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GRÉCIA – QUAL É O MELHOR CAMINHO?

O pacote de apoio financeiro à Grécia, em processo de aprovação, permite apenas
“comprar tempo”. A reação (de certo ceticismo) dos mercados confirma essa idéia.

O remédio que está sendo empurrado “goela abaixo” da Grécia (pelo FMI, Banco Central
Europeu e lideres do Euro, Merkel à frente) é o clássico “ajuste fiscal pela austeridade
dos gastos públicos”.

O resultado sobre a atividade econômica será mais recessão sobre um PIB que já encolheu
uns 15% desde 2007. Se tudo correr como o previsto no programa, a dívida grega ainda
será o equivalente a 120 % do PIB em 2020 (atualmente está em 160% do PIB). Dá para
acreditar que um país que encolhe tanto possa honrar uma dívida desse tamanho?

É por isso que o pacote está sendo visto, com razão, apenas como “compra de tempo”,
enquanto não se chega a uma solução mais crível.

Se o Governo grego aceita esse tipo de “solução” para sua dívida é porque ainda não
encontrou outro caminho. O mesmo acontece com o principal apoiador, a Alemanha, cujo
parlamento acaba de aprovar o pacote de ajuda à Grécia.

Enquanto isso, no G-20, procura-se montar uma “blindagem da Zona do Euro” através de
um possível aumento do capital do FMI para cerca de 1 trilhão de dólares e de um valor
semelhante para o Fundo Europeu de Estabilização Financeira, perfazendo recursos da
ordem de 2 trilhões de dólares.

Para a Grécia, especificamente, ilustres economistas já sugerem uma saída do Euro,
ainda que temporária. Uma volta à antiga moeda, com desvalorização capaz de fazer a
Grécia voltar a crescer pela via do turismo. São sugestões fáceis de serem dadas por
quem está na academia ou em alguma consultoria. Por que as autoridades gregas ainda
preferem o “remédio amargo” imposto pelos credores? É porque ainda não viram uma
solução melhor!

O problema é que sem crescimento não há salvação!

Após esse capítulo de “compra de tempo” dessa “novela grega”, será necessário que se
caminhe em direção a um programa de “retomada do crescimento” da sua economia.



Somente a partir do momento em que perceba um cenário de crescimento da economia
grega é que os mercados passarão a acreditar.

A pergunta que fica é: até onde, no plano político, a Grécia poderá continuar tomando
o remédio que lhe está sendo receitado, enquanto uma fórmula mais eficiente não seja
encontrada?

E se no desespero a Grécia decidir “saltar para fora do Euro”? Se a decisão fosse fácil
isso talvez já tivesse acontecido. Até agora, com todas as dores, tanto o Governo
quanto a população grega têm preferido permanecer no Euro.

Continuamos a achar que o melhor para todos é a “união e cooperação” em busca de
soluções para as dívidas públicas dos países com problemas na Zona do Euro.

Até onde esse caminho será viável no plano político é outra questão.



Brasil - Indicadores Selecionados
2012 2013

estimativa projeção
1.  População (Milhões de habitantes) (1) 187,6 189,0 191,1 192,8 194,5 196,2
2.  PIB (US$ bilhões) (PPP) 1860,0 1900 2050,0 2060,0 2120,0 2165,0
3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 9915 10050 10460 10645,0 10930,0 11235,0
4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3032 3239 3770 4100,0 4440,0 4850,0
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1491 1420 2140,0 2481,0 2600,0 2780,0
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 5,2 - 0,6 7,5 2,9 3,3 4,1
    - Indústria 4,1 -6,4 10,4 1,3 3,0 4,0
    - Agropecuária 6,1 -4,6 6,3 3,8 4,0 4,2
    - Serviços 4,9 2,2 5,5 3,4 3,8 4,3
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 5,9 4,3 5,9 6,5 5,3 5,0
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 9,8 -1,7 11,3 5,1 4,7 5,0
9.  Taxa média de desemprego (%) 8,1 8,1 6,5 5,9 6,0 6,0
10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 13,75 8,75 10,75 11,00 9,00 9,00
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 7,2 4,5 4,0 4,1 4,5 4,0
12.  Taxa de Investimento 19,1 16,9 18,4 19,0 19,0 19,5
13.  Exportações (US$ bilhões) 197,9 153,0 201,9 256,0 267,0 278,0
14. Importações (US$ bilhões) 173,2 127,6 181,6 226,2 248,0 262,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 24,7 25,4 20,2 29,8 19,0 16,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -28,3 -24,3 -47,3 -52,6 -67,0 -68,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,8 -1,6 -2,2 -2,1 -2,5 -2,5
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 45,1 25,9 48,5 66,7 53,0 55,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 206,8 239,0 288,6 352,0 360,0 365,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -27,7 -61,2 -50,0 -75,0 -70,0 -70,0
21. Dívida externa total líquida/exportações -0,1 -0,4 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3
22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 2,35 1,74 1,67 1,87 2,00 2,05
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) 32,0 -26,0 -4,0 12,0 7,0 2,5
24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,0 3,3 2,5 2,6 2,5 2,3
      Governo Federal 0,9 3,4 1,2 2,1 ... ...
      Governos Estaduais e Municipais 1,2 -0,1 1,3 0,5 ... ...
      Empresas Estatais -0,1 0,0 8,0 ... ...
25. Dívida Pública Líquida (US$ bilhões) 490,9 773,2 883,7 852,0 845,0 875,0
26. Dívida Pública Líquida/PIB (%) 38,8 42,1 39,1 36,5 36,5 35,8
27. Dívida Pública Líquida (R$ bilhões) 1153,6 1362,7 1475,8 1508,5 1610,0 1745,0
28. Carga Tributária (% do PIB) 34,9 34,3 35,0 35,5 35,5 35,5

29. Juros/PIB (%)(**) 5,6 5,4 5,4 5,7 5,4 5,3
30. Supermercados - Vendas Reais (%) 9,0 5,5 4,2 3,7 3,8 4,0

Fonte dos dados observados: IBGE, Banco Central, FGV, BNDES, IPEA; SECEX e ABRAS.
(1) Estimativa sujeita a alteração
(*) Calculado pelo Banco Mundial, utilizando o critério de Paridade de Poder de Compra (PPP) .
(**) Juros nominais 
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