
O Reino Unido ampliou as medi-
das de austeridade e revisou for-
temente para baixo suas previ-
sões de crescimento para os pró-
ximos anos, devido a proble-
mas econômicos “profunda-
mente arraigados”, anunciou o
ministro britânico de Finanças,
George Osborne. “O Reino Uni-
do está em um bom caminho e
retroceder agora seria um desas-
tre”, afirmou o ministro em seu
tradicional “discurso de outo-
no” no Parlamento para apre-
sentar as prioridades econômi-
cas do governo e as eventuais
correções do orçamento.

Desde que o governo dirigido
pelo conservador David Came-
ron chegou ao poder em maio
de 2010 com a promessa de re-

duzir o enorme déficit do país
antes do final da legislatura em
2015, Osborne instaurou um se-
vero e impopular programa de
austeridade, que obrigou os bri-
tânicos a apertar o cinto.

E esta austeridade, que já foi
prorrogada por dois anos nesta
mesma ocasião em 2011, durará
agora ainda um ano mais, até
2017/2018, devido à difícil con-
juntura atual, o que poderá au-
mentar ainda mais o mal-estar
dos britânicos pelos cortes.

Osborne afirmou aos deputa-
dos que os novos cortes aconte-
ceriam com mais economia nos
gastos públicos.

O governo não poderá cum-
prir com seu objetivo de redução
da relação dívida/PIB a partir de
2015/2016, quando esta será ain-
da de 79,9%, e terá que esperar
ainda um ano para que baixe pela
primeira vez, para 79,2%. ■ AFP

O crescimento econômico da Chi-
na pode acelerar para 8,2% em
2013 ante esperados 7,7% este
ano em resposta às políticas ofi-
ciais de promoção do crescimen-
to, mas os riscos das incertezas
globais permanecem, informou a
Academia Chinesa de Ciências So-
ciais (CASS, na sigla em inglês).

O principal instituto de pesqui-
sa do país disse, ontem, em rela-
tório sobre a economia da China
que Pequim deveria intensificar
políticas fiscais proativas no ano
que vem, incluindo expandir
“apropriadamente” o déficit fis-
cal e cortar impostos.

A China ainda não divulgou a
projeção oficial do Produto Inter-

no Bruto (PIB) para 2013, mas o
status da CASS como o principal
centro apoiado pelo Estado de
pesquisa acadêmica e política sig-
nifica que sua perspectiva, até
certo ponto, reflete o pensamen-
to do governo.

“Nós estamos cautelosamente
otimistas sobre as perspectivas
para 2013. Nós devemos estar
alertas para possíveis riscos de
queda e preparados com políticas
suficientes”, afirmou o órgão. As
recomendações da CASS estão

em linha com os planos da lide-
rança central do país para tornar
as políticas macroeconômicas
mais objetivas no ano que vem,
incluindo permitir mais precifica-
ção de produtos básicos pelo mer-
cado e expansão de reformas do
imposto de valor agregado.

Duas pesquisas do Índice de
Gerentes de Compras (PMI, na si-
gla em inglês) divulgadas nesta
semana mostrando que o ritmo
de crescimento do setor indus-
trial acelerou. ■ Reuters

O presidente dos Estados Uni-
dos, Barack Obama, aumentou
sua pressão pelo aumento de im-
postos sobre norte-americanos
ricos para evitar uma crise fis-
cal no final do ano e, ao mesmo
tempo, voltou a pedir um au-
mento suave no limite de endivi-
damento do país. Ontem, o pre-
sidente se reuniu novamente
com empresários.

Obama embarcou em uma
agressiva campanha para pressio-
nar parlamentares republicanos
a se comprometerem com medi-
das para evitar o chamado abis-
mo fiscal. Ele também argumen-
tou a executivos de grandes em-
presas que seria prejudicial à eco-
nomia dos EUA ter uma outra dis-
puta política prolongada sobre o
aumento do limite da dívida, se-
gundo informou uma autoridade
do governo americano.

Foi devido à relutância dos re-
publicanos em concordar com
tal aumento em 2011 sem cortes
de gastos profundos em contra-
partida que o país ficou à beira
do default. O resultado foi uma
redução da classificação de crédi-
to dos EUA e um revés para a re-
cuperação de uma recessão, que
terminou em 2009.

O teto legal de endividamen-
to do Tesouro dos EUA é de
US$ 16,4 trilhões. O país deve
atingir esse limite legal perto do
final do ano, embora possa utili-
zar medidas de emergência pa-
ra evitar um default e manter o
governo funcionando no início
de 2013. Se o Congresso não au-
mentar o limite de emprésti-
mos, analistas acreditam que o
Tesouro ficaria sem opções para
evitar um default em algum mo-
mento na segunda metade de fe-
vereiro.

Na terça-feira, Obama aler-
tou que as propostas tributárias

republicanas poderiam provo-
car um colapso de hospitais e
universidades que se benefi-
ciam de deduções filantrópicas.
“Houve muitas conversas que,
de alguma forma, nós podemos
arrecadar US$ 800 bilhões ou
US$ 1 trilhão de receita apenas
fechando lacunas e deduções”,
disse o presidente à TV Bloom-
berg. “O único jeito de fazer is-
so seria se você eliminasse com-

pletamente, por exemplo, as de-
duções filantrópicas.”

O presidente e congressistas re-
publicanos estão em confronto so-
bre como evitar o chamado abis-
mo fiscal, um aumento de impos-
tos e corte nos gastos que pode
lançar a economia de volta para a
recessão. Obama insiste em aca-
bar com os cortes de impostos
promulgados no mandato de
George W. Bush para os 2% dos

americanos mais ricos.
Os republicanos são contra

qualquer aumento de impostos,
porém estão dispostos a concor-
dar com uma receita adicional
de US$ 800 bilhões para ajudar
a aliviar o déficit orçamentário.

Obama disse que não mais de
US$ 300 bilhões a US$ 400 bi-
lhões em receita adicional pode-
riam ser levantados por meio da
proposta republicana. ■

Mark Felsenthal e Jeff Mason,
Reuters/Washington
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 dez. 2012, Empresas, p. 38.




