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Andrei Netto
CORRESPONDENTE / PARIS

O governo socialista de Fran-
çois Hollande terá de aprofun-
dar a austeridade fiscal na Fran-
ça cortando € 28 bilhões em gas-
tos e investimentos públicos
nos próximos dois anos se qui-
ser cumprir as metas de redu-
ção do déficit acordadas com a
União Europeia. A advertência
foi feita ontem pelo Tribunal de
Contas francês, que advertiu so-
bre a incapacidade de o país re-
duzir o déficit a 3% do Produto
Interno Bruto (PIB) até 2015
com o atual cenário de estagna-
ção econômica.

O relatório provocou um ter-
remoto político ontem, porque
o governo Hollande não aceita
mais aprofundar a política de
austeridade fiscal.

De acordo com os peritos do
tribunal, o Executivo não tem
alternativa porque, pelos cálcu-
los do próprio tribunal, a taxa
de impostos média da França já
alcançou 45% do PIB, e não tem

mais como crescer.
Para cumprir a meta de défi-

cit na atual conjuntura econô-
mica, a única saída apontada pe-
lo documento – que serve de ba-
se das discussões sobre a lei or-
çamentária – seria insistir em
novas medidas de rigor fiscal.

Para reduzir o déficit a 3% do
PIB, diz o tribunal, será necessá-
rio economizar € 13 bilhões em
2014 e € 15 bilhões em 2015. Os
cortes seriam a única alternati-
va porque em 2012 o governo já
elevou ao limite a carga tributá-
ria, estratégia que respondeu
por 80% do programa de ajuste
realizado até aqui por Hollan-
de.

Medidas. A corte propõe que o
governo francês mantenha pe-
los próximos dois anos o conge-
lamento de vagas no funciona-
lismo público e acabe com a in-
dexação de programas sociais,
aposentadorias e seguro desem-
prego.

“Cada reajuste de 1% no fun-
cionalismo aumenta em € 1,8 bi-
lhão as despesas públicas”, ad-
verte o tribunal.

Além disso, Hollande não po-
derá escapar de reformas estru-
turais, como a da previdência so-
cial e a do mercado de trabalho.
Diante de opções tão escassas,
o primeiro-ministro da França,

Jean-Marc Ayrault, admitiu on-
tem que terá dificuldades de
buscar alternativas. “Diante da
ausência de crescimento, o que
o Tribunal de Contas diz é ver-
dade”, reconheceu o premiê, ga-
rantindo no entanto que seu ga-

binete tentará não aprofundar
as medidas de rigor. “O Tribu-
nal de Contas é independente e
faz observações, faz seu diag-
nóstico, mas não faz a política
do governo. Cabe ao governo e
ao Parlamento encontrar as

boas soluções.”
Caso as novas medidas de

austeridade fiscal não sejam
adotadas, a tendência é de que o
déficit ultrapasse em 2013 a me-
ta de 3,7% do PIB fixada por Bru-
xelas, estimulando nos merca-

dos financeiros a dúvida sobre
se a França – segunda maior eco-
nomia da Europa – é capaz ou
não de alcançar o equilíbrio fis-
cal. As dúvidas já vêm sendo le-
vantadas por investidores. Para
Fabrice Montagné, economista
do banco Barclays, o mercado já
começa a projetar um déficit
em torno de 3,8% a 3,9% para a
França neste ano, provocando
risco para a dívida soberana do
país. “O impacto sobre as taxas
de juros dependerá da credibili-
dade do governo, até mais do
que do nível de déficit”, enten-
de.

Para analistas econômicos, é
justamente a credibilidade de
Hollande que está em questão.
Até aqui, Hollande vem sendo o
maior opositor da política de
austeridade fiscal defendida pe-
la chanceler da Alemanha, Ange-
la Merkel. / COM AFP E REUTERS

PARIS

O presidente da França, Fran-
çois Hollande, e o da Comissão
Europeia, José Manuel Durão
Barroso, celebraram as pazes
ontem, no primeiro dia de cú-
pula da União Europeia, em
Bruxelas. Na semana passada,
Barroso protestou – sem citar
nomes – contra governantes
de esquerda que teriam uma

posição “reacionária” na nego-
ciação do acordo de livre co-
mércio entre a Europa e os Es-
tados Unidos.

A crítica era uma alusão à de-
cisão do governo francês de ve-
tar a negociação caso a indús-
tria do cinema do país não seja
excluída do acordo.

