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[ TRÊS MOTORES DA ZONA EURO EM ANÁLISE ]

ESPANHA

Descida de impostos em ano
de eleições e abrandamento do PIB
Emvésperas de ida às urnas,os Orçamentos tendema sermais generosos e Espanha não é ex-
cepção.ComeleiçõesmarcadasparaMarço,apropostadeOrçamentoapresentadanofimde
Setembro pelo ministro Pedro Solbes veio acompanhada de“rebuçados”para todas as bocas.
As famílias vão pagarmenos impostos emsede IRS,porvia de umaumento das deduções e de
ajustamentos nas taxas, e as mães trabalhadoras verão aumentado para 2.500 euros o subsí-
diodenascimentoporfilho.Asempresas,por seu turno,verãoa taxade IRCbaixarde32,5%
para30%,aindaquepercamalgunsbenefícios fiscais.Eosfuncionáriospúblicospoderãocon-
tar com aumentos na casa dos 3-3,5%, acima da inflação prevista. Madrid antecipa acomo-
dareste alíviodacarga fiscal e,aindaassim,manterumexcedenteorçamentalde1,2%doPIB
–ligeiramentemenorqueos1,3%projectadosparaofimdesteano.Oprogressivosaneamen-
todasfinanças teráespeciais reflexosnoráciodadívidapública,quedeverácairde46,3%para
36,2% do PIB.A Espanha deverá, aliás, converter-se em 2010 no terceiro país da Zona Euro
com a menor dívida pública,quando havia entrado no euro com um rácio superior ao portu-
guês. O grande senão deste orçamento pode vir a ser a taxa de crescimento: 3,3%, ainda que
moderadoporcomparaçãocomosanosanteriores,poderevelar-seumnúmeroexcessivamen-
te optimista dado o risco,agora acentuado, com a crise de liquidez e a“bolha”imobiliária. EG

3,3% é uma estimativa
prudente de crescimento
do PIB, perante os possíveis
desenvolvimentos
nos mercados financeiros.

Pedro Solbes

Estamos perante
uma oportunidade histórica
de pôr a nossa casa
em ordem, dadas
as condições económicas
e financeiras favoráveis.

Peer Steinbrück

A redução do défice é uma
das nossas prioridades.
Mas não podemos seguir
um rigor cego (...)
e pôr em causa
o interesse nacional.

François Fillon

ALEMANHA

Depois da subida do IVA,
baixa a carga fiscal sobre as empresas
Depois de ter cumprido o limite de 3% do PIB para o défice (com uns surpreendentes 1,7%
em 2006) –pondo termo a quatro anos de violação do Pacto de Estabilidade e encerrando o
capítulo mais negro da curta história do euro –,aAlemanha conseguiu,no primeiro semestre
deste ano, apresentar contas públicas equilibradas pela primeira vez desde a reunificação.As
mais recentesprevisõesdoGovernosugeremqueamaioreconomiaeuropeia terminaráoano
com um ligeiro défice de 0,1%,estando os detalhes do Orçamento para o próximo ano ainda
por desvendar. Sabe-se, no entanto, que a Alemanha quer chegar a 2011 já com excedentes,
que a consolidação em 2008 vai marcar passo para acomodar os custo da reforma fiscal que
fará,designadamente,baixarde 42% para 30% a taxa média de imposto sobre os lucros,de-
pois de este ano ter ficado marcado pela subida da taxa normal do IVA de 16% para 19%.
Sabe-se,ainda,que as despesas totais crescerão 4,7%,ao passo que o investimento público es-
tabilizará emtorno de 24,3 mil milhões de euros,comos domínios ligados à ciência e à inova-
ção a serem um dos mais reforçados.Ainda antes da crise que deflagrou nos mercados finan-
ceiros, o ministro das Finanças, Peer Steinbrük, antecipava uma taxa de crescimento idêntica
à prevista para este ano (2,6%), e sublinhava que o país estava perante uma“oportunidade
histórica”de pôr a casa em ordem e engrenar num novo ciclo virtuoso de crescimento. EG

FRANÇA

Consolidação marca passo à espera
de tempos de “vacas gordas”
Nãofoisurpresaparaninguém.Logoquetomouposse,emJunho, opresidenteNicolasSarkozy
avisouqueasuaprioridadeerafazera Françavoltaracrescer,mesmoque issosignificasseuma
pausa na consolidação orçamental e um adiamento da promessa, feita aos parceiros do euro,
de equilibrar os Orçamentos no horizonte de 2010. E assim foi. Na proposta de Orçamento
para 2008,é previsto que o défice baixe apenas uma décima,para 2,3%,semqualquer conso-
lidação de natureza estrutural, com a melhoria a dever-se largamente a uma previsão de cres-
cimento centrada em 2,25% que, à semelhança do que sucede um pouco por toda a Europa,
arrisca-seapecarporexcessodeoptimismo.Noque tocaaopesodadívidapública,a redução
é meramente marginal, de 64,2% para 64%. E, quanto a contas públicas equilibradas, 2012
éagoraonovoprazodeParis.Culpa?Sobretudodoscustosdecorrentesdopacote fiscal apro-
vado ainda noVerão – e que inclui incentivos às empresas e isenção de impostos sobre as ho-
ras extraordinárias trabalhadas para além do limite das 35 semanais – que poderão ultrapas-
sar largamente os nove mil milhões de euros inicialmente estimados, e obrigar Bercy a encon-
trarnovasfontesdereceita–umataxasobre“stockoptions”éumadasopçõesemestudo.De-
pois de o primeiro-ministro, François Fillon, ter afirmado que o país está“à beira da bancar-
rota”,não há,afinal, tesouradas na despesa,que apenas é contida. EG

ideias
chave

� Redução de impostos compatível
com excedente orçamental, mas
menor do que neste ano;

� Dívida pública em queda, será a
3º menor da Zona Euro em 2010;

� Previsão de crescimento de 3,3%
poderá revelar-se optimista.

ideias
chave

� Depois da subida do IVA, baixa
agora a carga fiscal para as
empresas e capitais;

� Consolidação orçamental marca
passo, mas próxima do equilíbrio;

� Previsão de 2,6% para evolução
do PIB parece inatingível.

ideias
chave

� Previsão “irrealista” de
crescimento, dizem os analistas,
centrada em 2,25%;

� Redução marginal do défice e da
dívida pública;

� Incentivos às empresas e redução
da carga fiscal sobre o trabalho.


