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A Argentina é um dos

países que mais vezes
recorreu ao FMI para pedir
ajuda financeira. Os
sucessivos empréstimos
do fundo internacional
fizeram entrar mais dinheiro

nas contas públicas do país,
mas a falta de reformas
estruturais criou um ciclo
vicioso. Depois de décadas de
costas voltadas, a Argentina
quer retomar as relações
amor-ódio com o FMI, sob
uma onda de forte



contestação. Um passo
arriscado que pode custar
votos a Macri nas próximas
eleições.

Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) as-

sinou na última se-
mana um novo pro-
grama de resgate fi-
nanceiro com um
país que é repetente

neste tipo de operações: a Argentina. A forte
desvalorização da moeda e a escalada da infla-
ção levaram o governo de Maurício Macri a

solicitar aquilo que classificou como um "res-

gate preventivo", a fim de preservar a frágil
recuperação económica dos últimos dois

anos. Com um empréstimo de 50 mil milhões
de dólares (42 mil milhões de euros), este é o

segundo maior resgate financeiro alguma vez
empreendido pelo FMI e vem juntar-se a ou-
tros financiamentos que correm o risco de

cair em saco roto, devido à crónica depen-
dência externa da Argentina.

O valor em questão, que corresponde a

cerca de 10% do PIB argentino, deverá che-

gar a Buenos Aires em sucessivas tranches ao

longo dos próximos três anos. A necessidade

de um pedido de ajuda financeira foi anun-
ciada por Mauricio Macri a 8 de maio, depois
de o banco central da Argentina ter tentado
(sem sucesso) conter a desvalorização da

moeda, através do aumento das taxas de juro
e da troca, por pesos, de parte das suas reser-
vas em dólares. No espaço de uma semana, as

taxas de juro na Argentina aumentaram três

vezes, tendo escalado de 22 para 40%. En-

quanto isso, o dólar batia um novo recorde,
ao atingir um câmbio de 23,40 pesos, fruto de

uma desvalorização de 25% do peso argenti-
no no período de um mês. Com as reservas
de dólares a esgotarem, Mauricio Macri vi-
rou-se a braços com uma nova crise cambial

e a necessidade de dinheiro rápido. "A Argen-
tina optou por fazer aquilo que outros países,

como Portugal fizeram, que foi recorrer a aju-
da externa e passar a responsabilidade para ou-

tros", explica ao Jornal Económico o econo-
mista João Duque, presidente do Instituto Su-

perior de Economia e Gestão (ISEG).
"A medida tem como objetivo dar a ideia de

que os de fora é que são os maus", defendeu,

exemplificando com a experiência portuguesa
entre 201 1 e 2014. "Enquanto isso, a troika es-

teve a implementar no país medidas que os

próprios Governos consideraram, mas com as

quais evitaram avançar para não serem crava-
dos de balas nas eleições", disse.

O governo argentino optou por um em-
préstimo na linha mais tradicional e antiga
do FMI - um acordo stand-by. A primeira
tranche de 15 mil milhões de dólares (cerca
de 13 mil milhões de euros) vai chegar na

próxima semana, com o propósito de refor-
çar o orçamento e as reservas do Banco Cen-
tral da República da Argentina (BCRA). O
resto do empréstimo servirá de "verba de

precaução" e só será utilizado em caso de ne-
cessidade. Ao abrigo deste tipo de acordo, o
Fundo disponibiliza dinheiro de acordo com
as necessidades do país, mas exige a imple-
mentação de um conjunto de medidas que,
na sua ótica, vão ajudar os países assistidos.

No caso argentino, o FMI decretou o fim
imediato do financiamento do BCRA ao en-
dividamento do país e uma redução do défi-
ce primário do orçamento federal. Até ao fi-
nal do ano, a Argentina deve reduzir o seu
défice para 2,7%. No ano seguinte, a meta é

de 1,3%, com o objetivo de chegar a 2021

com uma percentagem de défice de 0%.

