
A economiada zona do euro prova-
velmente tenha retomado o cresci-
mentonoúltimo trimestrepelapri-
meira vez desde 2011, pondo fim a
mais longa recessão desde a cria-
ção do bloco de moeda única, há 14
anos. O PIB da região de 17 países
cresceu0,2% nos três meses até ju-
nho, depois de ter encolhido nos
seis trimestres anteriores, de acor-
do com a média das previsões de 41
economistas em uma pesquisa da
Bloomberg News. O escritório de
estatísticas da União Europeia, em
Luxemburgo, vai informar os nú-
meros oficiais amanhã.

Um ano de relativa calma nos
mercados financeiros,cortesno or-
çamento e as reformas econômicas
da Espanha à Itália, e a aceleração
do crescimento nos EUA, a maior
economiadomundo,ajudaramazo-
na do euro a começar a se recuperar
deumarecessãoquelevouodesem-
prego a um recorde de 12,1 %. Ao
mesmotempo,opresidentedoBan-
co Central Europeu, Mario Draghi,
descreveu o progresso como "hesi-
tante" e disse que o maior cresci-
mento pode depender da reparação
dos balanços dos bancos para esti-
mular a concessão de empréstimos.

"O ambiente externo está real-
mente ficando cada vez melhor, li-
derado por sinais de que a deman-
da dos EUA está fluindo", disse Ni-
ck Kounis, diretor de pesquisa no
ABN Amro Bank NV, em Amsterdã.
"O segundo trimestre deve marcar
o fim da recessão na zona do euro,
mas a recuperação será terrivel-
mente lenta. Ainda não estamos
abrindo o champanhe".

Os dados econômicos confir-
maram a imagem de uma econo-
mia melhorando gradualmente,
mesmo em países que sofreram o
pior da crise da dívida soberana eu-
ropeia, que está agora em seu quar-
to ano. Contra esse cenário, o BCE
cortou as taxas de juros para o ní-
vel mais baixo que nunca e Draghi
prometeu que vão continuar as-
sim ou diminuindo por um "perío-
do prolongado".

A economia da Espanha enco-
lheu apenas 0,1% no segundo tri-
mestre em relação aos três meses
anteriores e o desemprego caiu dos
níveis mais altos da história demo-
crática do país. A estratégia do Pri-
meiro-Ministro Mariano Rajoy de
tornar mais fáceis a contratação e a
demissão de pessoal e as negocia-
ções por parte das empresas com

os funcionários ajudou o país a ge-
rar, em maio,superávit em conta
corrente de 2,4 bilhões de euros
(US$ 3,2 bilhões), em comparação
com o déficit de 625 milhões de eu-
ros no ano anterior.

Na Itália, onde o Primeiro-Mi-
nistro Enrico Letta está aliviando a
austeridadeorçamentaldo anopas-
sado,oPIBencolheu0,2%emcom-
paração com o primeiro trimestre,
menos do que o previsto.

Como a angústia na periferia da
Europa diminuiu, o crescimento

alemão foi fortalecido. O Ministé-
rio da Economia está prevendo um
crescimento de cerca de 0,75%, de
acordo com uma fonte familiariza-
dacomaprevisão.Oministériodis-
se,em9deagosto,queamaioreco-
nomia da região cresceu "conside-
ravelmente" no segundo trimestre,
impulsionada pelo consumo priva-
do e pela produção industrial.

Para todo o ano, o BCE prevê
contração da economia da Eurozoa
de 0,6%, antes de se expandir 1,1%
em 2014. A inflação deverá cair pa-

ra 1,4% em 2013 e 1,3% em 2014,
abaixo da meta de 2%.

“Ainda existe algum ajuste fis-
calem cursoe queestá pesando so-
breoconsumo,assim como osban-
cos no sul não estão em condições
paraapoiaraeconomia”,disseLau-
renceBoone,economista-chefepa-
ra Europano Bankof America Mer-
rill Lynch, em Londres. "O consen-
so é para um ligeiro crescimento e
não vamos esperar nada muito
maisdinâmicodoqueisso".JeffBla-

ck,BloombergNews

Editor: Gabriel de Sales
gsales@brasileconomico.com.br
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Crescimento previsto de 0,2%
tira zona do euro da recessão
Analistas avaliam que retração no bloco está chegando ao fim, depois de seis trimestres de resultados negativos,

mas reconhecem que a recuperação será lenta. Economia melhora mesmo nos países onde a crise é mais grave

Draghi: juros
vãocontinuar
baixosou
diminuindo
maisporum
"período
prolongado"

