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Falta de vagas
afeta mais
mulheres
e jovens

-ATENAS- Giorgios Mpitzilis, de 40
anos, que é maître num restau-
rante do bairro de Monastiraki,
comemora um reforço no orça-
mento doméstico: após cinco
anos sem trabalho, sua mulher
está empregada há oito meses.
No país campeão de desempre-
go da Europa, a situação de jo-
vens emulheres émais grave: os
índices desses grupos chegam a
54,8% e 31,4%, respectivamente,
conforme a Eurostat, a agência
de estatísticas da região.
Os empresários têm dificulda-

des para contratar. Kostas Tsiak-
tanis, de 40 anos, dono do hotel
em Plaka, diz que precisaria de
dois funcionários, mas, diante
da carga tributária e da redução
no fluxode turistas, nãopodear-
car com o custo de € 3 mil por
mêsque teria seabrisseas vagas.
Por isso, ele e seu pai trabalham
14 horas por dia, das 7h às 21h.
Conseguir umemprego émes-

mo motivo para celebração.
Quem não tem a mesma sorte,
tenta fazer dinheiro no mercado
informal, como os vendedores
ambulantes,artesõeseartistasde
rua que povoam os pontos turís-
ticos. Ou, como a mulher de
Mpitzilis, quepega emprestadoo
táxi de um amigo para ganhar €
30 transportando turistas. No rá-
dio, ao som de “Take My Breath
Away”, da banda Berlin, trilha do
filme “TopGun”, ela diz que quer
conhecer o Brasil, mas só após
pagar os estudos das duas filhas.
Diante da deterioração dos úl-

timos anos — a crise deixou os
gregos 40% mais pobres do que
eram em 2008 —, a esperança
vemdeprojeçõesdecrescimento
paraeste ano.Aindaque frágil, se
concretizada, a expansãodoPro-
duto Interno Bruto (PIB, conjun-
todebense serviçosproduzidos)
significará amudança de rota do
país, que em 2013 encolheu 4%,
segundo estimativas.
Também há ânimo em torno

da presidência temporária da
União Europeia (UE), que a Gré-
cia assumiu em janeiro emante-
rá por seis meses. Para o país, é
uma oportunidade de resgatar o
prestígio. O premier Antonis Sa-
maras disse que a “Grécia quer
voltar a ser um país como os ou-
tros”. (ValériaManiero) l

Com presidência
temporária da UE, país
tem a esperança de voltar
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Prestes a sair da recessão, Grécia
enfrenta deflação e desemprego
Após 6 anos de PIB negativo, UE e FMI esperam alta de até 0,6% em 2014
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-ATENAS- Kostas Tsiaktanis, de 40
anos, dono de um hotel no tu-
rístico bairro de Plaka, em Ate-
nas, fica em silêncio, fazendo
contas, e dispara: “Tenho 15
amigos desempregados”. Na
Grécia, a taxa desemprego está
em 27,4%, a maior da Europa.

A economia não cresce há seis
anos. Entre 2008 e 2013, perío-
do em que se chegou a discutir
a possibilidade de opaís deixar
a zona do euro, encolheu 25%.
Outro inimigo é a deflação.

Em dezembro, quando os pre-
ços tiveram queda de 1,7%, a
Grécia completou dez meses
de recuo. Em 2013, quase 1%.
— Como não podia fazer

ajustes via taxa de câmbio, por
estar na zona do euro, o cami-
nho foi a deflação. Mas é ruim
para a economia, ummecanis-
mo doloroso de ajuste — diz
Rodolfo Oliveira, economista
da consultoria Tendências.
A deflação alimenta um ciclo

perverso: os consumidores
acham que os preços podem
cairmais e adiamas compras; as

empresas vendemmenos, redu-
zem a produção e o investimen-
to e cortam salários e empregos.
Mas parece haver luz no fim

do túnel. Após anos de sacrifí-
cios, a Grécia pode sair da re-
cessão este ano, preveem o
banco central do país, a União
Europeia e o FundoMonetário
Internacional (FMI), que esti-
mam avanço de 0,5% a 0,6%. l
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Esperança.Omaître GiorgiosMpitzilis comemora: amulher dele encontrou emprego
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