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LLaa  AArrggeennttiinnaa  ssee  eennccuueennttrraa  lluucchhaannddoo  ccoonnttrraa  llooss  eeffeeccttooss  ddee  uunnaa  rreecceessiióónn  qquuee  

lllleevvaa  yyaa  ccuuaattrroo  aaññooss,,  vveeiinnttiicciinnccoo  ppoorr  cciieennttoo  ddee  ddeesseemmpplleeoo,,  uunn  íínnddiiccee  ddee  ppoobbrreezzaa  

qquuee  rroozzaa  eell  cciinnccuueennttaa  ppoorr  cciieennttoo,,  yy  uunnaa  iinntteennssaa  iinneessttaabbiilliiddaadd  ppoollííttiiccaa  yy  eeccoonnóómmiiccaa..  

LLaass  pprreeddiicccciioonneess  ddeell  FFMMII  ddaann  ccuueennttaa  ddee  uunnaa  rreedduucccciióónn  ddeell  PPBBII  ddee  eennttrree  uunn  1100  yy  uunn  

1155  ppoorr  cciieennttoo  ppaarraa  eessttee  aaññoo..  PPaarraa  eemmppeeoorraarr  aaúúnn  mmááss  eell  ppaannoorraammaa,,  eell  ggoobbiieerrnnoo  

aarrggeennttiinnoo  ddeecciiddiióó  eell  1199  ddee  aabbrriill  ddee  22000022  cceerrrraarr  ttooddooss  llooss  bbaannccooss,,  pprriivvaannddoo  aa  ssuuss  

cciiuuddaaddaannooss  ddeell  aacccceessoo  aa  ssuuss  aahhoorrrrooss,,  yy  ssiinn  vviisslluummbbrraarr  uunnaa  ssaalliiddaa  ccllaarraa  aa  eessttaa  ccrriissiiss..  

LLaa  ccaaííddaa  ddeell  ssiisstteemmaa  ffiinnaanncciieerroo  ddee  llaa  tteerrcceerraa  eeccoonnoommííaa  ddee  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa  

pprroovvooccaarrííaa  uunn  eeffeeccttoo  ddeevvaassttaaddoorr,,  nnoo  ssoolloo  aa  llaa  AArrggeennttiinnaa,,  ssiinnoo  aa  llaa  rreeggiióónn  yy  aa  ttooddaa  llaa  

eessttrruuccttuurraa  ffiinnaanncciieerraa  iinntteerrnnaacciioonnaall..  HHaassttaa  eell  mmoommeennttoo,,  ttaannttoo  eell  FFMMII,,  ccoommoo  eell  

ggoobbiieerrnnoo  ddee  llooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss,,  yy  eell  rreessttoo  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd  iinntteerrnnaacciioonnaall  hhaann  

ppeerrmmiittiiddoo,,  aappaarreenntteemmeennttee,,  eell  ffrraaccaassoo  ddee  llaa  eeccoonnoommííaa  aarrggeennttiinnaa..  NNoo  oobbssttaannttee,,  sseerrííaa  

nnoo  ssoolloo  iinnjjuussttiiffiiccaabbllee  eenn  ttéérrmmiinnooss  hhuummaanniittaarriiooss  ppeerrmmiittiirr  eessttaa  sseegguunnddaa  ccaattáássttrrooffee,,  

ssiinnoo  ttaammbbiiéénn  mmuuyy  ppooccoo  pprruuddeennttee  tteenniieennddoo  eenn  ccuueennttaa  llaa  iinntteerrccoonneexxiióónn  ddee  llaa  

eeccoonnoommííaa  gglloobbaall  yy  eell  ccoonnssttaannttee  rriieessggoo  ddee  ccoonnttaaggiioo  aa  oottrraass  nnaacciioonneess..  

AA  mmaanneerraa  ddee  aannáálliissiiss  ffiinnaall,,    llaass  ppootteenncciiaalleess  ccoonnsseeccuueenncciiaass  aannáárrqquuiiccaass  ddee  uunnaa  

ccoommpplleettaa  ddeeggeenneerraacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa  ddeell  ssiisstteemmaa  aarrggeennttiinnoo  ssoonn  iinnccoommppaattiibblleess  ccoonn  eell  

ddeesseeoo  eexxpprreessoo  ddee  llooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  ddee  ffoommeennttaarr  llaa  eessttaabbiilliiddaadd  yy  llaa  ddeemmooccrraacciiaa  eenn  

eell  hheemmiissffeerriioo..    LLooss  eeffeeccttooss  eeccoonnóómmiiccooss  yy  ggeeooppoollííttiiccooss  nneeggaattiivvooss  ddee  uunn  

ddeessmmoorroonnaammiieennttoo  ttoottaall  ddeell  ggoobbiieerrnnoo  yy  llaa  eeccoonnoommííaa  aarrggeennttiinnooss  rreepprreesseennttaann  uunnaa  

aammeennaazzaa  aa  llooss  oobbjjeettiivvooss  eessttaaddoouunniiddeennsseess  ddee  aallccaannzzaarr  uunnaa  iinntteeggrraacciióónn  yy  

ccooooppeerraacciióónn  hheemmiissfféérriiccaa  lloo  ssuuffiicciieenntteemmeennttee  iimmppoorrttaannttee  ccoommoo  ppaarraa  jjuussttiiffiiccaarr  uunn  

eessffuueerrzzoo  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  yy  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd  

iinntteerrnnaacciioonnaall  ppaarraa  eevviittaarr  eessttooss  rreessuullttaaddooss  nneeggaattiivvooss..    DDiicchhoo  eessffuueerrzzoo  ccoonnssttiittuuiirrííaa  

uunnaa  iinnvveerrssiióónn  eenn  llaa  sseegguurriiddaadd,,  llaa  ddeemmooccrraacciiaa,,  eell  bbiieenneessttaarr  iinntteerrnnaacciioonnaall,,  yy  llaa  ssaalluudd  

eeccoonnóómmiiccaa  ddeell  ccoonnttiinneennttee  aammeerriiccaannoo..  

Traducción 
Carlos Rivera 
info@carlosrivera.com.ar 

http://hedges.org/argentina.html

