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A Grécia definiu um pacote de
medidas de austeridade para re-
duzir o déficit orçamentário do
país nos próximos dois anos, dis-
se ontem o ministro de Finanças
grego, Yannis Stournaras. “Fe-
chamos um pacote (de medi-
das), mas faremos uma reunião à
noite (ontem) para definir a
coordenação e o cronograma pa-

ra as ações”, disse o ministro
após reunião de duas horas com
o primeiro-ministro grego, Anto-
nis Samaras.

A Grécia está se esforçando pa-
ra cortar€13,5 bilhões em gastos
a serem implementados em 2013
e 2014 para trazer o déficit orça-
mentário do país abaixo de 3%
do Produto Interno Bruto (PIB)
no prazo de dois anos, conforme
prometido aos credores interna-
cionais.

Uma reunião estava progra-
mada para a noite de ontem en-
tre Samaras e os líderes dos ou-
tros dois partidos que integram
a coalizão de governo para che-
gar a um acordo final sobre os
cortes orçamentários, antes da

visita da missão da troica – for-
madapor representantes do Fun-
do Monetário Internacional
(FMI), Banco Central Europeu
(BCE) e Comissão Europeia – na
próxima semana.

Esses cortes, entre outras re-
formas, são uma precondição pa-
ra a Grécia receber a próxima
tranche de ajuda financeira ex-
terna, no valor de€ 31 bilhões.

A delegação da troica deverá
retornar a Atenas na próxima se-
mana para avaliar o progresso do
país nos seus esforços de refor-
ma. A expectativa é que o veredi-
to seja divulgado até o começo
de outubro, antes da reunião dos
ministros de Finanças da zona
do euro marcada para 8 de outu-

bro, em Bruxelas, onde deverá
ser decidida a liberação dos re-
cursos de ajuda à Grécia.

Plano. Ainda ontem, o ministro
do Desenvolvimento, Costis
Hatzidakis, anunciou que o país
planeja estabelecer “zonas eco-
nômicas especiais” para atrair in-

vestimento privado e ajudar a ti-
rar sua endividada economia da
depressão.

As zonas ofereceriam aos in-
vestidores vantagens adminis-
trativas e tributárias. O governo
grego já está mantendo negocia-
ções com a Comissão Europeia
para obter seu aval a essa iniciati-

va, disse o ministro. “Nós acredi-
tamos que essas zonas vão esti-
mular a economia real por cria-
rem um regime especial para
atrair investimento e gerar ex-
portações.”

O anúncio ocorre num mo-
mento em que a Grécia se esfor-
ça para erguer sua frágil econo-
mia, agora no quinto ano conse-
cutivo de recessão. Zonas econô-
micas especiais já foram adota-
das antes por países em desen-
volvimento, com destaque para
a China, com o objetivo de esti-
mular o crescimento.

Reformas estruturais, como
cortes de salários, estão previs-
tos no plano de resgate da União
Europeia e FMI para evitar um
caótico calote e possível saída da
zona do euro. Mas o governo gre-
go critica o plano dos credores
por ter excessivas medidas de
austeridade e poucas destinadas
à recuperação econômica. / DOW
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Aposentados alemães voltam a trabalhar

Grécia fecha proposta para
cortes de€13,5 bi nos gastos

O número de aposentados ale-
mães que têm um emprego
cresceu consideravelmente
nos últimos dez anos, segun-

do dados oficiais. Os especialistas têm
explicações diferentes quanto aos moti-
vos desse fenômeno. Para alguns, ele se
deve ao fato de que as aposentadorias já
não são mais suficientes para viver; al-
guns afirmam que há outras razões, co-
mo o desejo de continuar exercendo al-
gum tipo de atividade.

Desde 2000, o número de aposenta-
dos que trabalham nos chamados mi-
niempregos – ocupações em tempo par-
cial com remuneração de até € 400
(US$ 500) por mês – subiu nada menos
que 60%, para 761 mil. Isso inclui 120
mil pessoas que, no ano passado, ti-
nham 75 anos ou mesmo mais.

Além disso, o número de aposentados
em empregos que pagam mais de€ 400
– e que devem contribuir para a segurida-
de – quase dobrou desde 1999, para cer-
ca de 154 mil, no ano passado. Mais de
50% destes, ou cerca de 80 mil, tinham
ocupações em tempo integral. Os dados
não incluem aposentados autônomos.

Os números foram divulgados ontem
pelo jornal Süddeutsche Zeitung e se ba-
seiam em dados oficiais apresentados
em resposta a uma inquirição dos parti-
dos de esquerda da oposição.

