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Crise da dívida PIB da zona do euro se contrai pelo 6 o trimestre seguido

Recessão na Europa

Evolução trimestral do PIB, em %
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Asfixiada pela austeridade,
Europa afunda na recessão
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Dow Jones Newswires
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A divergência dos dados econômicos divulgados por um grupo de quatro países vizinhos na
Europa Central deu consistência
aos reiterados argumentos dos
políticos de que a austeridade
não é a melhor forma para a Europa sair de sua crise atual.
A Hungria foi a única a surpreender positivamente, com uma
volta ao crescimento superior à
prevista nos três primeiros meses
do ano. Foi também o único país
dos quatro a injetar dinheiro público em projetos de infraestrutura, em vez de cortar gastos.
No mesmo período, a República Tcheca continuou a combater
o que se configura como sua
mais longa recessão desde 1989,
enquanto a Polônia e a Eslováquia mantiveram-se em crescimento, mas mais lento do que
em trimestres anteriores.
“Na nossa opinião, a principal
causa por trás da disparidade
[de Produto Interno Bruto] no
primeiro trimestre na Europa
Central pode ter sido o investimento governamental”, disse o
economista Michal Dybula, do
BNP Paribas. Ele acrescentou
que o governo húngaro criou as
condições para aumentar os gastos ao reduzir seu déficit para 2%
do PIB no ano passado.
Segundo Dybula, a zona do eu-

nessa altura do mandato — a segunda
pior avaliação foi obtida por Nicolas
Sarkozy em 2008, com 32%. Ontem,
durante uma entrevista coletiva ao
lado do presidente da Comissão
Europeia, José Durão Barroso, o
presidente procurou dividir a culpa
pela recessão, destacando os
problemas que herdou de Sarkozy.

Agências internacionais

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou
ontem que o diretor do Serviço
de Receita Interna (IRS, na sigla
em inglês), Steven Miller, pediu
demissão devido ao escândalo
envolvendo investigações do Fisco americano sobre grupos de
oposição ao governo.
“Os americanos estão certos
em estar furiosos a respeito disso,
e eu estou furioso”, afirmou Obama. “Em razão da controvérsia
cercando essas auditorias é importante instituir uma nova liderança que possa ajudar a restaurar a confiança”, acrescentou.
Antes de anunciar a demissão
de Miller, que ocupava interinamente a chefia do IRS, Obama teve um encontro com altos funcionários do Departamento do
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Chefe do Fisco dos EUA Produção industrial do país
tem pior queda em oito meses
cai após escândalo
Tesouro. A Casa Branca programou a reunião um dia após a divulgação de um relatório que
mostrava que auditores do Fisco
indevidamente
selecionaram
grupos do movimento conservador Tea Party para serem submetidos a fiscalização especial por
um período de mais de 18 meses.
O presidente declarou, ainda,
que as ações da agência governamental são “indesculpáveis” e que
irá trabalhar em conjunto com o
Congresso para responder à indignação gerada pela caso, procurando restabelecer a imagem do IRS.
“Sem exceção, todos acreditam
que o que aconteceu (...) é um escândalo”, disse Obama. “A boa notícia é que isso é consertável.”
O Departamento da Justiça e
três comissões do Congresso
americano iniciaram investigações para apurar as ações do IRS.
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ro é um dos principais mercados
para as exportações dos países da
faixa leste da União Europeia e
influencia, em grande medida, a
trajetória de sua economia.
A desaceleração das exportações, a queda da demanda por
parte do consumidor doméstico e
os gastos do governo continuam
sendo a raiz dos problemas econômicos da República Tcheca, enquanto os gastos com infraestrutura e com o aumento da receita
arrecadada pelo turismo puxam a
recuperação da Hungria.
A economia da Eslováquia foi
impulsionada por suas montadoras e seus ainda bem-cotados
modelos de veículos para os segmentos de baixa e de alta renda.
O PIB da República Tcheca caiu
0,8% no primeiro trimestre, em
relação ao quarto trimestre. Analistas tinham previsto um recuo
de 0,2%. A economia tcheca está
atolada na recessão desde o terceiro trimestre de 2011, o período mais longo de contração econômica desde que o país se desvencilhou de sua economia centralizada, no fim de 1989.
Os problemas econômicos do
país se concentram em suas
montadoras, bastante dependentes das exportações, como a
Skoda Auto AS, divisão da
Volkswagen, que assistiu à queda
da demanda europeia por seus
modelos, predominantemente
compactos e de médio porte.
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cos como Fortis, Dexia e ING.
Os dados sugerem que as economias centrais da zona do euro
vão enfrentar um período prolongado de crescimento muito fraco
ou recessão. Alguns analistas veem
risco também para Alemanha e
Áustria, as duas únicas economias
sem grandes desequilíbrios.
“A situação econômica é grave”, admitiu o presidente da
França, François Hollande, ao ver
seu país cair de novo em recessão, sofrendo, com atraso, as consequências da crise na Europa e a
austeridade generalizada.
Para Hollande, “o problema da
Europa é a diferença de competitividade”. A produção está em
ponto morto, o consumo frágil,
os investimentos em recuada e as
exportações em baixa de novo.
Mas ele diz que “já passamos o
momento mais difícil”.
O declínio das exportações tanto da Alemanha como da França
sugere que um euro forte está afetando suas vendas. As importações

