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Internacional

Crise na Europa Corte de gastos ameaça governos na França e na Holanda

Europeus mostram fadiga
da politica de austeridade
James G. Neuger
B l o o m b e rg

A reação europeia contra a
austeridade econômica está ga-
nhando impulso, numa contes-
tação à premiê alemã, Angela
Merkel, que defende cortes de
gastos como solução para a crise
da dívida. Não está claro, porém,
qual seria a alternativa.

O presidente francês, Nicolas
Sarkozy, perdeu o primeiro turno
na disputa em que busca sua ree-
leição. E uma revolta contra mais
cortes de gastos na Holanda, país
que costuma ser cauteloso com
suas contas, derrubou a coalizão
de governo do premiê Mark Rutte.

Juntamente com generalizadas
manifestações antiausteridade na
atual campanha eleitoral na Gré-
cia, a mudança no ânimo popular
no coração da Europa gerou reno-
vadas dúvidas sobre a estratégia li-
derada pela Alemanha visando su-
perar a crise que já dura dois anos.

"Traçamos o caminho da disci-
plina, isso é muito bom e temos de
continuar nesse rumo, mas preci-
samos também desesperadamen-
te organizar a segunda trilha, de
crescimento, de solidariedade, de
investimentos", disse o ex-primei-
ro-ministro belga Guy Verhofs-
tadt, hoje membro do Parlamento
Europeu, à Bloomberg Television.

O euro caiu, depois que investi-
dores migraram de títulos da Ho-
landa, Bélgica, Espanha e Itália pa-
ra títulos da Alemanha, em meio
ao temor de que esteja se esgarçan-
do um consenso sobre como rea-
gir à crise. O rendimento dos títu-
los de cinco anos da Alemanha
caiu para um mínimo na era do eu-
ro, de 0,62%, ao passo que o prêmio
exigido por investidores para ter
em carteira títulos holandeses foi o
mais alto desde 2009.

As tensões políticas coincidiram
com a divulgação de um declínio
maior que o esperado no setor de
serviços e na produção industrial
em abril na zona do euro, propor-
cionando aos adversários da auste-

ridade evidências de que os fervo-
rosos cortes orçamentários pode-
rão lançar a região, com seus 17
países, em nova recessão.

Os europeus setentrionais, que
defendem políticas fiscais aperta-
das, citaram dado da Eurostat (a
agência de estatística da UE) que
mostra que a dívida agregada dos
países que compartilham a moeda
única atingiu € 8,2 trilhões (US$ 11
trilhões) em 2011, a maior nos 13
anos de vida da moeda.

Merkel, que dominou a reação
europeia à crise, disse que a redu-
ção da dívida é o melhor caminho
para a saúde econômica. "Uma
gestão orçamentária firme é um
fator para a geração de crescimen-
to, mas naturalmente não é o úni-
co", disse Merkel ontem, na Feira
de Hanover. "Ainda estamos no
processo de superar esta crise."

Embora isso tenha empurrado
para baixo os custos de tomada de
empréstimos para os alemães, ou-
tros países europeus enfrentam di-
ficuldades para convencer os in-
vestidores de que a austeridade é a
melhor via para estabilidade polí-
tica e a saúde financeira. O spread
dos títulos de dez anos da Espanha
aumentou 3 pontos-base, para
5,94%, ontem, e o rendimento dos
títulos holandeses de 10 anos su-
biu 6 pontos-base, para 2,37%.

Essa fadiga de austeridade afe-
tou diretamente Sarkozy. Ele pro-
curou equilibrar a linha antidéficit
alemã com políticas em favor do
crescimento, com pouco êxito nas
duas frentes. Em janeiro, a França
perdeu sua nota de crédito AAA da
Standard & Poor’s e o desemprego
chegou a 9,8% no quarto trimestre.

Embora os títulos franceses te-
nham se recuperado desde então,
o prêmio de risco dos títulos de dí-
vida de dez anos chegou a atingir,
no ano passado, para o maior nível
desde quando François Mitterrand
era presidente, em 1990. O spread
em relação aos títulos alemães está
agora em 141 pontos-base, contra
190 em novembro.

