
A zona do euro voltou na sexta-
feira ao trabalho em Vilnius, a ca-
pital da Lituânia, em um clima de
maior serenidade devido às me-
lhores perspectivas econômicas,
mas deverá tomar decisões im-
portantes após as eleições ale-
mãs. Em sua primeira reunião de-
pois do verão no hemisfério nor-
te, os ministros das Finanças do
Eurogrupo se concentraram na si-
tuação dos países da região sob
resgate financeiro.

Como era esperado, o Eurogru-
po deu autorização para a entrega
de uma nova parcela de 1,5 bilhão
de euros ao Chipre, no âmbito de
seu plano de resgate de um total
de 10 bilhões. A entrega será feita
no fim de setembro, após a autori-
zação oficial do Mecanismo Euro-
peu de Estabilidade (MEDE), o fun-
do da Eurozona encarregado de
efetuar a liberação dos créditos.

Mas não houve um anúncio im-
portante devido à iminência das
eleições legislativas de 22 de se-
tembro na Alemanha. Neste país,
maior economia da Eurozona e pri-
meiro contribuinte nos diferentes
planos de resgate há quatro anos,
todos os temas relativos à gestão

da crise são politicamente muito
sensíveis. “Há pelo menos dois ou
três grandes temas que foram adia-
dos até outubro” por essa razão,
disse uma fonte diplomática.

Além disso, esta reunião do Eu-
rogrupo não está marcada por um
sentimento de urgência pelo fato
de a crise da dívida já não estar tão
aguda quanto no passado.

No entanto, os líderes da Euro-
zona admitiram que haverá muito
trabalho nos próximos meses,
com o fim à vista dos planos de res-
gate de Irlanda, Portugal e do se-
tor financeiro da Espanha.

No entanto, o maior dos inte-
ressados é a Grécia, que obteve até
agora 240 bilhões de euros de dois
resgates sucessivos, e que precisa-
ria de uma ajuda adicional de 11 bi-
lhões de euros.

Atenas tenta também encon-
trar uma forma de reduzir sua gi-
gantesca dívida, que alcançará
176% do PIB no fim de 2013. A op-
ção de um perdão da dívida conti-
nua sendo rejeitada pela UE, em
particular pela Alemanha.

Por outro lado, a Eurozona te-
rá que vigiar nos próximos meses
a Eslovênia, que tem um setor
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Eurogrupo volta
ao trabalho e
debate a situação
de países que
pediram socorro
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Ministros das Finanças do bloco se reuniram em Vilnius, na

Lituânia, mas deixaram as decisões mais importantes para serem

anunciadas após as eleições legislativas de domingo na Alemanha

JeroenDijsselbloem(c),
ministro lituano
RimantasSadzius(esq.)
eJoergAsmussen
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Japoneses aderem ao ‘cruzeiro ferroviário’
Acompanhia ferroviária japonesa KyushuRailway apresentouna

sexta-feira o“Nanatsuboshi” (seteestrelas), trem desete vagões e um

autênticohotel sobretrilhos. Otrem percorreráa ilhameridional e rural de

Kyushucomuma passagem dequatrodias e trêsnoites por 1,13 milhões de

ienes por casal (quase9.000euros). Oprimeiro“cruzeiro ferroviário” será

nopróximomês,mas asreservas já estãocompletasaté junho de2014. AFP

bancário repleto de créditos tóxi-
cos, com um montante que se
aproxima dos 7 bilhões de euros,
segundo o Fundo Monetário In-
ternacional (FMI).

Por fim, uma reunião extraordi-
nária do Eurogrupo será realizada
no dia 22 denovembro para debater
os projetos de orçamentos dos paí-
sesdaEurozona,anunciounasexta-
feira o líder do fórum de Vilnius, o
holandês Jeroen Dijsselbloem.

Esta reunião examinará se os
projetos de orçamento desses paí-
ses têm credibilidade e estão em
conformidade com as recomenda-
ções emitidas por Bruxelas.

No momento em que “melho-
ram as perspectivas econômicas,
é preciso prosseguir com as refor-
mas”, disse Dijsselbloem em uma
coletiva de imprensa ao término
da reunião do Eurogrupo.

Depois do encontrodo Eurogru-
po, os ministros das Finanças dos
28 membros da União Europeia se
reuniram na sexta e no sábado,ten-
do na agenda os avanços sobre a
uniãobancária,emparticularome-
canismo para ajudar os bancos em
dificuldades na Eurozona, diante
do que Berlim continua reticente.

