
São fundos abutre uma ferramenta EUA contra 

a Argentina em uma guerra energética com a 

Rússia? 

A presidente da Argentina Kirchner diz na Assembléia Geral da ONU que as raízes do 

terrorismo são profundas, convidando os Estados membros - e especialmente os EUA - 

para abordar as questões ligadas a políticos e económicos que dão origem ao extremismo 

violento. 

  

A Argentina tomou uma posição contra os Estados Unidos nas Nações Unidas, em 24 de 

setembro de 2014. 

Sublinhando que os argentinos e o mundo estavam numa importante encruzilhada, a 

presidente da Argentina Cristina Fernández de Kirchner abordou o início da sessão 69 da 

Assembleia Geral da ONU, com um discurso que, sem dúvida, perturbou os mandarins 

políticos e gurus de segurança no Washington Beltway e os seus homólogos em Wall 

Street. Apesar de seus pontos contundentes e seus laços com uma batalha legal em Nova 

York, o seu discurso na Assembleia Geral da ONU, foi na maior parte, se não totalmente, 

não declarado nos principais meio de comunicação norte-americanos. 

Aparecendo no pódio após a saída o presidente Susilo Bambang Yudhoyono da Indonésia 

durante a sessão da manhã do dia de hoje,  Kirchner iniciou seu discurso  dizendo que é da 

maior importância para a Assembleia Geral da ONU para estabelecer um tratado de um 

sistema universal para a reestruturação da dívida soberana. O Conselho de Segurança das 

Nações Unidas e o Fundo Monetário Internacional precisa de uma reforma real, não falar 

sobre reforma, acrescentou. 

O líder argentino lamentou a Assembleia Geral da ONU que Buenos Aires enfrenta 

chantagem económica, explicando que os argentinos têm vindo a pagar uma dívida 

deliberadamente gerada por outros e imposta a eles. Apesar das circunstâncias, a Argentina 

pagou a maior parte desta dívida, mas só porque o governo argentino reestruturou sua 

dívida e a fórmula de reembolso com 92,4 por cento de seus obrigacionistas durante dois 

acordos de reestruturação da dívida diferentes e conversão da dívida em 2005 e 2010. 

Os instrumentos da fraude económica têm sido referidos por Kirchner e outros como 

"fundos abutre" - um termo, observou Kirchner, que não foi inventado por líderes sul-

americanos ou africanos indignados, mas por  Gordon Brown, em 2002 , quando era 

chanceler britânico do Tesouro. 

Kirchner declarou que a Argentina estava sendo agredida pelos fundos abutre com a 

cumplicidade do sistema de justiça dos EUA, num processo que ela descreve como 

"terrorismo económico e financeiro". A ter agido "como verdadeiros desestabilizadores da 

economia", disse a ONU Assembléia Geral. 

Terrorismo económico e financeiro foi o motivo da mensagem de Argentina para o líder da 

ONU. O argentino disse à ONU que os terroristas não são apenas aqueles que matam 
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pessoas por plantar bombas, mas também aqueles que usam a especulação financeira para 

sabotar países e intencionalmente criar pobreza. 

Dirigir o terrorismo económico seria uma grande bênção para lidar com os bandidos 

recrutando jovens tolos que vão em cruzadas porque perderam a esperança e a oportunidade 

de ser membros produtivos da sociedade, disse ela. Seu ponto era que as raízes do 

terrorismo são muito mais profundas do que as pessoas simplesmente pegando armas e 

cortar cabeças em nome de visões de mundo mórbidas e torcidas, e terminando o ciclo de 

violência começa com endereçamento suas raízes, e não apenas os seus sintomas. Essas 

raízes estão nas políticas erradas e sabotagem económica que está a afetar o mundo, 

enquanto que grupos como a Al-Qaeda e do Estado Islâmico do Iraque e Síria são apenas os 

sintomas, de acordo com a posição articulada pelo presidente argentino na ONU 

  

Atiçar o fogo da instabilidade 
Em última análise, Kirchner acusou Washington de atiçar o fogo de instabilidade. Isso é 

muito claro quando seu discurso na Assembléia Geral das Nações Unidas é interrogado com 

seu discurso ao Conselho de Segurança da ONU após a aprovação por unanimidade 

da  resolução 2178 do Conselho de Segurança das Nações Unidas , que apela para a 

prevenção do " fluxo internacional de combatentes terroristas  para e das zonas de conflito. 

"Ambos os discursos foram entregues no mesmo dia e transmitiu as mesmas idéias e temas. 