São vários os motivos pelos quais os
idosos continuam trabalhando, e as or-
ganizações sociais acreditam que o fato
pode ser decorrência da queda do valor
das aposentadorias. Em 2000, a aposen-
tadoria média percebida por um traba-
lhador que contribuíra para a Previdên-

cia durante pelo menos 35 anos era em
média € 1.021 mensais. Em 2011, parte
em consequência das rigorosas refor-
mas aprovadas por Gerhard Schroeder,
o predecessor de Angela Merkel, o valor
caiu para€ 953.

Mas Holger Schaefer, especialista em
mercado de trabalho do Instituto da
Economia Alemã, vinculado às federa-
ções patronais, disse que há outros moti-
vos pelos quais essas pessoas conti-
nuam trabalhando. Segundo ele, a pes-
quisa mostrou que grande proporção
de aposentados é de pessoas com quali-
ficações relativamente elevadas. “Isso
sugere que, em muitos casos, a necessi-
dade financeira pode não ser a principal
motivação”, afirmou ao Süddeutsche.

Ultike Mascher, presidente do maior
grupo alemão VdK, que defende os inte-

resses dos aposentados, discorda.
“No caso das 120 mil pessoas em mi-
niempregos, acima dos 75 anos, não
são os professores universitários que
querem continuar trabalhando. São
os aposentados que entregam jor-
nais, arrumam as prateleiras nos su-
permercados e exercem ocupações
pouco atraentes para melhorar suas
magras aposentadorias.”

O Ministério do Trabalho alemão
destacou que a queda do valor das
aposentadorias não significa necessa-
riamente uma queda do padrão de vi-
da. Segundo o ministério, nos últi-
mos anos, outras fontes de renda, co-
mo o retorno de eventuais investi-
mentos ou o rendimento de um fun-
do de pensão, passaram a ter mais
importância para os aposentados.

Draghi não vai a reunião anual de BCs
Presidente do Banco Central Europeu estaria envolvido em novo plano de compra de títulos para combater a crise da dívida na Europa

Motivo pode ser o valor das
aposentadorias, que já não
seria suficiente para viver, ou
mesmo o desejo de continuar
a exercer alguma atividade
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O presidente do Banco Cen-
tral Europeu (BCE), Mario
Draghi, não vai participar do
encontro anual de membros
de bancos centrais em Jack-
son Hole no fim desta semana.
Esperava-se que Draghi dis-
cursasse no encontro, mas a
reunião no Estado americano
de Wyoming acontece no mo-
mento em que as autoridades
do BCE estão elaborando os
detalhes de um novo plano de
compra de títulos para comba-
ter a crise da dívida.

Draghi ajudou o euro a sobrevi-
ver no mês de agosto. A pergunta
é: conseguirá salvá-lo em setem-
bro? Este mês, o presidente do
BCE não deu a menor importân-
cia ao pessimismo dos operado-
res internacionais, convencidos
de que o projeto da moeda única
europeia estava entrando em co-
lapso.

“É inútil apostar contra o eu-
ro. É inútil vender posições em
euros no mercado futuro”, disse
em uma coletiva no dia 2, uma
semana depois de bradar ao mun-
do que o BCE faria tudo o que
fosse necessário para salvar a
união do euro.

Os investidores, ou pelo me-
nos os que se aventuraram nos
mercados pouco negociados nes-
te mês, ficaram atentos.

Desde o dia 2, o euro vem apre-
sentando uma valorização de
3,1% em relação ao dólar. E o que
é mais notável, ações e títulos afe-
tados pelo mercado subiram ver-
tiginosamente, porque os pessi-
mistas correram para zerar suas
apostas negativas, e até mesmo
alguns operadores avessos ao ris-
co preferiram ir em busca dos ati-
vos que anteriormente haviam
desprezado.

Entretanto, será o mês de se-
tembro que testará de fato a cora-
gem demonstrada por Draghi pa-
ra fazer o mercado se mexer. No
próximo mês, ele sofrerá fortes
pressões para fornecer detalhes
específicos do seu plano destina-
do a respaldar os membros mais
fracos da zona do euro compran-
do os títulos de suas dívidas.

O primeiro grande teste pode-

rá ocorrer no dia 6 de setembro,
quando o Conselho Diretor do
BCE se reunir. Depois disso, Dra-
ghi, mais uma vez, fará uma cole-
tiva para tentar explicar o que o
banco central fez ou deixou de
fazer. Os operadores pessimis-
tas deverão, mais uma vez, estre-
mecer a qualquer sinal de hesita-
ção do BCE.

