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Os cidadãos de Praga, Paris e
Amsterdã deixaram absoluta-
mente claro nos últimos dias
que estão cansados das medidas
de austeridade econômica que
lhes são impostas pela crise da
zona do euro.

Mas enquanto o sofrimento
provocado pelos cortes do orça-
mento e pela redução dos benefí-
cios e dos serviços sociais pro-
porcionados pelo governo leva
as pessoas a protestar nas ruas, e
aumenta o apoio aos partidos na-
cionalistas ou de extrema es-
querda, não se sabe ao certo
quais poderão ser as alternati-
vas. Rejeitar os orçamentos reco-
mendados em nome da austeri-
dade em favor do aumento dos
gastos públicos não é uma medi-
da que garanta automaticamen-
te o crescimento econômico,
afirmam muitos economistas.

“A última coisa de que estas
economias precisam é um pro-
grama de estímulo financiado pe-
la dívida”, diz Jörg Krämer, prin-
cipal economista do Commerz-
bank de Frankfurt.

O governo de países como a
Espanha, tem problemas para fi-
nanciar sua dívida atual, e por-
tanto menos ainda para usar
com estímulos econômicos. A
Alemanha, o único grande país
da zona do euro com capacidade
suficiente no seu orçamento pa-
ra aumentar o déficit gastando
mais, não pretende fazê-lo. (E
nem a Holanda, pelo menos até a
queda do seu governo ontem,
por causa do impasse ao qual che-
gou o debate sobre austeridade
versus expansão.)

Enquanto outros países euro-
peus vacilam na beira da reces-
são ou já despencaram nela – a
Espanha ontem, foi a última a
cair – até a elite dos estrategistas
começou a questionar se a Ale-
manha e o Banco Central Euro-
peu (BCE) acaso não teriam ido
longe demais em insistir que a
disciplina fiscal é a condição si-
ne qua non do crescimento.

A unidade da zona do euro es-
tá sob pressão enquanto outros
países europeus olham com res-
sentimento o que consideram
uma atitude hipócrita da Alema-

nha em insistir que todos os paí-
ses da união monetária europeia
mantenham a promessa de redu-
zir os déficits do governo em 3%
do Produto Interno Bruto (PIB),
ou mesmo menos que isto. O dé-
ficit do governo da Alemanha foi
de um modesto 1% do PIB no fim
de 2011.

“Uma corrida global e indife-
renciada para a austeridade aca-
bará se revelando autodestruti-
va”, disse Christine Lagarde, a di-
retora-gerente do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI), no sá-
bado, na reunião de primavera
do fundo em Washington.

Mas Lagarde também admitiu
o dilema com que se deparam os
líderes europeus. A maioria de-
les simplesmente não dispõe
dos recursos necessários para fi-
nanciar os projetos de obras pú-
blicas ou os programas sociais
que abrandariam a dor do au-
mento do desemprego e do declí-
nio dos salários.

Na reunião do FMI, o secretá-
rio do Tesouro dos EUA, Timo-
thy F. Geithner, continuou pe-
dindo à Europa que pelo menos
temporariamente pare de cortar
o orçamento e procure tratar
dos estímulos aos gastos públi-
cos que o governo Obama pres-
creveu para a economia america-
na em 2009.

(Os EUA, que ainda podem
continuar escapando impune-
mente de seu enorme déficit or-
çamentário, dependem entre-
tanto do apetite mundial aparen-
temente insaciável pelos títulos
do Tesouro que financiam a dívi-
da e o déficit americanos.) A
questão fundamental com que
se defronta a zona do euro é co-
mo escapar de um círculo vicio-
so. Os cortes do orçamento pre-
judicam o crescimento e elevam
o desemprego. Consequente-
mente, receita cai porque há me-
nos gente pagando impostos –
obrigando a uma austeridade
maior ainda. O crescimento eco-
nômico aparentemente está au-
sente da equação.

Ontem, surgiram novas evi-
dências da situação ruim da eco-
nomia da zona do euro. Dados
oficiais confirmaram que a Espa-
nha está em recessão, depois
que a atividade econômica caiu
0,4% nos três primeiros meses
do ano. A Espanha vai fazer com-
panhia aos outros países euro-
peus atualmente em recessão,
Itália, Bélgica, Holanda e, fora da
zona do euro, a República Che-
ca. Até a Alemanha pode ter caí-
do na recessão nos três primei-
ros meses de 2012, afirmam os
economistas, embora os dados
oficiais ainda não tenham sido
divulgados.