Para todo o ano, o BCE
prevê contração da
economia da zona do
euro de 0,6%, antes de
uma expansão de 1,1%
em 2014. A inflação
deve cair para 1,4% em
2013 e 1,3% em 2014,
abaixo da meta de 2%
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Morre o príncipe Friso, da Holanda
OpríncipeJohanFrisoda Holanda, irmãodonovoreiholandês,morreu

ontememumpaláciorealdeHaia, 18meses apóssofrerumacidentede

esquiqueodeixouemcoma. Friso,de 44anos, filhodomeiodarainha

Beatrix,nuncarecuperouaconsciênciadepoisdeter ficadoenterradosob

umaavalancheenquantoesquiavaemLech,naÁustria.Seucérebroficou

semoxigênioduranteos25 minutos emque estevesobaneve. Reuters

O crescimento do Japão diminuiu entre
abril e junho, a 0,6%, o que o governo quer
encarar como um incentivo a sua política
de reformas, embora decepcione os analistas.
A terceira potência econômica mundial,
depois dos Estados Unidos e da China,
começou a crescer no fim do ano e seu
PIB decolou no primeiro trimestre, a 0,9%,
segundo dados revisados.

As estatísticas publicadas ontem pelo
governo para o segundo trimestre esfriaram
de certa forma a euforia do início do ano,
embora o PIB tenha aumentado mais rápido
no Japão que nos Estados Unidos, sem falar
da União Europeia (UE).

O consumo dos lares sustentou a economia,
que se viu incentivado pela política econômica
do primeiro-ministro conservador Shinzo Abe
desde que sua volta ao poder, em dezembro.

O aumento do gasto público também
sustentou o crescimento: o governo destinou
mais de US$ 53,2 bilhões para obras públicas
em seu orçamento anual, que se somam a um
valor similar que já está integrado em um plano
de reativação elaborado em janeiro. AFP

Reuters

A Grécia atingiu facilmente suas
metasfiscaisnosprimeirosseteme-
sesdoano,sustentadaporumaaju-
da de recursos dos bancos centrais
da zona do euro e da União Euro-
peia, mostraram dados do Ministé-
rio das Finanças. O governo central
teve um superávit primário - antes
do pagamento dos juros-- de 2,57
bilhõesdeeuros(US$3,4bilhões)-
a meta provisória era de um déficit
de 3,14 bilhões de euros.

O orçamento exclui as finanças
deautoridades locais edeorganiza-
ções sociais de segurança.

Mas cerca da metade do resulta-
do acima da meta se deve ao fato de
que Atenas recebeu mais recursos
da União Europeia do que o espera-
do e também gastou muito menos
deles em projetos de investimentos
do que o inicialmente planejado,
apontaram os dados.

Os dados ainda incluem cerca
de1,5 bilhãodeeurosemreceitaex-
traordinária dos bancos centrais da
zona do euro. Esse dinheiro vem
dos lucros que os bancos centrais
obtiveram dos títulos do governo
grego que eles detêm e que devol-
vem a Atenas sob os termos do res-
gate financeiro internacional.

Ao mesmo tempo, Atenas cor-
tou seus gastos primários em 10%
para 25,1 bilhões de euros, batendo
sua meta provisória com uma folga
de 1,88 bilhão de euros.

Economia grega tem retração
de 20% desde 2008

A economia da Grécia encolheu
a uma taxa anualizada de 4,6% no
segundo trimestre, contribuindo
para uma contração superior a 20%
emtermosreaisdesde2008.Oíndi-
ce oficial foi um pouco melhor do
que a média da previsão de econo-
mistas, que apontava para contra-
ção de 5%. Mas o resultado não de-
ve animar os gregos, que enfren-
tam o sexto ano de recessão, tendo
em vista que as medidas de austeri-
dade reduziram o consumo priva-
do, principal motor da economia.

Ogovernoeoscredoresqueinje-
taram recursos no país projetam
contração de 4,2% para o ano todo.
“A recessão vai desacelerar no ter-
ceiro trimestre, ajudada por turis-
mo, e, no quarto, ajudada pela base
decomparação”,disseoeconomis-
ta do Alpha Bank Dimitris Marou-
lis. Lefteris Papadimas e Harry Papa-

christou, Reuters

NÚMEROS

Grécia cumpre metas
fiscais e queda do PIB
é menor que a prevista

DanielRoland/AFP

YorgosKarahalis/Reuters

Governo central conseguiu superávit primário de 2,57 bilhões de euros
no período janeiro a julho; economia já recuou mais de 20% desde 2008

¤25,1 bi
Economiadogovernogrego
nesteano,oqueequivalea 10%
dasdespesas,dentrodameta
acertadacomoscredores

4,6%
QuedaanualizadadoProduto
InternoBrutodaGréciano
segundotrimestre,abaixoda
previsãode5%doseconomistas

Consumo garante avanço de
0,6% da economia japonesa

ACIDENTE FATAL

AgênciabancáriaemAtenas:gastosdosturistasdeveajudaraeconomiaareagirnoterceirotrimestre
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,13 ago. 2013, Mundo, p. 26-27.




