SEXTA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2009
O ESTADO DE S. PAULO

HANS PUNZ/AP

Comércioem
moedalocalpode
saircaro,dizOMC
CORRESPONDENTE
GENEBRA

A Organização Mundial do Comércio (OMC) teme que a existência de várias moedas nos fluxos de bens internacionais podeencarecerastransaçõeseaumentar as incertezas para exportadores e importadores. O
assunto foi tratado em documento distribuído há poucos
dias aos governos. Nele, a OMC
quebra um de seus dogmas ao
tratar do impacto do câmbio no
comércio.
Legalmente, a OMC não tem
direito de se intrometer nas
questões cambiais, ainda que
haja a possibilidade de os tribunais da entidade serem usados
caso um país esteja prejudicando os demais ao manipular sua
moeda. Pascal Lamy, diretorgeraldaOMC,insistequeocâmbio deve permanecer como um
assuntodoFundoMonetárioInternacional (FMI). Nem a ChinaenemosEstadosUnidosquerem ver o tema desembarcando na OMC.
Mas, sutilmente, a entidade
deu sua opinião sobre ofenômeno de eventuais novas moedas.
Aavaliaçãofazpartedeumanexo ao seu relatório anual. No documento, a OMC admite que há
uma tendência à perda de força
do dólar como a principal moeda internacional. Mas ressalta
que a erosão de credibilidade e
de seu uso não ocorrerá de um
dia para o outro e não há perspectiva de uma substituição.

Não haveria nenhuma garantia
de que a moeda americana vá
perder seu papel de moeda internacional.
Jáumrelatóriopreparadopelo economista Joseph Stiglitz a
pedido da Organizações Unidas (ONU) sugeriu que a prática adotada por Brasil e China
ganhe terreno. A recomendação é permitir que os países
usem moedas locais para fechar seus contratos de exportação e importação. Dessa forma,
evitariamprejuízoscomavariação do dólar ou com a falta da
moeda americana em algum
momento.Para Stiglitz, issodeve fazer parte de uma reforma
do sistema financeiro internacional.

Com vários
câmbios, incertezas
aumentam para
exportadores
Mas o projeto enfrenta grandes problemas. O primeiro é a
competitividade.Setoresindustriais no Brasil temem que os
chinesesseaproveitem doacordo de comércio na moeda local
para incrementar ainda mais
suas vendas ao mercado nacional. Nos últimos anos, o Brasil
vem adotando uma série de medidas de restrição às importações chinesas.
Outro problema é o impacto
que acordos de substituição do
dólar teriam para o próprio va-
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Córdoba ameaça
emitir ‘patacones’
Província exige repasse da União
governo de Córdoba, uma das
principais províncias da Argentina, ameaçou
reimplantar o sistema de
“moedas paralelas” – as
moedas sem lastro emitidas
como medida de emergência para pagar as contas,
também chamadas de “patacones” – utilizado na crise
de 2001-2002. Segundo o
governo cordobês, a emissão será adotada se não houver como driblar os graves
problemas financeiros.
“Caso a União não envie
os fundos que nos deve, a
província terá que cobrir o
buraco com uma moeda paralela”, afirmou o secretário
de Finanças de Córdoba,
Ángel Elletore. Segundo ele,
a União não enviou fundos
federais para a província
em novembro. “E acho que
em dezembro também não
receberemos dinheiro algum”, lamentou.
O governador Juan Schiaretti decidiu autorizar a
emissão de moedas paralelas caso a União não desembolse hoje os US$ 555 milhões que deve à província.
Além da dívida deste ano,
Córdoba disputa na Corte
Suprema o pagamento de
US$ 315 milhões, relativos a
dívidas previdenciárias da
União entre 2002 e 2007.
Uma parte da emissão
seria em bônus, enquanto a
outra – para pagar o funcionalismo – seria em “moeda
paralela”, utilizada como
circulante na província.
No início desta semana a
província de Buenos Aires,
responsável por um terço
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Entidade teme que transações sem
o dólar encareçam exportações
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FLUXO MUNDIAL – Para Lamy, perda da força do dólar é tendência

lor da moeda americana. Os
Brics (Brasil, Rússia, Índia e
China)contamcomreservasinternacionais no valor de US$
2,7trilhões.Umaperdadecredibilidade do dólar afetaria suas
reservas.
Enquantoasanálisesseproliferam em relação ao futuro do
dólar, a realidade é que nunca
na história do sistema financeiro a moeda americana sofreu
uma queda tão grande como
moeda de referência como no
segundo trimestre. Dados da
Barclays Capital indicam que
63% das novas reservas obtidas
por bancos centrais e comerciais foram em euros ou iene.
No trimestre, o dólar representouapenas37%dasreservas adquiridas. No fim do anos 90,
quando o euro era criado, o dó-

lar sozinho representava
65% das novas reservas.
Em termos de estoque, o
dólar ainda é majoritário.
Mas nunca a taxa foi tão baixa como agora. A moeda
americana representa 62%
das reservas de Banco Centrais pelo mundo, calculada
em US$ 4,2 trilhões. A taxa é
a menor já compilada pelo
FMI.No ano2000,odólar representava 71% dos estoques de reservas mundiais,
de US$ 1,4 trilhão.
A recessão nos Estados
Unidos,odéficitamericano e
a tentativa do banco central
americano de inundar mercadocom dólares pararelançar a economia seriam alguns dos fatores que pesaram para a mudança. ●
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do total do PIB argentino,
anunciou que emitirá bônus
para saldar as dívidas de
US$ 210 milhões com os fornecedores do Estado. Porém, o governo bonaerense
negou que esteja planejando
emitir moedas paralelas.
Outras províncias, assoladas por crescentes déficits
fiscais, estão em situação
similar à de Córdoba. Segundo a consultoria Abeceb, o
déficit fiscal primário consolidado das 24 províncias argentinas em 2009 chegaria
a US$ 4,31 bilhão, o que equivale a 1,4% do PIB do país.
Os especialistas afirmam
que as emissões de “moedas
paralelas” aumentam as incertezas do público e dos
mercados sobre o estado
das finanças públicas. Nos
últimos meses, secretários
da Fazenda de várias províncias sugeriram que as circunstâncias poderiam criar
um cenário no qual essas
emissões seriam novamente
necessárias.
Os economistas ressaltam que no primeiro semestre deste ano os governos
realizaram um festival de
gasto público por causa das
eleições parlamentares de
junho. Para impedir a derrota nas urnas, as províncias
elevaram gastos em obras e
planos assistencialistas.
Entre 2001 e 2003 as
“quase moedas” constituíram 38% do circulante da
Argentina. Na ocasião, 14
das 24 províncias argentinas tiveram de recorrer à
emissão dessas moedas.●
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