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Reservas argentinas caem
para menos de US$ 40 bi

Retomada global não é saudável, diz FMI
Para Lagarde, diretora-gerente do Fundo, é preciso que países adotem medidas que levem a economia a crescer numa velocidade única
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As reservas do Banco Central ar-
gentino caíram abaixo de US$ 40
bilhões nesta semana, pela pri-
meira vez desde maio de 2007,
meses antes da primeira posse
da presidente Cristina Kirchner.

Desde a noite de quarta-feira
as reservas do BC, comandado
pela economista Mercedes Mar-
có del Pont, amiga da presidente
Cristina e sempre cotada para a
pasta da Economia, estão em
US$ 39,81 bilhões. Desde o início
do ano o BC argentino perdeu
US$ 3,4 bilhões. Nos últimos 12

meses, as reservas encolheram
em US$ 7,63 bilhões.

O ponto culminante de reser-
vas ocorreu em janeiro de 2011,
quando chegaram a US$ 52,497
bilhões. Desde esse recorde, os
fundos da entidade monetária re-
cuaram em US$ 12,68 bilhões.

Nos últimosdois anos o BC uti-
lizou de forma intensa suas reser-
vas para o pagamento de títulos
da dívida pública com credores
privados e vencimentos com or-
ganismos multilaterais de crédi-
to. Além disso, as reservas foram

usadas para importação de ener-
gia (o país está à beira da crise
energética desde 2004). Outro
fator que teve grande influência
na queda das reservas foi a neces-
sidade do governo Kirchner de
usar os fundos para compensar a
saída de depósitos em dólares
dosbancos privados e tentar con-
ter a cotação oficial do dólar.

Os economistas alertam para
esse encolhimento das reservas
do BC, já que elas não são sufi-
cientes para respaldar – de acor-
do com a cotação oficial do dólar

– o volume de pesos em circula-
ção. A base monetária em pesos
equivale a US$ 59 bilhões. Segun-
do a consultoria Economia & Re-
giones, “o balanço do Banco Cen-
tral continuará deteriorando-se
se continua pagando dívidas
com reservas e continua emitin-
do para financiar o Tesouro”.

Paralelo. Enquanto as reservas
do BC continuam caindo, o go-
verno Kirchner não consegue
vencer a batalha cambial inicia-
da no ano passado, quando a pre-

sidente Cristina intensificou sua
cruzada contra o dólar.

As restrições para a compra da
moeda americana – tradicional
refúgio financeiro dos argenti-
nos – provocaram o ressurgimen-
to do mercado paralelo, sem ati-
vidade relevante desde 1991.
Com isso, o dólar tem apresenta-
do persistente crescimento, che-
gando a 8,70 pesos na quarta-fei-
ra. Ontem teve uma leve queda e
fechou em 8,66 pesos. No entan-
to, a cotação oficial do dólar, mui-
to mais austera, é de 5,16 pesos.
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A economia mundial está cres-
cendo em três velocidades di-
ferentes e essa recuperação
“não é a mais saudável”, aler-
tou ontem a diretora-gerente
do Fundo Monetário Interna-
cional (FMI), Christine Lagar-
de, durante a reunião anual do
FMI e do Banco Mundial, em
Washington. O Fundo estima
uma expansão de 3,3% da eco-
nomia mundial em 2013, não
muito diferente dos 3,2% de
crescimento em 2012.

“A recuperação em três veloci-
dades não é suficiente e o que
precisamos é de uma economia
mundial crescendo a toda veloci-
dade”, afirmou Lagarde. Segun-
do ela, há países cujas econo-
mias estão indo muito bem; ou-
tros em que a economia está em
recuperação; e há um terceiro
grupo de países onde há uma dis-
tância muito grande a ser trilha-
da para a recuperação. Para cada
grupo, disse ela, é necessária a
adoção de medidas que possam
levar a economia mundial a cres-
cer numa velocidade única.

