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Internacional

E u ro p a Governo cede a pressões para aumentar competitividade das empresas e impulsionar exportações

França sobe imposto para desonerar salário
De São Paulo

Sob pressão de empresários, a
França anunciou ontem um au-
mento do Imposto sobre Valor
Agregado (IVA) e cortes de gas-
tos para financiar desonerações
sobre a folha de pagamento de
companhias que mantenham
empregos no país.

O governo do presidente socia-
lista François Hollande oferecerá
às empresas créditos tributários a
partir do ano que vem e elevará o
imposto sobre consumo em 2014.

O plano, que deve gerar uma de-
soneração da ordem de € 20 bi-
lhões, veio a público um dia após a
divulgação de um relatório feito
pelo empresário do setor aeroes-
pacial Louis Gallois, encomenda-
do pelo governo, sugerindo redu-
ção de impostos sobre a folha de

pagamento para ampliar a compe-
titividade das exportações france-
sas. Gallois havia pedido um “cho -
que de competitividade” de € 30
bilhões, mas as medidas cobrem
só dois terços dessa reivindicação.

Por outro lado, o alcance do pla-
no vai além do pedido por Gallois,
pois não só as empresas lucrativas
serão beneficiadas, mas também
as que têm um lucro pequeno de-
mais para pagar impostos.

O Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) também recomendou re-
centemente desonerações na folha
das empresas francesas.

O governo também deixou de
cortar benefícios pagos por em-
pregadores, outra recomendação
de Gallois. E adiou para o ano que
vem uma esperada reforma do sis-
tema de bem-estar social do país.

O primeiro-ministro Jean-Marc

Ayrault, ao divulgar as medidas à
imprensa, disse que o governo
pretende arrecadar € 10 bilhões
por meio do aumento do imposto
sobre o consumo e economizar
outros € 10 bilhões ao reduzir
gastos públicos, ainda não especi-
ficados, entre 2014 e 2015. “A
França não está condenada a uma
espiral de declínio. Mas nós preci-
samos de uma sacudida em nível
nacional para retomar o controle
do nosso destino”, disse Ayrault.

O crédito tributário deve resul-
tar em um corte de 6% nos custos
laborais das empresas. O econo-
mista do BNP Paribas Dominique
Barbet diz que a maior vantagem
de oferecer esses créditos, em vez
de cortar encargos sociais, é que
isso limitará a volatilidade da re-
ceita fiscal para o Estado.

O IVA deve subir de 19,6% para

20% a partir de 1o de janeiro. Já a
tarifa especial do IVA para restau-
rantes aumentará de 7% para 10%.
A tarifa mais baixa do IVA, aplica-
da sobre alimentos comprados
no comércio e contas de luz resi-
denciais, cairá de 5,5% para 5%. O
pacote prevê ainda um “imposto
v e r d e”, a partir de 2016.

O ministro das Finanças, Pierre
Moscovic, disse que as medidas
levarão à criação de 300 mil em-
pregos nos próximos cinco anos.
Além disso, resultarão em uma
alta anual de meio ponto percen-
tual do PIB no mesmo período.

O pacote tributário recebeu elo-
gios da maior entidade empresa-
rial do país, a Medef, que classifi-
cou as propostas como “boas e sig-
nificativas”, apesar de sua reivindi-
cação ser maior, por medidas que
alcançassem € 70 bilhões.

Europa faz alerta para
recessão prolongada
De São Paulo

Líderes políticos e institutos
econômicos europeus fizeram
alertas nos últimos dias para o ris-
co de que a crise econômica que
castiga a região se prolongue por
anos. Ontem, o Instituto Nacional
de Pesquisa Econômica e Social do
Reino Unido (NIESR, na sigla em
inglês), informou em relatório que
a economia britânica deve perma-
necer deprimida por mais dois
anos. O instituto considera que a
economia de um país está em de-
pressão quando seu PIB (Produto
Interno Bruto) fica abaixo do pico
atingido anteriormente.

O NIESR estimou que a econo-
mia britânica crescerá 0,5% no ter-
ceiro trimestre deste ano, contra o
mesmo período do ano passado.
Mesmo assim, o PIB do país ficará
2,8% abaixo do pico atingido em
2008. Trata-se da maior depressão
no Reino Unido desde a década de
1920, superando a chamada Gran-
de Depressão, da década de 1930.

