
Asfixiada pela austeridade, Europa 
afunda na recessão

Por Assis Moreira 

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 Alemanha 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 
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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 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 bancos 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.
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