Emprego começa a
recuar mais lentamente
O número de pessoas com empre-
go na zona do euro caiu de novo
no segundo trimestre, mas a uma
taxa mais lenta, ampliando as es-
peranças de que a modesta recupe-
ração do bloco pode estar ganhan-
do força.

O emprego nos 17 países que
compartilham o euro caiu 0,1%
no período entre abril e junho
na comparação com o primeiro
trimestre, o que foi significativa-
mente menos do que nos dois tri-
mestres anteriores, informou a
agência de estatísticas da UE,
Eurostat.

A zona do euro saiu da recessão
no segundo trimestre, encerran-
do sua pior contração desde a cria-
ção do bloco de moeda única em
1999, enquanto em junho o desem-
prego caiu pela primeira vez em
mais de dois anos.

Entretanto, a recuperação con-
tinua fraca e dependente das ex-
portações, e o presidente do Ban-
co Central Europeu (BCE), Mario
Draghi, alertou nesta semana que
ela ainda está “muito, muito ini-
cial”. AFP e Reuters

JijiPress/AFP

1
AIrlandafoioprimeiropaísdo
blocoasersocorridoeaplicou
umplanodeajusterigoroso,
devendosertambémoprimeiro
aencerraroplanoderesgate.

2
DepoisvieramPortugal,Grécia,
Chipreeosbancosespanhóis.
Destes,apenasaGréciaainda
lutaparasuperaracrise.
Dá-secomocertoqueopaís
recorreráanovoresgate.

3
Agora,aEslovêniase
transformounaboladavez,
jáqueseusbancos estão repleto
de créditos tóxicos, com um
montante perto de 7 bilhões
de euros, segundo o FMI.

A confiança do consumidordosEs-
tados Unidos diminuiu no início
destemêseasvendasnovarejocres-
ceram levemente em agosto apesar
da forte demanda por automóveis e
por outros itens de alto custo, indi-
cações mais recentes de que o cres-
cimento econômico desacelerou
no terceiro trimestre.

A falta de ímpeto na economia
foi destacada por outros dados di-
vulgados na sexta-feira mostrando
aumentoconduzidopelosetorener-
gético nos preços ao produtor no
mês passado, mas com pressões in-
flacionárias sob controle.

Entretanto,os sinaisdefracade-
manda doméstica não devem deter
o Federal Reserve, banco central
dos EUA, de começar as reduções
emseuprogramadecompradetítu-
los a partir desta semana.

Aleiturapreliminardoíndicege-
ral sobre a confiança do consumi-
dor da Thomson Reuters junto à
Universidade de Michigan caiu pa-
ra76,8 emsetembro,amínimades-
de abril. A confiança caiu em meio
a preocupações quanto aos juros.

As vendas no varejo cresceram
0,2% no mês passado uma vez que
os norte-americanos compraram
automóveis, móveis, eletrônicos e
aparelhos domésticos, informou o
Departamento do Comércio em re-
latório separado.

Mas a força das vendas de auto-
móveis parece estar tirando poder
decompradeoutrasáreas,vistoque
as compras de vestuário, materiais
de construção e artigos esportivos
caíram. Ainda assim, as vendas no
varejo, que representam cerca de
30%dos gastos do consumidor, su-
biram pelo quinto mês consecutivo.

Separadamente,oDepartamen-
todoTrabalho informouqueospre-
ços ao produtor subiram 0,3% no
mês passado. O relatório do varejo
somou-se aos dados de julho sobre
os gastos do consumidor, produção
industrial, início de construção de
moradiaseencomendasdebensdu-
ráveisquetêmsugeridoqueocresci-
mento recuou ante o ritmo anual de
2,5% do primeiro trimestre.

Mashá algumas notícias anima-
doras quantoaocrescimentodoter-
ceiro trimestre, com outro relatório
do Departamento do Comércio
mostrando que os estoques empre-
sariais aumentaram 0,4% em ju-
lho, o maior avanço em seis meses.
Lucia Mutikani, Reuters

RESUMO DA HISTÓRIA Recuperação lenta
nos EUA incomoda
os consumidores

PetrasMalukas/AFP

Desdeque foi atingidapela
crisedadívida, azonadoeuro,
através doFMIeBCE, socorre
ospaísesemdificuldade,
mas,emtroca, exige
rigorososajustes fiscais

MarioTama/AFP

SETE ESTRELAS

Confiança da população recua, mas varejo mantém expansão,
enquanto estoques empresariais têm a maior alta em seis meses

NovaYork:recuperaçãoé lenta,mascontínua
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 set. 2013, Mundo, p. 26-27.
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