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Últimas Notícias

Mais Lidas

CNE proíbe envio de propaganda política por

telefone e e-mail

Criadora do “Magalhães” acusada de fraude

fiscal

Quatro grandes incêndios em dia de muitas

ocorrências

Veículo de peritos da ONU na Síria atingido por

atiradores

Mais de cinco mil condutores apanhados em

Funeral de António Borges realiza-se às 14h00

Ultrapassagem pode ter causado acidente que

matou sete pessoas no IC1

Sete mortos em colisão frontal perto de

António Borges chefia processo de privatizações

Áudio As críticas
de Marc Roch

Correspondente financeiro
do jornal "Le Monde" em
Londres considera ainda
que levanta conflito de
interesses a escolha de
António Borges para chefiar
o processo de privatizações
em Portugal.
31-05-2012 20:00 por Sandra Afonso
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SAIBA MAIS

Passos garante que
Governo não vai baixar
salários

PCP contra proposta de
António Borges de
baixar salários

Sector empresarial do
Estado duplica prejuízos

Passos garante que não
há "incompatibilidade"
nos cargos de António
Borges

PCP pede demissão de
António Borges como
consultor de
privatizações

Ex-director do FMI vai
ser comissário do
Governo para a “troika”

“O FMI disse-me que se livraram dele [António Borges]
porque não estava à altura do trabalho e agora chego a Lisboa
e descubro que está à frente do processo de privatização. Há
perguntas que têm de ser feitas”, defende o correspondente
financeiro do “Le Monde” em Londres, em entrevista à
Renascença.

Marc Roche é o autor de um livro, já premiado, que conta a
história da Goldman Sachs e de como este banco dirige o
mundo. Na obra são denunciadas as estreitas relações entre a
banca e o poder. O correspondente diz que António
Borges, ex-quadro da Goldman Sachs e ex-director do Fundo
Monetário Internacional (FMI) para a Europa, surge neste
tabuleiro como um peixe pequeno, mas que levanta sérias
reservas tendo em conta a tarefa que tem agora em mãos. 

António Borges foi nomeado por Pedro Passos Coelho para
chefiar o processo de privatizações. “O senhor Borges estava
fora do meu radar quando escrevi o livro, nunca tinha ouvido
falar”, admite Marc Roche, que apenas tomou conhecimento

do economista “quando se demitiu do FMI”.

Questionado se ficou surpreendido com a nomeação de António Borges para a questão
das privatizações, Marc Roche admite que não. “Vejo gente da Goldman Sachs a
aparecer por todo o lado em posições de poder, faz parte da marca do banco.”

“Aqui, o senhor Borges é um peixe pequeno, comparado com Mario Draghi, o presidente
do Banco Central Europeu, que trabalhou na Goldman Sachs, com Mário Monti, o
primeiro-ministro italiano, que também trabalhou na Goldman Sachs, ou com Lucas
Papademos, ex-primeiro-ministro grego.”

Marc Roche, nesta entrevista à Renascença, defende ainda que o processo de
privatizações não deve ser apressado e responsabiliza a Goldman Sachs pela entrada
prematura da Grécia no euro, que deu origem à actual crise da dívida.

PARTILHAR

MARC ROCHE

"FMI livrou-se de António Borges porque não estava à altura
do trabalho"

EM DESTAQUE

Mais quatro pessoas
detidas por fogo posto

Centros de saúde vão ter de cortar
4% na despesa com pessoal

Bombeiro ferido no Caramulo
mantém prognóstico muito reservado

Silêncio de Cavaco sobre morte de
bombeiros motiva críticas no
Facebook

Licenciada em Enfermagem fabrica
sabonetes para ganhar dinheiro

Mais de cinco mil condutores
apanhados em excesso de
velocidade

PSP deteve 218 pessoas em três
dias

Informação Bola Branca

Programação

Informação Bola Branca

Programação

Gosto 554

Gosto 554 pessoas gostam disto. Sê o primeiro entre os teus amigos.
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Ourique. Trânsito cortado

Banco russo em sarilhos por não ter lido

contrato alterado por cliente

Do amor à verdade

Encontra-nos no Facebook

Renascença

Gosto

71.751 pessoas gostam de Renascença.

Plugin social do Facebook

Renascença

(Miriam Gonçalves) Boa
tarde!
O Renato Duarte foi de
férias, mas antes
ajudou-me a escolher a 3
opções de hoje:
A - Mesa - Cedo o meu
lugar
B - Rádio Macau - Cantiga
de Amor
C - GNR - Popless

Qual é que prefere ouvir
depois das 14h?

1 de 5

Comentários (47) 1 de 5

» otilia abreu, Almada, 14-10-2012 0:06 ^ topo

» Luis Andrade, Lisboa, 06-10-2012 17:17 ^ topo

» Otília Pires de Lima, Lisboa, 01-10-2012 18:37 ^ topo

» Victor Rocha, Aveiro, 01-10-2012 10:01 ^ topo

» José Gomes, Matosinhos, 30-09-2012 14:09 ^ topo

» Gabriel Moreira, Lisboa, 11-08-2012 16:04 ^ topo
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Depois de ver que este governo não tem capacidade para resolver a situação em que
vivemos, cada vez com mais desemprego e falências em catadupa, não sei porque é que o PR
Cavaco Silva não toma uma atitude de uma vez por todas e a única medida que toma é
mandar comunicados com indirectas ao Governo, "paninhos quentes" não curam, é preciso
agir e bem depressa antes que a fúria engrosse, já falta pouco. Se estes são incompetentes
venha um governo de salvação nacional ou eleições.

