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PARIS

O governo francês considera
vender pedaços de companhias
apoiadas pelo Estado para aju-
dar na melhora de suas finanças,
na medida em que se aprofunda
a crise na segunda maior econo-

mia da zona do euro, afirmaram
autoridades do governo.

O governo socialista do presi-
dente François Hollande, que já
avisou que não conseguirá atin-
gir a meta de déficit de 3% do
Produto Interno Bruto (PIB)
prometida aos seus parceiros eu-

ropeus no ano passado, está ex-
plorando formas de vender peda-
ços de companhias sem sacrifi-
car seu controle.

“Como parte da reestrutura-
ção orçamentária e moderniza-
ção da nossa política pública, es-
tamos realmente pensando em

mudar nossas participações nas
empresas”, afirmou o ministro
da Indústria, Arnaud Monte-
bourg. “Não estamos descartan-
do essa ação, mas não queremos
perder nossa influência sobre es-
sas companhias.”

O governo francês tenta con-

trolar sua crescente dívida em
meio a uma economia que tem
se estagnado há mais de um ano.
Hollande já elevou impostos e
prometeu cortar gastos, mas ain-
da tem pouco espaço para mano-
bra na tentativa de equilibrar o
Orçamento do país até 2017.

O governo tem participações
controladoras em diversas com-
panhias, como o grupo de enge-
nharia nuclear Areva, além de sig-

nificativas participações minori-
tárias em empresas como Fran-
ce Telecom, Air France e
Renault.

Montebourg se recuou a espe-
cificar quais companhias podem
ser envolvidas na venda, mas ou-
tra autoridade do governo afir-
mou que a venda de parte da par-
ticipação de 85% na Electricité
de France seria “a escolha ób-
via”. / DOW JONES NEWSWIRES

A crise pegou a Holanda

Governo francês vai vender fatias de empresas

M ichael Scheepens está
acostumado ao risco.
Aos 41, anos, ele acompa-
nha o mercado de ener-

gia para o banco holandês ING e é seu
trabalho determinar se seu emprega-
dor deve financiar projetos como
uma fazenda eólica no Chipre ou
uma usina movida a gás na Turquia.
Até agora, era sempre o dinheiro de
outros que estava envolvido.

Há algum tempo, porém, Schee-
pens vem provando como é um inves-
timento ruim no nível pessoal. Seis
anos atrás, este pai de três filhos com-
prou uma casa geminada para sua fa-
mília na cidade dormitório de Nieuw-
Vennep, perto da costa do Mar do
Norte. A construção custou€430 mil
(cerca de R$ 1,1 milhão), mas o banco
generosamente lhe ofereceu um em-
préstimo de € 500 mil (cerca de R$
1,3 milhão) para que sobrasse dinhei-
ro para reformas, além das taxas car-
toriais e comunitárias. Scheepens
pretendia revender a casa após al-
guns anos, como é comum na Holan-
da. Mas os preços despencaram de-
pois da falência do Lehman Brothers.
Se a família fosse vender a casa hoje,
teria de pagar ao emprestador € 60
mil (R$ 156 mil). Sua casa está “onder

water” como diz Scheepens.
“Debaixo d’água” é uma boa descri-

ção da crise num país onde boa parte do
território está abaixo do nível do mar.
Ironicamente, a Holanda, que já foi uma
economia-modelo, hoje enfrenta o tipo
de crise imobiliária que só havia afetado
os Estados Unidos e a Espanha até ago-
ra. Os bancos na Holanda também inje-
taram bilhões em empréstimos no mer-
cado imobiliário privado e comercial
desde os anos 1990, sem cuidar que os
tomadores tivessem garantias suficien-
tes. Os compradores de casas privados,
por exemplo, podiam facilmente encon-
trar bancos para financiar mais de 100%
do preço de um imóvel.

