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A GRÉCIA, A ZONA DO EURO, ANGELA MERKEL E...

Desde que os primeiros problemas com os chamados “PIGS” (Portugal, Irlanda, Grécia,
Espanha) da Zona do Euro apareceram, e que também os analistas começaram a especular
sobre o futuro do Euro, temos afirmado que acreditamos mais no cenário de “consolidação”
do que de “implosão” da moeda única.

Com relação à Grécia, sempre lembrada como potencial candidata a “sair” da Zona do
Euro, dissemos, desde maio, que acreditávamos que as eleições do último domingo iriam
criar as condições para a volta da governabilidade naquele país.
Felizmente, até agora, temos acertado em nossos prognósticos.

Por que temos apostado em cenário positivo para a Zona do Euro? Por falta de alternativa!

Por cenário positivo entendemos como uma tendência para consolidação progressiva da
Zona do Euro, sem que ocorra “saída” de qualquer de seus membros. Resgatar qualquer
de seus membros em dificuldade será sempre “mais barato” do que pagar o preço dos
possíveis desdobramentos, que poderão ocorrer no caso de “saída” de qualquer de seus
membros.

Se a Grécia saísse da Zona do Euro, a pergunta inevitável seria: qual será o próximo?

Essa pergunta seria repetida, a cada saída de qualquer dos membros do Euro. Então,
parece-nos que não existe, na prática, alternativa à consolidação do Euro (com a
permanência de todos os seus membros).

A consolidação do Euro será um processo longo e doloroso, como está sendo, mas a
resultante final será o fortalecimento desse grupo de países, com crescente unificação
fiscal, com a possível (e talvez inevitável) instituição do Eurobônus (para financiar a
rolagem das dívidas públicas de seus membros) e tendência à unificação política.

Não podemos, naturalmente, ignorar o risco de uma catástrofe de grandes proporções,
diante da carência de lideranças políticas capazes de dizer ao Mundo, com ações
concretas, que não se pode permitir que um pequeno país, como a Grécia, possa funcionar
como “estopim” capaz de implodir o Euro e, por conseqüência, fazer a Economia Mundial
cair em um precipício.



Se Bill Clinton fosse o Presidente dos Estados Unidos (em circunstâncias como a que
estamos vivendo com a Grécia, neste momento), acredito que algo “insofismável” já
teria sido colocado em prática, para “enterrar” definitivamente, o risco de uma catástrofe
mundial causada por qualquer país do Planeta, muito menos pela Grécia, ou qualquer
país integrante do Euro. Da reunião do G-20, desta semana, no México, sairia a certeza
de que o Euro não estava sob risco.

A pergunta que não quer calar, neste momento é: Angela Merkel dará conta do recado?

Ou deixará que “critérios burocráticos” no trato de problemas financeiros enfrentados
por algum integrante do Euro coloquem em risco não somente a moeda única na
Europa, mas a própria sorte da Economia Mundial?

A declaração de Merkel, no México, de que não admite rever o programa de ajuste
grego não deixa de ser preocupante. Se for apenas uma tática para conversar com o
Governo Grego em formação, tudo bem. Se for simplesmente incapacidade de “pensar
grande” estaremos correndo risco maior, pois não vemos nenhum Clinton no atual
cenário político internacional. Em 2008, quando George W. Bush vacilou (deixando o
Lehman Brothers quebrar), tivemos a sorte de ter um Gordon Brown na Inglaterra, que
entrou em cena para evitar que a Economia Mundial caísse no precipício de uma
depressão.

Agora, resta-nos rezar para que Merkel dê conta do recado e evite que o Euro sofra
um colapso. Pensamos que Merkel tem plena consciência do risco e que não irá
admitir o “suicídio” do Euro (e, por conseqüência, o lançamento da Economia Mundial
em uma nova e talvez mais grave recessão do que aquela de 2008/9).



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 4,9 5,4
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 7,50 7,50
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 7,2 4,5 4,0 4,1 4,1 2,1
12.  Taxa de Investimento 19,1 16,9 18,4 19,0 19,0 19,0
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 2,20 2,20
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) 32,0 -26,0 -4,0 12,0 17,6 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 5,0 5,0
30. Supermercados - Vendas Reais (%) 9,0 5,5 4,2 3,7 3,0 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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