O "engenho putativo do imperialismo"
As metas estipuladas pelo fundo internacional

são exigentes e fazem os argentinos recordar

uma longa história de encontros e desencon-

tros com o FMI no passado. Um ano depois de

terem sido assinados os acordos de Bretton

Woods, que estiveram na génesis do FMI, em
1945, o então presidente da Argentina, Juan
Domingo Perón, foi contactado para integrar
o país na lista de membros da organização.
Sem saber muito bem do que se tratava o fun-
do internacional, mandou os seus assessores

pesquisarem sobre o que estava na base do

FMI, cuja presidência era na altura ocupada
pelo belga Camille Gutt. Após ler as notas que
lhe foram entregues, Perón foi perentório em
concluir que se tratava de "um novo engenho
putativo do imperialismo". A hipótese de vir a

associar-se ao FMI foi rejeitada e a Argentina
não recuaria na decisão até Perón ser derruba-
do pelo golpe militar de 1956, que deu início a

um regime ditatorial no país e veio atrasar
uma possível transição democrática. Sob a li-
derança do general Pedro Aramburu, a Ar-
gentina anunciava assim o seu primeiro pedi-
do de ajuda financeira ao FMI.

Seis décadas depois, falar do FMI na Argen-
tina é tocar num passado cheio de lembranças

desagradáveis. Boa parte dos argentinos cul-

pam o fundo internacional pelos inúmeros

choques económicos e pelas pesadas restri-
ções financeiras impostas ao país nas últimas



décadas. O último empréstimo foi fechado em

2001, numa altura que a pobreza na Argenti-
na atingia seis em cada dez cidadãos. Apesar
da ajuda do FMI, o país não conseguiu evitar
o cenário de bancarrota e foi forçado a decla-

rar aquele que foi o maior default da história.
A partir daí, a relação do FMI com o Governo
- que já não se pautava por uma simpatia mú-
tua - azedou ainda mais. Foram precisos qua-
se cinco anos para o Governo kirchnerista li-
quidar a dívida de 9,8 mil milhões de dólares

(8,3 mil milhões de euros) ao FMI. Depois
desse grito de guerra, a Argentina pôs fim aos

laços que uniam o país ao FMI.
"O FMI na Argentina está associado a aus-

teridade e restrições fiscais, sendo difamado

por muitos setores da sociedade", afirma Gre-

gorio Saichin, Global Head of Emerging
Markets Fixed Income da AllianzGl. A fim de

conseguir atrair investidores estrangeiros, o

atual líder argentino obteu por uma reaproxi-
mação ao FMI, em 2016. A decisão não foi
bem vista por todos, assim como não o é o pe-
dido de ajuda agora assinado. "Pedir ao FMI
para fornecer uma Linha de Crédito Flexível
(FCL) ou Linha de Precaução e Liquidez
(PLL), que exigem diferentes conceções para
se disponibilizar, implica um custo político. É

presumível que os cálculos de Macri lhe dêem

um ano para estabilizar a situação, antes de

concorrer a um segundo mandato nas elei-

ções de 2019", defende Gregorio Saichin.

Recorde em pedidos de ajuda e defaults
A Argentina é um dos dez países que solici-
taram mais pedidos de ajuda financeira, des-

de a sua adesão ao fundo. Ao todo, o país as-

sinou 20 acordos com o FMI, vários deles

em anos consecutivos. O Haiti lidera a lista,
com 27 empréstimos concedidos. Seguem-se
países como Peru, Colômbia, Honduras, Fi-
lipinas, Uruguai e Libéria. Alguns deles inte-

gram também uma outra lista: a dos países
mais incumpridores. É o caso do Peru e da

Libéria, que durante vários anos enfrenta-
ram grandes dificuldades financeiras para

reembolsar os empréstimos atribuídos pelo
FMI. Embora a Argentina se distancie desta
lista de devedores ao FMI, o país tem tam-
bém um histórico de defaults com outros
credores. Desde a independência do país, em

1816, a Argentina não cumpriu o pagamen-
to da sua dívida soberana por oito vezes.

"A Argentina entrou várias vezes em de-

fault porque era as autoridades do país que
estavam encarregues do programa. Quando
o FMI entra num país não há brincadeiras",

explica o economista João Duque. "Há even-
tualmente o risco de que o país falhe o paga-
mento deste empréstimo ao FMI. No entan-

to, será sempre um risco mitigado, tendo em
conta que se trata de um fundo participado
por vários países, que faz questão de acom-
panhar todo o desenvolvimento do progra-
ma de ajuda financeira. Com o FMI, se qui-
serem receber o cheque seguinte, têm de

cumprir as metas estabelecidas". •


