
O chefe do Eurogrupo, Jeroen
Djisselbloem, confirmou, na
sexta-feira, em Atenas, as
projeções que anunciam uma
recuperação da economia
grega em 2014. “Temos os
primeiros sinais (...) de uma
recuperação econômica no
próximo ano”, disse o ministro
das Finanças holandês e chefe
dos ministros das Finanças da
Zona do Euro, em coletiva de
imprensa junto a seu homólogo
grego, Yannis Sturnaras.

Ele pediu, contudo, uma
recapitalização dos grandes
bancos gregos, porque o bloco
“precisa de bancos sãos”.

Por outra lado, disse que
o Eurogrupo discutirá, caso

seja necessário, uma nova
redução da dívida soberana
grega em abril de 2014.

“A dívida grega está em uma
via de sustentabilidade, estamos
confiantes e nos comprometemos
também a adotar medidas
suplementares caso seja
necessário”, disse Djisselbloem.

“É um tema para se discutir
em 2014”, mas com a condição,
como o Eurogrupo já disse, de que
a Grécia consiga um excedente
orçamentário anual primário
(sem os juros da dívida) e
“aplique plenamente”
o programa de ajuste imposto
pela União Europeia, o Banco
Central Europeu e o Fundo
Monetário Internacional. AFP

O desemprego continua aumen-
tando na Zona do Euro e em abril
alcançou a máxima histórica de
12,2% (mais de 19 milhões de pes-
soas), um dos símbolos mais dra-
máticos da crise europeia, que
atinge, sobretudo, os jovens. Em
um ano, 1,644 milhão de pessoas
perderam seu trabalho no bloco
de 17 países de moeda única e
1,673 milhão nos 27 integrantes da
União Europeia, indicou o escritó-
rio de estatísticas, Eurostat.

O desemprego na Eurozona su-
biu um décimo em abril em rela-
ção ao mês anterior. E 23,5% dos
jovens, com menos de 25 anos, es-
tavam sem trabalho neste mês, so-
bretudo em Espanha (56,4%),
Portugal (42,5%) e Itália (40,5%).

As taxas mais elevadas de de-
semprego foram registradas na
Grécia (27,0% pelos dados de feve-
reiro), na Espanha (26,8%) e em
Portugal (17,8%). Por outro lado,
Áustria (4,9%), Alemanha (5,4%)
e Luxemburgo (5,6%) registra-
ram os índices mais baixos.

Os analistas não acreditam
que essa tragédia europeia tenha
fim em um futuro próximo, com
países como Espanha afundados
na recessão, que entrou no seu sé-
timo trimestre consecutivo.

“Esta situação não será reverti-
da em um futuro próximo. Pelo
contrário, o desemprego seguirá
sua curva ascendente. Mesmo
que a Eurozona saia da recessão
no fim deste ano, o mercado de
trabalho permanecerá em reces-
são até 2914”, considerou Martin
van Vliet, da Global Economics.

Países do sul da Europa são os
mais afetados pela recessão
A prolongada recessão sofrida pe-
los países do sul da Europa provo-
cou estragos em seus mercados de
trabalho. Agora a França, segun-
da economia da união monetária
e que entrou em recessão no pri-
meiro trimestre, somou-se à lista
de países com o desemprego em
número recorde (3,26 milhões em
abril), informou na quinta-feira o
ministério do Trabalho. Trata-se
do 24º mês consecutivo de aumen-
to do desemprego, que cresceu
12,5% no último ano no país.

Segundo uma estimativa provi-
sória do Instituto Nacional de Es-
tatísticas italiano (ISTAT), o de-
semprego na Itália alcançou em
abril um recorde de 12% da popu-
lação economicamente ativa.

A Itália atravessa o segundo
ano de recessão consecutivo e o
novo governo de Enrico Letta pe-
diu para que o Conselho Europeu,
previsto para este mês, se concen-
tre em um plano de urgência con-
tra o desemprego dos jovens.

A chanceler alemã, Angela
Merkel, e o presidente francês,
François Hollande, manifestaram
na quinta-feira em Paris sua von-
tade comum de tomar medidas pa-
ra gerar emprego visando esta reu-
nião europeia.

A cúpula europeia de 27 e 28 de

junho abordará as questões econô-
micas do crescimento, a competi-
tividade, o emprego, e, em parti-
cular, o emprego dos jovens.

“A situação na periferia conti-
nua sendo terrível, mas até mes-
mo na Alemanha o desemprego
aumentou. Embora isso pareça
um alerta para que o Banco Cen-
tral Europeu (BCE) faça mais, não
parece que serão feitos anúncios
importantes em sua reunião do
banco na próxima semana”, con-
siderou a Capital Economics.

O Eurostat também revelou
que a inflação de preços ao consu-
midor na Eurozona foi de 1,4%
em maio, em comparação com o
1,2% de abril, muito abaixo da me-
ta do BCE (2%), o que aviva os te-
mores de uma deflação.