Na presença de líderes mundiais e altos funcionários reuniram-se no Conselho de Segurança 

da ONU,  Kirchner disse ao presidente dos EUA, Barack Obama  e sua comitiva que a 

abordagem dos Estados Unidos para combater o terrorismo teve sucesso zero e só 

desestabilizou o mundo e ajudou a organizações terroristas a proliferar. Ela também 

observou que é ilógico continuar a empregar estratégias que fracassam. Isso era parte de sua 

ênfase que a metodologia e os métodos utilizados por Washington para contestar o 

terrorismo estavam errados, aumentando ainda mais o seu argumento de que as causas 

ligadas a políticos e económicos de terrorismo tinha de ser abordada. Neste contexto, 

acrescentou que a questão da Palestina precisa ser resolvida de forma justa e que Israel não 

deve mais ser autorizada a agir com impunidade e massacraram civis palestinos. 

Embora ela se manteve diplomática dentro da câmara do Conselho de Segurança da ONU, 

ela retoricamente  perguntou quem estava fornecendo militantes ISIS com armas . Ela não 

mencionou os nomes de todos os países, mas seu ponto tácita era que os EUA e seus aliados 

armaram a ISIS através do fornecimento de forças anti-governamentais sírias com 

armas. Ela também apontou muitas das contradições envolvidas na luta dos EUA contra o 

ISIS, como a Al-Qaeda foi nutrida para lutar contra Moscou, e como o governo sírio foi 

difamado e os mesmos atores não-estatais que o mundo estava condenando foram 

apresentados como "combatentes da liberdade" apenas um ano antes. As posições da Rússia 

e dos chineses  no Conselho de Segurança da ONU foram mais ou menos tacitamente 

alinhada com Kirchner, que é por isso que Moscou foi chamado para uma conferência geral 

a ser realizada pela ONU para analisar as raízes do terrorismo. 

Ao falar à Assembleia Geral da ONU, ela assinalou que grandes potências podem 

facilmente alterar as definições de amigo e inimigo e adaptar a definição de quem é 

terrorista e quem não é para servir os seus próprios interesses. "Você não luta contra o 

terrorismo, batendo os tambores da guerra", explicou ela . 
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Mais tarde, ela iria dizer o encontro, "Perdoe-me, mas eu sou totalmente desconfiado" 

depois de explorar as contradições na luta contra o terrorismo. "As coisas que vemos na 

televisão são ficção mesquinha." 

  

Fundos abutre e terrorismo econômico 
O cerne da amargura da Argentina tem sido a sua disputa com fundos abutre. De acordo 

com o governo argentino, que está sendo deliberadamente economicamente desestabilizado 

para que ele caia para trás em seus pagamentos da dívida. Inadimplente fará com que o 

interesse  se acumule sobre a dívida da Argentina, aumentando assim, e, portanto, 

maximizando os lucros para seus credores e detentores de bónus. 

Os fundos abutres são compostos de uma minoria de proprietários de dívida da 

Argentina. Os dois antagonistas principais são os fundos de hedge com sede nos EUA NML 

Capital e Aurelius Capital Management. Estes são os mesmos títulos de proprietários que se 

recusaram a aceitar a reestruturação da dívida argentina, quando o reembolso estava a ser 

renegociado por Buenos Aires. Estes fundos abutre não aceitaram a fórmula Argentina de 

reestruturação da dívida, porque eles não poderiam lucrar menos que os argentinos 

inadimplentes em dívida desses fundos próprios. Originalmente, esses fundos de hedge 

planeavam processar a Argentina depois que a moratória de sua dívida para maximizar seus 

retornos monetários ou para aumentar o montante em dívida por Buenos Aires através da 

acumulação da dívida. Esses redutos não poderiam fazer um lucro sem isso e é 

precisamente com estas intenções que eles se recusaram a aceitar quaisquer renegociações 

que permitiriam a Argentina de pagar as suas dívidas por meio de um cronograma de 

reembolso. Em vez disso, eles exigiram o pagamento integral das dívidas para com eles. 

É sob essa estrutura que tem sido do interesse desses redutos para a situação económica na 

Argentina se deteriore. Não só tem sido do interesse desses fundos de hedge, mas tem sido 

seu objetivo de prejudicar economicamente e desestabilizar a Argentina para que ele não 

seja capaz de fazer os seus pagamentos da dívida. Este é o lugar onde o sistema de justiça 

norte-americano entra como o que o presidente Kirchner descreve como um "cúmplice" 

para o terrorismo económico e financeiro dos fundos abutre. 