Ontem, os eleitores puniram

Sarkozy, que se tornou o primeiro
presidente nos 54 anos de histó-
ria da Quinta República francesa
a ficar em segundo lugar no pri-
meiro turno. Ele agora tem um ár-
duo desafio no segundo turno,
em 6 de maio, contra seu adversá-
rio socialista François Hollande.

A tentação, para Sarkozy, é obter
o apoio da Frente Nacional, anti-
imigração, liderada por Marine Le
Pen, que conquistou 18% dos votos
no primeiro turno, em seu melhor
resultado eleitoral. Se reeleito, essa
guinada distanciaria Sarkozy da
corrente predominante europeia.

"O que a Frente Nacional signi-
ficaria: fim do euro, fim da Euro-
pa", disse ontem o ministro das
Relações Exteriores de Luxembur-
go, o socialista Jean Asselborn. "Se
eu fosse presidente da República,
estaria me perguntando por que
um em cada cinco franceses vota-
ram na Frente Nacional."

A possibilidade de vitória de
Hollande também preocupa os
mercados. O socialista vem criti-
cando a política de austeridade
adotada na Europa e promete
reverter parte dos cortes de gas-
tos anunciados por Sarkozy. Ele
também prometeu deixar o pac-
to fiscal da UE, pelo qual os paí-
ses se comprometeram a equili-
brar os seus orçamentos.

Um partido que rejeita a imigra-
ção e o socorro a países endivida-
dos cresce em influência na Holan-
da, um dos quatro países ainda
com nota de crédito AAA na zona
euro e tradicional entusiasta de
contenção orçamentária e salarial.

No fim de semana, Geert Wil-
ders, líder do Partido da Liberdade,
recusou-se a endossar cortes na se-
guridade social, retirando seu
apoio ao governo minoritário do
premiê Mark Rutte. Rutte, que em
21 de abril dissera que [a realiza-
ção de] novas eleições seria "um
cenário óbvio", renunciou ontem.

Os swaps de risco de crédito re-
lativos a títulos holandeses de-
ram um salto de 11,5 pontos, pa-
ra 130, ontem em Londres.

"As chances de um consenso
não parecem muito grandes", dis-
se Riccardo Barbieri, economista-
chefe para Europa na Mizuho In-
ternational em Londres, em nota a
i nv e s t i d o r e s ”. A Alemanha parece
cada vez mais isolada na zona do
euro, devido a seu baixo déficit or-
çamentário e seus rigorosos meca-
nismos para impor disciplina".

A Holanda teve déficit de 4,7%
do Produto Interno Bruto (PIB) em
2011, o terceiro ano em que supe-
rou o limite de 3% assumido com a
adoção do euro. Rutte precisa cor-
tar outros € 9,5 bilhões para cum-
prir a meta até 2013. A economia
deverá encolher 0,9% este ano, se-
gundo previsão da UE de fevereiro.

A rebelião contra a austeridade
entre aliados dos alemães intensi-
fica o foco sobre as eleições do mês
que vem na Grécia, epicentro da
crise da dívida. A eleição grega,
também em 6 de maio, paira como
um referendo sobre os cortes de
gastos exigidos da Grécia em troca
de empréstimos de socorro que
agora totalizam € 240 bilhões.

Antonis Samaras, líder do Parti-
do da Nova Democracia, prometeu
ontem baixar os impostos e colo-
car fim aos cortes generalizados
nas pensões e nos salários, que de-
sencadearam a crise econômica
mais grave desde o fim da Segunda
Guerra. Economias no orçamento
virão predominantemente do
combate ao desperdício, disse ele.

O partido de Samaras ruma para
conquistar entre 104 e 112 assen-
tos no Parlamento, deixando-o a
pequena distância de obter a
maioria necessária para governar,
segundo pesquisa da Public Issue..

"O que estamos vendo em to-
da a UE é um movimento de
oposição aos detentores do po-
der", disse Richard Whitman,
pesquisador do centro de estu-
dos Chatham House, de Londres.
"Onde a opinião pública têm
uma oportunidade para expres-
sar sua insatisfação com os
atuais governantes, eles estão le-
vando um pé no traseiro".