Em vez de pagar os empréstimos, os
tomadores geralmente investiam parte
do dinheiro num fundo de investimen-
to, na esperança de um lucro. O dinhei-
ro era para ser usado eventualmente pa-
ra saldar o empréstimo, ao menos em
parte. Mas se tornou costumeiro espe-
rar o valor de uma propriedade aumen-
tar substancialmente. Muitos poupado-
res holandeses esperavam que a reven-
da de suas casas geraria dinheiro sufi-
ciente para saldar os empréstimos, e ain-
da renderia um lucro considerável.

Mais de uma década atrás, o Banco
Central Holandês reconheceu os peri-
gos dessa euforia, mas suas advertên-
cias foram ignoradas. Somente no ano
passado, o novo governo, sob a batuta
do primeiro-ministro liberal-conserva-
dor Mark Rutte, retificou as generosas
brechas fiscais, que gradualmente co-
meçaram a expirar em janeiro. Mas ago-
ra é quase tarde demais. Nenhum país
da zona do euro está tão profundamen-
te endividado como a Holanda, onde os
bancos registram um total aproximado
de€650 bilhões (R$ 1,7 trilhão) em em-
préstimos hipotecários em seus livros.

O endividamento do consumidor é
de 250% da renda disponível. Em 2011,
os espanhóis atingiram 125%. A Holan-
da ainda é um dos países mais competiti-
vos da União Europeia, mas o estouro
de sua bolha imobiliária pode derrubar
toda a economia. O desemprego está
em alta, o consumo em queda e o cresci-
mento estagnou. Apesar das medidas
de austeridade, este ano o governo viola-
rá o critério de déficit da UE, que proíbe
novas captações de empréstimos acima
de 3% do Produto Interno Bruto (PIB).

É um fardo pesado, em especial para o
ministro holandês das Finanças, Jeroen
Dijsselbloem, que é também o novo che-
fe do Eurogrupo e se vê no papel de ser
tanto um vigilante da união monetária

como candidato à crise. Nem mesmo€
46 bilhões (R$ 120 bilhões) em medidas
de austeridade bastariam para permane-
cer no limite de endividamento da UE.
Apesar de Dijsselbloem ter anunciado
mais € 4,3 bilhões (R$ 11 bilhões) em
cortes de serviços públicos e saúde, eles
só entrarão em vigor em 2014.

“Enfiar a faca ainda mais fundo” seria
“muito, mas muito irracional”, disse o
social-democrata Dijsselbloem ao diá-
rio alemão Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, numa tentativa de justificar o atra-
so. É o tipo de retórica ouvida em países
meridionais europeus encrencados.

Os efeitos adversos de viver além dos
próprios meios se tornaram visíveis des-
de que a crise financeira começou. Mui-
tos dos modelos financeiros rigidamen-
te calculados já não estão funcionando,

e os cidadãos mal conseguem pagar
suas dívidas. Os preços de imóveis co-
merciais e privados, que ficaram absur-
damente altos durante algum tempo, es-
tão afundando de maneira dramática. A
economia, que já esteve em plena expan-
são, hoje se encontra estagnada.

“Desenvolve-se um círculo vicioso
nessas situações”, diz Jörg Rocholl, pre-
sidente da Escola Europeia de Adminis-
tração e Tecnologia em Berlim. “Os con-
sumidores estão endividados demais e
não conseguem pagar os juros dos em-
préstimos. Isso causa problemas aos
bancos, que já não estão fornecendo di-
nheiro suficiente para a economia. Isso
causa uma retração econômica e aumen-
to do desemprego, o que dificulta ainda
mais o pagamento dos empréstimos.”

A taxa de desemprego oficial já alcan-
çou 7,7%, Na verdade, ela deve ser mui-
to maior, mas isso foi mascarado até ago-
ra por um grupo demográfico chamado
ZZP. Os “zelfstandigen zonder perso-
neel” (empregados autônomos sem em-
pregados) são remotamente relaciona-
dos com o modelo alemão do “Ich-AG”
(Eu & Cia). Cerca de 800 mil trabalham
atualmente na Holanda.

