não dramático, pelo me-
nos relevante – do consu-
mo em 2008. ■

ENTREVISTA KLAUS ZIMMERMANN Presidente do DIW

“A energia, um
produto escasso,
vai continuar cara,
mas o efeito
é parcialmente
compensado
pela valorização
do euro”.

Produção
industrial sobe

ITÁLIA

■ A produção industrial em
Itália aumentou em Janeiro
1,3%, o que representa o
ritmo mais elevado desde De-
zembro de 2006, graças à
procura de bens de consumo
tais como vestuário e alimen-
tação. Este é o quinto aumen-
to mensal consecutivo.

ZONA EURO

■Jean-ClaudeTrichet(nafoto),presidentedoBancoCentralEu-
ropeu disse ontem que está preocupado com a volatilidade no
mercado cambial, isto depois de a moeda europeia ter atingido
recordes consecutivos face ao dólar. “Estamos preocupados
com a excessiva movimentação nas taxas de câmbio, nas pre-
sentes circunstâncias”, afirmou Trichet, após a reunião dos ban-
queiros do G10 em Basileia, na Suíça, acrescentando que a “ex-
cessiva volatilidade e os movimentos desordeiros nas taxas de
câmbionãosãodesejáveisparaocrescimentoeconómico”.

Trichet está preocupado com o excesso
de volatilidade no mercado cambial

POLÍTICA MONETÁRIA

■ Os analistas do Barclays Capital (BarCap) acreditam que a
Reserva Federal dos EUA (Fed) irá cortar as suas taxas de juro
em um ponto percentual, para 2%, até ao final do mês de Abril.
Na sua mais recente nota de ‘research’, o banco de investimen-
to prevê que a Fed irá fazer dois cortes de 0,5 pontos percen-
tuais nas reuniões de Março e Abril. Os analistas do BarCap
consideram ainda que a Fed deixará inalterada nos 2% a taxa
de juro de referência até ao final do ano, afastando o cenário
de os juros descerem ao patamar de 1%.

Fed deverá cortar juros em um ponto
percentual para 2% até final de Abril

“Bancos alemães
subestimaram a
crisedo ‘subprime’”

Klaus
Zimmermann,
economista

“A crise nos EUA
é compensada pelo
desenvolvimento
positivo
das exportações
para a Ásia e a
Europa do Leste”.

Com a aproximação das
eleições legislativas e tendo
em conta o bom estado da
economia, poucos políticos
resistem à tentação de exigir
benesses para o eleitorado. O
Partido da Esquerda vai
ganhando votos nas eleições
regionais. A chanceler
conservadora, Angela Merkel,
apela a uma “maior
participação de todos na
retoma económica”. Klaus
Zimmermann considera
perigosa para a economia
esta derrapagem à esquerda.

ESQUERDA AMEAÇA
ECONOMIA


