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Argentina teme um aumento
de gasto público insustentável
RODRIGO LARA, DE BUENOS AIRES

O s problemas da economia argentina parecem com
os de sua seleção de futebol: jogadores de excelên-
cia, riqueza em recursos táticos, mas uma estratégia

pouco efetiva no longo prazo. E até os superam em grau, por
motivos extraeconômicos: sua sociedade ainda não
consegue chegar a um acordo sobre como construir
uma estratégia sólida e flexível e estabelecer polí-
ticas de Estado ligadas à economia.

Essa é a origem de uma incerteza que deriva
em "corridas psicológicas" regulares, com agen-
tes econômicos que entram em pânico mes-
mo em épocas de prosperidade. Um exem-
plo disso foi a fuga de US$ 14,5 bilhões da
poupança em 2009, que levou meses para
ser controlada.

Para a agenda de 2010, ainda não se
chegou a um acordo sobre os efeitos da
política fiscal. Os críticos temem que o
governo mantenha um crescimento do
gasto público que seja insustentável.

Por um lado, espera-se um aumento
vigoroso da receita do Estado, por conta
da recuperação da demanda interna, da
alta dos preços das exportações argentinas,
de urna boa safra da soja e o do aumento da
inflação inercial. A dúvida é o quanto desse su-
perávit será usado para pagar a dívida externa
e quanto incrementará o gasto público.

Contra o espelho
Principais dados macroeconômicos da Argentina

Alguns analistas acham que o polêmico Fundo do Bicen-
tenário - uso de US$ 5,6 bilhões das reservas do Banco Central
como garantia de pagamento para uma troca com detentores
de bônus com os quais o governo ainda está em default - é
sinal de que o gasto vai se acelerar. "Essa decisão confirma
que a solvência fiscal não voltará tão cedo", diz o economista
Aldo Abram, do Centro de Investigações de Instituições e
Mercados da Argentina (Ciima).

A princípio, o auge das economias chinesa e brasileira
ajudará a Argentina. Porém, o histrionismo das brigas entre
os líderes políticos do país e o atraso na votação da tão ne-
cessária reforma fiscal continuam sendo temas pendentes,
caso o país queira melhorar seus resultados e conquistar um
crescimento sólido. •
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