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Até onde
pode ir
a guerra
das moedas?
Ben Davies, especialista financeiro em Londres, adverte que há o risco de o uso das divisas
como arma de política desaguar no campo militar
Jorge Nascimento
Rodrigues
A longa cauda desta Grande
Recessão não para de surpreender.
Mesmo depois de decretado
o fim da recessão económica
propriamente dita, o mundo
foi sacudido por um novo tipo
de crise, o da dívida soberana
de várias economias desenvolvidas. E, ainda esta crise vai
no adro, já espreita uma outra, mais perigosa, pois coloca potencialmente em confronto direto grandes potências num jogo de soma nula
no comércio mundial e no sistema monetário internacional: a guerra de divisas.
O primeiro a deixar o aviso
público de que ‘ela rebentou’
foi Guido Mantega, o ministro
das Finanças do Brasil, secundado, esta semana, por Dominique Strauss-Kahn, o chefe
do Fundo Monetário Interna-

cional (FMI), que a classificou
de “uma perigosa dinâmica”.
Por seu lado, o presidente do
Banco Mundial, Robert Zoellick, disse que se deveria evitar “repetir os mesmos erros
dos anos 30”.
O tema estava na agenda da
reunião dos ministros das Finanças do G7 e também do
grupo mais alargado do G20
que reuniram ontem durante
o encontro anual do FMI.

Risco geopolítico
“Se as nações deixarem de comunicar nos assuntos de comércio internacional, os ressentimentos podem facilmente
terminar em ações militares”,
diz Ben Davies, diretor-geral e
cofundador da financeira londrina Hinde Capital, em entrevista ao Expresso.
Davies considera os recentes
movimentos de manipulação
de divisas — com destaque para a desvalorização abrupta

do dólar americano em 13%
em relação a um cabaz de
moedas desde meados de junho e para a operação no mês
passado em relação ao iene japonês, algo que o Governo nipónico não fazia há seis anos
— como “um verdadeiro tremor de terra”. Como justifica-

ção, as autoridades americanas e algumas instituições internacionais alegam que a China não valoriza mais diligentemente a sua moeda, o renminbi (cuja unidade monetária é
o yuan), que apenas se apreciou em 2% desde junho em
relação ao dólar.

“Os governos raramente são altruístas.
Escolhem a tática mais fácil e mais velha
do manual. A de empurrar os problemas
para cima do vizinho. Uma visão muito curta”
“Isto é um jogo de soma nula — por cada
ganhador há um perdedor”

O problema agrava-se, refere Davies, porque a Reserva
Federal e o Banco do Japão estão a adicionar um plano de
agressiva injeção de massa
monetária — que dá pelo nome técnico de quantitative easing — a que também se associa o Banco de Inglaterra (que
manteve inclusive o montante
deste tipo de intervenção em
200 mil milhões de libras). O
Banco Central Europeu tem,
até à data, resistido a uma tal
política, ainda que o esteja a
fazer “indiretamente”, diz Davies, através de uma política
“de quase-subsídios aos orçamentos dos governos”.

O fim de Bretton-Woods II

“A relação umbilical com o dólar gerou
demasiados dólares no sistema.
É uma situação inflacionária e os chineses
não conseguem manter um equilíbrio estável
entre crescimento e aumento dos preços”
Ben Davies, diretor-geral e cofundador da Hinde Capital

A questão de fundo, no entanto, é a aproximação do fim de
uma era, que alguns alcunharam de ‘Bretton Woods II’,
um sistema específico de relação umbilical entre o dólar e
o renminbi em vigor desde

1995. “Sim, os chineses querem sair desta relação, mas
querem fazê-lo nos seus termos e dentro da sua agenda.
A China, sejamos claro, acabará por enveredar por um processo de liberalização da sua
divisa. Sabe que para consolidar a sua dominância como superpotência terá de ter um sistema flexível”, refere o financeiro, que acrescenta: “A China tem de diversificar e de
criar relações bilaterais fortes
com outras nações, particularmente as que dispõem de recursos em matérias-primas e
mercadorias. Não se pode dar
ao luxo de ser uma potência
isolacionista”.
Entretanto, Beijing tem vindo a dar passos no sentido de
internacionalizar a sua divisa
criando acordos de swap com
a Rússia e o Brasil e estabelecendo um primeiro centro offshore para a sua divisa em
Hong Kong, afirma Davies.
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