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A Alemanha está
particularmente
exposta à
desaceleração da
demanda e/ou a uma
pressão financeira
constante”

FundoMonetário
Internacional
Em comunicado distribuído ontem

“
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A Agência de Proteção
Ambiental dos EUA (EPA,
na sigla em inglês) manteve
as metas para uso de
biocombustíveis em 2013,
mas disse que irá usar sua
autoridade para reduzí-las
para o próximo ano.

A decisão de reduzir
metas para 2014 irá,
provavelmente, oferecer
alívio para refinarias que
enfrentam dificuldades com
os crescentes preços dos
créditos de combustíveis
renováveis, conhecidos
como RINs.

Com um atraso de mais
de oito meses, a meta final
de 2013 foi estabelecida
em 16,55 bilhões de galões
de biocombustíveis a serem
misturados na oferta de
gasolina e diesel do país, um
aumento ante os 15,2 bilhões
de galões do ano passado.

No entanto, a agência deu
fôlego às refinarias: elas terão
quatro meses adicionais para
aderir às metas de 2013, com
o prazo final ampliado para
30 de junho de 2014.

O programa de combustíveis
renováveis dos EUA, que foi
atualizado pela última vez em
2007, tem sido acompanhado
de perto à medida que o país
aproxima-se a chamada
“muralha da mistura”, o ponto
em que a legislação exigirá
o uso de mais etanol do que
pode ser fisicamente misturado
à gasolina, a 10%.

A lei exige que o uso de
combustíveis renováveis cresça
anualmente até 2022. A atual
meta para 2014 é 18,15 bilhões
de galões, chegando a 36 bilhões
em 2022.

A “muralha da mistura” deve
ser atingida em 2014, disse a
agência. Ayesha Rasco, Reuters

O Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) aconselhou o governo
daAlemanhaa“ajustar” suapo-
lítica caso as perspectivas eco-
nômicas passem por uma dete-
rioração, o que não descarta em
um relatório que insiste nos ris-
cos que pesam sobre a principal
economia europeia. Os dirigen-
tes do FMI “estimulam um rea-
juste da política, caso o cresci-
mento seja menor que o espera-
do”, afirma um comunicado.

O relatório confirma a previ-
são de crescimento de 0,3% do
Produto Interno Bruto (PIB) es-
te ano, mas enumera uma série
de riscos que pesam no prog-
nóstico.

“A Alemanha está particu-
larmente exposta à desacelera-
ção da demanda e/ou a uma
pressão financeira constante”,
observa o Fundo. O texto afir-
ma, ainda, que a incerteza so-
bre a recuperação da Eurozona
afeta o país.

E, como em um círculo vi-
cioso, a deterioração das pers-
pectivas para a Alemanha “in-

cidiria por sua vez nas perspecti-
vas de crescimento da região e do
mundo”, advertem os analistas,
que citam um mecanismo de “ris-
cos estreitamente ligados e que se
reforçam mutuamente”.

A política econômica de Ber-
lim, centrada na consolidação fis-
cal, não agrada todos na organiza-
ção e também não é bem vista pe-
la população dos países onde os
ajustes fiscais tem sido mais rigo-
rosos. “Alguns observam mar-
gens de manobra para uma políti-
ca de estímulos mais proativa”,
afirma o comunicado, que ressal-
ta um antigo debate sobre o cami-
nho que o governo de Angela
Merkel deve seguir para tirar a Eu-
ropa do atoleiro.

O FMI insiste na responsabili-
dade da Alemanha a respeito da
Eurozona e de toda a Europa. O
Fundo convida Berlim a comuni-
car claramente “uma visão de lon-
go prazo” para a integração euro-
peia, que seria uma “ancoragem
crucial para os consumidores, as
empresas e o sistema financeiro”.
Agências

FMI adverte Alemanha
para riscos de atrelar a
economia à Eurozona
Comunicado do Fundo sugere à principal economia da zona do euro que
reoriente sua política, caso se verifique crescimento menor que o esperado
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A melhora do déficit
é explicada pela alta
das exportações de
US$ 4,1 bilhões em
junho, alcançando
US$ 191,2 bilhões.
As importações
caíram US$ 5,8 bilhões
estabilizando-se
em US$ 225,4 bilhões

TobiasSchwarz/Reuters

ARTÉRIA OBSTRUÍDA

Metas para biocombustíveis
serão reduzidas em 2014

Exportações
pelosportose

aeroportos
dosEUA

somaram
US$191,2bi

emjunho

FMIreacendedebatesobrecaminhoescolhidoporAngelaMerkelparaenfrentaracrisedoeuro
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 ago. 2013, Mundo, p. 27.




