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Na Argentina

Sílvio Guedes Crespo
ESTADAO.COM.BR

S indicalistas alinhados
com a presidente da
Argentina, Cristina
Kirchner, vão pedir ao

governo para usar outra forma
de medição de inflação, que
não a atual, para negociar o rea-
juste do salário mínimo, infor-

ma o jornal La Nación.
É mais um sinal de que nem

mesmo os aliados do governo con-
fiam nas estatística oficial.

Membros da CGT (Confedera-
ción General del Trabajo) e da
CTA (Central de Trabajadores de
la Argentina) mais próximos do
governo pedirão ao Ministério do
Trabalho um aumento entre 20%
e 25%, segundo o jornal, o que le-

varia o salário mínimo dos atuais
2,3 mil pesos (R$ 1 mil) para um
valor entre 2,8 mil e 3 mil pesos
(R$ 1,2 mil a R$ 1,3 mil).

Segundo o Indec, o escritório
de estatísticas do governo, a infla-
ção acumulada na Grande Bue-
nos Aires de agosto de 2011 a ju-
lho deste ano foi de 9%.

Os índices oficias de inflação
na Argentina são questionados

desde que o secretário do Co-
mércio Interior, Guillermo
Moreno, alterou a metodolo-
gia de cálculo, em 2007.

No ano passado, o governo
multou consultorias que divul-
garam levantamento de pre-
ços, com base na lei que impe-
de a difusão de informações
que possa confundir o consu-
midor. A ação gerou ainda
mais desconfiança ante o dado
oficial.

Desemprego. A taxa de de-
semprego da Argentina fechou
o segundo trimestre em 7,2%,
uma leve queda de 0,1 ponto
porcentual na comparação
com o mesmo período do ano
passado.

opa

Estados Unidos e
Japão denunciam
Argentina na OMC

reestruturação de dívidas, e mesmo os
calotes puros e simples, enfraqueceria os
balanços das instituições de crédito, au-
mentaria a própria dívida (porque elas
terão os mesmos ativos, mas obrigações
maiores) e seus custos de capital. E a clas-
sificação AAA da Alemanha e de outros
membros centrais da zona do euro tam-
bém ficariam em risco.

Depois, há o restante do mundo. A Eu-
ropa ainda é a maior zona econômica e a
mais interligada financeiramente. Como
tal, rupturas inevitavelmente seriam
transmitidas para o restante do mundo.

E, com os Estados Unidos já em dificul-
dade para manter um crescimento eco-
nômico e uma criação de empregos signi-
ficativos, ocorreria uma recessão global.

Tudo isso tem a ver, é claro, com a ra-
zão porque todas os pronunciamentos
políticos têm repetidamente buscado
descartar uma dissolução da zona do eu-
ro; é também por isso que os líderes de
outros países exerceram pressão sobre
seus congêneres europeus para enfrenta-

rem a crise regional de maneira mais de-
terminada e holística.

Mas palavras e persuasão moral são ab-
solutamente insuficientes para barrar as
forças da dissolução que foram capacita-
das por importantes falhas de projeto e
alimentadas por anos de respostas políti-
cas mais táticas que estratégicas, mais

sequenciais que simultâneas, e mais par-
ciais que abrangentes.

Somente com a compreensão da enor-
midade dos riscos que enfrentam, os líde-
res da Europa terão a possibilidade de
superar as persistentes tensões internas
e convergir para uma resposta potencial-
mente capaz de virar o jogo.

E somente então eles conseguirão con-
vencer uma cidadania cética da necessi-
dade de tomar medidas realmente sem
precedentes – primeiro, reformar a zona
do euro numa união mais coerente que é
menor, menos imperfeita, e mais robus-
tamente planejada e operada; segundo,
garantir que essa zona do euro reformula-
da possa avançar na geração de cresci-
mento e empregos; e terceiro, salvaguar-
dar o funcionamento mais geral da
União Europeia.

Depois de brigarem e se desentende-
rem por tanto tempo, os líderes euro-
peus já não têm ao seu dispor uma solu-
ção limpa, relativamente barata e alta-
mente garantida para a crise regional.

O que eles têm é algum tempo – embo-
ra não muito – para tentar defender a
integridade do projeto de integração re-
gional dando passos ousados agora, a co-
meçar por uma união econômica, fiscal e
bancária, e avançando para uma união
política.

Mas o resultado não é garantido, e ha-
veria inevitavelmente rupturas imedia-
tas. Mas tudo isso se apequena ante a
catástrofe que a Europa e o mundo expe-
rimentariam se a Europa continuar com
uma abordagem que continua demasia-

da pequena e tardia.
A Alemanha e o centro precisam de-

cidir corajosamente se acreditam que
a zona do euro pode sobreviver e em
que formato. Se a resposta for sim, a
busca de uma união imperfeita precisa-
ria ser acompanhada de um financia-
mento oficial maciço – tanto fiscal co-
mo do Banco Central Europeu – para a
periferia atenuar o doloroso ajuste via
austeridade, reformas e desvaloriza-
ção interna.

