
Argentina
O candidato peronista é o favorito das eleições de domingo. Qual será a sua margem de manobra?

Renegociação de dívida à vista

O mau desempenho económico compromete a reeleição de Maurico Macri (à esquerda na foto) contra Alberto FernándezFOTOjuANiGNACioRONCORONi/EPA
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Seja

quem for que
ganhe as eleições
presidenciais de
domingo na Ar-
gentina, é certo
que vai herdar um
dos maiores que-

bra-cabeças económicos de

que há memória recente. Com a
economia em recessão em três
dos quatro anos do seu manda-
to e em plena crise financeira,
o ainda Presidente Maurício
Macri (neoliberal de centro-di-
reita) dificilmente será reeleito
contra o candidato peronista,
Alberto Fernández. A vitória de
Fernández já no domingo ou na
segunda volta, a 24 de novem-
bro, é dada como praticamente
certa pelos especialistas ouvi-
dos pelo Expresso.

Uma taxa de inflação que
deverá atingir 57,3% em 2019,
uma depreciação do peso de
cerca de 40% e a retração do
PIB de 3,1% prevista para este
ano dão conta da dimensão do

pesadelo que o futuro governo
vai enfrentar. Como se não bas-

tasse, a dívida externa ronda os

315 mil milhões de dólares, as
taxas de juro estão perto dos
80% e o desemprego atinge 11%

numa população em que 35%
vivem na pobreza.

Inevitável para o futuro go-
verno é também a renegocia-
ção do programa de ajuda do
Fundo Monetário Internacio-
nal, que concedeu 57 mil mi-
lhões de dólares ao Governo de
Maurício Macri.

"Ganhe quem ganhar, a Ar-
gentina tem de encarar uma
negociação amigável para re-
cuperar o acesso acredito. Não
há tempo a perder", alertou o
ministro das Finanças argenti-
no, Hernán Lacunza, na sema-
na passada.

"A situação macroeconómica
da Argentina é extremamente
frágil e não comporta espaço
para qualquer risco político,
económico ou financeiro", disse

ao Expresso, Alberto Ramos,
diretor executivo da Goldman
Sachs para a América Latina.

Se em termos de política orça-
mental Alberto Fernández —

que tem a ex-presidente Cristina
Kirchner como candidata à vice-

-presidência — terá de continuar
no sentido do ajuste, o cenário
não vai ser o mesmo em termos
de política monetária. "Alber-
to Fernández não acredita na
ortodoxia monetária do FMI e

no uso das taxas de juro para
desinflacionar a economia. Pre-
fere um caminho mais hetero-
doxo que envolve um grande
acordo com os sindicatos e com
os trabalhadores. E vai ter que
renegociar a dívida", acrescenta
o responsável do banco de inves-
timento nova-iorquino. Ramos
lembra que os mercados estão
a antecipar a eleição do candi-
dato peronista desde meados
de agosto, depois da inesperada
derrota de Macri nas primárias
por mais de 16 pontos.

"Se não se der o benefício
da dúvida ao novo governo, os

prémios de risco vão ser mais
elevados, os juros vão subir e o
câmbio ficará mais deprecia-
do. E também aumenta o grau
de incerteza", acrescentou. Um
cocktail que se reflete negativa-
mente nas perspetivas de cres-
cimento.

"Independentemente do FMI,
o futuro noverno tem de rene-
gociar a alteração dos prazos da
dívida com os credores priva-
dos. Seja pelo aumento do pra-
zo, pela redução do cupão ou
pelo chamado haircut (perdão
de parte da dívida)", salienta Al-
berto Ramos. "É a combinação
destas três variáveis que o go-
verno vai ter que trabalhar." O
resultado terá que ser aprovado
pelo FMI. "Mas há alguma mar-
gem de manobra. Grande parte
da dívida só começa a pesar a
partir de 2021", acrescentou.

"O próximo governo tem não
só de renegociar com o FMI
como também negociar a paz
social com os sindicatos e as
chamadas 'organizações de rua',
depois de dois anos de recessão

económica", sintetiza Andrés
Malamud, investigador principal
no Instituto de Ciências Sociais
da Universidade de Lisboa (ICS).