A estimativa veio após declara-
ções pessimistas da premiê da
Alemanha, Angela Merkel, sobre
a duração da crise na zona do eu-
ro e de o instituto oficial de esta-
tística da Itália ter rebaixado sua
previsão para o desempenho do
PIB do país em 2013.

Em um encontro regional do
Partido Democrata Cristão, no sá-
bado, Merkel disse que a crise da
dívida soberana na região da moe-
da única deve durar pelo menos
mais meia década. “Quem pensa
que isso pode ser consertado em
um ou dois anos está errado”, afir-
mou. “Nós precisamos de um fôle-

go longo, de cinco anos ou mais.”
Para ela, é hora de “um pouco

mais de rigor” com as contas pú-
blicas. “Nós precisamos de austeri-
dade para mostrar ao mundo que
vale a pena investir na Europa.”

Na Itália, o instituto oficial de es-
tatísticas Istat disse que a econo-
mia do país só começará a crescer a
partir do segundo semestre de
2013. A razão, segundo o órgão, é
que a demanda externa pelos pro-
dutos italianos não será suficiente
para compensar uma queda nos
gastos das famílias.

Em relatório divulgado anteon-
tem, o Istat revisou sua previsão
para o PIB do ano que vem de uma
alta de 0,5% estimada em maio pa-
ra uma queda de 0,5%. Para este
ano, a expectativa é de uma contra-
ção econômica de 2,3%. O consu-
mo das famílias cairá 3,2% neste
ano e 0,7% no ano que vem.

Ontem, mais dois indicadores
econômicos alimentaram as previ-
sões sombrias sobre a Europa. O
Índice dos Gerentes de Compras
(PMI, na sigla em inglês) composto
— que compila os dados do setor
industrial e de serviços — da zona
do euro caiu para 45,7 pontos em
outubro, ante os 46,1 pontos de se-
tembro. Pela nona vez seguida, o
índice ficou abaixo de 50, indican-
do contração da atividade.

Na Alemanha, as encomendas à
indústria recuaram 3,3% em se-
tembro na comparação com agos-
to. Em agosto, houve queda de
0,8%. O recuo é o maior registrado
neste ano, com a crise na Europa e
a desaceleração econômica global
levando as companhias a reduzir
seus investimentos.

Greve geral na Grécia
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Centenas de milhares de gregos
cruzaram os braços ontem, dando
início a uma greve geral de 48 horas
na véspera de uma votação crucial no
Parlamento que deve resultar em
mais cortes de salários e pensões. A
votação é um grande teste para o
premiê Antonis Samaras, que precisa
de uma vitória para assegurar um
socorro de € 30 bilhões oferecido
pelos credores externos, destinado
sobretudo a fortalecer os bancos.
Além de enfrentar a ira da população,
ele tem dificuldades para convencer
os partidos menores de sua coalizão a
aprovar as reformas, e a expectativa é
de uma vitória por pequena margem.
A greve, liderada por uma central
sindical que representa 2 milhões de
trabalhadores, quase metade da força
de trabalho do país, paralisou o
sistema de transporte, além de fechar
escolas, bancos e repartições do
governo. Na foto, mulher protesta do
lado de fora do Parlamento grego.

Curtas

Usinas coreanas
A Coreia do Sul fechou ontem

mais três usinas nucleares para in-
vestigar a segurança dos compo-
nentes usados em seus reatores,
um dia após ter desligado outras
duas centrais. Os 23 reatores nu-
cleares pertencentes ao governo
geram cerca de 30% da energia
consumida no país, que pode ago-
ra enfrentar uma crise desabaste-
cimento sem precedentes, agrava-
da pelo fato de que o país entrará
no pico de consumo durante o in-
verno no Hemisfério Norte. Se-
gundo as autoridades coreanas, os
componentes defeituosos envol-
vem partes não cruciais das usinas
e não representam ameaça à saú-
de da população. Mas a memória
do desastre nuclear de Fukushima,
no Japão, tem alimentado a des-
confiança da população.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A12.
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