
A Eurozona saiu oficialmente da
recessão no segundo trimestre
com uma alta de 0,3% do Produto
Interno Bruto (PIB) na compara-
ção com os três meses anteriores,
anunciou a agência europeia de es-
tatísticas Eurostat em sua primei-
ra estimativa.

O dado é melhor que o espera-
do pelos analistas, que projeta-
vam uma alta de 0,2% do PIB no
período abril-junho, depois de
seis trimestres consecutivos de
contração, no maior período de
recessão da zona do euro, forma-
da por 17 dos 28 países da União
Europeia (UE).

O comissário europeu de As-
suntos Econômicos, Olli Rehn, co-
memorou o resultado, mas estimu-
lou os Estados da união monetária
a prosseguirem com as políticas
de austeridade. “Uma recupera-

ção duradoura está agora ao alcan-
ce da mão, mas apenas se perseve-
rarmos em todos as frentes com
nossa resposta à crise: manter o
ritmo das reformas econômicas,
retomar o controle de nossa dívi-
da, pública e privada, e construir
os pilares de uma verdadeira
união econômica e monetária”,
escreveu em seu blog.

A surpresa se explica principal-
mente pelos números do cresci-
mento na Alemanha e França, as
duas principais economias do blo-
co monetário, nos dois casos aci-
ma das expectativas. Na Alema-
nha, o crescimento foi de 0,7%
(contra estimativas de uma alta
de 0,5% a 0,6%), após um primei-
ro trimestre de crescimento nulo.
O consumo e, sobretudo, os inves-
timentos, contribuíram para a re-
cuperação, que volta a colocar o

país na posição de locomotiva da
Eurozona.

Mas a verdadeira surpresa veio
da França, que registrou um cres-
cimento de 0,5% no segundo tri-
mestre, contra a estimativa de
0,2%. Este é o melhor resultado
da economia francesa desde o pri-
meiro trimestre de 2011.

Outra boa notícia veio de Por-
tugal, que saiu da recessão no se-
gundo trimestre, com um cresci-
mento do PIB de 1,1%, o primeiro
resultado positivo em mais de
dois anos.

Apesar das boas notícias, ain-
da é muito cedo para cantar vitó-
ria, destacam os analistas. “A zo-
na do euro saiu da recessão, mas a
crise da dívida nos países mais frá-
geis não acabou”, disse Jonathan
Loynes, da Capital Economics.

E apesar dos sinais de uma leve

melhora na Itália (-0,2% de PIB) e
na Espanha (-0,1% de PIB), os
dois países continuaram em reces-
são durante a primavera. No Chi-
pre, a economia registrou contra-
ção de 1,4% no segundo trimes-
tre, após uma baixa de 1,7% no tri-
mestre anterior.

A Holanda também permane-
ceu em recessão no segundo tri-
mestre, com queda de 0,2% do
PIB.

“Os dados levemente mais posi-
tivos que o previsto são bem-vin-
dos, mas não podemos ficar espe-
rando”, destacou Rehn, que defen-
de a aplicação de políticas de rigor
fiscal para sair da crise.

Ele também lembrou que a cri-
se não acabou, pois existem obstá-
culos importantes, como o alto ín-
dice de desemprego em alguns paí-
ses. AFP

Editor: Gabriel de Sales
gsales@brasileconomico.com.br
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PIB da zona do euro cresce 0,3%
e põe fim a 18 meses de recessão
Percentual surpreende analistas, que previam alta de 0,1% a 0,2%; Alemanha e França garantiram a recuperação

O comissário
europeu de Assuntos
Econômicos, Olli
Rehn, comemorou
o resultado, mas
estimulou os Estados
da união monetária a
prosseguirem com as
políticas de austeridade
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Presidente italiano adverte a direita

Os dados apresentados
sugerem que a maior
economia da união
monetária deixou
definitivamente os
problemas para trás”

O presidente italiano, Giorgio Napolitano, advertiu o Partido da

Liberdade, de Silvio Berlusconi, para parar com as ameaças de

derrubar o governo da Itália por causa da condenação do ex-premiê

a quatro anos de prisão por fraude fiscal. Berlusconi, que participa

da coalização governamental de esquerda-direita, deve pedir perdão

pela condenação, anunciou seu advogado Franco Coppi. Reuters

AnnalisaPiazza
Economista da Newedge

“

Portugal saiu de mais de dois anos de recessão
com um crescimento de 1,1% do Produto Interno
Bruto (PIB) no segundo trimestre, anunciou o
Instituto Nacional de Estatísticas (INE) em
uma primeira estimativa. Após 10 trimestres
consecutivos de contração, o PIB português
aumentou 1,1% no segundo trimestre na
comparação com os três meses anteriores, mas
recuou 2% em ritmo anual, segundo o INE.

A alta na comparação com o trimestre anterior
foi provocada, entre outros fatores, por uma
“aceleração significativa das exportações de
bens e serviços”, explicou o INE.

