
O ministro da Justiça da Espa-
nha, Alberto Ruiz Gallardón,
disse ontem que o governo cor-
rigirá a lei de despejo, depois da
sentença do Tribunal de Justiça
da União Europeia segundo a
qual a legislação é contrária à
norma europeia. “O que já assu-
mimos é o compromisso de que
todos aqueles aspectos que o Tri-
bunal declarou contrários à le-
gislação europeia serão corrigi-
dos”, disse Ruiz Gallardón.

A legislação sobre despejos
da Espanha, que permite colo-
car na rua uma família que não
paga a hipoteca da casa, foi con-
siderada contrária à norma da
UE sobre os direitos dos consu-
midores, decidiu o Tribunal de
Justiça do bloco de 27 países.

A decisão da Corte de Luxem-
burgo ratifica desta maneira o
veredicto de novembro da advo-
gada geral do Tribunal de Justi-
ça da UE, Juliane Kokott.

“A legislação espanhola na
causa é contrária à normativa
europeia, pois impede ao juiz
competente declarar abusiva
uma cláusula ou adotar medi-
das preventivas para suspender
o procedimento de execução”,
destacou o Tribunal. ■ AFP

A estagnada economia da Zo-
na do Euro falhou em gerar
empregos no final do ano pas-
sado apesar da melhora na ati-
vidade comercial durante a
temporada de compras do Na-
tal, mostrando os desafios que
os líderes da região enfrentam
para tentar reduzir o desem-
prego recorde.

O emprego na Zona do Euro
caiu 0,3% nos últimos três me-
ses de 2012 ante o trimestre an-
terior, quarta queda trimestral
consecutiva na taxa de criação
de emprego, informou a agên-
cia de estatísticas Eurostat.

O encolhimento da popula-
ção empregada foi mais pro-
nunciado na Espanha, onde a
taxa de emprego caiu 1,4% no
quarto trimestre.

Das principais economias
da zona do euro, apenas a Ale-
manha registrou um aumento
na criação de emprego, desta-
cando a divisão entre a maior
economia do bloco e o restan-
te de seus membros.

Os líderes da Zona do Euro
estão reunidos em Bruxelas pa-
ra uma cúpula de dois dias,
em busca do crescimento eco-
nômico que os iludiu desde
que a região de moeda única
estagnou no fim de 2011. Não
se espera que a economia se re-
cupere até 2014, e por volta de
19 milhões de pessoas estão de-

sempregadas no bloco, ou
aproximadamente 12% da po-
pulação ativa.

Muitos economistas espe-
ram que o Banco Central Euro-
peu (BCE) corte a taxa de juros
abaixo dos 0,75%, para tentar
reativar a economia, mas co-
mo o custo do empréstimo já
está na mínima recorde, tal
ação pode não ter muito im-
pacto.

“Um maior aumento no de-
semprego no curto prazo, e

apenas uma lenta diminuição a
partir de 2014, provavelmente
será um obstáculo para o cres-
cimento", informou a econo-
mista da Ernst and Young, em
novo relatório, Marie Diron.

“Até com a recuperação, o
número de pessoas fora do tra-
balho na Europa permanece
persistentemente alto. A par-
tir do fim de 2017, nós estima-
mos que a taxa de desemprego
vai se manter acima de 11%”
disse ela.

Política acomodativa
As pressões inflacionárias de-
vem permanecer baixas na Zo-
na do Euro, permitindo que o
Banco Central Europeu mante-
nha a política monetária frou-
xa, afirmou o membro do conse-
lho do banco Erkki Liikanen.

“As pressões inflacionárias
devem permanecer contidas e
as expectativas de inflação con-
tinuam firmemente ancoradas
em linha com os objetivos do
BCE. Isso permitirá que a postu-
ra de política monetária conti-
nue acomodativa”, disse Liika-
nen, também presidente do ban-
co central finlandês, em comu-
nicado divulgado ontem.

Na semana passada, o BCE dis-
cutiu reduzir a taxa de juros,
mas decidiu mantê-la em
0,75%. A inflação no bloco for-
mado por 17 países caiu abaixo
de 2% no mês passado.

Liikanen afirmou ainda que
as políticas do BCE ajudaram a
remover “temores infundados
sobre a reversibilidade do eu-
ro”, mas acrescentou que so-
mente a política monetária não
é suficiente para resolver a crise
financeira da Europa.

“Reformas estruturais e medi-
das para lidar com os desequilí-
brios na economia são indispen-
sáveis”, disse ele. ■

A Grécia está indo bem, avaliam credores
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Zona do Euro falha nas ações
de combate ao desemprego

Tribunal conclui que colocar
na rua uma família que não paga
hipoteca contraria norma da UE
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Bloco encerrou 2012 com 19 milhões de desempregados, apesar da melhora da economia de alguns países

A Grécia está indo bem com as

reformas exigidas para receber a

próxima parcela de empréstimos

emergenciais, mas ainda não

finalizou o trabalho, informaram

ontem, em comunicado, os

representantes do Fundo

Monetário Internacional (FMI),

da Comissão Europeia (CE) e do

Banco Central Europeu (BCE),

após uma visita a Atenas. Eles

disseram que irão retornar à

Grécia no início de abril para dar

continuidade à avaliação. “Houve

um progresso significativo, mas

algumas questões permanecem

pendentes”, informou o

comunicado. “Como trabalho

técnico adicional será necessário

para resolver essas questões, a

missão dará uma pequena pausa

para permitir que esse trabalho

seja finalizado. ”A Grécia

está recebendo sua primeira

avaliação depois que os credores

concordaram em destravar

quase ¤ 50 bilhões em ajuda em

dezembro, evitando a falência e

mantendo o país na Zona do Euro.

Em troca, Atenas aprovou uma

nova rodada de medidas de

austeridade para impulsionar

suas finanças. Ao final da visita

de 10 dias da troika, o ministro

das Finanças, Yannis Stournaras,

afirmou estar confiante de que

Atenas receberá uma parcela

de ajuda de ¤ 2,8 bilhões que

aguarda para este mês, apesar

da interrupção nas discussões.

A Grécia recebeu mais de ¤ 200

bilhões em empréstimos desde

maio de 2010, mas ainda há dúvidas

sobre se o país pode continuar

implementando o ambicioso

programa de reformas frente à

irritação popular contra as medidas.

Jan Strupczewski, Reuters
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15, 16 e 17 mar. 2013, Mundo, p. 36.




