
O crescimento
na Espanha e Itália
ainda está longe
do nível esperado
para resolver o
problema do
desemprego, que
está nas nuvens”

“

JonathanLoynes
Economista-chefe da Capital
Economics na Europa

O crescimento na zona do euro de-
sacelerou no terceiro trimestre, a
0,1%, em relação ao período ante-
rior (+ 0,3%), o que confirma, se-
gundo os analistas, que a recupera-
ção econômica do bloco é “muito
frágil” e beira a “estagnação”.

Segundo os dados do escritório
deestatísticaseuropeu,Eurostat,pa-
raoterceirotrimestre,ocrescimen-
to na França decepcionou (-0,1%),
odaAlemanhafoimenorqueoespe-
rado(0,3%)enquantoaItáliasecon-
traiu menos que o trimestre ante-
rior (-0,1% contra -0,3%).

Na Espanha, houve leve expan-
são (+0,1%). Além disso, persis-
tem as dúvidas sobre a capacidade
desses dois últimos países de man-
ter uma “franca recuperação”.

Oficialmente azonado euro saiu,
no segundo trimestre, de sua mais
longa recessão, que durou 18 meses,
mas esta recaída no terceiro trimes-
tre “evidencia a fragilidade da recu-
peração”,observouHowardArcher,
economistachefedaGlobalInsight.

“As cifras correspondentes ao
terceiro trimestre dificilmente ins-
piram confiança sobre o encami-
nhamento da recuperação econô-
mica da eurozona!, considerou.

Os analistas destacam que esta
queda se deve aos resultados pio-
res que o esperado na economia
da Alemanha, com uma queda
das exportações e um aumento
das importações, e da França, on-
de as exportações também caí-
ram. A queda das exportações é
“um claro sinal de que a força do
euro começa a afetar negativa-
mente a recuperação”, observou
Martin van Vliet do banco ING.

Com “o frágil índice de cons-
trução de casas, o difícil acesso a
crédito e a austeridade fiscal em
curso em numerosos países da zo-
na do euro, a demanda interna
não pode compensar” esta queda,
acrescentou van Vliet.

Os analistas estimam que a es-
tagnação do crescimento estimu-
laria o Banco Central Europeu
(BCE) a tomar mais medidas a fa-
vor da recuperação, como uma no-
va operação de refinanciamento
de longo prazo, supõe Howard Ar-
cher, além das medidas que ado-
tou na semana passada ao reduzir
a um mínimo histórico de 0,25%
sua principal taxa de juros.

Na Alemanha, os analistas ob-
servem a boa saúde geral da econo-
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Eurozona
volta a
patinar e
cresce 0,1%
no trimestre

▲

Divulgação

Economia do bloco foi prejudicada pelo

fraco desempenho da França, cujo PIB

recuou 0,1% na comparação trimestral
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Francisco visita Napolitano no Quirinal
OpapaFranciscofoiquinta-feiraà sededapresidênciadaRepúblicada

Itália,noPaláciodoQuirinal,parasua primeiravisitaoficialaopresidente

GiorgioNapolitano.NoencontroestavampresentesopremiêEnricoLetta,

seusministroseospresidentesdoSenadoe daCâmarade Deputados.

Aprimeiravisitadeum SumoPontíficeremonta adopapa PioXII,em1939,

aoreiVictorEmanuel III.Depois, cincopapasvisitaramoQuirinal. AFP

Beatrice Weder di Mauro, que
ganhou nome como especialista
no mercado de dívidas, não
consegue receber uma dívida
que é pessoal: Nouriel
Roubini lhe deve uma garrafa
de champanhe por uma aposta
que fizeram em 2012 sobre se
a Grécia abandonaria o euro.
Não aconteceu e ela ganhou.

“Nósnos vemos de tempos
em tempos”, disse ela, sobre
o autor e professor de negócios
Roubini, um colega palestrante
frequente em conferências
internacionais. Roubini, por sua
vez, jura quepagará“da próxima
vez que encontrar com ela”.

AsuíçaWeder diMauro,48,
foiaprimeiramulhernahistória
afazerpartedoconselho de
assessoreseconômicosda
chancelaria alemã,cujos
componentessão conhecidos
como“sábios”. Alémde
assessorargovernos,elafaz
partedosconselhos dobanco
suíçoUBS eda fabricantede
medicamentos Rocheemantém
umacadeiranaUniversidadede
Mainz,na Alemanha,desde2001.

“Eu realmente adoro a
combinação”, disse ela em
entrevista à Bloomberg em
Frankfurt. “É muito interessante
entender de alguma coisa.
Mas eu normalmente quero
entender de alguma coisa
quetenha importância”.

Suaexperiênciaemfinanças,
enriquecidaporestágios
naUniversidadedeHarvard,
bemcomoospostos noBanco
MundialenoFMI emmeados
efinaldadécadade1990,
ajudaramalevá-laaser
nomeadaparaoConselhode
Peritos emEconomiada
Alemanhaem2004.Ela ficou até
2012,doperíododoex-chanceler
GerhardSchroederatéoda
atualchancelerAngela Merkel.

Weder di Mauro foi
a primeira estrangeira, além
de primeira mulher, a ser
integrante do conselho.

Sua posição no conselho
da UBS e o posto na Roche,
na Basileia, lhe renderam
US$ 983 mil no ano passado.

