
ERC-IU-ICV e BNG– elevar 
a 961 euros o soldo que non 
se pode embargar por falta 
de pagamento dunha hipo-
teca e crear unha liña ICO 
para débedas de concellos 
con pemes e autónomos, un 
paquete de medidas “urxen-
tes”, segundo Salgado.

ESPAÑA

O sector turístico 
prevé agora facturar 
o dobre do agardado
O PIB turístico crecerá 
durante 2011 un 2,2%, 
segundo Exceltur, tripli-
cando o crecemento espe-
rado polos analistas para 
a economía española, do 
0,7 % para este ano, por un 
aumento de chegadas de 
turistas estranxeiros, que vai 
paliar o descenso das viaxes 
dos españois. A previsión 
feita por exceltur a princi-
pios de ano fora do 1%.

LV / Axencias

A medida que se achega a data 
fatídica na que o Goberno dos EE 
UU pode declararse en suspen-
sión de pagos, crece extraordina-
riamente a tensión política. 

O presidente da Reserva Fede-
ral, Ben Bernanke, advertiu onte 
de que a suspensión de pagos 
“non é unha opción” para os Esta-
dos Unidos, despois que Moody’s 
e China lanzasen advertencias 
sobre o crédito deste país e men-
tres continúa a pugna política en 
torno ao incremento do límite de 
empréstito. 

O presidente Barack Obama 
reuniuse onte na Casa Branca cos 
líderes do Congreso, cos que non 
chega a un acordo sobre o aumen-
to da capacidade de débeda e a 
simultánea redución do déficit.

Na segunda xornada da súa 
comparecencia semestral ante o 
comité de banca do Senado, Ber-
nanke insistiu en que “a cualifica-
ción de crédito é un símbolo de 
reputación moi importante para 
os Estados Unidos”. 

Advertiu, doutra banda, de 
que non hai que contar con que a 
Reserva Federal (FED) vaia poder 

“contrarrestar os efectos dunha
suspensión de pagos
trario, dixo, “unha cesación de
pagos contrarr
estivemos facendo par
a economía, e subirá os tipos de
interese”. 

Mentres se segue con atención 
o que acontece nos EE UU, en
Europa o Senado italiano apr
bou onte por 161 votos a favor
135 en contra e tr
o decreto lei que contén o plan de
estabilidade pactado polo Gober
no coa CE. Este r
pensións e intr
go sanitario. Así, par
especialista haberá que pagar 10 
euros e 25 para ir a U

Entre tanto, os países do eur
seguen sen pór data ao próximo
cume do Eurogr
de Economía española r
onte que está a r
“discretas” par
encontro, pero a chanceler alemá 
négase a facelo antes de alcanzar 
un acordo previo sobr
programa de axuda a Gr

O castigo das axencias 
a Grecia e EE UU lastra 
de novo os mercados

Moody’s colocou baixo 
revisión a solvencia dos EE
UU ante a posibilidade de que 
o Congreso norteamericano 
non alcance un acordo 
para elevar o seu límite de 
endebedamento a tempo 
para non incumprir as súas 
obrigacións. Esta decisión, 
sumada á de Fitch de 
degradar o rating dos bancos 
gregos tras deixar a nota 
soberana ao bordo da falta de 
pagamento, devolveron onte a 
tensión aos mercados. O Ibex 
volveu a números vermellos 
e a prima de risco mantense 
estable, ao subir ata os 312 
puntos básicos, pero segue 
en zona de perigo.
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