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FMI ameaça Argentina
com censura pública
CORRESPONDENTE / WASHINGTON

O Fundo Monetário Internacional (FMI) ameaça apresentar uma censura pública à Argentina em setembro, caso
não haja acordo com Buenos
Aires sobre a revisão de suas
estatísticas econômicas. Há
anos,o FMI apresenta uma res-

nezuela e a outros cinco países

No texto, Clinton informa que

bert Terrier, confirmou ter havido conversas entre especialistas
do Fundo e negociadores argentinos nas últimas duas semanas.
“Espero que possamos avançar
até setembro.”
A diretoria executiva do FMI,
em paralelo, encomendou a avaliação da economia dos sete
membros que se recusam a cumprir as regras do artigo 4 do compromisso de adesão dos países
ao Fundo. A Argentina e a Venezuela são os únicos da América
Latina na lista. O artigo 4 prevê a
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salva sobre os dados argenti- que não aceitam a revisão anual
e
éda insnos em seus documentos, por aplicada a todos os sócios
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considerá-los inseguros, e in- tituição. A possível
pút censura
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forma ter usado uma combina- blicafoiadmitidaem
cartaenviatesecretária de Estado, Hilção de cálculos oficiais ede ins- eda
pela
s
d
tituições privadas. Até o
setem- lary Clinton, com respostas às
ã
bro, a Argentina será
alvo tam- perguntas pontuais do senador
ç
a criterio- americano Richard Lugar. O Esbém de uma
avaliação
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t
pelo FMI. tado teve acesso à missiva, enusua economia
AsaAdemedida
será estendida à Ve- viada em 28 de fevereiro.

Desconfiança em relação às estatísticas econômicas motivou decisão do
Fundo, que criticou também a Venezuela por falta de transparência
Denise Chrispim Marin

o FMI vai realizar uma reunião
em maio para “discutir o fracassodaArgentinaemdivulgarestatísticas e se reunirá formalmente em setembro para decidir se
censura”opaís.“Nósnãoesperamos nenhuma diluição das exigências (do FMI sobre asestatísticas de seus membros) no caso
da Argentina”, afirmou.
A desconfiança do Fundo e do
Banco Mundial sobre os dados
oficiais argentinos se acentuou
no governo de Néstor Kirchner,
nosanos2000,quando oInstituto de Estatística e Censo (Indec)
passoua sofrer ingerência do governo. Suas estatísticas de inflação,emespecial,tornaram-secadavezdiscrepantescomascalculadas por institutos privados. A
situaçãocontinuanoatualgoverno de Cristina Kirchner.
Ontem, o vice-diretor de Hemisfério Ocidental do FMI, Gil-

avaliação anual da economia de
cada sócio do FMI e é realizado
combaseno estudode dados oficiais e da visita de uma missão. O
trabalho será feito em parceria
como BancoMundial eentregue
em setembro, na época da reunião anual das instituições.
O diretor do FMI para Hemisfério Ocidental, Nicolas Eyzaguirre, disse que o governo argentino pediu ao Fundo uma auditoria do setor financeiro no
país, o que deve ocorrer entre o
final deste ano e o início de 2013.
NacartaaosenadorLugar,Hillary Clinton haviaopinadosobre
o tema. “Estamos extremamente desapontados com o fato de a
Argentina não ter completado as
consultas do artigo 4 desde
2006. Apoiamos e continuaremos a apoiar a política do FMI de
cobrar da Argentina o cumprimento de suas obrigações.”
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● Desconfiança

A desconfiança sobre os dados
oficiais argentinos se acentuou
nos anos 2000, quando o Instituto de Estatística e Censo (Indec)
passou a sofrer ingerência do
governo de Néstor Kirchner.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 abr. 2012, Economia & Negócios, p. B11.
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Crítica. Jornal dos EUA
chama Cristina de ‘pistoleira’
NOVA YORK

O The Wall Street Journal propôs
ontem,em editorial,excluir aArgentinadoG-20esubstituí-lapelo Chile, ‘que superou a Argentina em desenvolvimento econômicoepolítico’.Os “paísescivilizados” deveriam expulsar a Argentina do G-20 (bloco que reúne os países ricos e os principais
emergentes) até que a presidente Cristina Kirchner se digne a
“comportar-se como uma chefe
de Estado de verdade, e não como uma pistoleira”, publicou o
jornal nova-iorquino.
Segundo o editorial, a expulsão do G-20 seria a melhor forma de chamar sua atenção, já
que “a senhora Kirchner não parece estar muito interessada em
acatarqualquertribunalinternacional”. O jornal ressalta o quanto prejudicial para a Argentina é
adesapropriação da YPF da multinacional espanhola Repsol, já
que esse comportamento vai
“encorajar a fuga de capital”.
A decisão da presidente “não
faz sentido para a Argentina, levando em conta sua necessidade
de capital estrangeiro para desenvolver reservas de petróleo e
de gás são muito extensas”.
A sra. Kirchner, diz o editorial,
tenta salvar sua presidência enquantoomodeloeconômicoherdado de seu marido, o falecido
Néstor Kirchner, perde fôlego.
O jornal lembra que, ao assumir
o cargo em 2003, após o fracasso
da paridade entre o peso e o dólar,“Kirchner impôscontrolesobre preços, revogou contratos,
renunciouaopagamentodedívidas, expropriou bens e afugentou investidores estrangeiros”.
Na recuperação econômica
que se obteve depois, “o crescimentopartiudeumabasereduzida e foi alimentado por uma taxa
de câmbio para o peso que era
artificialmente baixa e do maior
protecionismo, dirigido a gerar
demanda interna”.
Ao mesmo tempo, a Argentina
foi beneficiária das baixas taxas
de juros ditadas pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano), que deram lugar a um
“boom nos preços das matériasprimas que representam grande
parte do Produto Interno Bruto
da Argentina”.
Agora, adverte o artigo, a economia desacelera e as reservas
internacionais fogem. Ao roubar
a Repsol, diz o editorial, a senhorade Kirchner pretende aproveitar-se dos sentimentos nacionalistasparaapoderar-sedasprovisões de petróleo e os meios para
alimentar“amáquinadoclientelismo político”. / EFE