Além disso, teme-se que a Ale-
manha se recuse a dar à Grécia o
tempo e os recursos imprescindí-
veis para reduzir o seu endivida-
mento, que poderá expulsá-la do
bloco monetário do euro. E há
também a possibilidade de que
uma decisão da Corte Constitu-
cional da Alemanha, prevista pa-
ra o dia 12 de setembro, determi-
ne o não envolvimento da Alema-
nha no novo fundo de ajuda da
região, o Mecanismo Europeu
de Estabilidade (MEE).

Divisão. O cisma nos círculos
políticos europeus acabou sen-
do revelado nos últimos dias.
Em uma entrevista à revista Der

Spiegel, publicada no domingo,
o presidente do banco central
alemão, Jens Weidmann, que
também faz parte do Conselho
Diretor do BCE, criticou energi-
camente a ideia de uma interven-
ção do banco europeu nos merca-
dos de títulos.

Mas na segunda-feira, Joerg
Asmussen, membro alemão do
Conselho Executivo do BCE,
que foi colega de Weidmann no

governo da chanceler Angela
Merkel, disse em um discurso
em Hamburgo que o BCE preci-
sa comprar títulos para estabili-
zar os mercados da dívida.

As apostas para Draghi são tão
elevadas que, ontem, o BCE
anunciou que ele decidira cance-
lar sua participação na reunião
anual dos presidentes de bancos
centrais globais no fim desta se-
mana, alegando estar assoberba-
do de trabalho.

Apesar das incertezas, até os
mais acirrados pessimistas em
relação ao euro agora parecem
dispostos a dar a Draghi o benefí-
cio da dúvida. E se ele conseguir
sustentar sua posição no merca-
do, terá resolvido um problema
que atinge o cerne desta prolon-
gada crise do euro: como conven-
cer os operadores a comprarem
e segurarem ações e títulos deno-
minados em euros das econo-
mias de maior risco da região.

“Vocês não vão voltar para a
lira ou para a dracma ou seja lá o
que for”, declarou Draghi na mes-

ma coletiva no início de agosto.
Referindo-se à moeda ante-

riormente em vigor em seu país
de origem, a Itália, e colocando-a
no mesmo nível da combalida
Grécia, Draghi – que teve um pa-
pel fundamental na criação do
euro – assinalou que estava to-
mando o ceticismo dos pessimis-
tas em termos pessoais.

Ação. Do ponto de vista dos
mercados financeiros, ele mos-
trou ter grande poder de fogo ao
sugerir que o BCE poderá com-
prar os títulos de países como Es-
panha e Itália, se estes se com-
prometerem a cumprir as rigoro-
sas medidas destinadas a redu-
zir os déficits e a reestruturar
suas economias.

Desde que Draghi tomou as ré-
deas do BCE em Frankfurt, no
fim do ano passado, os investido-
res apostam que ele não conse-
guirá convencer o maior finan-
cista da zona do euro, o BC da
Alemanha, a apoiar qualquer for-
ma de compra sustentada de títu-
los porque seria considerada
uma ajuda a governos dados a
gastos descontrolados.

Entretanto, atualmente vem
se espalhando a percepção de
que Draghi pode estar perto de
convencer a Alemanha de que al-
guma forma de intervenção do
banco central – por exemplo,
comprometendo-se a comprar
títulos espanhóis ou italianos
quando eles subirem acima de
determinado juro – pode se justi-
ficar. O desafio é apresentá-la
simplesmente como mais um
passo rumo à união fiscal se os
membros da zona do euro em
grave dificuldade cederem a Bru-
xelas uma parte maior do contro-
le sobre seus orçamentos. /
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Blog. Terceiro maior banco
francês tenta sair da Grécia
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Trabalho duro. Desde o início do mês, Mario Draghi vem fazendo sucessivas e fortes declarações ao mercado defendendo a união monetária europeia

Austeridade. Antonis Samaras tenta definir mais cortes

● Guardião do euro

MARIO DRAGHI
PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL
EUROPEU EM DECLARAÇÕES
FEITAS NO INÍCIO DO MÊS
“É inútil apostar contra
o euro. É inútil vender
posições em euros no
mercado futuro.”

“Vocês não vão voltar para
a lira ou para a dracma ou
seja lá o que for.”

Primeiro-ministro deveria
se reunir na noite
de ontem com partidos
da coalizão do governo
para aparar arestas
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 ago. 2012, Economia & Negócios, p. B4.