Sem confiança. Ao mesmo tem-
po, uma pesquisa realizada entre
os gerentes de vendas europeus
e divulgada pela empresa de pes-
quisa Markt mostrou ontem um
declínio inesperado da confian-
ça no mês de abril.

Os sinais de frustração da po-
pulação se multiplicam. Na Fran-
ça, os eleitores deram ao candi-
dato socialista a maioria dos vo-
tos no primeiro turno das elei-
ções, depois que ele prometeu
adiar o equilíbrio do orçamento
e, ao contrário, contratar mais
professores e policiais e elevar
os subsídios à indústria.

As medidas de aperto orça-
mentário do presidente Nicolas
Sarkozy em resposta à crise da
zona do euro são uma das razões
pelas quais corre o risco de per-
der o cargo.

Em Praga, calcula-se que cer-
ca de 90 mil checos foram às ruas
no domingo para expressar sua
falta de confiança em um gover-
no que cortou o orçamento, ele-
vou os impostos e também en-
frenta acusações de corrupção.

Até os prudentes holandeses
enfrentam uma crise política ao
buscar o acordo a respeito do
austero orçamento do governo.

Esses sinais de agitação social,
porém, não parecem estar apla-
cando a insistência da Alemanha
numa estrita austeridade. Jens
Weidmann, presidente do Bun-
desbank, o banco central ale-
mão, defendeu ontem que o pro-
blema central na zona do euro é
uma falta de fé na solidez da saú-
de fiscal de governos.

A única solução, disse Weid-
mann, no Economic Club de No-
va York, é colocar em ordem as
finanças públicas.

“Há pouca alternativa”, disse
Weidmann, que é uma voz in-
fluente no conselho gestor do
BCE. “No fim das contas, não se
pode sair da dívida tomando em-
prestado; a única abordagem
promissora é sair cortando des-
pesas.” As opiniões de Weid-
mann são amplamente comparti-

lhadas na Alemanha. Mas a Ale-
manha está ficando isolada na
Europa na medida que um núme-
ro crescente de economistas e
formuladores políticos argu-
menta que os países do euro po-
deriam mais do que se contrapor
aos efeitos sociais da austerida-
de sobre os europeus comuns.

Consumo. Marie Diron, uma
economista que aconselha a fir-
ma de consultoria Ernst &
Young, disse que a Alemanha po-
deria desacelerar seu próprio ím-
peto para equilibrar o orçamen-
to e fazer mais para encorajar o
consumo doméstico. As demais
nações europeias se beneficia-
riam se a Alemanha comprasse
mais de suas exportações. “A aus-
teridade precisa se encaixar
num contexto de política mais
amplo”, disse Diron.

Na semana passada, o FMI pe-
diu para a Europa começar a emi-
tir bônus lastreados por todos os
membros, os chamados bônus
do euro, uma medida que tiraria
a pressão dos países mais pesada-
mente endividados cujos custos
altos de captação estão contri-

buindo para suas mazelas econô-
micas. Na Alemanha, há pouco
respaldo a medidas como essas.

Até dirigentes de alguns paí-
ses em dificuldade dizem que o
estímulo fiscal com aumento
dos gastos públicos pode dar er-
rado, tirando a pressão sobre os
líderes políticos para estes faze-
rem as mudanças necessárias.

Vítor Gaspar, o ministro das
Finanças de Portugal, disse que
seu país – durante o governo an-
terior – cometeu um erro quan-
do respondeu à retração de 2008
injetando dinheiro na econo-
mia. O resultado, disse ele, foi
um problema de dívida mais pro-

fundo sem a criação de um cresci-
mento duradouro.

“Meu país decididamente ofe-
rece uma história educativa que
mostra que, em alguns casos, po-
líticas expansionistas de curto
prazo podem ser contraprodu-
centes”, disse Gaspar. TRADUÇÃO:
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Cansados, europeus
reagem à austeridade

●Turbulências na Europa, com
problemas na Espanha e na Ho-
landa, derrubaram as bolsas do
continente, dos EUA e até do Bra-
sil. A Bolsa de Paris fechou em
baixa de 2,83%. Em Frankfurt, o
índice DAX caiu 3,36%. Em Ma-
dri, o Ibex 35 recuou 2,76%, a
Bolsa de Londres teve queda de
1,85% e na Itália, o FTSE MIB
caiu 3,83%,Nos EUA, o Dow Jo-
nes caiu 0,78% e a Nasdaq 1%. A
Bovespa também recuou 1,53% e
fechou com 61.539 pontos.