As exportações aumentaram 16% em abril e 5%
em maio, na comparação com o mesmo período do
ano anterior. No primeiro trimestre, a economia
registrou contração de 0,4% em relação ao último
trimestre de 2012 e de 4,1% em ritmo anual.

Portugal recebeu em maio de 2011 da União
Europeia e do Fundo Monetário Internacional
um resgate de 78 bilhões de euros. Em troca, o
governo português se comprometeu a aplicar um
programa de cortes e de rigor orçamentário, que
acabou por agravar a recessão e o desemprego.

Segundo as previsões oficiais, a economia
lusitana deve registra contração de 2,3% em 2013
e o desemprego deve superar 18% ao fim do ano.
As autoridades acreditam em uma recuperação
do PIB de 0,6% em 2014. A retomada no segundo
trimestre é um sinal estimulante, ainda mais
depois que o desemprego recuou de para 16,4%,
contra 17,7% nos três primeiros meses do ano. AFP

JoergCarstensen/AFP

A economia alemã cresceu mais
que o esperado no segundo trimes-
tre, 0,7%, o que volta a colocar a
primeiraeconomia europeianapo-
sição de motor da zona do euro. Es-
te dado é uma boa notícia para a
chanceler, Angela Merkel, a 39 dias
deeleiçõeslegislativasnasquaises-
pera obter um terceiro mandato.

É bom sinal para toda a Euro-
pa, se for perene, e mais ainda por-
que a França também anunciou
um crescimento inesperado de
0,5% do PIB no mesmo período.

No momento, o crescimento
na Alemanha é o mais forte regis-
trado no segundo trimestre entre
os membros do G7, as sete econo-
mias mais desenvolvidas do mun-
do (Alemanha, Canadá, Estados
Unidos, França, Itália, Japão e Grã-
Bretanha), observou Christian
Schulz, do banco Berenberg. Para
o analista, “a Alemanha volta a al-
cançar seu potencial”.

O Ministério alemão da Econo-
mia confirmou sua previsão de
crescimento em torno de 0,5% es-
te ano e espera 1,6% em 2014.

Com crescimento nulo no pri-
meiro trimestre, era esperada
uma recuperação da conjuntura
alemã para o segundo. Por fim, o
crescimento foi maior que o proje-
tado - as estimativas da maioria
dos analistas giravam entre 0,5%
e 0,6% -, o que se deve ao cresci-
mento no primeiro trimestre ter si-
do menor que o previsto. O PIB es-
tagnou entre janeiro e março,
anunciou o Escritório Federal de
Estatísticas, Destatis, revisando
para baixo a cifra inicial de 0,1%.

Contudo, além deste efeito de
recuperação frente a um cresci-
mento nulo no primeiro trimes-
tre, “estruturalmente, a econo-
mia alemã está em boa posição”,
comentavam os especialistas do
instituto DIW, destacando a boa
saúde do mercado de trabalho e
“uma clara tendência de alta des-
de fevereiro” na indústria, pilar
da economia do país.

Os dados apresentados ontem
“sugerem que a maior economia
da união monetária” deixou para
trás definitivamente os proble-
mas, comentou Annalisa Piazza,
da Newedge.

Durante a primavera, o consu-
mo interno sustentou a economia
e, sobretudo, a alta dos investi-
mentos das empresas.

As preocupações sobre a zona
do euro tinham freado o ardor dos
empresários desde o começo de
2012 e no primeiro trimestre deste
ano, o inverno muito frio e longo
foi um obstáculo adicional.

Outra boa notícia: o comércio
externo participou do crescimen-
to. A recessão que afeta várias das
grandes economias europeias não
impediu que as exportações cres-
cessem mais rápido que as impor-
tações, contra todas as projeções
dos economistas.

Os índices de confiança na Ale-
manha também mostram sinais de
recuperação. Tanto o Ifo, que mede
a confiança dos empresários e que,
em julho, marcou uma terceira alta
consecutiva, como o termômetro
ZEW da confiança dos investido-
res, que, naterça-feira, mostrou ci-
fras superiores que o esperado.

“Os alemães têm todas as ra-
zões para ser otimistas sobre o fu-
turo”, comentou o ministro da
Economia, Philipp Rösler. AFP

JoshuaRoberts/Bloomberg

Recuperação alemã
fortalece Merkel nas
eleições de setembro

YvesHerman/Reuters

PIB da Alemanha tem alta de 0,7% e consolida a posição do país como motor
da Eurozona, junto com a França, cujo crescimento também surpreendeu

Exportações dão impulso
à economia de Portugal

SEM AMEAÇAS

Comissário
OlliRehn

aconselhaa
mantero
ritmodas
reformas

econômicas

MerkelcomHollande:boasnotíciasa39diasdaeleição legislativa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 ago. 2013, Mundo, p. 26-27.