Espanha entra em nova
recessão e tentará rever
meta de déficit público
Miles Johnson, Alex Barker e
Jamie Smyth
Financial Times,
de Madri, Bruxelas e Dublin

A Espanha entrou em recessão,
pela segunda vez desde 2009. Os
dados divulgados ontem chama-
ram a atenção para o desafio con-
siderável enfrentado pelo gover-
no espanhol para corrigir o ter-
ceiro maior déficit da zona do eu-
ro em meio a um processo de en-
colhimento de sua economia.

Relatório mensal do Banco de
España (o BC do país) mostrou
que o Produto Interno Bruto
(PIB) caiu 0,4% nos três primei-
ros meses de 2012, reforçando a
contração de 0,3% registrada no
trimestre anterior.

Os dois trimestres de cresci-
mento negativo empurraram o
país para uma recessão técnica
que vinha sendo bastante sinali-
zada para os mercados.

O governo de centro-direita
da Espanha já prevê que a eco-
nomia do país vai encolher 1,7%
este ano, e a maioria dos econo-
mistas projeta um aprofunda-
mento da recessão com a apro-
ximação do verão (de junho a
setembro no Hemisfério Norte).

Paralelamente, a agência de
estatística oficial da União Euro-
peia (UE) confirmou o déficit pú-
blico computado pela Espanha
em 2011, de 8,5%. Os dados de-
sencadeiam uma reavaliação por
parte de Bruxelas das rígidas me-
tas orçamentárias da Espanha,
que, segundo algumas autorida-
des, são inalcançáveis e deveriam
ser adiadas ou abrandadas.

O dado da agência de estatísti-
ca Eurostat corresponde ao for-
necido por Madri, o que refuta
especulações de que o governo
de Mariano Rajoy teria superdi-
mensionado o déficit de 2011
para poder exaltar o seu desem-
penho agora em 2012.

A Comissão Europeia disse
que os dados revelaram que não
deve haver “nenhuma dúvida”
sobre a confiabilidade das esta-
tísticas espanholas. “Circulou to-
do tipo de rumor e especulação,
de que os dados tinham sido

adaptados... Isso não se confir-
mou”, afirmou a Comissão.

As cifras deixarão aos minis-
tros espanhóis pouco à vontade
em sua tentativa de realizar outra
rodada de cortes para reduzir o
déficit de 8,5% para 3% do PIB em
2013. As medidas se somarão aos
€ 27 bilhões já eliminados.

A Espanha continua às voltas
com um desemprego de 23% e
com a queda dos preços dos imó-
veis, fatores que estão obstruin-
do o crédito, num momento em
que os bancos são obrigados a as-
sumir valores cada vez mais altos
a título de provisões contra em-
préstimos não quitados.

A situação de algumas regiões
autônomas da Espanha tem
preocupado Bruxelas. O governo
espanhol ameaçou intervir dire-
tamente nas finanças dessas re-
giões já em maio, se alguma de-
las não implementar seu progra-
ma de corte de gastos.

A Eurostat mostra que a onda
de austeridade ajudou a reduzir
o déficit público médio da zona
do euro, dos 6,2% de 2010 para
4,1% em 2011.

O endividamento, no entanto,
subiu para seu nível máximo des-
de a criação da moeda única, de
uma média de 85,3% do PIB em
2010 para 87,2% no fim de 2011.

A Irlanda é o país da zona do
euro com o maior déficit público.
Os custos de socorrer seus dois
maiores bancos puxaram o défi-
cit para 13,1%, bem acima da pre-
visão de Dublin, de 10%. Quando
se exclui o custo de € 5,8 bilhões
de seu mais recente resgate dos
bancos, o déficit estrutural cai
para 9,4% do PIB, abaixo assim da
meta de 10,6% fixada pelos ban-
cos internacionais.

Michael Noonan, ministro da
Fazenda da Irlanda, disse que o
déficit oficial subiu devido à “re -
classificação estatística” realiza -
da pelo Eurostat do capital inje-
tado no Irish Life & Permanent e
no Allied Irish Banks.

O déficit da Grécia, de 9,1%, su-
perou, ligeiramente, o saldo ne-
gativo de 9,3% previsto pela UE e
pelo Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) em março.

