
Eslovênia luta para não recorrer a ajuda
O governo de centro esquerda da Eslovênia, país considerado

potencial candidato a uma ajuda internacional, vai aplicar um plano

de saneamento de suas finanças públicas na tentativa de evitar

recorrer aos credores internacionais. À frente do governo há apenas

sete semanas, a primeira-ministra Alenka Bratusek anunciou que

levará em conta as propostas da oposição. AFP

O banco central da
Grã-Bretanha deixou as
taxas de juros inalteradas e
não ampliou sua compra de
títulos ontem, optando por
aguardar e ver se as recentes
iniciativas para aumentar os
empréstimos irão contribuir
para a reativação da economia.

A decisão de manter a taxa
de juros em 0,50% e a compra
de títulos em 375 bilhões de
libras era amplamente
esperada por economistas,
que acreditam que o banco
central está tirando o foco
de compra de títulos e
voltando-o a esquemas para
apoiar o incremento do
fluxo de crédito. Reuters
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O primeiro-ministro britânico,
David Cameron, rebateu as críti-
cas de seu próprio partido conser-
vador reafirmando que seria um
erro para a Grã-Bretanha deixar a
União Europeia. “Alguns pessimis-
tas dizem que não há perspectiva
de reforma da União Europeia,
simplesmente tem que sair. Eu
acho que eles estão errados... Eu
acho que é possível mudar e refor-
mar esta organização”, disse Ca-
meron em uma conferência.

O primeiro-ministro britâni-
co ficou sob nova pressão de cé-
ticos em relação à UE nesta se-
mana, quando o ex-ministro
das Finanças Nigel Lawson dis-
se que o plano do primeiro-mi-
nistro para renegociar compro-
missos da Grã-Bretanha com a
UE, antes de um referendo so-
bre a permanência no bloco pla-
nejado para 2017, estava fadado

ao fracasso e que o país devia
deixar a União Europeia.

Cameron usou seu discurso de
ontem para sublinhar a determina-
ção em continuar a diminuir o dé-
ficit orçamentário da Grã-Breta-
nha em um “ritmo sensato e come-
dido”, e em ajudar a levar adiante
novos acordos comerciais entre a
UE e os Estados Unidos e Canadá.

Ele também disse que iria conti-
nuar a defender a indústria de ser-
viços financeiros da Grã-Breta-
nha contra algumas medidas euro-
peias, como um planejado impos-
to sobre transações financeiras
que foi acordado pela maioria dos
países da Zona do Euro e afetaria o
centro financeiro de Londres.

“Nós não devemos gastar nos-
so tempo na política atacando infi-
nitamente bancos e instituições fi-
nanceiras. Se você quer que a eco-
nomia se recupere e se você quer
que a economia cresça, você tem
que jogar com seus pontos for-
tes”, justificou.

Reforma bancária na
pauta da reunião do G7

Ministros de Finanças e presi-
dentes de bancos centrais do G7,
grupoquereúneas economiasmais
desenvolvidasdoplanetavãosereu-
nir hoje e amanhã perto de Londres
para tentar acelerar as reformas dos
sistemas bancário e financeiro.

Autoridades de dois países do
grupo disseram que as discussões,
a serem realizadas em um palace-
te rural do século 17, a noroeste de
Londres, devem ter como princi-
pais temas a demora na realização
de reformas dos sistemas bancá-
rio e financeiro global.

A Alemanha deve voltar a ser
pressionada para dar mais apoio a
uma união bancária na Zona do
Euro, como já aconteceu na recen-
te reunião do FMI e do G20 em Wa-
shington. A ideia foi proposta no
ano passado para fortalecer a
união monetária europeia, mas
Berlim receia ter de pagar a fatura
de futuros resgates bancários.
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Cameron reage a pressões para
se afastar da União Europeia

BC britânico
mantém taxa de
juros em 0,50%

CRISE DA DÍVIDA

Cameron:“DizemquenãoháperspectivadereformadaUE,simplesmentetemquesair.Euachoqueestãoerrados...Achoqueépossívelreformarestaorganização”

Aumenta na Grã Bretanha o número dos chamados “eurocéticos”, inclusive no Partido do primeiro-ministro

Premiê britânico
disse que continuará
a defender os bancos
ingleses contra
medidas, como um
imposto sobre
transações financeiras
acordado pela
maioria dos países
da Zona do Euro
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Text Box
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