Ontem, Barroso afirmou em
entrevista ao jornal francês Les
Echos ser um “amigo sincero

da França” e alegou que suas
declarações “foram deliberada-
mente deformadas”. Hollan-
de, que teria encontro com o
presidente da comissão e tam-
bém com o presidente do Con-
selho Europeu, Herman Van
Rompuy, também colocou pa-
nos quentes na discussão. “Eu
desejo que nós tenhamos uma
boa cúpula, uma reunião pelo
emprego dos jovens, pelo

maior controle sobre o mundo
das finanças, pelo crescimento
e pelo trabalho”, disse. “É o
que os europeus esperam.”

Além dos pontos menciona-
dos por Hollande, os líderes po-
líticos do bloco devem homolo-
gar na reunião que se encerrará
hoje o acordo selado na madru-
gada de ontem entre ministros
de Finanças da zona do euro
sobre a reestruturação e liqui-

dação de bancos em dificulda-
des, sem o uso de recursos do
contribuinte. Depois de mais
de seis horas de reuniões, os
ministros acertaram que a or-
dem de pagamento em caso de
liquidação será composta por
acionistas, credores menos as-
segurados, detentores de obri-
gações seniores e, por último,
os clientes com mais de € 100
mil.

Clientes com quantias meno-
res continuarão protegidos pe-
la UE. / A.N.

NOVA YORK

A diretora-gerente do Fundo
Monetário Internacional
(FMI), Christine Lagarde, criti-
cou a comunicação do Federal
Reserve (Fed, o banco central
dos Estados Unidos) sobre co-
mo a instituição planeja deixar
sua política monetária acomo-
datícia, dizendo que a falta de
clareza provavelmente moti-
vou a forte volatilidade no mer-
cado.

Os investidores ao redor do

mundo começaram a ajustar
seus portfólios para um ambien-
te de juros mais altos, em meio à
discussão pública entre autori-
dades do Fed sobre a possibili-
dade de o banco desacelerar
suas compras de bônus – hoje
R$ 85 bilhões mensais. Isso cau-
sou volatilidade nos mercados,
com os países emergentes sen-
do fortemente atingidos.

O anúncio do Fed na semana
passada de que a economia po-
de estar ficando forte o suficien-
te para crescer com menos

apoio do banco central provo-
cou uma nova rodada de volatili-
dade. “Claramente, foi um
anúncio que surpreendeu os
mercados e que provavelmente
não foi apoiado por informa-
ções suficientes para que eles
sentissem alguma certeza”, dis-
se Lagarde.

Ciente de como o fim de estí-
mulos monetários extraordiná-
rios pode impactar a ainda frá-
gil economia global, o FMI tem
alertado os bancos centrais a to-
marem muito cuidado com

suas estratégias de saída da polí-
tica acomodatícia. “Terá de fa-
zer uma transição gradual, e
com comunicação apropriada,
para políticas mais normais”,
afirmou Lagarde.

A diretora-gerente do FMI re-
conheceu que a tarefa é difícil.
“Gerir expectativas é sempre di-
fícil quando os mercados rea-
gem com tanta força.” O FMI
recomendou ao Fed manter os
US$ 85 bilhões mensais de com-
pras de bônus até o início do
ano que vem.

Cargo. Em entrevista exclusi-
va para a agência France Presse,
Lagarde disse ontem que se sen-
te “muito, muito bem” no car-
go e que tem “zero” ambições
políticas na França, e defendeu
ainda o papel da instituição na
crise de austeridade na Europa.

Perto de completar dois
anos no cargo, Lagarde, de 57
anos, assumiu um papel funda-
mental no manejo da crise na
zona do euro e na economia
mundial durante a crise finan-
ceira de 2008. “Estou absoluta-
mente comprometica com a mi-
nha missão no FMI.” / AGÊNCIAS

INTERNACIONAIS

França tem de cortar
€28 bi para cumprir
meta fiscal até 2015

Hollande e Barroso se acertam após troca de farpas

Lagarde critica comunicação do Fed e aconselha cautela
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Reservas argentinas
atingem o menor
nível desde 2007
Dados do Banco Central mostram que país tem US$ 37,8 bi em
caixa; de janeiro até agora, as reservas encolheram US$ 5,45 bi

Fundos. Cristina Kirchner usa reservas para pagar dívida

O transporte público em Portugal
ficou praticamente paralisado on-
tem por causa de uma greve geral
de 24 horas. O movimento é con-
tra as medidas de austeridade que

resultaram em desemprego recor-
de e na pior situação econômica
do país desde os anos 70. Os
trens não funcionaram, serviços
de metrô e barcas pararam de

operar em Lisboa e muitas linhas
de ônibus estavam suspensas. A
empresa aérea TAP alertou sobre
possíveis problemas, mas não can-
celou nenhum voo.

