
A
menos de dois meses
das eleições gerais na
Espanha, o Partido So-
cialista Obrero Espa-
nol (PSOE), de José

Luís Zapatero, caminha firme para
manter o centro e a direita do país
fora do poder na próxima legisla-
tura (2008-2012).

O Partido Popular (PP), ainda
órfão da liderança de José Maria
Aznar, único capaz de disputar o
poder central de Madri com o
PSOE, desfez-se em pedaços. Já
próximo das eleições, marcadas
para 9 de março, o líder do PP,
Mariano Rajoy, deu um tiro no pé.
A exclusão do popular prefeito de
Madri, Alberto Ruiz-Gallardón,
caiu mal dentro e fora do partido.

A decisão pode ter aberto o
caminho para a reeleição de Zapa-
tero e para uma prolongada crise
interna no seio dos populares. A
vitimização do líder prejudicou o
partido e beneficiou o rival. Segun-
do as pesquisas, deu a Zapatero
uma vantagem de 8% nas inten-
ções de voto. No início de 2008, a
situação era de empate técnico.

Os espanhóis sentem nos bol-
sos que a economia está derrapan-
do. O déficift da balança de tran-
sações correntes atinge níveis
preocupantes, sendo um dos maio-
res da Europa, em termos nomi-
nais; as dívidas imobiliárias estão
muito acima da capacidade de

amortização das famílias e dos
agentes econômicos; em dezem-
bro, a taxa de inflação foi a maior
registada na última década; a que-
da dos preços das habitações é

uma ameaça tipo "subprime"; a
taxa de desemprego cresceu; e o
superávit fiscal de 2007 foi fraco,
para resistir às ameaças de reces-
são na América. O nó górdio que



Zapatero enfrenta são as reformas
estruturais para melhorar a econo-
mia, consideradas lentas, frouxas e
sem foco estratégico pela oposição
de muitos líderes empresariais.

Assim, mesmo que ganhe as
eleições de março, Zapatero será

forçado a aprovar medidas impo-
pulares, como restrições no crédi-
to às famílias e às empresas e
maior rigor fiscal e orçamentário.
As medidas são necessárias para
melhorar a competitividade e a
produtividade de setores-chave da
economia: agronegócio, indústrias
e serviços avançados. A estas
acrescem medidas estruturantes e
estratégicas para que a Espanha
possa competir com as dez maio-
res e mais dinâmicas economias
do mundo - como inovação tecno-
lógica; investimentos públicos na
economia; flexibilização das leis
trabalhistas devido à forte concor-
rência das economias emergentes,
com destaque para o Brasil, a
índia e a China. Zapatero explora
o fato de a Espanha "ser hoje mais
rica que a Itália" e aponta como
prioridade do seu governo "ultra-
passar a França". A retórica esbar-
ra com o novo-riquismo e o pro-
vincianismo triunfalista.

Entre as políticas que emergem
como pomos de discórdia entre
Madri e Bruxelas, com ou sem
Zapatero, destacam-se três que
são de capital importância para a
Espanha no contexto da Europa
dos 27: imigração, energia e con-
corrência/protecionismo .

estrangeira. A Segurança Social
espanhola, em 2006, passou a ter
18,4 milhões de trabalhadores,
20% dos quais imigrantes.

sobre a liberalização do comércio
entre os países desindustrializa-
dos - Grã-Bretanha, Holanda e
Suécia - e aqueles que produzem
equipamentos e bens de consumo
- Alemanha, França, Espanha,
Itália e Polônia. Da carne brasi-
leira às lâmpadas elétricas da
China, tudo é visto por este grupo
como uma ameaça ao emprego,
ao crescimento e à proteção do
mercado. Medidas antidumping,
subsídios agrícolas e barreiras
fiscais e alfandegárias serão
defendidos com vigor. O interes-
se econômico prevalecerá, pois a
Espanha precisa se proteger para
que algumas das atuais promes-
sas de Zapatero possam ser cum-

migração - A Espanha é o país
europeu mais agressivo no
recrutamento de imigrantes.

Entre 2003 e 2006 duplicou o
número de trabalhadores estran-
geiros - de 1,6 milhão para 3,7
milhões. A Espanha gerou cerca
de 70% do total dos novos empre-
gos criados na União Européia
entre 2005 e 2006 e deve manter-
se como receptora de mão-de-obra

nergia - Espanha e Alema-
nha lutam contra a Comissão
na definição do mercado das

energias renováveis, onde se inclui
o biodiesel brasileiro. Madri e Ber-
lim opõem-se à harmonização das
políticas no seio dos 27, defenden-
do estratégias nacionais. Reivindi-
cam que as leis comunitárias não
subvertam aspectos estratégicos da
política de cada país-membro. Não
aceitam as propostas de Bruxelas
para regular o mercado interno
através de certificados comerciais
e temem que uma "liberalização
brusca" provoque "desequilíbrios
nos mercados".

oncorrência/protec ion i smo
- As eleições espanholas
estão no centro do debate

pridas caso ganhe as eleições.
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