
Espanha quer UE longe do Mercosul 
Para punir a Argentina, governo espanhol propôs que a União Européia abandone as discussões com o bloco e faça apenas tratados bilaterais com países da região 

governo da Espa-
nha s u g e r i u , on-
t em, que a União 
E u r o p é i a ( U E ) 

subst i tua seus acordos co-
merciais com o Mercosul por 
tratados bilaterais com os de-
mais países do bloco. A medi-
da seria uma forma de penali-
zar o governo da presidente 
da Argentina, Cristina Kirch-
ner, que decidiu estatizar a pe-
troleira YPF, controlada pela 
espanhola Repsol. "Devemos 
refletir sobre a possibilidade 
de não continuarmosas nego-
ciações com o Mercosul", dis-
se o ministro espanhol de As-
suntos Exter iores, José Ma-
nuel Garcia Margallo. 

A União Europeia é o segun-
do maior parceiro comercial 
argent ino, atrás apenas do 
Mercosul. Para demonst ra r 
que a medida é plausível, Mar-
gallo citou o caso da Comuni-
dade Andina. "Após tentar -
mos, sem sucesso, fazer acor-
dos com o bloco inteiro (que 
r e ú n e Bo l í v i a , C o l ô m b i a , 
Equador e Peru), fechamos 
tratados com Colômbia e Pe-
ru", af i rmou o ministro, que 
participou ontem de uma reu-
nião com seus homólogos da 
UE em Luxemburgo. 

Risco-A agência de classifi-
cação de risco Standard & Po-

or's revisou a perspectiva so-
berana da Argentina de está-
vel para negativa, citando, en-
t re out ros mov imen tos , os 
recentes planos do país de na-
cionalizar a petrolífera espa-
nhola YPF. A Standard & Poor's 
reafirmou ainda a classifica-
ção altamente especulativa B 
à Argentina. Uma perspectiva 
negativa indica pelo menos 
um terço de chances de um re-
baixamento neste ano ou no 
próximo, af i rmou a agência 
em comunicado. 

O d iár io a rgen t ino La Na-
ción, um dos mais influentes 
do país, publicou ontem uma 
reportagem onde aponta a in-
tenção do governo em não pa-
gar pela expropriação da pe-
trolífera YPF. Embora o proje-
to de lei não tenha sido vota-
d o , r e p r e s e n t a n t e s d o 
governo argentino já ocupa-
ram a petrolífera, provocan-
do a condenação europeia e 
dos Estados Unidos. 

Valor - Nos dias seguintes à 
expropriação, o presidente da 
Repsol, Antonio Brufau, che-
gou a apontar a quant ia de 
US$ 10,5 bilhões como o valor 
estimado pela participação da 
empresa espanhola na petro-
lífera. De acordo com o La Na-
cion, baseado em fontes ofi-
ciais mantidas sob anonima-

to, o governo planeja pagar 
"cero pesos" (nenhum peso) 
pela petrolífera, e que investi-
gações preliminares sobre a 

gestão Repsol já apontaram ir-
regularidades e falta de inves-
timentos, bem como uma dívi-
da de US$ 9 bilhões. 

Apesar da ameaça da Rep-
sol em levar o caso à Justiça in-
ternac ional , a Casa Rosada 
considera que o caso pode se 

estender por seis anos. A pre-
visão é de que o projeto da ex-
propr iação seja vo tado em 
dez dias. (Agências) 
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Economia em contração 
Banco Central da Es-
panha informou em 
seu relatório mensal 

que a economia do país te-
ve contração de 0,4"% no 
pr imei ro t r imes t re deste 
ano, em comparação com o 
quar to t r imes t re do ano 
passado, em uma evidên-
cia de que o governo en-
frentará dificuldades para 
atingir as ambiciosas me-
tas de austeridade. 

Em comparação com o 
primeiro tr imestre do ano 
passado, a economia espa-
nhola teve cont ração de 
0,5%, a primeira leitura ne-
gat iva depois de sete tri-
mestres consecut ivos de 
crescimento modesto. 

Isso significa o fim oficial 
de uma recuperação pe-
quena registrada entre o fi-
na l de 2 0 1 0 e o f i n a l de 
2011, que se seguiu a um 
forte declínio em 2008 em 
razão do estouro da bolha 
imobil iár ia. No quarto tri-
mestre do ano passado o 

Produto Interno Bruto (PIB) 
da Espanha caiu 0,3% em 
relação ao terceiro trimes-
tre, mas cresceu 0,3% em 
termos anuais. 

Em seu relatório, o banco 
central afirmou que a eco-
nomia espanhola - que é a 
quarta maior da zona do eu-
ro-enfrentará uma série de 
tr imestres de incertezas e 
riscos negativos relaciona-
dos com a crise. 

No começo deste ano, a 
instituição previa uma con-
tração de 1,5% em 2012, 
mas economistas do setor 
privado alertam que uma 
crise mais profunda é possí-
vel à medida que o governo 
implementar medidas rígi-
das de austeridade que li-
mitarão o crescimento do 
país. Ontem, a agência de 
estatísticas da União Euro-
péia, a Eurostat, confirmou 
a estimativa para o déficit 
orçamentário em 2011, de 
91,3 bilhões de euros, ou 
8,5% do PIB. (Folhapress) 

Islândia: tribunal aponta 
culpado pela crise. 

O ex-primeiro-ministro do pais, Geir Haarde, no julgamento. 

ex-pr imeiro-ministro 
da Islândia Geir Haar-
de é o primeiro político 

a ser processado com relação 
à recente crise financeira glo-
bal. Haarde liderou o Partido 
Independência, de centro di-
reita, e foi primeiro-ministro 
entre meados de 2006 e o iní-
cio de 2009, quando seu go-
verno de coalizão foi retirado 
do poderem meio a uma revol-
ta da população por causa da 
crise financeira. 
• Haarde foi um dos quatro in-
tegrantes do governo acusa-
dos em 2010 por contribuir pa-
ra o colapso do setor bancário 
islandês no fim de 2008, quan-
do todos os grandes bancos do 

país fa l i ram em semanas. A 
crise do setor bancário jogou a 
Islândia em profunda reces-
são, levando a um resgate de 
US$ 2,1 bilhões do Fundo Mo-
netário Internacional (FMI). 

Colapso - O Parlamento is-
landês, agora dominado por 
oponentes a Haarde, decidiu 
em setembro de 2010 que ele 
deveria ser o único processa-
do pelo colapso do setor ban-
cário do país. Posteriormente 
um tribunal especial rejeitou a 
maior parte das acusações de 
"ampla negligência", mas on-
tem ele foi considerado culpa-
do por não reunir seu gabinete 
quando a crise se tornou críti-
ca, em 2008. (AE) 
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Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 24 abr. 2012, Economia, p. 19.