“Para as companhias, vale a pena dei-
xar seus empregados permanentes par-
tirem e depois contratar trabalho tem-
porário”, diz Rob Huisman, 47 anos, es-
pecialista em TI. “Elas economizam os
custos de seguridade social.” Há uma
competição mortal entre os autôno-
mos, que estão baixando seus preços pa-
ra conseguir empregos ocasionais. “Se
você não aceita um emprego, alguém o
abocanha”, diz Huisman. De mais a
mais, ele já não consegue pagar as contri-
buições para seu fundo de aposentado-
ria. “Estamos vivendo em grande parte
de nossas poupanças.”

Os holandeses estavam há muito tem-

po entre os mais diligentes poupado-
res da Europa, e, na crise, muitos es-
tão se agarrando ainda mais ao seu
dinheiro, o que é péssimo para a eco-
nomia. “Um dos principais proble-
mas é a queda do consumo”, diz
Johannes Hers do Centraal PlanBur-
reau em Haia, o conselho de especia-
listas do Ministério da Economia.

Seu escritório espera queda de
0,5% no crescimento em 2013. Cerca
de 755 empresas pediram concordata
em fevereiro, o número mais alto des-
de 1981. O setor bancário também es-
tá dispensando milhares de emprega-
dos. Por causa dos muitos emprésti-
mos hipotecários, os ativos totais
dos bancos são quatro vezes e meia
maiores que a produção econômica.

Em fevereiro, o governo foi obriga-
do a nacionalizar o SNS Bank, o quar-
to maior do país, porque ele tinha um
grande portfólio de empréstimos po-
dres a imóveis comerciais. Os de-
mais bancos querem securitizar par-
te de seus gigantescos portfólios de
empréstimos e revender os papéis
por meio de um banco hipotecário
especial – principalmente para os
fundos de pensão do país, nos quais
os holandeses depositaram grandes
somas para sua aposentadoria.

Famílias jovens como os Schee-
pens, que compraram uma casa re-
centemente, esperam poder pelo me-
nos conservar seus empregos. Ape-
sar de a casa ter perdido valor, eles
ainda conseguem pagar as presta-
ções. Mas os cortes estão chegando
perto. Um vizinho perdeu recente-
mente o emprego, e pessoas bem for-
madas já não conseguem encontrar
trabalho. “Não há um fim à vista para
a crise”, diz Scheepens. / TRADUÇÃO DE
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● A Casa Branca vai enviar ao
Congresso sua proposta de orça-
mento de 2013. A data marcada
foi o próximo dia 10, e o conteúdo
do projeto traz concessões do
presidente Barack Obama à oposi-
ção republicana: o compromisso
com a redução do déficit em US$
1,8 trilhão nos próximos dez anos
e cortes de gastos adicionais na
Previdência e no programa de
Saúde para os idosos (Medicare).
O gesto de Obama tem o objetivo
de provocar a retomada das nego-
ciações para um acordo sobre a
redução dos gastos federais. A
ausência de consenso resultou
no corte compulsório de US$ 110
bilhões nas despesas deste ano
fiscal (até 30 de setembro) e de
mais US$ 1,09 trilhão entre 2014
e 2022. Sobretudo, nas áreas So-
cial e de Defesa. / D.C.M.

Nenhum país da zona do
euro está tão endividado
como a Holanda, onde
os bancos emprestaram
cerca de€ 650 bilhões

RICHARD DREW/AP-4/4/2013

Desemprego é de
7,6% nos EUA, o
menor do pós-crise
Março foi o sétimo mês com taxa abaixo de 8%, mas número de
pessoas que pediram auxílio-desemprego cresceu além do previsto

Proposta de
orçamento será
enviada no dia 10

Cenário. Bolsas dos EUA fecharam o dia com ligeira queda refletindo dados de emprego

Denise Chrispim Marin
CORRESPONDENTE / WASHINGTON

Mesmo sob os efeitos iniciais
do corte arbitrário de US$ 110
bilhões em gastos federais, a
taxa de desemprego nos Esta-
dos Unidos em março foi de
7,6%, a mais baixa desde o au-
ge da crise econômica. Dados
divulgados ontem pelo Depar-
tamento do Trabalho revelam
95 mil contratações no perío-
do. Porém, indicam também
redução substancial na força
de trabalho e 24 mil demissões
somente no setor varejista.