também declinam. A China não
tem mais a Europa como seu principal parceiro. O Brasil, pela primeira vez nos últimos tempos, sofreu déficit no comércio com os
europeus, que chegou a US$ 2 bilhões no primeiro trimestre.
Nesse cenário, a contração de
0,4% prevista para a zona do euro
neste ano é considerada otimista
demais. O banco PNB Paribas projeta uma retração de 0,5% do PIB da
região, mas a Capital Economics
aposta em declínio de 2%.
Paradoxalmente, um fio de esperança vem da Grécia, o país
que sofreu a mais dura cura de
austeridade. O PIB grego teve
contração de 5,3% no primeiro
trimestre, comparado ao mesmo
período de 2012, menos ruim
que a baixa de 5,7% do trimestre
anterior. Isso e a corrida por títulos da dívida grega sugerem que
o pior pode já ter passado em
Atenas. Mesmo os mais pessimistas não veem mais risco iminente
de o país sair da zona do euro.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A13.

Gasto público puxa expansão na Europa Central

Um ano para esquecer

No mesmo dia do anúncio de que a
França está em recessão, o presidente
François Hollande (foto) completou
ontem um ano no cargo, com a
popularidade bastante desgastada.
Segundo uma pesquisa da TNS Sofres,
feita entre 24 e 27 de abril, a sua taxa
de aprovação é de apenas 24%, a pior
de todos os presidentes franceses

competitividade nesses países.
Desde 1999 até o início da crise, os preços de imóveis subiram
161% na Bélgica, 143% na França
e 110% na Finlândia, mais do que
em qualquer outro país da zona
do euro. Na Holanda, os preços já
caíram 17% desde o pico de meados de 2008. A tendência é cair
mais 6,5% neste ano. Nos outros
países, a expectativa é de ajuste
similar, conforme Daiwa.
Com a alta de preços imobiliários, desde 2003 os empréstimos
para compra de casas cresceram
180% na Finlândia e 145% na
França, em comparação com a
média de 75% na zona do euro e
de apenas 9% na Alemanha. Como ocorreu na Espanha e na Irlanda, a correção potencial de
preços afetará os balanços dos
bancos e elevará as dúvidas sobre
a qualidade de seus ativos.
Com isso, o consumo privado
será afetado. Já caiu mais de 3% na
Holanda e 1% na Bélgica e França
desde 2011. Com demanda fraca,
investimentos que criam empregos já tiveram colapso de 9% na
Holanda, onde a capacidade utilizada está abaixo da Espanha.
O crescente desemprego continuará pressionando as finanças
públicas. A dívida pública na
França e na Holanda subiu também por causa do socorro a ban-
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nha de ser a China da Europa, que
exporta a todo custo e vive do déficit dos outros. O modelo alemão
é visto como tendo um ganhador;
os demais são perdedores.
A Alemanha está próxima do
pleno emprego, os salários aumentam e a estagnação é considerada temporária. Com sua forte base manufatureira, o país continua bem posicionado na economia global, mesmo se o iene japonês desvalorizado ameaçar erodir parte da competitividade alemã em mercados-chaves este ano,
conforme analistas da corretora
Daiwa, de Londres.
Já outras grandes economias
da zona do euro têm mais problemas estruturais. França, Holanda, Bélgica e Finlândia sofrem com o aquecimento do
mercado imobiliário, perda de
competitividade em relação à
Alemanha desde o começo da
união europeia e de crescente
desemprego. Nada disso é tão
ameaçador como o que ocorreu
na periferia europeia, mas continua a ser um freio para o crescimento no curto prazo.
Analistas preveem correção no
mercado imobiliário, colocando
mais pressão sobre os balanços
de bancos europeus, reduzindo a
demanda doméstica e investimentos, em meio à perda de
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As economias dos 17 países
da zona do euro continuaram
agonizando no primeiro trimestre, afundando na recessão mais
longa da história da união monetária europeia. A queda da atividade deve prosseguir no curto
prazo, retardando a recuperação
da economia mundial.
O PIB na zona do euro declinou
pelo sexto trimestre consecutivo.
Entre janeiro e março, a contração
econômica foi de 0,2%, e baixou o
crescimento anual para -1%.
As duas maiores economias tiveram desempenho pior do que
o esperado no começo do ano. A
Alemanha evitou a recessão (caracterizada por dois trimestres
consecutivos de queda do PIB),
mas o crescimento de 0,1% é menor do que se previa e sinaliza estagnação. A França está de novo
em recessão, com queda de 0,2%
do PIB, que só não foi pior em razão de despesas do setor público.
A periferia europeia sofreu as
maiores quedas na produção. O
PIB caiu 0,5% na Itália e na Espanha; o de Portugal, 0,3%. No norte
da Europa, a situação é menos
pior, mas a economia de Holanda
e Finlândia continua a cair; Bélgica e Áustria estão estagnadas.

