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Antes de mais nada o banco nao deve ser usado para instaurar uma 
a moeda unica sul americana. 
A moeda unica se e quando vier deve ser a ultima etapa da integracaosul americana 
quando houver nao apenas uma efetiva integracao economica mas tambem integracao 
institucional e politica. 
  
 1) ¿Cuáles características diferenciadoras debe tener el banco del sur em relación 
a otros organismos de crédito multilaterales? 
 
 O banco do sul devia ser ao mesmo tempo o fmi e o banco mundial, nao 
 do jeito que foram na pratica, mas como planejados na epoca da segunda 
 guerra mundial logo antes do acordo de Bretton Woods. 
 Devia ser um banco publico mulitlateral de financiamento ao investimento do setor 
publico dos paises membros. (nao deveria financiar investimentos privados). Alem 
disso, deveria prover apoio de liquidez externa a paises membros  com dificuldades de 
balanca de pagamentos mas com uma politica de  condicionalidades que incluisse metas 
de recuperacao de emprego, 
 crescimento etc. como partes fundamentais. 
   
 2) ¿Cuál debe ser su relación con otras entidades financieras regionales? 
 
Evidentemente deve ter relacoes fortes com os acordos ja firmados entre alguns bancos 
centrais para fazer compensacao de pagamentos como o banco central do brasil e 
argentina assim como de instituicoes regionais embrionicas como os fonplata e concaf 
etc etc 
  
  
 3) ¿Qué alternativas de capitalización/captación de recursos deberia contar? 
 
 Inicialmente nao vejo necessidade de usar algo alem das grandes 
 reservas internacionais dos paises membros do banco e creditos em 
 moedas sul americanas captados de bancos oficiais de paises membros 
 (bndes por exemplo). Estes recursos em moeda local sul americana seriam usados para 
quando os projetos implicassem em compra de equipamentos ou servicos de 
 paises da regiao. 
 
  
 4) ¿Con qué moneda debe ahorrar el banco del sur? 
 
 Em principio deve ter seu capital proprio em dolares americanos e euros usando fracoes 
das reservas internacionais de alguns paises deveria repassar emprestimos em moedas 
sul americanas  mencionadas acima. 
 É importante o banco ter muitos dolares americanos para poder ajudar os paises 
membros a estabilizar suas taxas de cambio em situacoes dificeis. Para isso euros nao 
servem.euros servem para pagar importacoes necessarias de paises da area do euro que 
eventualmente sejam necessarias para os projetos (digamos um trem alemao). 



  
  
 5) ¿Cuáles tendrían que ser sus políticas, condiciones y prioridades para 
elortogamiento de créditos/garantias? 
 
 A politica deve ser de financiar investimento publico tanto de integracao fisica da 
America do Sul quanto de largo alcance social (agua esgoto eletrificacao rural etc). 
 
 


