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centrais tinham US$ 108,8 bilhões canadenses no segundo
trimestre deste ano, acima de

canadenses que possuem em
suas reservas cambiais, de acordo com relatório do FMI. O dólar

bancos centrais reduziram as
reservas em dólar dos EUA em
0,2%, para US$ 3,76 trilhões, e

canadense se tornou um investimento cada vez mais popular para bancos centrais que buscam

as reservas em ienes diminuíram
1,4%, para US$ 233,6 bilhões. /
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94,9 bilhões nos três primeiros
meses do ano. Enquanto isso, os

ta inesperada de 100 pontos-base na taxa do Fed provocaria aumentos de pelo menos 18 pontos-base no mesmo mês nos juros dos diversos países, mesmo

ão

O aumento de juros dos Estados Unidos, que pode acontecer antes do esperado, teria impacto no Produto Interno Bruto (PIB) de várias economias,
aponta um estudo do Fundo
Monetário
Internacional
(FMI). Segundo o estudo, uma
elevação de 100 pontos-base (1
ponto porcentual) no juro reduziria o crescimento do PIB em
1,5% em países que têm a taxa

diversificar suas reservas além
do dólar dos EUA, do iene e do
euro. Segundo o FMI, os bancos

• Os bancos centrais elevaram
em 15% a quantidade de dólares
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Bancos Centrais
reduzem suas
reservas em dólar
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de câmbio ligada ao dólar.
"O impacto não seria homogêneo e depende de como o
câmbio de cada país é ligado ao
dólar", disse o economista da divisão de Estudos Econômicos
Globais e Pesquisa do FMI, Andrea Pescatori, em uma entrevista para comentar o relatório
Perspectiva Econômica Global.
Quanto mais atrelado à moeda
dos EUA, maior o impacto.
O estudo avalia também como alguns países reagiriam ao
aumento dos juros do Federal
Reserve (Fed, o banco central
norte-americano) mexendo
em seus próprios juros. Países
como Israel, Hong Kong e Coreia do Sul teriam impactos muito maiores, por conta das moedas mais atreladas ao dólar. No
geral, o FMI estima que uma al-
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Segundo o FMI, países
com câmbio Ligado ao
dólar seriam os mais
afetados com ajustes
na economia americana
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AL sofreria mais com alta de juros nos EUA

naqueles não ligados ao dólar,
embora as nações com moedas
mais atreladas à divisa americana tenham impacto maior.
O chefe da divisão de Estu-

dos Econômicos Globais e Pesquisa do FMI, Thomas Helbling, prometeu que dados
mais precisos sobre os impactos da mudança da política monetária dos EUA no mundo serão divulgados na semana que
vem, durante o encontro anual
do FMI em Washington.
Regiões. A América Latina seria a região do planeta que mais
sentiria os efeitos negativos de
uma elevação da taxa de juros
dos Estados Unidos e de um
aperto fiscal feito por Washington, conclui o estudo. Uma desaceleração pior que a prevista da
China também provocaria os
maiores estragos nos países latino-americanos e na Asia.
"A elevação dos juros nos
EUA tem os maiores efeitos na
América Latina, embora também tenha efeitos significativos na Ásia e Europa", afirma o
estudo. Pelo lado das contas do

governo, como os choques fiscais são transmitidos basicamente pelo canal do comércio
externo, países mais próximos
daquele que fez o aperto no orçamento tendem a sofrer os piores impactos.
O FMI mostra no estudo que
vários choques em grandes economias podem afetar o PIB de
outros países, mas nem todos
na mesma intensidade. Quem
mais causaria problemas no
mundo seria a economia norteamericana. "Os governantes
não precisam se preocupar de
forma igual com todos os potenciais choques. Tamanho importa e os Estados Unidos ainda
têm maior importância considerando uma perspectiva global."
O relatório, porém, ressalta
que China, Japão e zona do euro
"são importantes fontes de contágios para regiões com ligações fortes com estas economias."

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 out. 2013, Economia & Negócios, p. B10.