Depois de não conseguir parar a reestruturação da dívida da Argentina,  o sistema judicial 

norte-americano veio em auxílio desses fundos abutre . O juiz Thomas Griesa, um juiz 

federal para o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque, não só 

premiou os fundos abutre mais de 1.600 por cento de juros sobre o que era devido em 

termos de valor de face, por um período de cinco anos, mas também bloqueou a Argentina 

de pagar os seus outros detentores de dívida até Buenos Aires pagou os fundos abutre na 

íntegra, incluindo os juros e multa diária. A decisão foi tomada em 2012, mas foi executada 

após negociações mediadas pelo tribunal que acabaram com os argentinos acusando Daniel 

Pollack de incompetência em 01 de agosto de 2014.  

Não só foi decisão do juiz Griesa denunciado como legalmente injusto, mas não tem 

nenhuma ligação com qualquer empresa ou normas financeiras. É por isso que Kirchner 

perguntou a Assembleia Geral da ONU, quais as empresas mundiais com lucros de 1600 

por cento ao longo de um período de cinco anos.  
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A política dos EUA e os fundos abutre 
Na Argentina, a decisão judicial de Griesa foi vista como uma tentativa de obstruir a 

Argentina de fazer os seus pagamentos de dívida. Sua decisão torna impossível para a 

Argentina para pagar suas dívidas, sem pedir mais dinheiro e acumular mais dívida. Ele 

também anula a Argentina de lidar com os outros detentores de bônus por causa de uma 

cláusula na reestruturação da dívida que lhes dá o direito legal de pedir os termos mais 

rentáveis de reembolso deverão esses termos ser provocada. 

Enquanto isso, os fundos abutres  têm pressionado o Congresso norte-americano  por 

anos. Eles aproveitaram a oportunidade para lançar um novo ataque na Argentina, dizendo 

que era um estado terrorista, uma vez que assinou um acordo em 27 de janeiro de 2013 para 

a cooperação judiciária com o Irã para investigar os atentados de 1992 e 1994 da 

Embaixada de Israel na Argentina e no edifício Associação Mutual Israelita na 

Argentina. Israel pediu imediatamente uma explicação, cujo Ministério das Relações 

Exteriores argentino julgou desnecessária. 

Embora a posição dos redutos de fundos de hedge pode ter sido pura oportunismo, eles e o 

lobby israelense nos EUA têm o Congresso norte-americano envolvido. A Argentina foi 

duramente criticada por ambos os oficiais israelenses e norte-americanos para iniciar um 

diálogo com o Irã a cooperar nas investigações. As tensões chegaram a um ponto onde 

Kirchner e o governo argentino disse que aqueles que se opõem ao acordo entre Buenos 

Aires e Teerã seria responsável se houvesse um  terceiro atentado terrorista  dentro da 

Argentina contra quaisquer alvos judaicos ou israelenses. 

A reação da Argentina a decisão judicial do juiz Griesa foi para obter os legisladores em 

Buenos Aires para passar a legislação sobre o pagamento da dívida. Buenos Aires acusou os 

EUA de ser cúmplice dos "terroristas económicos" que estão tentando fazer o país refém. O 

governo argentino ainda pediu ao governo dos EUA para evitar que suas leis internas sejam 
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impostas a Argentina, mas não adiantou. Demandas argentinas para que a  Suprema Corte 

dos EUA  revesse seus apelos também foram rejeitados em 16 de junho. 

  

Reservas de energia da Argentina e da conexão russa 
Na ONU, Kirchner ainda passou a acusar Washington de conspirar para derrubar ela e seu 

governo democraticamente eleito. Em 30 de setembro, cerca de uma semana depois de ela 

ter criticado os EUA na ONU, Kirchner fez um discurso televisionado dizendo seu povo 

que, se ela fosse assassinada, para não "olhar para o Oriente Médio, mas olhe para o norte" 

no governo dos Estados Unidos . Ela afirmou que o alerta do Departamento de Estado 

americano sobre uma ameaça terrorista de ISIS dentro Argentina foi uma cortina de fumaça 

fictícios e que as ameaças ISIS contra ela eram essencialmente a obra de Washington. 

Mas por que os EUA querem matar Kirchner? 

Não é mera coincidência que Kirchner olhou para Obama ao falar no Conselho de 

Segurança da ONU, enquanto concluia o seu discurso dizendo que as grandes reservas de 

energia inexploradas da Argentina podem vir a ser uma maldição, aludindo intromissão da 

US e ingerência nos países ricos em energia. 

Depois da China, a Argentina tem a segunda maior quantidade de gás de xisto 

recuperável. Buenos Aires está prestes a virar de um importador de combustível num 

exportador de energia. Em 2012, o governo argentino foi envolvido numa disputa com a 

corporação petrolífera espanhola Reposol sobre a recuperação do que foi outrora empresa 

nacional de energia da Argentina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. YPF foi nacionalizada 

através de uma lei aprovada em 3 de março de 2012, em que o governo argentino recebeu 

uma participação de controlo de 51 por cento na empresa. 

