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Economista do CES defende que muitos dos desequil íbrios que existem na Zona Euro são privados e 
que Bruxelas segue o que se faz nos Estados Unidos.  

O economista do CES João Rodrigues considera que “muitos dos desequil íbrios” que existem que Zona Euro “são 
privados”, destacando que nos pa íses do euro “há uma fragmentação das pol íticas sociais e não há um Tesouro e 
uma pol ítica fiscal unificada” 

“O que está a haver é um ajustamento salarial em economias fracas onde não há uma estrutura produtiva forte, 
como acontece na Alemanha”, defendeu o economista do CES – Centro de Estudos Sociais da Universidade de 
Coimbra, no painel “FMI: queda e ascensão de um anjo”, no decorrer da conferência “Portugal 2011:Vir o Fundo ou 
ir ao fundo?”, organizada pelo IDEFF. 

“A pol ítica passa por um ajustamento deflacionário das economias em crise”, defendeu. 

Citando as declarações proferidas por Silva Lopes, que afirmou desta vez ter medo do FMI, João Rodrigues 
contrapôs que “eu desta vez tenho medo é da União Europeia”.  

O “consenso de Washington é hoje o consenso de Bruxelas”, acrescentou. 

Gosto 6230 gostos. Regista-te para veres aquilo de que
os teus amigos gostam.
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