
A Finlândia está
perdendo
competitividade há
muito tempo.
Reconhecer os fatos
deve levar a medidas
corretivas. O tempo
não resolverá os
nossos problemas”
JyrkiKatainen
Primeiro-ministro finlandês
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“
A Finlândia está caindo numa re-
cessão e corre o risco de endividar-
se mais do que o permitido para os
membros da zona do euro. Já em
2015 o país “realmente não terá os
meios” para manter a dívida abai-
xo do limiar de 60% do PIB permi-
tido na zona do euro, segundo Pa-
si Holm, diretor de gestão do PTT
Research Institute com sede em
Helsinque.

A recessão em que a Finlândia
caiu em 2012 continuará neste
ano, segundo 11 economistas con-
sultados pela Bloomberg. O de-
senvolvimento da crise ameaça es-
gotar a receita pública e fazer
com que seja mais difícil que o
país cumpra as regras de orçamen-
to impostas pela União Europeia
(UE), disse Holm. O primeiro-mi-
nistro Jyrki Katainen, que diz que
o rating AAA do país está em ris-
co, iniciou ontem encontros com
legisladores e grupos industriais
para projetar uma estratégia de
saída da crise fiscal e econômica.

Na sexta-feira, a coalizão de
seis partidos de Katainen anun-
ciou que o déficit orçamentário de
2013 será de 1,2 bilhão de euros
(US$ 1,6 bilhão) a mais do que a es-
timativa de 9 bilhões de euros.

Os yields sobre os bônus de re-
ferência da Finlândia a dez anos
caíram dois pontos-base na sexta-
feira, para 2,21%, o maior valor
em um ano. A dívida pública fin-
landesa com vencimento em mais
de um ano gerou perdas de 2,7%
aos investidores em 2013, segun-
do os índices Bloomberg e EFFAS.
Em compensação, os títulos vendi-
dos pelo governo da Espanha ren-
deram um retorno positivo de
7,8% no mesmo período.

O Tratado da União Europeia,
conhecido como Tratado de Maas-
tricht pela cidade holandesa on-
de foi assinado, delineou os crité-
rios que os membros e candida-
tos a entrar no bloco devem cum-
prir. O tratado exige que os gover-
nos mantenham seus déficits den-
tro de 3% do PIB e as dívidas abai-
xo de 60%. “Esses limites são psi-
cologicamente importantes, pois
atuam como alarmes para as
agências classificadoras e ou-
tros”, disse Holm.

A Finlândia foi um dos poucos
países que cumpriram as regras
de Maastricht, mesmo quando
sua economia recuou mais de 8%
em 2009. É o único membro da zo-
na do euro a receber um rating
AAA estável das três principais

agências classificadoras. Katai-
nen afirmou que todas as decisões
que ele tomar sobre política econô-
mica visarão proteger esse rating.

“A Finlândia está perdendo
competitividade há muito tem-
po”, disse Katainen. “Reconhe-
cer os fatos deve levar a medidas
corretivas. O tempo não resolverá
os nossos problemas”.

O Ministério das Finanças afir-
mou em junho que sua razão entre
PIB e dívida pública crescerá de
57,1% neste ano até 59,9% em
2015. A média dessa razão na zona
do euro chegou a 92,2% no primei-
ro trimestre, informou a Eurostat
em julho.

As tentativas malogradas do go-
verno finlandês de implantar me-
didas de austeridade são as respon-
sáveis pelo crescimento da dívida,

acredita Timo Tyrvaeinen, econo-
mista-chefe do Aktia Bank Oyj.

O país nórdico, que está tendo
dificuldades para reverter o declí-
nio das suas principais empresas,
como a Nokia e a indústria do pa-
pel, “sem dúvida” superará o li-
miar de 60% em algum momen-
to, disse Tyrvaeinen.

Neste mês, o governo de Katai-
nen estudará propostas de refor-
ma apoiadas pela Ministra de Fi-
nanças, Jutta Urpilainen, que se
comprometeu a chegar a um acor-
do sobre uma reforma estrutural
da economia até o final do ano.

“Eu acho difícil imaginar que
não serão tomadas decisões signifi-
cativas”, disse Tyrvaeinen. “Preci-
samos de reformas estruturais pa-
ra manter a confiança dos merca-
dos”. Kasper Viita, Bloomberg News
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“Taxa do BCE
não ficará baixa
por muitos anos”

VilleMannikko/Bloomberg

Finlândia luta para não ser a
“bola da vez” na zona do euro
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País, que tem rating AAA, perde competitividade e aumenta a dívida pública que pode supear os 60% do PIB
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 ago. 2013, Mundo, p. 28.