Enquanto isso, a Rússia vai ajudar Buenos Aires na exploração, desenvolvimento e 

exploração de suas reservas de gás natural. Esta é uma das razões pelas quais o presidente 

russo Vladimir Putin visitou Argentina, em julho. Dias depois Kirchner falou na ONU, 

Argentina e Rússia assinaram um importante contrato bilateral de energia para explorar e 

desenvolver reservas de gás natural da Argentina - um acordo que verá equipe Gazprom 

gigante de energia russa com a YPF. 

Não só Putin anunciou que a Argentina é um parceiro estratégico da Rússia, mas Moscou 

está a ajudar a Argentina a privar-se da influência dos Estados Unidos. É por isso que Putin 

visitou a Argentina antes da reunião da Assembleia Geral da ONU, e a razão pela qual ele e 

Kirchner inauguraram conjuntamente o canal de satélite russo em língua espanhola RT em 

Espanhol (RT espanhol) ou RT Actualidad (RT News) numa teleconferência em 09 de 

outubro . É claro que a nova presença do canal russo na Argentina tem o objetivo de 

combater a influência dos EUA em uma guerra de informação. 

Laços da Rússia com a Argentina têm vindo a reforçar-se desde 2010, bem antes do recente 

anúncio de Putin de que a Argentina e a Rússia são parceiros estratégicos. Gazprom havia 

conseguido um contrato para a venda de gás natural liquefeito para a Argentina no ano 

passado. Também no ano passado, a Argentina ficou do lado da Rússia, China e Irã contra 

quaisquer planos orquestrados pelos EUA para atacar a Síria depois que os insurgentes 
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Arábia apoiados  lançaram ataques químicos em Ghouta de que Washington estava a tentar 

fixar em Damasco. Ele  mesmo cerraram fileiras  com a Rússia, China, Índia, Indonésia, 

África do Sul e no Brasil sobre o assunto em cúpula do G20 do ano passado em São 

Petersburgo. 

  

Argentina e a guerra global de energia 
O governo argentino acredita que Washington não quer a Argentina para ser 

independente. Mais do que isso, no entanto, deve ficar claro que os fundos abutres são um 

instrumento de pressão que está sendo usado contra a Argentina para desestabilizá-la. Nas 

palavras de Kirchner, os "abutres parecem muito com as águias do império." 

Mesmo na ONU, Kirchner disse que as políticas do FMI, sediado em Washington, que 

Buenos Aires havia seguido para o tee, foram o que causou sistematicamente a ruína 

financeira e a instabilidade da Argentina em 2001. Em outras palavras, as políticas 

neoliberais de endividamento que levaram à divida do páis Latino-Americano foram 

impostas. O ponto do líder argentino foi o de que o sistema da dívida no sistema financeiro 

global tem sido usado para algemar muitos países como um instrumento de dominação 

injusta e como uma forma de agressão à soberania. 

A desestabilização da Argentina e ações contra seu governo também deve ser lida no 

contexto mais amplo da rivalidade de Washington com Moscou e  uma guerra global de 

energia . 

Não é por acaso que o Departamento de Estado dos EUA  promoveu fortemente  a 

exportação de US gás de xisto e de fraturamento hidráulico, ou fracking, para os últimos 

anos. Também não é uma coincidência que os conglomerados de energia dos EUA têm 

estado envolvidos em negociações intensas para controlar as reservas de gás de xisto em 

todo o mundo, inclusive na Polónia, Ucrânia e Romenia. Excluindo-se as reservas da 

Rússia, Polónia e Ucrânia têm o primeiro e o terceiro maior depósito de gás de xisto na 

Europa. É por isso que os EUA tem sido um forte defensor de tentativas de Kiev para 

recuperar o controle sobre o leste da Ucrânia, onde a maior parte das concessões de gás de 

xisto que foram para empresas norte-americanas estão localizadas. 

O fator de gás de xisto também é parte da equação das tensões dos EUA com a 

Rússia.Washington tem pressionado a União Europeia para sancionar o sector energético 

russo Gazprom para bloquear essencialmente como um concorrente para o gás de xisto 

relativamente mais caros que estão sendo vendidos por os EUA não só dos EUA de gás de 

xisto a ser fornecida a partir da América do Norte têm de ser fracked, liquefeito e depois 

transportadas para a Europa, mas as operações fracking não podem pagar os baixos preços 

do gás natural. Isso significa que produtores concorrentes precisam ser descarrilados ou 

excluídos do mercado internacional, assim, olhando para o escândalo fundo abutre neste 

quadro parece responder a um monte de perguntas. 
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