Déficit cai, mas dívida continua a subir
Gabriele Steinhauser
Associated Press, de Bruxelas

Os 17 países que usam o euro
ainda enfrentam uma luta árdua
para controlar suas dívidas, apesar
de terem conseguido cortar os dé-
ficits governamentais para 4,1% da
produção econômica de 2011, se-
gundo mostram dados oficiais.

Dados divulgados ontem pela
agência de estatísticas da União
Europeia confirmaram os efeitos
dos duros programas de austeri-
dade impostos às economias da
zona do euro, que em 2010 tive-
ram um déficit correspondente a
6,2% do PIB. Apesar desse esforço, a
dívida geral cresceu, de 85,3% do
PIB para 87,2%, o maior nível desde
que o euro foi criado, em 1999.

Após uma crise financeira que já
se arrasta por quase cinco anos, es-
ses dados reforçam o quanto será
difícil para a zona do euro reduzir
seus déficit fiscal e dívida para os li-
mites estipulados pela União Eu-
ropeia, de 3% para o déficit e 60%
do PIB para o endividamento.

Essa tarefa ficará ainda mais di-
fícil se a economia do bloco voltar
à recessão. Dados separados, tam-
bém divulgados ontem, indicam
que o setor privado dos 17 países

do bloco continuou encolhendo
em abril. O índice dos gerentes de
compra para a zona do euro, com-
pilado pela Markit, caiu ao menor
patamar em cinco meses, 47,4
pontos, em comparação a 49,1 em
março. Qualquer leitura abaixo de
50 pontos indica contração.

Segundo a Eurostat, o déficit da
Irlanda, de 13,1% do PIB, foi de lon-
ge o maior, uma vez que o país, que
já foi socorrido pela UE, continua
gastando bilhões de euros em aju-
da a seus bancos deficitários. A Eu-
rostat mostrou reservas em relação
ao número de 13,1%, em meio a
uma discordância com o governo
irlandês quanto a inclusão ou não,
no déficit do país, da ajuda de € 5,8
bilhões (US$ 7,65 bilhões) a dois
bancos estatizados.

A Irlanda, que recebeu € 67,5 bi-
lhões (US$ 89,05 bilhões) em em-
préstimos emergenciais da UE e do
Fundo Monetário Internacional
(FMI) em 2010, diz que a ajuda aos
bancos não deveria ser incluída no
déficit do governo, já que parte do
dinheiro poderá ser recuperado.
Sem a ajuda aos bancos, o déficit
irlandês ficaria em 9,4% do PIB,
ainda o maior da zona do euro.

O Ministério das Finanças da Ir-
landa disse em comunicado que o

número maior foi resultado de
uma “r e c l a s s i f i c a ç ã o” técnica dos
ativos, apontando que o dado de
9,4% ficou bem abaixo da meta de
10,6% que o país havia prometido
em troca dos empréstimos emer-
genciais. Em 2010, grandes socor-
ros a bancos levaram o déficit da Ir-
landa ao recorde de 31,2% do PIB.
O Ministério das Finanças disse
que o déficit público deste ano de-
verá cair para 8,2% do PIB.

O déficit da Grécia, de 9,1% do
PIB, não é muito melhor que o da
Irlanda. Atenas já começou a inje-
tar bilhões de euros em seus pró-
prios bancos, que se recuperam de
uma reestruturação das dívidas do
governo grego. A reestruturação
reduziu a dívida da Grécia, mas o
socorro aos bancos poderá elevar o
déficit do país no curto prazo.

Nos 27 países da UE, o déficit em
2011 foi de 4,5%, abaixo do núme-
ro de 2010, de 6,5%. Entre os países
da União Europeia que não usam o
euro, o Reino Unido teve o maior
déficit, que chegou a 8,4% do PIB
no ano encerrado em 31 de março.
Em contraste com o resto da União
Europeia, o ano fiscal britânico vai
de 1o de abril a 31 de março.

