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ESPANHA – PROGRAMA SEM FMI?

Sempre lembrada como um país que poderia enfrentar problemas com a rolagem de sua
dívida pública, a Espanha, finalmente, está confirmando seu pedido de socorro financeiro
junto à União Européia (UE) e ao Banco Central Europeu (BCE).

Tentará, inicialmente, não depender de um acordo com o Fundo Monetário Internacional
(FMI), para não ter que se submeter às, em geral, duras exigências (metas fiscais)
impostas por aquele órgão multilateral.

Se a UE e o BCE concordarem em aprovar um programa de apoio (de até 100 bilhões de
Euros), sem exigência de participação do FMI, é porque as coisas estariam mudando de
forma substantiva na área do Euro. Não acreditamos que isso acontecerá (programa de
apoio, sem o FMI). Se acontecer, será uma surpresa, pelo menos para o autor deste
comentário.

Apesar da resistência inicial da Espanha em aceitar a participação do FMI, parece-nos
mais provável que, ao longo do processo de negociação, o Governo Espanhol acabe
concordando com a participação daquele órgão multilateral (como aconteceu nos casos
de Portugal, Irlanda e Grécia).

Em geral, o FMI é visto, politicamente, como “bicho-papão” nos países em dificuldades
para cumprir suas obrigações externas. Criado em 1944, na reunião de Bretton Woods,
juntamente com o Banco Mundial (Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento
–IBRD, iniciais em Inglês), o FMI tinha por principal objetivo resgatar países que
enfrentassem dificuldades no cumprimento de suas obrigações com o exterior (problemas
no balanço de pagamentos). O Banco Mundial teve como principal tarefa inicial financiar
a reconstrução da Europa, destruída pela Segunda Guerra.

Na seria exagero dizer, de qualquer forma, que o FMI transformou-se em uma espécie de
“Departamento de Cobrança” dos países credores (países ricos). Em geral, é mais
confortável para os credores (bancos e governos dos países credores) colocar um órgão
multilateral (onde quase todos são sócios, ricos e pobres) para impor programas destinados
a gerar os recursos necessários ao pagamento das obrigações com o exterior.  O FMI
transformou-se em um órgão tecno-burocrático treinado para “extrair” recursos dos



devedores em dificuldades para que os credores (bancos e governos) tenham
“normalizadas” suas “contas a receber”. Por isso, a cada acordo fechado com o FMI,
a primeira coisa que acontece é o dinheiro do pacote ser imediatamente destinado ao
pagamento dos compromissos externos (atrasados) e o remanescente destinado ao
reforço das reservas cambiais.

Na crise do subprime (que começou nos Estados Unidos em 2008) e que se desdobrou
nos problemas enfrentados por alguns países da Zona do Euro, houve mudanças de
papéis (a Espanha que em outros tempos costumava estar do lado dos credores, agora
está a pedir socorro), mas o FMI permanece no papel de “principal cobrador”. Daí
porque consideramos que será mesmo surpreendente se o pacote de apoio à Espanha
for fechado sem a participação do FMI.

Em 1982, o Governo brasileiro também tentou, inicialmente, renegociar sua dívida
externa sem a participação do FMI, por razões políticas. Não demorou a ser informado
de que a participação daquele órgão multilateral seria indispensável. Não tanto pelo
dinheiro colocado (que era uma parcela menor do pacote), mas pelo seu papel de
“avalista técnico” do programa.

Vamos ver como as coisas irão evoluir no caso da Espanha. Acreditamos que mais
cedo do que se pensa a “troika” (UE, BCE, FMI) poderá novamente estar trabalhando
em conjunto, no caso da Espanha.

Não custa lembrar que a economia espanhola é uma das maiores da Zona do Euro, o
que sugere necessidade de maior velocidade no processo de resgate, para que o
mesmo não atinja proporções alarmantes.

Se a crise espanhola contribuir para que a Alemanha acabe por aceitar a criação do
Eurobônus, estaremos com meio caminho andado para uma solução global mais
consistente para a crise da dívida pública na Zona do Euro.



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 2161,0

3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 9915 10050 10460 10645,0 10797,0 11013,0

4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3032 3239 3770 4143,0 4400,0 4800,0

5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1491 1420 2140,0 2482,0 2400,0 2300,0

6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 5,2 - 0,6 7,5 2,7 2,4 4,1

    - Indústria 4,1 -6,4 10,4 1,6 1,5 4,0

    - Agropecuária 6,1 -4,6 6,3 3,9 2,8 3,9

    - Serviços 4,9 2,2 5,5 2,7 3,0 4,2

7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 5,9 4,3 5,9 6,5 5,0 5,5

8. Inflação (% a. a. - IGPM) 9,8 -1,7 11,3 5,1 5,6 5,0

9.  Taxa média de desemprego (%) 8,1 8,1 6,5 5,9 6,1 6,0

10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 13,75 8,75 10,75 11,00 8,00 8,00

11.  Taxa real de juros (% a.a.) 7,2 4,5 4,0 4,1 4,2 2,4

12.  Taxa de Investimento 19,1 16,9 18,4 19,0 19,0 19,5

13.  Exportações (US$ bilhões) 197,9 153,0 201,9 256,0 268,5 279,0

14. Importações (US$ bilhões) 173,2 127,6 181,6 226,2 248,5 263,0

15. Balança comercial (US$ bilhões) 24,7 25,4 20,2 29,8 20,0 16,0

16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -28,3 -24,3 -47,3 -52,6 -68,0 -70,0

17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,8 -1,6 -2,2 -2,1 -2,6 -2,6

18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 45,1 25,9 48,5 66,7 55,0 57,0

19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 206,8 239,0 288,6 352,0 380,0 385,0

20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -27,7 -61,2 -50,0 -75,0 -70,0 -65,0

21. Dívida externa total líquida/exportações -0,1 -0,4 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3

22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 2,35 1,74 1,67 1,87 2,10 2,10

23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) 32,0 -26,0 -4,0 12,0 12,3 0,0

24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,0 3,3 2,5 2,6 2,0 1,9

      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) 490,9 773,2 883,7 852,0 750,0 785,0

26. Dívida Pública Líquida/PIB (%) 38,8 42,1 39,1 36,5 36,0 34,5

27. Dívida Pública Líquida (R$ bilhões) 1153,6 1362,7 1475,8 1508,5 1580,0 1660,0

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 5,1 5,0

30. Supermercados - Vendas Reais (%) 9,0 5,5 4,2 3,7 3,2 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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