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Dez países da UE começam a
taxar transações financeiras
fin

s

Imposto aprovado pela Comissão Europeia tem como objetivo reduzir a especulação financeira e estabilizar os mercados
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minimamente - pelas convulsões
que provocou na economia.
Para que o plano de uma Taxa
às Transações Financeiras (TTF)
fosse lançado em um grupo reduzido de nações, era necessário ao
menos a aprovação de nove países europeus. E foram dez países
da UE que se manifestaram oficialmente a favor de avançar de maneira rápida neste tema: Espanha,
Itália, França, Alemanha, Bélgica,
Áustria, Portugal, Eslovênia, Eslováquia e Grécia. A Estônia ressaltou que ainda vai examinar a proposta em seu Parlamento.
O ponto de partida para a TTF
foi uma proposta da Comissão de
setembro de 2011 que estipula
uma tributação sobre todas as
transações entre instituições financeiras (bancos, bolsas, fundos

de investimento, companhias de
seguros, fundos especulativos
etc). Com esta proposta, Bruxelas
pretende tributar em 0,1% as operações com ações e títulos e com
0,01% as demais operações.
O executivo comunitário indicou que se esta taxa fosse utilizada em toda a UE, seria possível alcançar uma arrecadação de até ¤
57 bilhões. Mas, ao ser aplicada
em dez países, a arrecadação deve ficar pouco acima de ¤ 10 bilhões, segundo estimou o presidente francês François Hollande.
Mas há países que rejeitam o
plano de cara, entre eles o Reino
Unido, país que abriga o principal
mercado financeiro europeu, onde são realizadas 75% das transações financeiras do continente.
Taxada de utópica durante décadas, a medida recebeu o apoio
de várias ONGs que argumentam
que é injusto que os consumidores que compram bens e serviços
paguem impostos indiretos (IVA e
outros tributos) enquanto, nos
mercados, os agentes possam realizar transações de qualquer tipo
sem serem submetidos a nenhum
tipo de tributação. ■ AFP
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Ao ser aplicada em
dez países da União
Europeia, a TTF
deve proporcionar
arrecadação superior
a ¤10 bilhões

A

A Comissão Europeia (CE) aprovou ontem o imposto sobre transações financeiras (TTF) em dez
países europeus, entre eles Espanha, Itália, Alemanha e França,
com o objetivo injetar milhões de
euros nos cofres públicos dos países europeus. Agora é preciso que
os 27 países da UE aprovem por
unanimidade a proposta para tributar as transações financeiras,
que depois terá de ter a aprovação do Parlamento Europeu para
entrar em vigor.
“Com esta taxa, poderemos arrecadar bilhões de euros de que
tanto necessitam muitos de nossos Estados em dificuldades”, afirmou o presidente da CE, José Manuel Barroso. “Trata-se de fazer
justiça. Devemos nos assegurar
que os custos da crise sejam compartilhados por todo o setor financeiro e que não recaia unicamente
nos cidadãos europeus”.
A tributação dessas operações
contribuirá para reduzir as especulações financeiras e estabilizar os
mercados, argumentam os defensores da proposta. Além disso, o
setor financeiro acabará de alguma maneira pagando - apesar de

Barroso:custodacriseprecisasercompartilhadopelosetorfinanceiro
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 36.
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PROTESTO E NOVO RECUO DO PIB ESPANHOL

Grécia terá mais prazo para privatizar
Instabilidade política e falta de
interesse do governo em vender
atrapalham plano de privatização
Harry Papachristou
Atenas, Reuters

O protesto, ontem, em Madri, contra cortes de gastos nas
universidades públicas coincidiu com a informação de
que a economia espanhola manteve o ritmo de contração
no terceiro trimestre, com o Produto Interno Bruto
registrando recuo de 0,4% ante o trimestre anterior,
de acordo com o boletim mensal do Banco da Espanha,
banco central espanhol. Na comparação anual, a
retração ganhou força no terceiro trimestre uma vez
que o PIB caiu 1,7% frente ao recuo de 1,3% registrado
no trimestre anterior na mesma comparação. Reuters

A Grécia e seus credores internacionais podem concordar em reduzir as metas de privatização do
país para os próximos três anos,
noticiou o jornal Kathimerini na
edição de ontem, citando um esboço de documento. A Grécia terá que levantar ¤ 8,8 bilhões
(US$ 11,5 bilhões) com vendas
de ativos e concessões até o final
de 2015, disse o jornal. Isso é menos do que os ¤ 19 bilhões que o
país deveria levantar no mesmo
período sobre os termos atuais
do resgate da UE/FMI.
A meta de longo prazo de gerar receitas com privatizações de
¤ 50 bilhões está mantida, mas
adiada para além desse prazo, informou o jornal. “Esperamos que
leve mais tempo para alcançar a

meta de ¤ 50 bilhões de euros”
disse o Kathimerini, citando um
esboço de acordo entre Atenas e
seus credores.
As vendas de ativos estatais são
uma parte essencial dos esforços
gregos para diminuir a dívida e
sair da beira do colapso. Mas a
Grécia já perdeu várias metas de
receita, tendo levantado apenas ¤

1,6 bilhão em dinheiro desde o primeiro resgate em maio de 2010.
A falta de progresso deriva da
relutância dos governos gregos
em vender, da instabilidade política e da falta de interesse do investidor num país que enfrenta
um futuro econômico sombrio e
a ameaça de uma saída da Zona
do Euro. ■
Yorgos Karahalis/Reuters

Protestos são frequentes na Grécia contra ajustes e privatizações

