
A economia francesa, outra víti-
ma da grave situação da Zona do
Euro, caminha para a recessão,
disse ontem o banco central do
país, uma previsão que complica
ainda mais a tarefa do governo so-
cialista de cumprir com seu orça-
mento. Segundo o Banco de Fran-
ça, o PIB cairá 0,1% no terceiro tri-
mestre com relação ao segundo,
após um recuo de 0,1% no segun-
do com relação ao primeiro tri-
mestre do ano (projeção).

Caso essas previsões se confir-
mem, a França terá apresentado
dois trimestres consecutivos de
contração da economia, o que ca-
racterizaria sua entrada em um
quadro recessivo pela primeira
vez desde 2009.

Após encerrar 2011 com um

crescimento de 1,7%, a economia
francesa apresentou estagnação
no primeiro trimestre de 2012.

No início de julho o governo ha-
via revisado também para baixo
suas previsões e aposta agora em
um crescimento de 0,3% em
2012 e de 1,2% em 2013, frente às
anteriores cifras de 0,4% e 1,7%.

O ministro de Finanças, Pierre
Moscovici, reconheceu na sema-
na passada que estava “preocupa-
do” com o crescimento, mas afir-
mou que não pretende revisar no-
vamente para baixo as previsões

econômicas para este ano.
A freada da economia francesa

complica as coisas para o gover-
no, que pretende reduzir o déficit
público a 4,5% do PIB em 2012 e a
3% em 2013. Para fazer frente à si-
tuação, o parlamento votou em ju-
lho, em uma sessão extraordiná-
ria, uma lei que retifica o orça-
mento de 2012 e que prevê novos
aumentos de impostos no valor
de ¤ 7,2 bilhões, assim como o
congelamento de gastos públicos
em ¤ 1,5 bilhões. Esta lei é o pre-
lúdio da lei do orçamento para
2013, que exigirá esforço muito
maior de corte do gasto, de até
¤ 33 bilhões, de acordo com o
Tribunal de Contas francês.

O consumo, um dos motores
da economia francesa, aumentou
ligeiramente em junho (0,1%),
mas recuou em 0,2% no segundo
trimestre, de acordo com o Insee.
■ Hervé Asquin, AFP

A Alemanha, cujo “milagre eco-
nômico” é considerado um exem-
plo por seus vizinhos, publicou
nas últimas semanas uma série de
dados ruins, que demonstram
que o país já não está a salvo das
consequências da grave crise atra-
vessada pela Zona do Euro.

Em junho, a produção indus-
trial alemã registrou queda maior
que a esperada, de
0,9%, de acordo
com os dados pu-
blicados, ontem,
pelo Ministério da
Economia.Na ter-
ça-feira, o Ministé-
rio tornou públi-
cas as cifras dos pe-
didos industriais,
que recuaram 1,7% em junho, aci-
ma do previsto pelos analistas.

A taxa de desemprego aumen-
tou em julho pela primeira vez
em meses, ao mesmo tempo em
que recuam as vendas ao varejo
(em junho), as vendas de carros
(-5% anual em julho) e os pedi-
dos de máquinas (-1% intera-
nual em junho).

Contudo, até o momento, a cri-
se tem afetado menos a Alema-
nha que a seus sócios europeus.

Um sinal disso é a renovada con-
fiança da agência de classificação
financeira, Fitch, que, ontem,
manteve a nota “Triplo A”, a me-
lhor possível, para a dívida de lon-
go prazo da Alemanha, conferin-
do-lhe uma perspectiva estável.

No conjunto da Zona do Euro, a
contração da atividade privada
continuou em julho, o que redu-
ziu um pouco mais a esperança de
ver uma melhora da situação eco-
nômica do terceiro trimestre. O

desemprego na re-
gião se manteve
em junho em
11,2%, recorde, e
poderá continuar
crescendo, segun-
do especialistas.

Até agora, Ber-
lim conseguiu
apoiar-se em sua

balança comercial positiva para
estimular sua economia. O exce-
dente comercial de junho do país
alcançou ¤ 17,9 bilhões, contra ¤
15,6 bilhões, de acordo com cifras
da agência federal de estatísticas.

A Alemanha tem conseguido
evitar as dificuldades de seus vizi-
nhos graças à demanda dos paí-
ses emergentes por máquinas e
carros, entre outros produtos,
mas essa situação pode mudar,
alertam economistas. ■

Benoît Toussaint
Berlim, AFP

França a caminho da recessão

Crise na Zona do Euro ameaça
o milagre econômico alemão

PIB recuou 0,1% no segundo
trimestre e, de acordo com o BC
francês, voltará a cair no terceiro

Mergulhados na maisgravecrise econômicado pós-guerra, oseuropeus sonham com
oprêmiorecordede¤190 milhõesdaloteria europeiaEuromilhões que será sorteado
amanhã.O regulamento prevêque,caso ninguém acerte os sete númerosexatos,o
prêmioserádividido entre as pessoasque acertaremseis números. Independentemente
dequem ganhar ,os principais beneficiáriosserão as loteriasnacionais,a Receita Federal
eas organizaçõesde caridade,que recebem partedo dinheiro das apostas.AFP

O Banco da Inglaterra reduziu
com força sua perspectiva de cres-
cimento a médio prazo da econo-
mia britânica devido a preocupa-
ções de que os fatores que afetam
o crescimento desde a crise finan-
ceira podem ser mais duradouros
do que imaginado inicialmente.
Em seu relatório trimestral de in-
flação, o BC britânico disse que o
crescimento em dois anos deve fi-
car em 2% ao ano, ante estimati-
va de 2,67% há três meses.

A economia britânica entrou
em sua segunda recessão em qua-
tro anos no final de 2011, confor-
me a crise da dívida da Eurozona
pesava sobre a economia.

Dados oficiais no mês passa-
do mostraram que a produção
recuou 0,7% no segundo trimes-
tre. ■ Reuters

Philippe Huguen/AFP

A demanda dos
países emergentes

tem ajudado a
Alemanha a evitar

as dificuldades
dos seus vizinhos

A freada da economia
francesa complica as
coisas para o governo,
que planeja reduzir
o déficit público a
4,5% do PIB este ano

O pessimismo
do Banco da
Inglaterra

A Espanha está bem encaminha-
da em sua luta contra a crise, mas
precisa fazer mais esforços, disse
o presidente do comitê orçamen-
tário do Senado norte-america-
no, Kent Conrad, que encabeça
uma delegação de congressistas
em visita a Madri, após reunir-se
com o secretário de Estado de Co-
mércio, Jaime García-Legaz. A de-
legação encabeçada por Conrad
havia se reunido previamente
com o governador do Banco da Es-
panha, Luis María Linde.

“Os Estados Unidos têm se
comprometido a acompanhar os
europeus e os espanhóis para en-
contrar uma solução global para a
crise econômica”, disse o embai-
xador norte-americano na Espa-
nha, Alan Solomont, que acompa-
nhava a delegação. ■ AFP

Queda na produção industrial mostra que vigor da maior economia europeia está sendo colocado à prova

EUROMILHÕES PAGA PRÊMIO RECORDE EM PLENA CRISE

Pressão para
que Espanha
seesforcemais
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 ago.  2012, Primeiro Caderno, p. 36.




