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Economia B9

Economia dos EUA reage com 175 mil novas vagas
Alguns economistas acham que resultado de maio poderia levar o Fed a reduzir o volume de dinheiro injetado no sistema bancário ainda neste ano
WASHINGTON

Os empregadores dos Estados Unidos aceleraram as
contratações em maio, o que
é um sinal positivo de reação
da economia e poderia levar
o Federal Reserve (Fed, o banco central do país) a começar
a reduzir o volume de dinheiro injetado no sistema bancário ainda neste ano.
Os Estados Unidos abriram
175 mil vagas em maio, pouco
acima da mediana das estimativas de pesquisa da Reuters, de

UE rebate FMI
e expõe divisão
na troica
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O comissário de Assuntos EconômicosdaUniãoEuropeia,Olli Rehn, reagiu a críticas feitas
pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) pela maneira como a Comissão Europeia tratou
do programa de ajuda financeira à Grécia. “Não acho justo que
o FMI tente lavar suas mãos e
jogar a água suja sobre ombros
europeus”, afirmou Rehn em
conferência em Helsinque.
Na quarta-feira, o FMI divulgou um relatório no qual admite ter cometido erros de julgamento no caso da Grécia, mas
diz que a Comissão Europeia
também teve parte da culpa.
Com o Banco Central Europeu
(BCE), as duas instituições
compõem a chamada troica,
que administra os pacotes de
ajuda financeira para Grécia, Irlanda, Portugal e Chipre.
O relatório do FMI e a reação
de Rehn levantam dúvidas sobre o histórico da atuação da
troica e sobre a perspectiva de
uma cooperação futura.
Em entrevista ao Wall Street
Journal, também concedida ontem, Rehn disse que a ComissãoEuropeiacontinuaráatrabalhar com o FMI na gestão dos
programas de ajuda, já que essa
é a vontade dos países da zona
do euro. “Continuaremos a trabalhar de modo a apoiar os países vulneráveis, conforme os
países-membros afirmaram de
maneira clara que o FMI é parte
dessasoperações.Ditoisso,precisamos refletir sobre os métodos de trabalho da troica”, disse
o comissário.
Ele também afirmou que está
“emcontatoconstantecomChristine Lagarde”, a diretora-gerente do FMI, mas recusou-se a
responder se eles conversaram
sobre o relatório.
Vários funcionários europeus disseram que o FMI não
alertoua Comissão Europeiade
que divulgaria o relatório, nem
enviou uma cópia à comissão,
mesmo depois de seu conteúdo
ter sido divulgado pelo Wall
Street Journal. A comissão teve
de esperar para ler o documento quando o FMI o disponibilizou na internet, na noite de
quarta-feira.
O relatório do FMI diz ainda
que a UE não conseguiu impor
disciplinafiscalaospaísesdazonadoeuro,enãotinhaexperiência em gestão de crises. Segundo o documento, a Comissão
Europeia estava mais “preocupada em ater-se às normas da
UE” do que em promover reformas estruturais voltadas à promoção do crescimento.
Rehn rejeitou essas acusaçõesedefendeu opessoal técnico da Comissão Europeia. “Tenho orgulho de trabalhar com
esses economistas e funcionários”, disse o comissário, acrescentando que a UE vai produzir
seuprópriorelatório sobreopacote de ajuda à Grécia “no momento oportuno”. / DOW JONES
NEWSWIRES

● Crítica

Um dos principais itens do relatório do FMI é a afirmação de que
a reestruturação da dívida da Grécia, em maio de 2012, aconteceu
tarde demais, o que prejudicou a
própria Grécia.
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B9.

170 mil, segundo dados do Departamento de Trabalho.
A taxa de desemprego subiu
0,1 ponto porcentual, para
7,6%, com o aumento dando
um sinal relativamente otimista, já que se deve ao fato de mais
trabalhadores entrarem na força de trabalho.
Alguns economistas avaliam
que os dados apoiam a visão de
que o Federal Reserve pode reduzir suas compras de estímulos já em setembro, mas outros
achamqueobancocentralamericano não fará esses movimen-

to até o ano que vem.
De qualquer modo, maio foi
o terceiro mês seguido em que
as vagas fora do setor agrícola
cresceram menos de 200 mil.
“(O resultado) não é ótimo,
mas é bom. Ele deixa as conversas de redução (do estímulo do
Fed) sobre a mesa”, disse o economista-chefe da ITG, Steve
Blitz, em Nova York.
AutoridadesdoFedtêmsugerido que podem estar perto de
reduzir as compras de títulos,
apesar do modesto crescimentoeconômico,quenãodeveace-

lerar até o fim do ano, quando o
pesodos cortes de gastos do governo começar a enfraquecer.
Oscortes no orçamento levaram ao congelamento de contratações em muitas agências
dogoverno. Os postos de trabalho do governo foram reduzidos em 3 mil em maio. Cerca de
4,4 milhões de americanos estão desempregados há mais de
seis meses, 3 milhões a mais
que nos níveis pré-recessão.
Quanto maior for o tempo
que os trabalhadores estiverem sem emprego, maiores são
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4,4 milhões
estão desempregados há
mais de seis meses

7,6%

foi a taxa de desemprego
do país em maio

175 mil

vagas foram criadas em maio

os riscos de não estarem mais
aptos ao trabalho. Isso pode
causardanoduradouroàeconomiaevemalimentandoa urgência dos esforços do Fed para estimular a economia.
Mesmo assim, o ritmo de
crescimento de empregos está
bem perto da média para os 12
meses anteriores. Durante esse
período, a taxa de desemprego
caiu cerca de 0,5 ponto porcentual e o número dos desempregados a longo prazo teve queda
de cerca de 1 milhão de pessoas.
/ REUTERS

