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O presidents do Banco Central Europeu (BCE), Jean Claude Trichet, consldera que
ainda & "muito cedo" para aflrmar se a crlse do "subprime" val prejudlcar ou nao o
crescimento econbmico da Zona Euro.
O presidents do Banco Central Europeu (BCE), Jean Claude Trichet, considera que ainda 6
"muito oedo" para afirmar se a crlse do "subprime" vai prejudtcar ou n3o o crescimento
econGrnlco da Zona Euro.
"Nesta altura, 6 provavelmente cedo demais para fazerjulgamentos do Impacto", afirmou o
mesmo reaponsfivel a uma estagSo de televisSo holandesa, a RTLZ1 citado pela agenda
Bloomberg. Jean Claude Trichet subllnha, no entanto, poder apenas dizer que "as
incertezas aumentaram".
O Banco Central Europeu (BCE), que aumentou a sua taxa de juro de referenda oito vezes
desde Dezembro de 2005, Interrompeu o seu cicio de subldas na Ultima reunlSo (mantendo
os juros nos 4%) uma vez que a crise que enfrenta o mercado habitacional dos EUA,
elevou os custos dos empr^stimos a nivel mundlal.
Ainda asslm, os respons^vels do BCE t6m vlndo a dizer que as pressdes inflacionlstas
permanecem. O membro do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu (BCE),
Nicholas Garganas, dlsse mesmo ha dois dlas, que a valorizafSo do euro para nlveis
recorde face ao d6lar nao serci suficiente para dlminulr as pressfies inflacionlstas,
sugerindo que autoridade monetdria poderd subir novamente a sua taxa de juro de
referenda.
"Os riscos de subida da InflagSo dominam quatsquer efeitos derivados da valorizagSo do
euro", afirmou hoje o responsSvel, dtado pela agenda notldosa norte-americana.
A taxa de juro na Zona Euro enoontra-se actualmente nos 4%, valor mais elevado desde
2003, enquanto nos EUA os juros situam-se nos 4,75% depols da Reserva Federal ter
deddido reduzi-los em 50 pontos base devldo a crise.
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