
Negócios crescem 30% desde 2010

De forma unânime,
pronunciaram-se todos
a favor da aprovação de
um plano de ação para
fomentar o crescimento
da economia e a
criação de emprego,
além de medidas para
prevenir volatilidade”

O volume de negociações nos mercados de câmbio saltou em mais

de um terço nos últimos três anos para US$ 5,3 trilhões por dia,

mostrou ontem pesquisa do Banco de Compensações Internacionais

(BIS, na sigla em inglês). O dólar norte-americano permanece sendo

a divisa dominante, enquanto o euro reduziu sua participação no

volume de negociações aos níveis de sua criação em 1999. Reuters

AntónSiluánov
Ministro de Finanças da Russia

Os países emergentes
pertencentes ao grupo
conhecido como Brics vão
contribuir com US$ 100 bilhões
para um fundo que busca
estabilizar os mercados
cambiais afetados por uma
eventual redução do estímulo
dos Estados Unidos, disseram
China e Rússia.

“A iniciativa de estabelecer
um fundo cambial dos Brics
está em seu estágio final”,
disse o presidente da Rússia,
Vladimir Putin, na abertura da
reunião de líderes do Brics,
durante a cúpula do G20 em
São Petersburgo.

A China, detentora da maior
reserva cambial do mundo,
contribuirá com a maior parte
dos recursos. O fundo, porém,
será bem menor do que os
US$ 240 bilhões originalmente
imaginados. Autoridades
disseram também que o
instrumento ainda não estará
funcional por algum tempo.

Tanto o vice-ministro das
Finanças da China, Zhu
Guangyao, quanto o
vice-ministro das Finanças
russo, Sergei Storchak,
afirmaram que os detalhes
ainda precisam ser
trabalhados, sugerindo que —
além do anúncio — muito
precisa ser feito para viabilizar
o instrumento de reserva.

“Pedimos para não criar
expectativas desnecessárias”,
disse Storchak em relação ao
fundo cambial. “Politicamente
os países estão prontos, mas
tecnicamente não estão”.

Dólares baratos que
alimentaram um boom no
Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul na última década
diminuíram desde que o
chairman do Federal Reserve,
Ben Bernanke, alertou em maio
sobre a redução da política de
compra de títulos dos EUA.

O temor de que as medidas
do Federal Reserve (Fed) afete
a estabilidade dos países
emergentes não afeta todos os
países da mesma forma. A
nação emergente que enfrenta
o maior choque financeiro,
Índia, recebeu simpatia
limitada da China e da Rússia,
já que ambas pediram por
ações de política monetária
para o país lidar com os déficits
externos.

”Vemos dificuldades
temporárias de alguns países
Brics, principalmente
dificuldades em termos de
equilíbrio de balança de
pagamentos”, disse Zhu.
Reuters

“

Divulgação

O G20, grupo das 20 principais
economias do mundo, aprovou
ontem um plano para fomentar
o crescimento econômico e a
criação de emprego. A decisão
foi tomada no primeiro dia da
Cúpula do G20, que ocorre em
São Petersburgo, segunda maior
cidade da Russia.

“De forma unânime, pronun-
ciaram-se todos a favor da apro-
vação de um plano de ação para
fomentar o crescimento da eco-
nomia e a criação de emprego”,
disse o ministro das Finanças rus-
so, Antón Siluánov, durante uma
entrevista coletiva. Segundo ele,
o plano inclui um pacote para im-
pulsionar o crescimento e redu-
zir o desemprego e faz alusão à
“necessidade de adotar medidas
para estimular o investimento e
prevenir a volatilidade do fluxo
de capitais”.

Siluánov destacou que o proble-
ma do desemprego é particular-
mente doloroso em alguns países
da zona do euro. “Pode dizer-se
que a economia dos países desen-
volvidos está enviando sinais posi-
tivos. Agora todos concentram as
atenções na situação dos países
em desenvolvimento, uma vez

que os ritmos de crescimento di-
minuíram”, acrescentou.

O ministro das Finanças russo
disse ainda que o grupo também
aprovou um plano de prevenção
da erosão da base fiscal dos países-
membros do G20.

Na abertura do encontro, o pre-
sidente anfitrião, Vladimir Putin,
disse que o crescimento e o empre-
go são as prioridades da presidên-
cia russa do grupo, que inclui as
principais economias desenvolvi-
das e emergentes do mundo. Ele
alertou para o risco de uma nova
crise econômica, apesar da melho-
ria nos mercados financeiros.

No encontro, o presidente dos
Estados Unidos, Barack Obama,
prometeu a redução progressiva
do programa de estímulo econô-
mico executado pelo Federal Re-
serve (Fed), Banco Central norte-
americano. A maioria dos outros
dirigentes expressou a vontade de
reduzir a dívida pública e o déficit
orçamentário, tanto no médio co-
mo no longo prazo.

O G20 decidiu também anali-
sar a atuação das agências de ra-
ting (classificação de risco), par-
ticularmente a objetividade das
suas classificações, dado o im-

pacto no mercado e nas econo-
mias analisadas.

Foi elaborada ainda uma lista
de 28 grandes bancos e nove segu-
radoras que nunca poderão entrar
em falência, tendo sido colocada
na mesa uma nova série de exigên-
cias aos seus acionistas.

No primeiro dia da reunião de
Cúpula, o grupo dos Brics pediu
ao G20 que impulsione a deman-

da global e garanta que qualquer
mudança na política monetária
seja bem indicada para minimi-
zar quaisquer “contágios” pro-
blemáticos que possam vir co-
mo resultado.

“A eventual normalização das
políticas monetárias precisa ser
efetivamente e cuidadosamente
calibrada, e claramente comunica-
da”, informaram os Brics — grupo
formado pelo Brasil, Rússia, Ín-
dia, China e África do Sul — de-
pois que seus líderes se reuniram
em São Petersburgo.

O comunicado reflete as preo-
cupações entre os países em de-
senvolvimento em relação à pers-
pectiva de que o Federal Reserve
(Fed), banco central dos Estados
Unidos, irá reduzir sua política
monetária ultrafrouxa, e acerca
da visão de que a Europa não está
fazendo o suficiente para promo-
ver uma recuperação conduzida
pela demanda.

A Rússia e a China alertaram
que o fim do programa de compra
de títulos do banco central dos Es-
tados Unidos pode ter um impac-
to profundo sobre a economia glo-
bal e pediram cautela nas deci-
sões. Redação com agências
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G20 aprova plano para
estimular economia
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Fundo dos Brics
terá reserva

de US$ 100 bi
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Retirada de estímulo dos EUA domina discussões na reunião das vinte maiores economias
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6, 7 e 8 set. 2013,  Finanças, p. 21.
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