Se decidiram que a zona do euro não
é viável tal como é, e que uma união
menor não é alcançável, os custos de
dissolvê-la desordenadamente mais
tarde do que dissolvê-la agora seriam
muito maiores. O que não deve e não
pode continuar é a zona do euro perma-
necer no seu meio termo indefinido
atual. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK

✽

NICOLAS BERGGRUEN É PRESIDENTE DO

COUNCIL FOR THE FUTURE OF EUROPE;

MOHAMED A. EL-ERIAN É CEO DA PIMCO,

EMPRESA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS

GLOBAIS; NOURIEL ROUBINI LECIONA NA

UNIVERSIDADE DE NOVA YORK E É PRESI-

DENTE DA ROUBINI GLOBAL ECONOMICS

ALEX DOMANSKI / REUTERS

UESLEI MARCELINO / REUTERS
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REJEITA INFLAÇÃO OFICIAL
Governo é acusado de manipulação; trabalhadores querem aumento de até 25%

Governos questionam
restrições adotadas
pelo sistema de
licenças não automáticas
para importações

Abalo. Países mais fortes também seriam atingidos por implosão do euro

Diretriz. Cristina deu tom de seu governo em discurso de posse

Ariel Palacios
CORRESPONDENTE / BUENOS AIRES

As medidas protecionistas do go-
verno da presidente Cristina
Kirchner provocaram ontem a
reação dos governos dos EUA e
Japão, que denunciaram a Argen-
tina na Organização Mundial do
Comércio (OMC).

Segundo Washington e Tó-
quio, o governo argentino aplica
restrições comerciais por meio
do sistema de licenças não auto-
máticas para importações. Nas
denúncias, americanos e japone-
ses sustentam que o sistema utili-
zado “restringe as importações
de bens e discrimina entre merca-
dorias importadas e nacionais”,
fato que vai na contramão dos
compromissos que o país assu-
miu como membro da OMC.

Segundo o governo de Barack
Obama, as barreiras aplicadas
por Buenos Aires “incluem o uso
de um sistema de acesso não
transparente para o acesso das
licenças de importação”.

Além disso, a denúncia cita as
pressões que os importadores ar-
gentinos sofrem para exportar
bens pelo mesmo valor das im-
portações. O governo Obama so-
licitou à OMC a abertura de con-
sultas com a Argentina, o que im-
plicará um prazo de 60 dias para
tentar um acordo. Caso não seja
possível uma solução, a OMC
abriria um tribunal especial para
o caso.

Esse sistema, imposto desde o
ano passado pelo secretário de
Comércio da Argentina, Guiller-
mo Moreno, já criou situações

sui generis, entre as quais a de
um importador de automóveis
de luxo que, para compensar as
compras no exterior, teve de ex-
portar azeitona e azeite de oliva.

Em dezembro, durante discur-
so em público poucos dias após a
posse de seu segundo mandato,
a presidente Cristina deu o tom
da política protecionista que de-
seja para os próximos anos:
“Não importaremos um prego se-
quer!”.

Carnes e limões. Ontem à tarde
o governo Kirchner reagiu à de-
núncia dos EUA, apresentando
sua própria reclamação. Segun-
do a chancelaria em Buenos Ai-
res, os diplomatas denunciarão
na OMC o impedimento à entra-
da de carne bovina e limões ar-
gentinos no mercado america-
no. O governo argentino afirma
que Washington nunca deu “res-
postas satisfatórias” pelas barrei-
ras aplicadas aos produtos do
país.

Segundo o comunicado da
chancelaria, “a Argentina intensi-
ficará as ações em defesa de nos-
sos produtores”. Além disso, de-
nunciará “os países mais podero-
sos” na OMC, “que exigem aos
países em desenvolvimento re-
gras que não cumprem”.

Com isso, o governo Kirchner
mantém neste momento frentes
de batalha comercial com vários
países, já que, além das denún-
cias japonesa e americana, o país
já tem uma similar realizada pela
União Europeia (UE), em 20 de
maio.

As relações com a UE agrava-
ram-se depois do anúncio feito
em abril pela presidente Cristina
de expropriação da YPF, filial da
espanhola Repsol. A nacionaliza-
ção da companhia petrolífera foi
considerada uma declaração de
guerra da Argentina à UE.

Na terça-feira, o governo ar-
gentino contra-atacou, notifi-
cando a OMC com o pedido de
consultas com a UE sobre restri-
ções da Espanha à entrada de bio-
diesel argentino no mercado.

As barreiras aplicadas por Ma-
dri levariam a Argentina a perdas
de US$ 1 bilhão em vendas de bio-
diesel. No total, 20 países já recla-
maram das barreiras argentinas
à OMC.

● Briga de vizinhos
A Argentina mantém vários confli-
tos comerciais sem soluções com
o Brasil. Segundo a consultoria
Abeceb, 14,9% das exportações
brasileiras sofrem as barreiras
tradicionais e todas são submeti-
das a análise governamental.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 ago. 2012, Economia & Negócios, p. B9.




