
GRÉCIA: A espiral infernal 

 

 
 
Manifestação em Atenas, em frente ao parlamento, contra as contra-reformas do Governo grego. Os cartazes 
dizem “Não (OXI) à austeridade e à chantagem”. 

 

Cedendo às exigências do FMI e dos outros credores da Grécia, o governo de Tsipras concluiu 

um «acordo de princípio» com o Eurogrupo para a aplicação de novas medidas de austeridade 

atingido os mais pobres. 

 

«Fazei pagar os pobres, eles são mais 

numerosos». É esta a divisa assumida pelo 

governo de Tsipras, às ordens dos credores da 

Grécia – que são o Banco Central Europeu, o 

Mecanismo Europeu de Estabilidade, a Comissão 

Europeia e o Fundo Monetário Internacional. 

Após o ano de 2017 se ter iniciado com 

abaixamento dos salários e das pensões de 

aposentação – assim como novas subidas de 

produtos básicos (tais como os combustíveis, o 

telefone, a televisão, o tabaco, o café e a cerveja – 

o Primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, e o seu 

ministro das Finanças, Euclide Tsakalotos, 

estabeleceram no passado dia 7 de Abril, na 

reunião do Eurogrupo realizada em Malta, um 

«acordo de princípio» com novas medidas de 

austeridade que devem entrar em vigor a partir de 

2019 e 2020. 

Para o Governo grego, este acordo 

corresponde a uma urgência: em Abril, ele deve 

reembolsar 1300 milhões euros (M€) ao BCE e 

4000 M€ em Julho. Desde há longos meses que a 

Grécia e os seus credores tentam pôr-se de acordo 

sobre novas medidas a tomar pelo Governo, em 

troca do desbloquear de uma tranche da «ajuda 

financeira» de 86 mil M€ prometida pelos 

credores em Agosto de 2015. 

 

Baixa das pensões e impostos sobre os rendimentos superiores a 500€ 

  

O acordo de princípio estabelecido a 7 de 

Abril prevê que os cortes das despesas do 

Orçamento do Estado atinjam 2% do PIB, 

repartidos deste modo. 1% deverá ser «ganho» 

cortando mais uma vez nas pensões de 

aposentação. Tratar-se-á da 14ª reforma desde 

2010, ano do primeiro Memorando. A baixa das 

pensões será da ordem de 15%, em média. O outro 

1% será encontrado com novas receitas fiscais, 

que atingirão os mais pobres. O limiar de 

exoneração do imposto sobre o rendimento (IRS) 

baixará de 8600€ para 6000€ por ano. Isto quer 

dizer que um trabalhador ou um aposentado que 

receba mais de 500€ por mês deverá pagar 



impostos, além das numerosas taxas surgidas ao 

longo dos programas de austeridade e da subida 

do IVA (que actualmente é 24%)! 

Havia ainda outras medidas exigidas pelos 

credores e, em particular, pelo FMI – que continua 

a tergiversar sobre a sua participação ou não no 

«plano de ajuda» de 2015. O FMI, que debateu a 

questão da dívida grega aquando da sua reunião da 

Primavera – realizada em Washington, entre 20 e 

22 de Abril – tinha entretanto pedido que os 

credores europeus aligeirassem a dívida grega ou, 

então, que fossem tomadas novas medidas de 

austeridade como garantes do reembolso dos seus 

futuros empréstimos… Ele foi ouvido. O FMI 

pedia, igualmente, reformas do mercado do 

trabalho, facilitando em particular os 

despedimentos colectivos, que passariam a ser 

possíveis para 10% dos efectivos mensais de uma 

empresa, e não de 5% como está actualmente 

estipulado. 

 

Novos sacrifícios programados 
 

O acordo de princípio estabelecido em 

Malta parece responder ao conjunto destas 

exigências, mesmo se «tudo continua ainda por 

concretizar» – como o revela o jornal francês Le 

Monde, no seu site na Internet – e que «novos 

sacrifícios estão perspectivados». Ele acrescenta: 

«Aliás, o ministro das Finanças, Euclide 

Tsakalotos, declarou à saída da reunião do 

Eurogrupo que havia, neste acordo, “coisas que 

irão desagradar aos [Gregos]”.» 

«Coisas» e novos sacrifícios que arriscam 

certamente desagradar e, sobretudo, de ser 

recusadas por um povo já exangue, submetido 

desde há oito anos a curas de austeridade e a 

reformas fiscais incessantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um povo que conseguiu sobreviver em plena 

recessão, alimentada pelo reembolso de uma 

dívida-pretexto – que só serviu para o asfixiar – 

com trabalhadores confrontados a uma taxa de 

desemprego de 23% (a mais alta da Europa, 

segundo os dados do Eurostat de Fevereiro de 

2017) e com agricultores que se revoltam perante 

novas subidas de taxas que actualmente já são 

impossíveis de pagar… 