No primeiro grupo, estão os
mercados emergentes e países
em desenvolvimento. O segun-

do grupo inclui nações como Es-
tados Unidos, Suécia e Suíça. E
no terceiro grupo, estão países
da zona do euro e o Japão. Para
os mercados emergentes, a reco-
mendação de Lagarde é mais um
alerta: “Os mercados emergen-
tes enfrentam o desafio de evi-
tar excessos financeiros”. Esses
países, recomendou a diretora-
gerente do FMI, precisam re-
construir seu arcabouço de polí-
ticas, além de fortalecer a regula-
ção e supervisão financeira.

Para os EUA, o recado de La-
garde foi para a situação fiscal
da maior economia mundial.
“Os Estados Unidos evitaram o
abismo fiscal, mas ainda preci-
sar corrigir o ritmo de seu ajuste
fiscal”, disse. Em relação à zona
do euro, Lagarde elogiou os
avanços feitos pelos líderes eu-

ropeus em curto espaço de tem-
po, mas enfatizou que a priorida-
de agora é consertar o frágil sis-
tema bancário e prosseguir com
a união bancária. Quanto ao Ja-
pão, a diretora-gerente do FMI
considerou positivo o “ambicio-
so” estímulo monetário adota-
do pelo Banco do Japão (BoJ),
mas ressaltou que isso não é o
suficiente. O Japão precisa de
um plano mais ambicioso para
reduzir sua dívida, além de refor-
mas estruturais para estimular
mais a economia, disse ela.

“Evitamos o pior e a econo-
mia mundial não parece estar
tanto em perigo quanto parecia
antes”, afirmou Lagarde. “Mas
ao mesmo tempo, essa melhora
nas condições financeiras e dos
mercados financeiros não está
sendo claramente traduzida em
um crescimento sustentável e
também em empregos.”

Chipre. Indagada sobre se a so-
lução encontrada para o socor-
ro financeiro do Chipre, com a
reestruturação de seus maiores
bancos, poderia ser adotada em
outros países da zona do euro,
Lagarde foi enfática em declarar
que o Chipre foi um caso único.

“Nenhuma solução adotada
para o Chipre servirá de modelo

para outros países”, afirmou La-
garde. “E a maneira como os
dois maiores bancos cipriotas e
também o resto do sistema ban-
cário foram reestruturados não
é um modelo para ser adotado
em outros países, pois a situa-
ção do Chipre é extremamente
específica da economia do
país.”

Quanto às preocupações so-
bre o forte ajuste fiscal que vá-
rios países europeus estão im-

plementando, em particular a
Espanha, Lagarde destacou que
novos cortes de gastos públicos
deveriam levar em conta a situa-
ção econômica e também o que
cada país já fez até agora. “Com
uma taxa de desemprego de
25%, a Espanha não deveria ado-
tar um pesado ajuste, com seve-
ros cortes de gastos, no curto
prazo como inicialmente plane-
jado.”

Sobre as ações dos bancos cen-

trais mundiais, com posição
agressiva na adoção de estímu-
los monetários, Lagarde disse
que os BCs têm de conduzir
suas políticas em território nun-
ca antes trilhado diante da con-
juntura econômica mundial.
“São, de fato, políticas não con-
vencionais, com juros próximos
de zero, mas não há muito o que
se fazer, no momento, para reati-
var a economia a não ser baixar
juros”, disse Lagarde.

Ressalva. Para Lagarde, melhora nas condições financeiras não reflete crescimento sustentável

● Audiência
Christine Lagarde será interroga-
da em maio por um tribunal fran-
cês sobre a indenização paga ao
empresário Bernard Tapie, pari-
dário de Nicolas Sarkozy, na ne-
gociação da venda da Adidas pa-
ra banco Crédit Lyonnais. Lagar-
de é acusada de beneficiar Tapie,
enquanto ministra de Finanças.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B10.