As estatísticas reforçaram o
apelo do governo ao Congresso
por um acordo sobre os cortes
de gastos públicos deste ano, pa-
ra substituir a redução forçada
de US$ 110 bilhões em vigor des-
de o início de março. Como res-
saltou o principal conselheiro
econômico da Casa Branca, Alan
Krueger, esses cortes vão provo-
car a extinção de 750 mil postos
de trabalho até o fim deste ano.

“A recuperação estava ganhan-
do tração antes de os cortes de
gastos entrarem em vigor, mas
esses cortes arbitrários e desne-
cessários nos serviços do gover-
no vão se tornar um vento de
proa nos próximos meses e redu-
zir investimentos cruciais para a
futura competitividade da Na-
ção”, afirmou Krueger.

“Os americanos estão contan-

do com Washington como catali-
sador do crescimento, não como
bloqueador. Isso significa resol-
ver nossos desafios fiscais de ma-
neiraequilibrada, com cortes res-
ponsáveis e preservação de in-
vestimentos para colocar os tra-

balhadores de novo em pé”, com-
pletou o secretário interino do
Trabalho, Seth Harris.

Março foi o sétimo mês com
taxa de desemprego inferior a
8% nos EUA. Em fevereiro, quan-
do 268 mil postos de trabalho fo-
ram criados, o indicador havia fe-
chado em 7,7%. Nos últimos 37
meses, segundo o governo, 6,5
milhões de empregos foram cria-
dos. Ainda assim, 496 mil pes-
soas deixaram a força de traba-
lho em março, 290 mil por causa
de demissões.

Empregos foram criados nos
setores de serviços, educação,
saúde, lazer e construção civil –
este último, o mais afetado pela
crise de 2008. As estatísticas
mostram haver 11,7 milhões de
desempregados nos EUA, além
dos 2,3 milhões à margem do
mercado de trabalho. A taxa de
desocupação extrapola a média
nacional do mês entre trabalha-
dores de 16 a 24 anos e adultos
negros e latino-americanos.

Auxílio-desemprego. O núme-
ro de trabalhadores americanos
que pediram pela primeira vez o
auxílio-desemprego subiu 28
mil, para 385 mil, na semana até
30 de março, após ajustes sazo-
nais, informou o Departamento
de Trabalho dos EUA. É o mais
alto desde o fim de novembro.
Economistas ouvidos pela Dow
Jones esperavam cerca de 356

mil. O número da semana ante-
rior foi mantido em 357 mil.

A média móvel de pedidos em
quatro semanas – calculada para
atenuar a volatilidade do dado –
aumentou 11.250, para 354.250, o
maior nível desde o fim de feve-

reiro. Os analistas consideram
que o mercado de trabalho está
se fortalecendo quando os pedi-
dos ficam abaixo de 400 mil.

Na semana encerrada em 23
de março, o número total de ame-
ricanos que recebiam auxílio-de-

semprego caiu 8 mil, para 3,063
milhões. A taxa de desemprego
para trabalhadores com seguro-
desemprego equivalia a 2,4% dos
trabalhadores empregados na se-
mana até 23 de março. / COM DOW

JONES NEWSWIRES

Na Holanda, o endividamento
do consumidor é de 250%
da renda disponível. Na
Espanha, em 2011, era de 125%

●✽
CHRISTOPH SCHULT
ANNE SEITH
DER SPIEGEL
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B8.




