
Os Estados Unidos anunciaram
ontem a exclusão da Argentina
de seu sistemadepreferências ta-
rifáriasdevidoaumadisputapen-
dente com duas empresas norte-
americanas, queexigemqueBue-
nos Aires pague indenizações de
US$300milhõesestabelecidaspe-
lo órgão de arbitragem do Banco
Mundial. O estatuto de preferên-
cias tarifárias (SPG) beneficia ex-
portaçõesdepaíses emdesenvol-
vimento para os Estados Unidos.
NocasodaArgentina, essas ex-

portações com isenções corres-
ponderamaimportaçõesamerica-
nas no valor US$ 477 milhões em
2011, informouoEscritóriodeRe-

presentaçãoComercial (USTR, da
siglaeminglês).Acifra correspon-
de a 11% do total das vendas ar-
gentina aomercado americano.
Dois fundos de investimento

americanos com sede no Texas ,
Blueridge e Azurix, entraram
com ações no USTR contra a Ar-
gentina depois de ter comprado
as demandas de duas empresas
concessionárias que viram res-
cindidos seus contratos com es-
se país sul-americano.ABluerid-

ge comprou a demanda de uma
empresa que operava no setor
elétrico e a Azurix do setor de
abastecimento de água.
Originalmente,asduasconces-

sionárias entraram com ações
contra a Argentina no Centro In-
ternacional para a Resolução de
Conflitos (ICSID) do Bird.
O ICSID declarou a Argentina

culpadaemduas sentenças suces-
sivas do painel de arbitragem em
2005 e 2006, segundo o USTR,
mas as empresas nunca chega-
ram a receber o dinheiro. A Blue-
ridge e Azurix compraramposte-
riormente os direitos sobre essas
ações, a um preço inferior.
A chancelaria argentina cha-

moude“incompreensível”adeci-
são e assegurou em um comuni-
cado que as duas empresas “ja-
mais aceitaram iniciar os trâmites
das sentenças, de acordo com a
entidade arbitral”. ■

Osministros das Finanças da Zo-
nadoEuroestãoprontosparaofi-
cializar um aumento da barreira
de proteção financeira da região
nesta semana, com preocupa-
ções sobre a posição fiscal da Es-
panha anulando qualquer exces-
so de confiança de que a crise da
dívida dobloco seja coisa dopas-
sado. Ontem, o primeiro-minis-
tro espanhol,MarianoRajoy, vol-
tou a prometer que cumprirá um
orçamento apertado, apesar do
revés surpreendente em uma
eleição regional, na qual ele espe-
rava reforçar seu mandato para
cortes de gastos a fim de melho-
rar as finanças públicas. O Parti-
doPopular, de centro-direita, ga-
nhouo reduto socialistadaAnda-
luzia na votação de domingo,
masnãogarantiu amaioria abso-
luta que era esperada e que teria
reforçado o mandato do primei-
ro-ministro para poupar gastos.
Finlândia e Alemanha esta-

vam inicialmente relutantes em
endossar umaumentonos recur-
sos da barreira de proteção, mas

ambos indicaram agora que es-
tão preparados para apoiar omo-
vimento quando os ministros
das Finanças do bloco se reuni-
rem emCopenhague sexta-feira
e sábado próximos.
A chanceler alemã, Angela

Merkel, em discurso em Berlim,
ontem, deu sua aprovação vela-
da, dizendo que poderia imagi-
nar o fundo temporário de crise
na Zona do Euro correndo em
paralelo com um fundo perma-
nente, para criar um mecanis-
mo de crédito maior.
O primeiro-ministro da Fin-

lândia, Jyrki Katainen, já havia
feito o mesmo no sábado. “Esta-
mos prontos para encontrar um
compromisso”, disse Katainen à
Reuters, à margem de uma reu-

niãode líderespolíticos, financei-
ros e de comércio em um resort
na Lapônia finlandesa.
A Comissão Europeia, órgão

executivodobloco, preparou três
opções para reforçar a barreira de
proteção, todas elas dependendo
da combinação entre os ¤ 440 bi-
lhões do fundo temporário e os ¤
500 bilhões doMecanismo Euro-
peu de Estabilidade (ESM), que
entra em vigor a partir de julho.
Autoridades indicaram que o

resultado mais provável é o en-
dosso de uma opção que essen-
cialmente tomeoque for deixado
no fundo temporário depois da
ajuda a Portugal, Irlanda e Grécia
comoESM,paracriarum“super-
fundo” de cerca de ¤ 740 bilhões.
“Isso vai levar vários anos, e

depois o mecanismo de estabili-
dade vai ficar sozinho com ¤ 500
bilhões”, disse Merkel.
O Fundo Monetário Interna-

cional (FMI) vai se reunir emWa-
shingtonde20a22de abril e a ex-
pectativa é de que concorde em
aumentar seus próprios recursos
anticrisenamedida emque aEu-
ropa tenha tomado ações signifi-
cativas primeiro. ■
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AtentaàEspanha,ZonadoEuro
vai ampliar fundodeproteção

EUA suspendem benefícios
tarifários à Argentina
Decisão atinge, entre outros,
produtos como vinhos e azeites
importados por americanos

Estudantesdaescolasecundáriafrequentada,emMiami,
peloadolescentenegroTrayvonMartin,mortoháummês
pelodisparodeumvigilantehispânico,recordaramontem
seucompanheiro,com umamanifestação,algunscom
afotodelenasmãos.“Eraumrapaztranquilo,deespírito
‘cool’einteligente”,disseTarahDupuy,de17anos,uma
dascolegasdeclassedeTrayvon,cujamortemobilizouos
EstadosUnidos.Nodia26defevereiro,Martinfoimorto
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Finlândia e Alemanha,
que relutavam em
endossar o aumento
nos recursos da
barreira de proteção,
indicaram agora que
apoiam a iniciativa

A decisão do
presidente
Barack Obama
penaliza
exportações
argentinas,
que chegaram
a US$ 477
milhões em 2011

Mecanismo de ¤ 740 bilhões deve ser oficializado nos próximos dias pelosministros das Finanças do bloco
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 36




