
Temos mantido
nossas políticas
do euro. Isso precisa
permanecer nos
interesses da
Alemanha e do
nosso futuro”

“

WolfgangSchaeuble
Ministro das Finanças
da Alemanha

A zona do euro ainda é uma fon-
te considerável de risco à econo-
mia mundial e precisa fazer
mais para colocar seu sistema
bancário em uma base saudá-
vel, advertiu o economista-che-
fe da Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE), Pier Carlo Pa-
doan. Em conferência, ontem,
em Portugal, Padoan disse que a
zona do euro irá contrair nova-
mente neste ano e que a econo-
mia mundial em geral está sain-
do da recessão lentamente, mas
ainda está longe de um cresci-
mento sustentável.

“Na zona do euro, muitos ban-
cos permanecem fracamente ca-
pitalizados”, disse ele. “Acha-
mos que muito mais tem que ser
feito para levar o sistema bancá-
rio a uma condição saudável,
sem o que as reformas estrutu-
rais não irão garantir o suficien-
te. Precisamos que todas as polí-
ticas sejam ativadas”.

Autoridades da União Euro-
peia disseram que a Alemanha es-
tá trabalhando em um plano que
irá fazer a união bancária avan-
çar sem mudar a legislação exis-
tente da União Europeia (UE), po-
tencialmente removendo um
grande obstáculo à conclusão do
ambicioso projeto.

Padoan disse que enquanto
perseguem a consolidação estru-
tural em 2014, os países da zona
do euro devem permitir que os
estabilizadores automáticos da
economia -termo utilizados por
economistas para os itens do or-
çamento como gastos sociais e
cortes de impostos que aliviam
as flutuações no crescimento
econômico - trabalhem, à medi-
da que os países focam no comba-
te às altas taxas de desemprego.

Mas apesar dos alertas de len-
ta recuperação e riscos, ele disse
que o risco sistêmico e as chan-
ces de fragmentação no bloco de
moeda única estão diminuindo e
que o crescimento deve retornar
para muitos países, incluindo
Portugal, no próximo ano. “Não
há dúvida de que a economia por-
tuguesa está melhorando”, disse
ele a repórteres.

Política da Alemanha para
a Eurozona não deve mudar
O ministro das Finanças da Ale-
manha, Wolfgang Schaeuble, si-
nalizou que o país não irá mudar
o rumo de suas políticas para a
zona do euro após a reeleição da
chanceler Angela Merkel, com
os conservadores garantindo o
melhor resultado eleitoral em
mais de duas décadas, no domin-
go, embora sem conseguir maio-
ria absoluta no Bundestag.

“Temos mantido nossas políti-
cas do euro. Isso precisa permane-
cer nos interesses da Alemanha e
do nosso futuro”, disse ele em en-
trevista ao jornal regional Leipzi-
ger Volkszeitung, na qual descre-
veu Merkel como “uma das perso-
nalidades centrais da Europa”.

Apesar da vitória na eleição,
Merkel carece de uma maioria
absoluta no Parlamento e deve
formar uma “grande coalizão”
com os sociais-democratas da
oposição, que defendem mais ini-
ciativas para estimular o cresci-
mento econômico.

Isso tem levantado esperan-
ças entre alguns governos da zo-
na do euro, especialmente no
sul, de que um novo governo lide-
rado por Merkel possa dar me-
nos foco a dolorosas medidas de
austeridade para superar a crise
da dívida do bloco.

Questionado se haveria mais
dinheiro para o crescimento e
empregos no sul da Europa,
Schaeuble — o principal defen-
sor dos cortes de gastos e aumen-
tos de impostos — afirmou que
políticas financeiras sensatas e
reformas estruturais, e não défi-
cits mais elevados, são a melhor
maneira de conseguir isso. “Paí-
ses com sólido cenário financei-
ro têm um desenvolvimento da
economia melhor e mais susten-
tável”, enfatizou.

“A Espanha é um bom exem-
plo disso, mas a Grécia também
está no caminho certo”, afirmou
ele, referindo-se às recentes me-
lhoras em alguns indicadores de
duas das economias mais fracas
da zona do euro.

A Espanha, afundada na reces-
são há quase dois anos, sairá dela
no terceiro trimestre com um
crescimento do PIB de 0,1% a
0,2%, garantiu, ontem, o chefe
do governo espanhol, Mariano
Rajoy, em uma entrevista ao
Wall Street Journal.