O Banco Central Europeu
(BCE), que cortou o juro a um nível recorde de baixa no começo
do mês, será pressionado a fazer
mais diante da deterioração econômica da zona do euro. Mas
analistas acham que o banco está
chegando ao seu limite do que
pode fazer pelo crescimento.
“A zona do euro está numa situação penosa e inquietante, mas
o crescimento não virá mesmo
com taxa de juro a zero”, diz o
professor Charles Wyplosz, do
Instituto de Altos Estudos Internacionais, de Genebra. “E a Comissão Europeia moderou um
pouco a austeridade, mas continua bloqueada na posição de que
é preciso fazer agora o aperto fiscal, quando a crise se agrava”.
Respeitado analista monetário, consultor do FMI e do próprio BCE, Wyplosz estima que,
enquanto a zona do euro não tomar medidas firmes para recapitalizar seus bancos e fazer a
união bancária, o crescimento
será ilusório. Ele acredita também que cedo ou tarde os países
da união monetária vão ter de reestruturar suas dívidas.
Os dados do começo do ano
confirmam a que ponto chegou o
fiasco das políticas de ajuste fiscal
em plena recessão. Socialistas
franceses já acusaram a Alema-
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A produção industrial dos Estados Unidos caiu 0,5% em abril,
segundo dados divulgados ontem pelo Federal Reserve (o banco central americano). O índice
veio pior do que a expectativa
dos analistas, que esperavam
queda de 0,2%, e representou a
maior queda em oito meses.
O setor manufatureiro, que
responde por 75% da produção
industrial no país, caiu 0,4% em
abril ante o mês anterior, a maior
queda desde outubro de 2012.
A produção recuou em grande parte das categorias, incluindo a queda de 1,3% em veículos
motores e partes. O nível de utilização da capacidade instalada
caiu de 78,3% (dado revisado)
em março para 77,8% em abril.
Muitas empresas americanas
temem que as vendas possam desacelerar neste ano por causa da

alta de impostos. Além disso, as
exportações devem seguir em ritmo fraco, diante da crise na Europa — a contração na zona do euro
está em seu sexto trimestre, segundo dados divulgados ontem.
Um dado positivo, porém, é
que o consumo até agora mostra
resistência nos Estados Unidos,
mesmo diante de mais impostos.
“As coisas estão definitivamente desacelerando”, disse Scott
Brown, economista-chefe da
Raymond James & Associates em
St. Petersburg, na Flórida. “A fraqueza no restante do mundo não
ajuda”, notou o analista.
A Associação de Bancos Hipotecários (MBA) divulgou ontem que
os pedidos de financiamento imobiliário (hipotecas) nos Estados
Unidos recuaram 7,3% na semana
encerrada em 10 de maio, de acordo com dados ajustados sazonalmente. Sem considerar o ajuste sazonal, houve recuo de 7,1%.