Espanha tem 2ª recessão em três anos
Banco central espanhol já prevê desemprego de 25%; PIB do país recuou 0,4% no primeiro trimestre do ano, depois de cair 0,3% no anterior
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Pela segunda vez em três
anos, a Espanha entra em re-
cessão e o banco central do
país já prevê que 25% dos espa-
nhóis estão desempregados,
taxa que ainda tende a crescer.
A crise é a pior da história de-
mocrática do país e já custou a
cabeça do governo socialista,
no fim de 2011. Agora, dados re-
velam que a contração não aca-
bou e, até o verão europeu, vai
se aprofundar e dificultar ain-
da mais o projeto do governo
de atingir o equilíbrio fiscal.

Os dados marcam o fim de
uma recuperação modesta entre
2010 e 2011. Entre janeiro e mar-

ço deste ano, o PIB espanhol so-
freu contração de 0,4%. Esse é o
segundo trimestre de queda, o
que constitui oficialmente uma
recessão. No fim de 2011, a que-
da havia sido de 0,3%. Anualiza-
da, a queda no primeiro trimes-
tre de 2012 foi de 0,5%. A previ-
são do BC espanhol é de que, na
melhor das hipóteses, a econo-
mia local recue 2% em 2012. Em
2009, a queda havia sido de 3,7%.

A Espanha viveu uma década
de expansão até 2008, quando
passou a ser o país mais afetado
pela crise na Europa. O desem-
prego passou de 1,7 milhão de
pessoas para mais de 5 milhões.
Entre janeiro e março, 290 mil
postos de trabalho extras foram
abolidos e a previsão já indica

que 24% da população estará
sem trabalho até julho.

Atolada por uma dívida que já
faz o mercado especular sobre
um eventual resgate da UE e do
FMI, o governo de Mariano Ra-
joy insiste que poderá sair da cri-
se sozinho. Mas, para isso, pro-
moveu um corte de€ 27 bilhões
no orçamento e promete econo-
mizar mais € 10 bilhões em saú-
de e educação. Tudo isso para
que, em 2013, o déficit esteja den-
tro dos níveis exigidos pela UE.

O problema é que a austerida-
de está cobrando um preço alto
na economia real, assim como já
ocorreu na Grécia e em Portugal.

Com salários reduzidos, de-
semprego e dificuldade em ob-
ter empréstimos, o consumo do-

méstico em forte queda de 0,9%
foi a principal causa da volta da
recessão. O consumo privado
caiu 0,4%, importações desaba-
ram, enquanto investimentos fo-
ram reduzidos em 3,5%. Houve
também queda nos investimen-
tos públicos, o que vai se apro-
fundar ainda mais nos próximos
meses, quando o corte de orça-
mento começará a ser sentido.

O próprio Brasil já foi afetado
por essa queda no consumo. Da-
dos da Organização Mundial do
Comércio (OMC) apontam que
as exportações nacionais à Espa-
nha recuaram em mais de 8% no
primeiro trimestre deste ano.

O que garantia certa estabilida-
de eram as exportações da Espa-
nha. Mas, com a crise que ganha

força em toda a Europa, o país
também foi afetado pela queda
nas vendas externas.

Segundo o BC espanhol, a taxa
de desemprego ainda subiu 4%
entre janeiro e março e chega a
uma taxa “que seria compatível
com um desemprego de 24%”. O
que mais preocupa o BC é que
essa taxa de supressão de postos
de trabalho vem aumentando e
deve ganhar ritmo ainda mais in-
tenso nos próximos três meses.

Ontem, os dados do BC, a cri-
se política na Holanda e as elei-
ções na França fizeram o risco
país da Espanha ultrapassar a
barreira dos 6%, considerada
“perigoso” e que reflete a incapa-
cidade do país de recorrer ao
mercado para se financiar.

Saída. O primeiro ministro da Holanda, Mark Rutte, deixou ontem o palácio real, em Haia

● PonderaçõesMas países não têm
muitas alternativas para
enfrentar a crise, que
derruba governos e leva
população a protestar
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CHRISTINE LAGARDE
DIRETORA-GERENTE DO FMI
“Uma corrida global e
indiferenciada para a
austeridade acabará se
revelando autodestrutiva.”

JÖRG KRÄMER
ECONOMISTA-CHEFE DO
COMMERZBANK DE FRANKFURT
“A última coisa de que estas
economias precisam é um
programa de estímulo financiado
pela dívida.”
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 abr. 2012, Economia & Negócios, p. B3




