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Economia internacional

PIB do G20 cresce
com disparidades
OCDE
O PRODUTO Interno Bruto (PIB) das
20 maiores economias mundiais
(G20) avançou 0,6% no terceiro trimestre, o que significa a subida de
uma décima face ao trimestre anterior, segundo estimativas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) publicadas ontem.
Apesar do crescimento trimestral, a média do G20 mascara fortes
diferenças entre os países do grupo.
Assim, o crescimento acelerou fortemente no Reino Unido (de -0,4%
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ALEMANHA

Maior porta-contentores do mundo ancorado em Hamburgo

para 1%), nos EUA (dos 0,3% para os
0,7%) e no Brasil (dos 0,2% para os
0,6%). Subiu também em França e
na China. Na União Europeia (UE), o
PIB cresceu 0,1%, após uma contração de 0,2% no trimestre passado.
Em sentido contrário estiveram
as economias do Japão (de 0,0% para -0,9%), África do Sul (dos 0,9%
para 0,3%) e Turquia (dos 1,7% para
0,2%). Face ao mesmo trimestre de
2011, o PIB abrandou para os 2,6%,
que comparam com 2,9%.
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Uma vista interior de uma secção da sala de máquinas do maior navio porta-contentores do mundo, o “CMA CGM Marco Polo”, ancorado no porto de Hamburgo, Alemanha. O navio pode transportar 16 020 TEU (unidade equivalente a 20 pés) e iniciou operações a 7
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de Novembro deste ano sob a bandeira inglesa.

Zona Euro
liberta 34,3 mil
milhões à Grécia
RESGATE
A ZONA Euro desbloqueou ontem
uma nova tranche de 34,3 mil milhões de euros de ajuda à Grécia,
que será paga nos próximos dias,
anunciou o presidente do Eurogrupo, Jean-Claude Juncker.
O anúncio foi feito na conferência de imprensa que se seguiu à reunião de ministros das Finanças da
Zona Euro (Eurogrupo), em Bruxelas, agendada para analisar a operação de recompra da dívida grega.
A nova tranche, no valor de 34,3
mil milhões de euros, contempla 16
mil milhões de euros para recapitalizar os bancos gregos, 7 mil milhões de euros para despesas do Estado e 11,3 mil milhões de euros para cobrir a recompra de dívida.
A recompra da dívida inscreve-se

Mecanismos
de liquidez
até 2014
BANCOS CENTRAIS
O BANCO Central Europeu, a Reserva Federal norte-americana e os
bancos centrais do Canadá, do Reino Unido e da Suíça prolongaram os
mecanismos temporários de liquidez em dólares por mais um ano,
até fevereiro de 2014.
Em comunicado conjunto, os
bancos centrais informaram que estenderam também os mecanismos
que permitem injetar liquidez em
qualquer das moedas destas economias, desde que as condições do
mercado o permitam.
Inicialmente, estes mecanismos
bilaterais tinham validade até fevereiro de 2013.

no plano acordado entre a Zona Euro e o Fundo Monetário Internacional (FMI) para reduzir a dívida pública grega, que terá de baixar de
175% do Produto Interno Bruto
(PIB) em 2016 para 124% em 2020 e
cair para valores abaixo dos 110%
em 2022.
Desde junho que o governo de
Atenas aguardava que esta tranche
de 34,3 mil milhões de euros fosse
desbloqueada.

MARATONA DE REUNIÕES
A reunião do Eurogrupo, na qual participou o ministro das Finanças português,
Vítor Gaspar, realizou-se depois de uma
“maratona” a 27 (Ecofin) para discutir o
mecanismo único de supervisão bancária e antecedeu uma cimeira de chefes de
Estado e de Governo da União Europeia.

Pedidos de
subsídio descem
nos EUA
DESEMPREGO
O NÚMERO de pedidos de subsídio
de desemprego recuou pela quarta
semana consecutiva nos EUA, de acordo com as últimas informações
do Departamento do Trabalho norte-americano.
O ministério registou 343 mil pedidos na semana passada, o nível
mais baixo dos últimos dois meses e
dos mais baixos do ano (menos 29
mil do que na semana anterior).
O Departamento anunciou na semana passada que a taxa de desemprego norte-americana caiu para
7,7% em novembro, o nível mais
baixo dos últimos quatro anos, face
a 7,9% em outubro.

