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Zona do Euro vai sair da
recessão somente em 2014
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Comissão Europeia revê previsões e admite que a economia do bloco sofrerá retração de 0,3% em 2013
Francois Lenoir/Reuters
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Reuters, Bruxelas

UMA ALEMANHA EUROPEIA, E NÃO UMA EUROPA ALEMÃ

de econômica”, disse Marco Buti,
diretor-geral de assuntos econômicos e monetários da Comissão.
“O mercado de trabalho... é uma
séria preocupação”, completou.
A promessa do Banco Central
Europeu (BCE) no ano passado
de fazer o que fosse preciso para
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cas, cortes de empregos e congelamento dos investimentos adiaram a recuperação.
“A melhora na situação dos
mercados financeiros contrasta
com a ausência de expansão de
crédito e com a fraqueza no cenário de curto prazo para a ativida-

iva

José Manuel Barroso (dir.) e o premiê Jens Stoltenberg, da Noruega, durante reunião em Bruxelas
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A Zona do Euro não voltará a
crescer antes de 2014, previu a Comissão Europeia (CE) na sexta-feira, revertendo projeção anterior
sobre o fim da recessão até o final
deste ano. A CE culpa a escassez
do crédito bancário e o desemprego pelo atraso na recuperação.
A economia do bloco de 17 países, que gera quase um quinto
da riqueza global, irá encolher
0,3% em 2013, disse a Comissão, o que significa que a Zona
do Euro permanecerá na sua segunda recessão desde 2009 por
um tempo maior do que o previsto originalmente.
A Comissão, braço executivo
da União Europeia (UE), estimou no final do ano passado um
crescimento de 0,1% na economia do bloco da moeda única
em 2013, mas agora diz que as
condições fracas de empréstimos para empresas e pessoas físi-
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O presidente da Alemanha, Joachim Gauck, garantiu aos europeus
que não precisam ter nada a temer sobre o papel dominante de
Berlim no continente, e disse, na sexta-feira, que uma maior
integração levaria a uma Alemanha mais europeia em vez de uma
Europa forçada à imagem da Alemanha. Em um discurso anunciado
como a definição de suas visões sobre o continente, Gauck, um
ex-pastor luterano e ativista dos direitos humanos do antigo leste
comunista, exortou as pessoas a olharem para além da crise da Zona
do Euro e as turbulências políticas, e verem a Europa como uma
união de valores compartilhados. “Preocupa-me quando o papel
da Alemanha na Europa, aparentemente,
provoca ceticismo e desconfiança em alguns
países... Fiquei chocado com a rapidez com
que as percepções podem deformar-se,
como se a Alemanha de hoje tivesse
uma longa tradição de política de
poder alemão”, disse Gauck.
“Mas garanto a todos os cidadãos
dos países vizinhos, não vejo
ninguém dentro da classe política
alemã que queira impor um ditame
alemão... Da minha própria
profunda convicção, posso dizer:
‘mais Europa não significa na
Alemanha uma Europa alemã. Ao
contrário, significa para nós uma
Alemanha europeia’”. Reuters
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da dívida da Zona do Euro foram
maiores do que o esperado sobre
a economia real, com a demanda global por exportações do bloco sendo um dos poucos pontos
positivos em termos de geração
de crescimento.
O desemprego na Zona do Euro deve atingir 12,2%, ou mais
de 19 milhões de pessoas, em
2013, disse a Comissão, e nem o
consumo privado nem o público
irão contribuir para uma melhora da produção.
O cenário levanta a perspectiva de mais cortes de juros pelo
Banco Central Europeu (BCE) para reanimar a economia ao reduzir o custo do empréstimo a empresas e pessoas físicas. Mas com
os bancos relutantes em emprestar, o resultado pode ser nulo.
A Comissão estimou a inflação
ao consumidor em 1,8% neste
ano, e com tal pressão contida o
BCE pode se sentir mais confortável para cortar os juros abaixo do
atual nível de 0,75%. ■
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defender sua moeda comum removeu o risco de uma ruptura
da Zona do Euro, e os custos de
empréstimo dos países-membros caíram após atingirem níveis insustentáveis.
Mas os efeitos da crise financeira global de 2008/09 e a crise
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Letônia deve ser o 18º país
do bloco de moeda única
Pedido será feito em março e
governo letão espera que inclusão
ocorra em 1º de janeiro de 2014

A Letônia apresentará em março a solicitação oficial à Comissão Europeia para entrar na Zona do Euro, informou o primeiro-ministro Valdis Dombrovskis. Este país báltico de dois
milhões de habitantes espera virar o 18º membro do bloco de
moeda única a partir de 1º de janeiro de 2014.
“Em março, a Letônia solicitará à Comissão Europeia que prepare um relatório de convergência que certifique que cumprimos os critérios de Maastricht”,
declarou Dombrovskis no Parlamento. “Cumprimos totalmente
os critérios de Maastricht, o que
nos permite fazer nossa demanda”, completou.
Dombrovskis espera que a Comissão Europeia apresente a
candidatura da Letônia aos ministros da Economia e aos chefes de Estado e de Governo da
União Europeia em junho, an-

tes do Banco Central Europeu
dar a aprovação definitiva.
O primeiro-ministro acredita
que a adesão do país ao bloco,
que conta com 17 dos 27 países
da UE que têm o euro como moeda, permitirá ampliar investimentos, reduzir juros e diminuir
os custos das transações. ■ AFP

SÓCIO Nº 18
Governo letão diz que cumpre
todos os requisitos para entrar
no bloco da moeda única
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