
Aproblemáticaeconomia italiana, a
terceiramaior dazona doeuro,
depoisda AlemanhaeFrança,
estagnou no terceirotrimestre,após
doisanos decontração,mostraram
dadosrevisadosdivulgadosontem.

A estimativa de 0,1% de
contração em comparação com
o trimestre anterior foi revisada
para cima, com novos dados
também mostrando que a

economia encolheu 1,8% em 12
meses, em vez dos 1,9% anteriores.

A Itália saiu de uma profunda
crise política, mas ainda está
enfrentando um período de
grandes reformas estruturais para
combater uma enorme dívida.

Ofim de um período de dois
anos consecutivos de contração
se soma a outros dados oficiais
quemostraram que aprodução

industrial subiu mais que o
esperado, 0,5% em outubro.
“Isso significa que de um jeito
ou de outro, arecuperação está
voltandorefletindoaproduçãode
muitos setores”, disseo ministro
do Emprego, Enrico Giovanni.

O governo prevê que a
economia deve começar a
crescer no final do ano e se
expandir 1,1% em 2014. AFP

Vamos ver qual
é a melhor opção
para Portugal:
se é seguir o bom
exemplo da Irlanda,
que é um muito bom
exemplo, ou negociar
qualquer outro tipo
de plano seguro”

“

AntónioPiresdeLima
Ministro da Economia de Portugal

Portugal decidirá como sair do
seu resgate de três anos quando es-
tiver claro que a execução do seu
orçamento para 2014 está no cami-
nho certo e que o crescimento da
economia se estenderá para o pri-
meiro trimestre do próximo ano,
avalia o Ministro da Economia, An-
tónio Pires de Lima.

“A prioridade do governo deve-
ria ser a de executar este orçamento
e provar que a economia vai crescer
durante o primeiro trimestre”, dis-
se o ministro português segunda-
feira em entrevista na sede da
Bloomberg,emNovaYork. “Depois
dissovamosverqual éamelhorop-
ção para Portugal: se é seguir o bom
exemplo da Irlanda, que é um mui-
to bom exemplo, ou negociar qual-
quer outro tipo de plano seguro”.

A Irlanda, que neste mês será o
primeiro dos países resgatados da
zona do euro a sair de um progra-
ma de resgate, disse no mês passa-
do que não procuraria uma linha
de crédito preventiva como escudo
depois do final do financiamento
deemergência. Essa linha decrédi-
to poderia ter servido de modelo
para Portugalantes que seu progra-
ma de resgate termine em junho de
2014, segundo investidores e fun-
cionários do governo português.

A economia de Portugal, con-
quanto mais fraca que a da Irlanda,
registrou seu segundo trimestre
consecutivo de crescimento nos
três meses finalizados em setem-
bro, após a pior recessão no país em
pelo menos um quarto de século. O
PIB cresceu 0,2% em relação ao se-
gundo trimestre, informou o Insti-
tuto NacionaldeEstatística, confir-
mando seu relatório preliminar.

As exportações tiveram um pa-
pel menor no terceiro trimestre
do que nos três meses anteriores,
quando o PIB cresceu 1,1%, ao pas-
so que a demanda doméstica caiu

a um ritmo menor, disse o institu-
to. Embora o governo tenha se fo-
cado nas exportações e o plano es-
tratégico do Ministério da Econo-
mia para 2014-2020 requeira um
crescimento “gradual” no consu-
mo privado, o gasto das famílias é
importante, disse Pires de Lima.

O orçamento de Portugal para
2014 prevê 3,2 bilhões de euros
em ajustes de gastos, depois de de-
pender de aumentos impositivos
nos anos anteriores para reduzir o
déficit orçamentário. Pretende-
se reduzir a brecha de 5,5% do PIB
estimado para 2013 para 4% no
ano que vem.

O interesse dos investidores nas
empresas portuguesas mostra que
a imagem de Portugal está melho-
rando, o que é um bom presságio
para sua capacidade de emitir dívi-
das quando o resgate terminar, dis-
se Pires de Lima. Ele citou a venda
da parte do Estado de 70% da CTT-
Correios de Portugal, na qual fo-
ram vendidas ações no topo da fai-
xa de preços em uma abertura de
capital, e lembrou o rali do índice
PSI-20dabolsadeLisboa, quecres-
ceu 16% desde o final de junho.

“Provavelmente Portugal seja,
agora, o país mais legal da Europa
quanto aos investimentos”, disse
o ministro. “A forma como Portu-
gal é visto hoje é muito diferente
da forma com que era visto há oito
ou nove meses”.

O mandato do primeiro-minis-
tro Pedro Passos Coelho termina
em 2015 e ele tem o apoio do seu
Partido Social-democrata e de um
partido menor, o conservador
CDS. Juntos, possuem a maioria
das cadeiras no parlamento. Os So-
cialistas são o maior partido oposi-
tor e solicitaram o resgate em abril
de 2011 antes de perderem as elei-
ções em junho do mesmo ano. Jim

Silver, BloombergNews

MUNDO▲

Economia italiana fica estável no trimestre

MarioProença/BloombergSimonDawson/Bloomberg

Portugal estuda como seguir
o ‘bom exemplo’ da Irlanda

Passos
Coelho: fim
domandato,
em2015,
podecoincidir
comofim
doresgate

País prepara a saída do resgate, em 2014, caso a economia continue se recuperando no próximo trimestre
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 dez. 2013, Empresas, p. 28.


	BRAECO1-01__11-12-13
	BRAECO1-02__11-12-13
	BRAECO1-03__11-12-13
	BRAECO1-04__11-12-13
	BRAECO1-05__11-12-13
	BRAECO1-06__11-12-13
	BRAECO1-07__11-12-13
	BRAECO1-08__11-12-13
	BRAECO1-09__11-12-13
	BRAECO1-10__11-12-13
	BRAECO1-11__11-12-13
	BRAECO1-12__11-12-13
	BRAECO1-13__11-12-13
	BRAECO1-14__11-12-13
	BRAECO1-15__11-12-13
	BRAECO1-16__11-12-13
	BRAECO1-17__11-12-13
	BRAECO1-18__11-12-13
	BRAECO1-19__11-12-13
	BRAECO1-20__11-12-13
	BRAECO1-21__11-12-13
	BRAECO1-22__11-12-13
	BRAECO1-23__11-12-13
	BRAECO1-24__11-12-13
	BRAECO1-25__11-12-13
	BRAECO1-26__11-12-13
	BRAECO1-27__11-12-13
	BRAECO1-28__11-12-13
	BRAECO1-29__11-12-13
	BRAECO1-30__11-12-13
	BRAECO1-31__11-12-13
	BRAECO1-32__11-12-13