Ariel Palacios
CORRESPONDENTE / BUENOS AIRES

As reservas do Banco Central
argentino continuam caindo,
seguindo a tendência dos últi-
mos dois anos e meio. Segun-
do dados da entidade monetá-
ria, o BC contava ontem com
US$ 37,851 bilhões. Esse é o ní-
vel mais baixo desde 2007,
ano em que teve início o go-
verno da presidente Cristina
Kirchner.

O ponto culminante de reser-
vas ocorreu em janeiro de 2011,
quando o BC alcançou a faixa de
US$ 52,497 bilhões. De lá para
cá, a entidade monetária argen-
tina perdeu 27,89% de suas re-

servas. Os dados do BC tam-
bém indicam que as reservas en-
colheram em US$ 5,45 bilhões
desde janeiro deste ano.

A sangria de fundos deve con-
tinuar até o fim deste ano, já que
nos próximos meses o governo
de Cristina recorrerá ao BC pa-

ra fazer os pagamentos dos ven-
cimentos da dívida pública. Des-
sa forma, as reservas do BC po-
dem cair para US$ 35 bilhões.

Desde o início de 2010, o go-
verno usa reservas para pagar
os títulos da dívida pública com
credores privados e organis-
mos multilaterais. Naquele
ano, para poder implementar es-
sa política, Cristina demitiu o
então presidente do BC Martín
Redrado, que se recusava a usar
as reservas com esse fim.

O governo Kirchner argu-
menta que o uso das reservas
tem o objetivo de “propiciar o
máximo de certezas sobre a Ar-
gentina”, garantindo que o
país não dará o calote. No en-

tanto, os líderes da oposição
sustentam que a Casa Rosada
está “dilapidando” as reservas
nacionais.

Além do pagamento da dívi-
da, as reservas estão sendo usa-
das para a importação de ener-
gia (o país está à beira da crise
energética desde 2004).

Câmbio. Outro fator que teve
grande influência na queda das
reservas foi a política do gover-
no Kirchner de usar os fundos
para compensar a saída de depó-
sitos em dólares dos bancos pri-
vados e tentar combater a dispa-
rada do dólar paralelo.

Em outubro de 2011 a presi-

dente Cristina deflagrou uma
cruzada antidólar, proibindo
que os argentinos comprem a
moeda americana para poupar.

Isso implicou em uma revira-
volta do cotidiano do país, já
que os argentinos refugiam-se
no dólar há quatro décadas. Des-
de a implantação do denomina-
do “corralito verde”, as reservas
do BC encolheram em 24,4%.

Além disso, os economistas
em Buenos Aires alertam desde
o ano passado para o encolhi-
mento das reservas, já que elas
não são suficientes para respal-
dar – de acordo com a cotação
oficial do dólar – o volume de
pesos em circulação. A base mo-
netária em pesos equivale a
US$ 59 bilhões.

O câmbio oficial na Argenti-
na manteve ontem tendência
de desvalorização gradual. O pa-
ralelo, por sua vez, continua
congelado com poucos negó-
cios entre os pequenos dolei-
ros. Os grandes mantiveram as
operações paralisadas, a pedido
do governo. A estratégia oficial
é segurar as transações do para-
lelo até a entrada, na segunda-
feira, em circulação do Certifi-
cado de Depósito para Investi-
mento – principal instrumento
da estratégia oficial para preser-
var as reservas necessárias para
pagar os serviços da dívida e ga-
rantir uma parte da base mone-
tária. / COLABOROU MARINA

GUIMARÃES

Portugal tem dia
de greve contra
austeridade

Estagnação da economia
deve obrigar governo a
aprofundar os cortes no
orçamento para reduzir
dívida a 3% do PIB

● Puxão de orelha
“Claramente
foi um
anúncio que
surpreendeu
os mercados.”
Christine Lagarde
DIRETORA-

GERENTE DO

FMI

● Menos caixa

27,89%
foi o recuo registrado nas
reservas de janeiro para cá

US$ 35 bi
é a previsão para o fim do ano
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B6.




