
O secretário do Tesouro dos Es-
tados Unidos, Timothy Geith-
ner, que lidera as negociações
com os republicanos com rela-
ção ao “abismo fiscal”, disse on-
tem que sem alta de impostos

aos mais ricos não haverá acor-
do.

Geithner pediu aos republica-
nos uma contra-oferta para o
plano definido pela administra-
ção de Barack Obama. “Se os re-
publicanos não querem um au-
mento de impostos no mesmo
nível do que havia durante o go-
verno de Clinton (anos 1990),

não haverá um acordo”, reite-
rou Geithner.

Os Estados Unidos precisam
resolver com urgência a ques-
tão do “abismo fiscal”, uma me-
dida de austeridade para dimi-
nuir o déficit público e que afeta-
rá os norte-americanos a partir
de 2 de janeiro caso não seja al-
cançado um acordo.

O chefe republicano da Câma-
ra de Representantes, John
Boehner, havia classificado a
proposta do governo de Obama
de aumentar impostos das clas-
ses mais ricas como “ridícula”.
Nela se estima, segundo os repu-
blicanos, que haveria US$ 1,6
trilhão em arrecadações extra e
apenas US$ 400 bilhões em cor-

tes de gastos.
“Apelamos (aos republica-

nos) para que se unam a nós pa-
ra fazer algo positivo para a eco-
nomia”, disse Geithner, afir-
mando que isso “exigirá a reali-
zação de cortes nos gastos e não
somente aumentar os impostos
de 2% dos norte-americanos
mais ricos”. ■ AFP

A crise na Zona do Euro está lon-
ge de terminar, e seus membros
precisam consolidar seus orça-
mentos e promover uma união
bancária para tornar o bloco
economicamente mais estável,
disseram dirigentes do Fundo
Monetário Internacional e do
Banco Central Europeu.

Salientando os problemas do
bloco, os dirigentes mostraram
em Paris dados de como as ven-
das do varejo na Alemanha e os
gastos do consumidor na França,
que caíram mais do que se espera-
va, e a inflação que teima em se
manter na Espanha, estão provo-
cando maiores gastos previden-
ciários no país que já tem a situa-
ção fiscal complicada.

Já o desempenho na Zona do
Euro atingiu novo recorde em ou-
tubro, chegando a 11,7% (quase
19 milhões de pessoas), de acordo
com a Eurostat, acima dos 11,6%
de setembro e um aumento ex-
pressivo em relação aos 9,9% de
um ano antes. O menor índice es-
tá na Áustria, com 4,3%, e o
maior na Espanha, 26,2%.

O presidente do BCE, Mario
Draghi, disse que a crise na Zona
do Euro, iniciada há três anos, de-
ve se prolongar no ano que vem.
“Ainda não emergimos da crise”,
disse ele à rádio Europe 1, preven-
do que “a recuperação na maior
parte da Zona do Euro certamen-
te irá começar no segundo semes-
tre de 2013...”

Draghi voltou a enfatizar que
os governos da Zona do Euro de-
veriam se apressar na adoção
de uma união bancária total,
que evite uma fragmentação do

setor. Essa posição coloca o BCE
— que assumiria o papel de fisca-
lização do setor bancário pan-
europeu — em rota de colisão
com a Alemanha. Berlim diz
que a supervisão unificada do se-
tor bancário sob a égide do BCE
deveria ser aplicada apenas aos
maiores bancos do bloco.

Joerg Asmussen, ex-ministro
alemão das Finanças e um dos
principais negociadores do BCE
para a questão da integração ban-
cária, disse na semana passada
que um órgão de supervisão dos
bancos da Eurozona só estará ca-
pacitado para operar plenamente
a partir de 2014. No entanto, a di-
retora-gerente do FMI, Christine
Lagarde, pressionou pela rápida
implementação da união bancá-
ria. “A união bancária nos parece
ser a prioridade máxima”, disse
Lagarde durante reunião com au-
toridades financeiras em Paris.
Ela acrescentou que a consolida-
ção orçamentária viria logo em se-
guida na lista de prioridades.

Os diretores do BCE realizam
nesta semana sua reunião men-
sal de política monetária, e a
previsão é de que mantenham
os juros baixos, em 0,75% ao
ano. Economistas estão dividi-
dos sobre o comportamento dos
juros europeus no ano que vem.

Draghi salientou que o BCE es-
tá disposto a contribuir com a so-
lução da crise por meio da com-
pra ilimitada de títulos sobera-
nos, mas mas, até que a Espanha
solicite ajuda, pré-requisito para
a intervenção do BCE, essa ferra-
menta não pode ser usada. Já pa-
ra o presidente do Bundesbank
(Banco Central alemão), Jens
Weidmann, cabe aos governos re-
formarem suas economias. ■

Merkel não descarta perdão a Grécia

Daniel Flynn e Leigh Thomas,
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FMI e BCE querem apressar
união bancária na Eurozona

Charles Platiau/Reuters

Geithner age para evitar “abismo fiscal” nos EUA
Secretário de Tesouro dos EUA,
Timothy Geithner, cobra
contra-proposta de republicanos

Para a Alemanha, apenas os grandes bancos deveriam ser supervisionados pelo Banco Central Europeu

A chanceler alemã, Angela

Merkel, disse pela primeira vez

que não exclui a possibilidade de

um perdão da dívida da Grécia

dentro de alguns anos, segundo

entrevista no jornal alemão Bild

am Sonntag, publicada ontem.

“Caso a Grécia consiga um dia

superar suas dificuldades com sua

arrecadação sem contrair novas

dívidas, então devemos observar

e avaliar a situação. Isso não

ocorrerá antes de 2014/15, caso

tudo ocorra dentro do previsto”,

disse a chanceler, acrescentando

que o atual programa de ajuda à

Grécia vai até 2014 e há mais dois

extras para que a Grécia cumpra

com os objetivos orçamentários.

Espanha
A Espanha anunciou na sexta-feira

que elevará as pensões estatais

em 1% para compensar a elevação

dos preços neste ano, conforme

lei espanhola do setor. O aumento

será de 2% para quem recebe

menos de ¤ 1.000 por mês.

A vice-primeira-ministra

espanhola, Soraya Saenz de

Santamaria, disse ainda que

uma nova lei foi aprovada para

destravar o fundo de reservas do

sistema de pensão e amenizar as

tensões de liquidez em torno dos

pagamentos até o final do ano.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  3 dez. 2012, Mundo, p. 38.