Hahahaha esta noticia e para rir. Já agora desde quando e que ir a procura de quem digaa
maal de algo minimamente relacionado com o governo tendo ou não razão e noticia para a
Renascença?

Que ignorantes! Quem pensou que a excelente ideia do aumento da TSU aos trabalhadores,
a ingressar directamente nos bolsos do empregador, foi um erro de casting, enganou-se. A
decisão não assentou na incompetência de Passos, apenas contou com ela. Pedro Passos
Coelho é uma marioneta deslumbrada a desempenhar funções de primeiro-ministro. A decisão,
como todos verificámos, assentou na brilhante inteligência de D. António Borges. Borges é a
majestade a quem a plebe dá náusea. Este ser sinistro mais não pretende do que fazer de
Portugal o balão de ensaio da nova geografia económica, social e política em que as pessoas
são meros números que, estando a mais, pura e simplesmente se apagam. O tempo do verniz
já se foi e o da vergonha já lá vai. D. Borges assume de peito cheio a irrelevância das
condições de vida dos portugueses, a destruição da economia e do país. D. Borges tem razão
ao afirmar que a sua ideia do aumento da TSU era muito inteligente. De uma assentada,
acabava com as pequenas e médias empresas que constituem o nosso tecido empresarial,
destruindo milhares e milhares de postos de trabalho, empobrecendo miseravelmente os
portugueses. Tudo, dizem, para nos tornar competitivos. Milhares morreriam, pois o sistema de
saúde e a segurança social iam à vida num flash. Somos tão ignorantes! Sequer percebemos
que ainda tínhamos de lhe agradecer. Na cruzada para a nova ordem do regime económico,
social e político, D. Borges não pôs Portugal em saldo, mas em liquidação total. Chegou agora
a vez da Caixa Geral de Depósitos. Chegou, depois do Estado a ter recapitalizado com mil
milhões de euros (onde é que já vimos isto?). D. Borges, para agradar à finança que
(des)governa o mundo, dirige com tanta mestria e convicção a destruição de Portugal e dos
Portugueses que penso desnecessário pagar-lhe principescamente como pagamos, ele fa-lo-ia
de borla. Otília Pires de Lima

Eles são todos muito competentes, mas na hora da verdade, como diz o povo " ganha fama e
põe-te a dormir". É o que estas inteligências pardas fazem. Mas alguém no seu juízo, troca um
lugar no FMI, nem que seja para o governo?? Só a incompetência pode justificar tal acto.
Seguramente o mesmo se passou com Gaspar e o Ministro da Economia.

Atenção que este super, macro, gigante, o maior (Na opinião do próprio, claro...) "inteligente"
economista, limitou-se a repetir à bruta aquilo que o Moedas e o Pedro já tinham dito de forma
encapotada - os empresários portugueses são uns ingratos. Já não há pachorra para tanta
incompetência de quem tem o poder. Basta!

PUB

Afinal em que ficamos ? Quem acha que o Borges é incompetente ? A trampa do costume....
E depois acham que é um perigo por também ter sido do Goldman Sachs ... Não brinquem a
fingir de gente inteligente....

Por outras palavras: é um incompetente! Se é um incompetente como é que pode ser o "Boss"
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» Mexia um bardamerda igual, Lx, 01-06-2012 11:18 ^ topo

» Rui Figueiredo, Lisboa, 01-06-2012 9:45 ^ topo

» toMA LA, cHELAS, 01-06-2012 8:24 ^ topo

das privatizações? E vem este sujeitinho sugerir que os salários devem baixar, quando já são
os mais baixos da Comunidade?! Era este tipo a "grande esperança" do PSD? Uma sugestão:
sr Borges, volte a emigrar e deixe-nos em paz!

TOCA A MEXER DE LÁ PRA FORA

Os outros não precisaram de muito tempo, nós de há anos que andamos a comer gato por
lebre, até quando? Ser bom académico não significa ser bom e competente profissional, nem o
inverso, há competentes profissionais que nunca deram aulas ou defenderam teses. Eu já há
anos que me pronunciei sobre este senhor no Jornal PÚBLICO ( A Tecnologia pode ser
planeada), para denunciar a sua incompetente compreensão do que é tecnologia.

Este pais é uma anedota. Este tipo, que foi considerado incompetente pelo FMI, e Portugal é
um Deus. E é ele que dita a politica e influencia o governo nas politicas a seguir. E porque???
Se este é nabo os outros são muito pior. Por isso do mal o menos. São estes os politicos que
nos orientam, não admira que tenhamos caido no fosso. É por estas e por outras que eu quero
um referendo em Portugal para que haja um governo Europeu. Assim eramos bem governados
e estes incompetentes eram todos corridos. Seguramente que estavamos muito melhor do que
estamos hoje.

PUB

ECONOMIA

"Casa caracol" à conquista de Moçambique

"25 ANOS DE PORTUGAL EUROPEU"

A integração europeia, as reformas e a chegada de novos impostos

ECONOMIA

Merkel alerta para perigo de perdão da dívida grega

ECONOMIA

Ministro grego admite novo memorando

ECONOMIA

Cada preso custa 40 euros por dia ao Estado

ECONOMIA

Alemanha continua a chumbar os eurobonds

Mais notícias de Economia
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Mensagem

Tem 1500 caracteres disponíveis

Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os
comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação
da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome
de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os
comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

ENVIAR

António Borges. Economista, liberal, polémico
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António Borges via
portugueses
“alinhados” com
caminho do país

Jorge Jesus: "Uma
vitória assim
moraliza mais do
que uma goleada"

"O FC Porto não deu
qualquer hipótese ao
Marítimo"

O Chiado esqueceu o
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