Mais no site: epp.eurostat.ec.europa.eu

Fim de governo na Holanda
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O primeiro-ministro da Holanda,
Mark Rutte (foto), deixa o palácio
Huis Bosch, em Haia, após entregar
sua renúncia à rainha Beatrix. Seu
governo caiu após sete semanas de
duras negociações em torno de um
pacote de austeridade destinado a
adequar o país aos limites impostos

pela União Europeia. A gota d’água
foi no sábado, quando o líder do
Partido da Liberdade (PVV), Geert
Wilders, abandonou as negociações
destinadas a cortar cerca de € 16
bilhões do orçamento nacional. O
PVV não é compõe o gabinete de
Rutte, mas confere uma apoio

fundamental ao governo de minoria.
Segundo uma rede de TV local,
Rutte ficou quase duas horas no
palácio, onde tornou sua renúncia
oficial. Ele deve falar hoje ao
Parlamento. Os partidos tentam
agora marcar uma data para as
eleições, possivelmente em junho.

Candidatos na França disputam votos da direita
Agências internacionais

O presidente da França, Nico-
las Sarkozy, e seu rival socialista,
François Hollande, começaram
ontem uma batalha pelos votos
dos eleitores de extrema direita,
enquanto uma pesquisa divulga-
da pelo Ifop mostrava Hollande
com 54,5% das intenções de voto
para o segundo turno, em 6 de
maio, ante 45,5% de Sarkozy.

A briga por esses eleitores não
ocorre à toa. No primeiro turno,
realizado no domingo, eles rende-
ram um desempenho recorde para
o partido xenófobo Frente Nacio-

nal, cuja candidata Marine Le Pen
terminou em terceiro lugar com
17,9% dos votos. Hollande teve
28,6%, e Sarkozy, 27,2%.

“Os eleitores da Frente Nacio-
nal devem ser respeitados. Eles
expressaram a sua opinião. Foi
um voto de sofrimento, um voto
de crise”, afirmou Sarkozy.

O presidente francês já vinha
cortejando os eleitores de extre-
ma direita desde o primeiro tur-
no, quando passou a fazer decla-
rações contra o excesso de imi-
grantes na França. Mas alguns
analistas acreditam que, embora
esteja mais à direita do que seu

rival, a tarefa de conquistar os vo-
tos da Frente Nacional não será
tão fácil para Sarkozy. Por essa
avaliação, esses eleitores esta-
riam frustrados com o presiden-
te, por promessas não cumpridas
nas últimas eleições, em 2007.

Pesquisas mostram que mui-
tos dos eleitores de Marine Le Pen
devem se abster. Hollande, por
outro lado, deve levar pratica-
mente todos os votos da extrema
esquerda, cujo candidato, Jean-
Luc Melenchon, teve 11,1%. Na
França, o voto não é obrigatório.

Hollande tem evitado vincu-
lar-se diretamente às ideias do

partido de Marine Le Pen, mas
afirma que pode conquistar uma
fatia de seus votos. “Uma vez que
alguns eleitores votaram neles
com raiva, eu irei escutá-los.”

O diretor da campanha de Hol-
lande, Pierre Moscovici, disse em
entrevista que há uma parcela do
eleitorado que votou em Marine
que acredita em valores racistas
ou xenófobos “que eu rechaço
c o m p l e t a m e n t e”. Segundo ele,
porém, há pessoas que estão des-
contentes com a sociedade, “que
não podem suportar as empresas
deixando o país e cujos empregos
não têm sido protegidos”.

Curtas

Mexicanos nos EUA
O número de imigrantes mexi-

canos ilegais nos EUA caiu de 7 mi-
lhões para 6,1 milhões entre 2007
e 2011. É a maior queda da histó-
ria recente, similar apenas à vista
durante a Grande Depressão. Uma
análise de dados do senso dos dois
países, feita pelo Pew Hispanic
Center, mostra que a falta de em-
prego tem levado muitos a voltar
para o México. Segundo o relató-
rio, a emigração de mexicanos pa-
ra os EUA parou de crescer pela
primeira vez em décadas.

Indústria chinesa
O PMI da China, indicador preli-

minar de atividade industrial di-
vulgado pelo HSBC, apontou 49,1
pontos em abril, contra uma leitu-
ra final de 48,3 em março. Um nú-
mero abaixo de 50 indica retração
no nível de atividade. Mas a recu-
peração em abril pode aliviar te-
mores do mercado relacionados a
uma forte desaceleração da ativi-
dade na segunda maior economia
do mundo, em meio ao enfraque-
cimento das exportações e do
mercado imobiliário local.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A11.