“A Espanha saiu da recessão,
mas não da crise”, declarou Rajoy
ao jornal norte-americano, antes
de acrescentar que “a tarefa ago-
ra é alcançar uma reativação vigo-
rosa que nos permita criar empre-
go”, em um país com uma taxa de
desemprego recorde (26,3%).

Rajoy já adiantou que o cresci-
mento deve ser de 0,5% a 1% em
2014, melhor que os 0,5% previs-
tos até agora. No entanto, em ter-
mos de emprego “a melhora vai
chegar pouco a pouco”, adver-
tiu. Agências
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OCDE adverte que
zona do euro ainda
é fonte de risco
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Economista-chefe da entidade diz que é preciso fazer mais para

colocar todo o sistema bancário do bloco em uma base saudável
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Papa volta a atacar o trabalho escravo
O papa Francisco pediu aos países que acolham e respeitem os

refugiados, sem tratá-los como “peões no tabuleiro de xadrez da

humanidade”. O papa também repetiu sua condenação ao “trabalho

escravo” e ao tráfico humano. “O desenvolvimento não pode ser

reduzido só ao crescimento econômico, muitas vezes obtido sem

um pensamento pelos pobres e vulneráveis”, disse o pontífice.

GiampieroSposito/Reuters

Os trabalhadores gregos do setor
público entraram em greve, on-
tem, pela segunda vez em uma se-
mana, provocando o fechamento
de escolas e deixando os hospitais
com equipes mínimas, enquanto
os inspetores dos credores interna-
cionais da Grécia (Fundo Monetá-
rio Internacional, Banco Central
Europeu e União Europeia) ava-
liam se o país está atingindo suas
metas de resgate.

As contratações no setor públi-
co são há muito tempo considera-
das como sujeitas ao apadrinha-
mento político e os credores da
Grécia já disseram que não libera-
riam mais recursos a não ser que
Atenas promova uma reforma no
aparelho estatal, acusado de ser
perdulário e corrupto.

De policiais municipais a pro-
fessores, trabalhadores começa-
ram uma paralisação de 48 horas
contra os planos de demissões no
setor público, e protestam tam-
bém por causa do assassinato de
um rapper anti-racista por um
simpatizante do partido Aurora
Dourada, de extrema-direita.

A Adedy, união de sindicatos
do setor público, organizadora da

paralisação, disse que os esforços
do governo para reduzir o tama-
nho do serviço público, com 600
mil funcionários, sob as ordens
do plano de resgate dos credores
para a Grécia é “o plano mais
cruel” para eliminar direitos dos
trabalhadores.

O governo apelidou o plano co-
mo “plano de mobilidade”, o que
significa que os funcionários de-
vem encontrar trabalho em outro
departamento por um menor salá-
rio ou serem demitidos.

O plano que prevê 4.000 demis-
sões antes do fim de 2013 (2.600
deles na televisão pública) e a

transferência de função de 25.000
funcionários (12.500 deles antes
do fim de setembro).

Por sua vez, os professores do
ensino médio seguem com uma
greve que começou no último dia
16. Na segunda-feira duas institui-
ções de ensino, a Escola Politécni-
cae aUniversidade de Atenas, tam-
bémcomeçaramumagreveeanun-
ciaram que levariam ante os tribu-
nais a reforma do serviço público.

Os representantes da troica de
credores começaram no domingo
uma nova análise das contas públi-
cas, determinante para conceder
outra parcela de ajuda em forma
de um empréstimo de um bilhão
de euros.

Antes da visita dos inspetores,
o ministro grego das Finanças,
Yannis Stournaras, comemorou a
primeira queda trimestral do de-
semprego no país em quase qua-
tro anos, junto com uma queda
menor do PIB.

“Sinais de uma recuperação,
agora, estão evidentes”, afirmou.
De acordo com o ministro, a eco-
nomia encolheu 3,8% no segundo
trimestre na comparação com o
ano anterior. Agências

Gregos reiniciam greve
contra as demissões
exigidas pelos credores

EricPiermont/AFP JohnKolesidis/Reuters

Os credores da
Grécia já disseram
que não vão liberar
mais recursos ao país se
Atenas não promover
uma reforma no
aparelho estatal,
acusado de ser
perdulário e corrupto

”POBRES E VULNERÁVEIS”

Enxugamento do funcionalismo público é uma das exigências da troika (FMI,
BCE e UE) para a liberação de novas parcelas do resgate financeiro do país

PierCarlo
Padoan:
muitos

bancosainda
permanecem
fracamente

capitalizados

Paralisaçãode48horasnaGrécia,asegundaemumasemana,deixahospitaiseescolassemfuncionar
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 set. 2013, Mundo, p. 26-27.
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