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MUNDO

O presidente dos Estados Uni-
dos, Barack Obama, propôs on-
tem um corte de gastos federais
de 2% no orçamento do governo,
que chegará a US$ 3,72 trilhões
em 2012 — esse ano, o orçamento
americano é de US$ 3,81 tri-
lhões. O objetivo é abater pro-
gressivamente o déficit, esti-
pulando um forte aumento da
receita fiscal. Segundo estima-
tivas, o déficit dos Estados Uni-
dos pode chegar a 7% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) ame-
ricano em 2012, ou o equiva-
lente a US$ 1,1 trilhão, contra o
recorde de US$ 1,645 trilhão ou
10,9% do PIB previsto para o
ano de 2011.

“O único meio de investir em
nosso futuro é fazer com que o
estado viva de acordo com os
meios” de que dispõe, declarou
Obama. “Faremos isto elimi-
nando, principalmente, o des-
perdício e cortando todos os
gastos dispensáveis”. O governo
quer cortar US$ 1,1 trilhão em
gastos em 10 anos, segundo o
diretor de orçamento da Casa
Branca, Jacob Lew. Para isso, a
administração prevê reduzir em
US$ 78 bilhões os gastos do
Pentágono nos próximos cinco
anos, cortar os subsídios conce-
didos à calefação dos mais po-
bres e congelar salários do fun-
cionalismo em 2012.

Mais dinheiro no caixa
Com a volta do crescimento
econômico, Obama espera con-
tar com um aumento de 21% da
receita fiscal em 2012, que po-
derá chegar a US$ 2,62 trilhões.

O orçamento elaborado pela
equipe de Obama prevê aban-
donar progressivamente as re-
duções de impostos para os mais
ricos, medida tomada durante o
governo do ex-presidente Geor-
ge W. Bush e prorrogadas recen-
temente num gesto de concilia-
ção do governo com a oposição
republicana.

A intenção é eliminar 12
isenções que beneficiam atual-
mente os produtores de petró-
leo, gás e carvão. Com isso, es-
pera-se aumentar a receita em
US$ 46 bilhões em 10 anos.

Benefícios e investimentos
O corte de gastos, no entanto,
não vai afetar as verbas destina-

das à área social. O auxílio-de-
semprego, por exemplo, será
mantido, já que o desemprego
entre os americanos segue alto
— na casa dos 9%. O projeto de
orçamento também estipula in-
vestimentos de US$ 18 bilhões
em inclusão digital e de US$ 8
bilhões no desenvolvimento de
trens de grande velocidade.

Déficit elevado
O déficit fiscal dos Estados Uni-
dos se mantém nos níveis mais
elevados dos últimos dois anos.
Depois de alcançar um recorde
de mais de US$ 1,4 trilhão em
2009, o equivalente a 10% do
PIB, recuou para cerca de US$ 1,3
trilhão ou 8,9% do PIB em 2010.
Em 2011, o déficit previsto no or-
çamento é de US$ 1,645 trilhão -
nitidamente superior ao das últi-
mas estimativas do Escritório de
Orçamento do Congresso (CBO)
que, ainda no mês passado, o si-
tuava em US$ 1,48 trilhão ou
9,8% do PIB.

O objetivo do governo é re-
duzir esse déficit para a metade
até o final do mandato de Oba-
ma, em 2014. A meta é chegar a
US$ 645 milhões ou 3,6% do
PIB. A lei do orçamento em cur-
so, que termina em setembro,
ainda não foi aprovada, por falta
de acordo no Congresso.

Orçamento de guerra
O corte de gastos afetou muito
pouco os orçamentos de guerra
dos Estados Unidos. A proposta
de Obama prevê US$ 110 bilhões
em gastos para a guerra no Afe-
ganistão em 2012 e de US$ 16 bi-
lhões no Iraque. Obama previu
um custo total para os Estados
Unidos nas guerras em ambos os
países em cerca de US$ 160 bi-
lhões nos orçamentos propostos
tanto para 2010 como para 2011.

A solicitação do orçamento
2012 de Obama para o Departa-
mento de Estado e para a Agên-
cia para o Desenvolvimento In-
ternacional (Usaid) ficou em
US$ 47 bilhões, 1% maior em
relação ao disponibilizado em
2010. Obama também propõe
manter a ajuda significativa ao
Paquistão a fim de armar, trei-
nar e equipar os militares do
país para combater extremistas,
com cerca de US$ 1,1 bilhão. ■

Com AFP e Reuters

Obama quer cortar
US$ 1 tri em dez anos
Orçamento americano para 2012 prevê redução de subsídios aos mais pobres,
congelamento de salários do funcionalismo e aumento da arrecadação de impostos

Dois terços das
economias propostas
por Obama são cortes
de gastos estatais
e com o declínio do
déficit. O restante é
baseado na estimativa
de arrecadação
maior devido à maior
expansão econômica

■ ORÇAMENTO

US$3,7 tri

O orçamento dos Estados
Unidos para 2012 é de

■ CORTES

US$ 1 trilhão

O corte de gastos do governo,
em 10 anos, vai somar

A economia norte-americana
deve crescer 2,7% em 2011 e 3,6%
em 2012, segundo estimativas
divulgadas dentro da proposta
de orçamento apresentada ontem
pelo presidente Barack Obama.
Para o desemprego, as previsões
são de 9,3% e 8,6% em 2011 e
2012, respectivamente. Em sua
última revisão, no final de janeiro,
o governo americano divulgou
que a economia cresceu 2,9%
em 2010. No entanto, nos
orçamentos apresentados nesta
segunda-feira, o número foi
corrigido para 2,7%, o mesmo
estimado para 2011. Em 2009
a economia dos Estados Unidos
teve retração de 2,6%. No último
trimestre de 2010 o ritmo de
crescimento foi de 2,5%, segundo
os dados publicados ontem,
abaixo do cálculo preliminar
divulgado em janeiro, de 3,2%.
Reuters

PIB dos Estados
Unidos volta a crescer

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 fev. 2011, Primeiro Caderno, p.  38.
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