Assessorar o governo
alemão sobre como atacar
a crise da zona do euro pode
ser o que deu a ela confiança
em sua aposta contra Roubini,
professor de economia e
negócios internacionais da
Universidade de Nova York.
Ela disse em janeiro de 2012
que apostava que a Grécia não
deixaria a zonq do euro. Roubini
confirmou que escolheu o lado
perdedor. Catherine Bosley e

Jana Randow,BloombergNews

Reuters

mia — apesar de registrar 0,3% de
crescimento no terceiro trimestre
em comparação com 0,7% no an-
terior. Já a contração do PIB da
França de -0,1% surpreendeu,
tendo registrado uma expansão
de 0,5% no período anterior.

A economia espanhola registrou
umcrescimentode0,1%, oprimei-
ro desde o primeiro trimestre de
2011. Esta expansão se explica pelas
exportaçõese“muitoprovavelmen-
te,o turismo ajudou”,disseArcher.

A Itália parece se estabilizar, es-
timam os analistas. A economia
do país se contraiu no terceiro tri-
mestre 0,1% em comparação com
0,3% do trimestre anterior.

“Contudo, o crescimento nes-
ses dois países (Espanha e Itália)
ainda está longe do nível esperado
para resolver o problema do de-
semprego, que está nas nuvens”,
disse Jonathan Loynes da Capital
Economics. “O relatório sobre o
crescimento para o terceiro trimes-
tre nos lembra que a recuperação
na zona do euro continua sendo
muito frágil” .

Para o conjunto da União Euro-
peia o crescimento do PIB foi de
0,2% no terceiro trimestre. AFP

Marine Le Pen, a caminho de le-
var seu partido anti-imigração e
anti-União Europeia, a Frente Na-
cional, ao seu maior triunfo na
história, diz que ela pode estar a
apenas um ciclo eleitoral de se
tornar presidente da França.

Sete meses antes das eleições
para o Parlamento Europeu, as
pesquisasmostram aFrenteNacio-
nal como o partido mais popular
do país. Com o fracasso do presi-
dente socialista François Hollan-
de em reverter a crise econômica
que começou no governo de Nico-
las Sarkozy, Le Pen diz que a desi-
lusão estálevando aopinião públi-
ca até ela. Sua mensagem: muitos
estrangeiros, muita indulgência
com muçulmanos, austeridade
da UE, um euro sobrevalorizado,
livre comércio e um sistema penal
brando estão destruindo a França.

“Nós estaremos no poder da-
qui a dez anos”, disse ela, em en-
trevistaem 8 denovembro na sede
do partido, emNanterre,nosarre-
doresdeParis.“Osvotosagorami-
gramdaesquerdaparaaFrente,as-
sim como vão da direita para a
Frente. Um ano depois de rejeitar
Nicolas Sarkozy os franceses estão
perguntando ‘qualé a diferença’”.

“A União Europeia é uma ano-

malia, 80% do mundo tem sua
própria liberdade e seu próprio di-
nheiro”, disse ela. “Nós somos os
únicos que fomos deixados sozi-
nhos, pelados, contra os ventos
frios da globalização”.

Le Pen diz que está trabalhan-
do com o Partido da Liberdade, da
Áustria, os Democratas Suecos, o
Vlaams Belang na Bélgica, e o Par-
tido para a Liberdade, de Geert
Wilders, nos Países Baixos, para
criar um bloco anti-UE no novo

Parlamento. Com o desemprego
recorde na era do euro, em cerca
de 11%, sua mensagem é retum-
bante.Elase tornouconvidadafre-
quente de programasde rádio e te-
levisão, nos quais se distancia do
legado de seu pai, Jean-Marie,
que foi condenado ao ostracismo
— e processado — por declarações
minimizando o Holocausto.

Hollande, cujo mandato ter-
mina em 2017, é o presidente me-
nos popular da história moderna
francesa e enfrentará potenciais
retrocessos nas eleições munici-
pais em março e nas eleições do
Parlamento Europeu em maio.

A ênfase de Sarkozy em rela-
ção à imigração e à identidade na-
cional só ajudou Le Pen a subir,
disse Andrea Mammone, profes-
sor de história da Royal Hollo-
way, University of London.

“Sarkozydesempenhouumpa-
pel na legitimização da Frente Na-
cionalaotomar emprestadosmui-
tos temas em uma tentativa de to-
mar seus votos”, disse Mammo-
ne. “Mais do que a Frente Nacional
se deslocando para o centro é todo
o espectro da principal corrente
dadireita francesa que se deslocou
ainda mais para a direita”. Gregory

Viscusi e Mark Deen, Bloomberg New

Fracasso de Hollande
fortalece Le Pen,a líder
da direita francesa

A dívida que
Nouriel Roubini
ainda não pagou

JockFistick/Bloomberg

VincentKessler/Reuters

Marine,líderdaFrenteNacional,quereúneadireitafrancesa:“Estaremosnopoderdaquiadezanos”

TRADIÇÃO

Marine, a filha do veterano direitista Jean-Marie Le Pen, acredita que
pode estar a apenas um ciclo eleitoral de se tornar a presidente da França

Pessimismovoltaàzonado
eurocomcrescimentofraco

noterceirotrimestre

Le Pen trabalha com o
Partido da Liberdade,
da Áustria, os
Democratas Suecos,
o Vlaams Belang na
Bélgica, e o Partido
para a Liberdade,
nos Países Baixos,
para criar um bloco
anti-União Europeia
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Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 nov. 2013, Mundo, p. 26-27.
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