Esta queda de preços reflete
que as famílias não estão gastan-
do e que as empresas não estão in-
vestindo, freando o ritmo de uma
recuperação. AFP
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Desemprego é de
12,2% na Eurozona

Grécia deve se recuperar
a partir do próximo ano

Taxa bate novo recorde, sendo mais elevada na Grécia (27,0%), Espanha (26,8%)

e Portugal (17,8%); Áustria (4,9%) e Alemanha (5,4%) tiveram os índices mais baixos

A cúpula europeia,
dias 27 e 28 deste
mês abordará as
questões econômicas
do crescimento,
a competitividade,
o emprego, e,
em particular, o
emprego dos jovens
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Opep mantém produção para o ano todo
Os ministros da Organização dos Países Exportadores de

Petróleo (Opep) concordaram, na sexta-feira, em manter a meta de

produção pelo resto do ano. A decisão da Opep de manter a meta

de 30 milhões de barris/dia era dada como certa depois que o

ministro de petróleo da Arábia Saudita, Ali al-Naimi, afirmou mais

cedo que os mercados estão em “boa forma” e equilibrados. Reuters

LeonhardFoeger/Reuters

As Nações Unidas decidiram
organizar na próxima quarta-
feira uma reunião preparatória
para a conferência de paz so-
bre a Síria, com os Estados Uni-
dos e a Rússia, enquanto a opo-
sição rejeita participar.

A ONU será representada
por Lakhdar Brahimi, envia-
do especial das Nações Uni-
das e da Liga Árabe, e por Je-
ffrey Feltman, vice-secretá-
rio-geral da organização. Ain-
da não há confirmações sobre
os representantes america-
nos e russos.

A proposta de uma nova

conferência sobre a Síria, batiza-
da de “Genebra 2”, que reunirá re-
presentantes do governo e da opo-
sição, foi lançada no início de
maio por Washington e Moscou.

Mas o caminho para a sua reali-
zação parece difícil. A oposição já
que não participará do encontro
“enquanto as milícias do Irã e o
Hezbollah continuarem com sua
invasão da Síria”.

Já o presidente Bashar al-As-
sad se disse “muito confiante” na
vitória de suas tropas em entrevis-
ta concedida ao canal do Hezbo-
llah, Al-Manar.

Em Istambul, a Coalizão oposi-

tora chegou a um acordo, depois
de oito dias de intensas discus-
sões que evidenciaram a rivalida-
de entre os dois maiores patroci-
nadores da oposição, o Catar e a
Arábia Saudita.

Nenhum desses dois poderes
prevaleceu. No total, 51 novos
membros foram incorporados ao
grupo por meio de votação, dez
pertencentes ao grupo do dissi-
dente cristão Michel Kilo. Este,
apoiado pela Arábia Saudita, que-
ria inverter a influência dominan-
te da Irmandade Muçulmana e do
Catar, que apoia o grupo.

A Irmandade resistiu, mas aca-
bou cedendo 14 assentos aos ati-
vistas que apoiam os rebeldes em
território sírio e outros 15 a civis
do Exército Sírio Livre (ESL).

Este acordo foi o resultado de
dois dias de discussões entre auto-
ridades sauditas, catarianas, tur-
cas e diplomatas britânicos, fran-
ceses e dos Emirados Árabes.

Paralelamente, a Rússia decla-
rou ainda não ter entregue o so-
fisticado sistema de mísseis de
defesa antiaérea terra-ar S-300
à Síria, ao contrário do que havia
sugerido o presidente sírio, mas
a construtora aeronáutica MiG
indicou que dez aviões de comba-
te Mig-29 podem ser fornecidos
a Damasco.

A União Europeia oficializou
na sexta-feira a mudança de seu
regime de sanções contra a Síria,
após a controversa decisão de reti-
rar o embargo sobre as armas pa-
ra a oposição.

Os Estados Unidos elogiaram
essa decisão, mas, de acordo
com especialistas, não há inten-
ção alguma, por enquanto, de ar-
mar uma rebelião dividida entre
moderados e jihadistas devido ao
tenor de se envolver em uma
“guerra por procuração” contra
o Irã e a Rússia.

Na tentativa de se precaver
diante de um aumento do poder
dos radicais islâmicos na Síria, o
Conselho de Segurança da ONU
anunciou a inclusão da Frente Al-
Nusra em sua lista global de san-
ções por causa dos vínculos do
grupo com a Al-Qaeda.

A Frente, uma combativa orga-
nização que luta contra as forças
do presidente Bashar al-Assad, é
agora alvo de um congelamento
de bens e de um embargo ao forne-
cimento de armas, de acordo com
um anúncio feito pelo comitê de
sanções à Al-Qaeda do Conselho
de Segurança da ONU. AFP

NÚMEROS

Divergências entre rebeldes
sírios emperram negociações
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Grupos de oposição se negam a participar da reunïão preparatória convocada pelas Nações Unidas
enquanto as milícias do Irã e o Hezbollah continuarem com o que qualificam de “ invasão” do país

EM BOA FORMA

LakhdarBrahimi,enviadoespecialdaONUedaLigaÁrabe:dificuldades jánareuniãopreparatória

Para se precaver diante
do aumento do poder
dos radicais islâmicos
na Síria,o Conselho
de Segurança da ONU
incluiu a Al-Nusra em
sua lista de sanções por
causa dos vínculos do
grupo com a Al-Qaeda
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 jun. 2013, Mundo, p. 24.