"O novo governo tem apenas
uma bala de prata e começa a
negociar com o FMI para evitar
entrar em default; ou dispõe de

algum tempo para o novo minis-
tro das Finanças avançar com
medidas para pôr dinheiro no
bolso dos argentinos e negociar
um acordo de salários, aumen-
tando a distribuição de rendi-
mento para incentivar a procura
interna", explica Malamud.

Futuro governo sem

margem para fracasso

Em todos os governos peronis-
tas desde 1983 os primeiros ti-
tulares da pasta da Economia
fracassaram. "Desta vez, não há

margem para fracasso dada a
gravidade da situação económi-
ca. Se correr mal, a Argentina
entra em default e há hiperin-
flação como em 1989-1990",
salienta.

Para complicar o quebra-ca-
beças que o novo Presidente vai
enfrentar surgem as previsíveis
fricções dentro do próprio exe-
cutivo, que será eleito pela coli-

gação Frente Todos, que inte-

gra 19 partidos e organizações
e tem o apoio da central sindical
CUT. Alberto Fernández vem
da ala mais à direita do peronis-
mo, defende alguma abertura
da economia, enquanto Cristina
Kirchner vem da ala esquerda,
muito protecionista. "Cristina
Kirchner e Axel Kicillof, o pro-
vável governador de Buenos
Aires — um economista key-
nesiano que já foi ministro de
Economia do governo de Cris-
tina — têm uma perspetiva mais

protecionista da economia",
acrescenta. Fernández "é um
político clássico, não carismá-
tico". Privilegia as negociações
discretas e é talvez um dos polí-
ticos mais bem preparados em
termos de administração. "É
um verdadeiro camaleão", diz o

investigador do ICS lembrando

que Fernández desempenhou
cargos desde Raul Alfonsin,
Carlos Menen, De La Rua até
Cristina Kirchner.

O paralelismo com Dilma
Rousseff e Lula da Silva no Bra-

sil parece repetir-se na Argen-
tina. "Quem será a marioneta,
Fernández ou Kirchner?", in-

terroga Carmen Fonseca, pro-
fessora da Universidade Nova
de Lisboa. Lembra que Cristina
Kirchner é muito carismática
e popular — mercê também
da memória das suas políticas
sociais — mas que enfrenta
também graves acusações de

corrupção. "O que pode limitar
a reação de Kirchner às políti-
cas do presidente que pressu-
ponham maior austeridade",
acrescenta Carmen Fonseca.

"Macri comprometeu a recei-
ta neoliberal e de centro-direita
na América Latina, num con-
texto pautado por extremos.
Poderemos estar a assistir ao
fim do sonho da direita mode-
rada na região como contrapeso
à dominância da esquerda na
primeira década do século XXI",
diz a professora da Universidade
Nova. No Uruguai, que também
vai a eleições este domingo, o
candidato de centro-direita Luis
Lacale Pou demarcou-se de Ma-
cri durante a campanha e está
a dez pontos do favorito Daniel
Martínez. Na Bolívia, Evo Mo-
rales foi eleito à primeira volta.
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Confiança
Para estancar a queda do

peso argentino e da Bolsa,
Maurício Macri voltou
a imporem setembro
os controlos cambiais

que tinha eliminado com

pompa e circunstância
no início do mandato.
Mais de 12 mil milhões
de dólares saíram do

país entretanto. Só entre
quarta e quinta-feira o

banco central argentino
gastou 500 milhões de
dólares para socorrer o

peso.

Credores
Credores privados

reunidos em Washington
com o FMI temem "um



grande haircuf, adianta
o "Financial Times". A
dívida argentina ronda

quase 100% do PIB e não
62% como diz o Governo,

segundo analistas.

NÚMEROS

¦ Últimas sete sondagens
publicadas dão à coligação
Frente de Todos (Alberto
Fernández-Cristina Kirchner)
uma vantagem de 16,3 a 22,5

pontos percentuais face ao

Juntos pela Mudança
(Maurício Macri-Miguel
Ángel Pichetto), o que
permite ati ngi r os 45% já
primeira volta

¦ Nas eleições primárias de

agosto, Fernández obteve
49,4% e Macri 32% dos votos

¦ Em setembro, o FMI
reforçou com 7100 milhões
de dólares o pacote de ajuda
de 50 mil milhões de dólares

aprovado em 2018

¦ As reservas cambiais caíram
20.100 milhões de dólares
desde agosto, anunciou na

quarta-feirao Banco Central