“Num momento em que a zona do euro continua em recessão,
a demanda por produtos exportados pela República Tcheca cai, e
isso compromete principalmente as fabricantes automobilísticas do país”, disse o analista Vaclav France, do Raiffeisenbank.
A economia húngara, que revelou retração ou estagnação em
todos os trimestres do ano passado, cresceu 0,7% nos três primeiros meses de 2013, acima das
previsões dos analistas, de 0,1%
de expansão. A Hungria é igualmente uma das grandes exportadoras de automóveis da região.
Sua economia se beneficiou do
aumento da construção de estradas e ferrovias e da receita do turismo. “Os outros setores ainda
estão em território negativo”,
disse o estatístico Pal Pozsonyi,
do Departamento Central de Estatística da Hungria.
A Eslováquia, surgida em 1993
do desmembramento pacífico da
Tchecoslováquia, teve um crescimento de 0,3% do PIB em relação
ao trimestre anterior. O país deu
continuidade ao crescimento persistente verificado desde a sua adoção do euro, em 2009. Produz principalmente carros pequenos e baratos, que encontraram pronta demanda entre os europeus, cada vez
mais preocupados com os custos.
O país também produz utilitários
esportivos sofisticados, exportados para outros continentes.

No entanto, analistas advertem que a capacidade de superação da economia eslovaca poderá ser posta à prova nos próximos
meses, em vista das perspectivas
precárias que aguardam os demais países da zona do euro.
O aumento da capacidade produtiva em várias montadoras
grandes instaladas na Hungria, como a General Motors, acaba de ser
promovido, ou o será ainda neste
ano. Em decorrência disso, o governo e analistas preveem que a
Hungria voltará a registrar crescimento neste ano, depois do encolhimento de 1,7% computado por
sua economia no ano passado.
A Polônia, a maior economia
centro-europeia em termos de população, informou na terça-feira
que seu PIB cresceu 0,1% no primeiro trimestre. Foi um dos períodos mais fracos já vividos pelo país
nos últimos anos, uma vez que o
governo continua endurecer o
controle sobre as finanças a fim de
cumprir as metas fiscais, e num
momento em que a fragilidade do
mercado de trabalho abate a confiança do consumidor.
Analistas e autoridades temem agora que a Polônia, que, a
exemplo da Eslováquia, parecia
relativamente imune às consequências dos problemas econômicos da zona do euro, possa levar mais tempo do que se previa
para voltar a exibir taxas de crescimento mais sólidas.

Curtas
Falta papel higiênico
O governo da Venezuela aprovou a compra de 50 milhões de
rolos de papel higiênico para
reabastecer o país ante a falta do
produto nos supermercados. O
governo diz que a aquisição se
deve “a compras nervosas desnecessárias” causadas pelo ambiente político do país. Além do
papel higiênico, diversos alimentos e insumos começaram a
faltar nos supermercados após a
morte do ex-presidente Hugo
Chávez, em março. O governo
culpa as empresas pelo baixo
fornecimento dos produtos, a
maior parte deles com preços
congelados. A escassez é atribuída pelo presidente Nicolás Maduro aos empresários que, segundo ele, estão aliados à oposição para desabastecer o país e
gerar insatisfação popular. O governo responsabilizou ainda
uma "campanha midiática por
promover uma excessiva demanda" por papel higiênico.

Alta do PIB do Japão
A economia do Japão teve um
crescimento de 3,5% no primeiro
trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período de
2012. O resultado superou a expectativa dos analistas, que previam expansão de 2,7%. Altas nas
exportações e nos gastos dos consumidores foram os principais responsáveis pelo bom desempenho.

Argentina contra a UE
A Argentina abriu disputa contra a União Europeia (UE) na Organização Mundial do Comércio
(OMC) questionando as regras para importação e comercialização
de biodiesel na Espanha, Bélgica,
França, Itália e Polônia, informou
ontem a entidade. A reclamação
argentina se refere a medidas da
UE para promover as energias renováveis e o estabelecimento de
mecanismos para reduzir os gases
causadores do efeito estufa, bem
como contra os planos europeus
de apoio ao setor de biodiesel.

