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ZONA DO EURO – CONSOLIDAÇÃO OU IMPLOSÃO?

Na reunião de cúpula da União Européia, da última quinta-feira, ocorreram avanços
importantes em direção à consolidação da Zona do Euro. A instituição de uma supervisão
bancária supranacional e a tendência para unificação fiscal no curto e médio prazos e
unificação política, como resultante final do processo de criação do euro, serão as etapas
mais prováveis.

Desde que os primeiros problemas com o giro da dívida pública de alguns países integrantes
da Zona do Euro apareceram, os economistas, jornalistas, empresários, líderes políticos
e burocratas de plantão tem oferecido suas opiniões em torno do tema.

Alguns simplesmente dizendo que o Euro foi mal formulado e que não teria condições de
sobrevivência. Outros afirmando que a Grécia, fatalmente, teria que sair da Zona do
Euro. De minha parte, sempre tenho dito que a tendência da Zona do Euro seria de
“consolidação” e não de “implosão”.

Por que penso assim? Porque acho que simplesmente não existe alternativa que não a
consolidação do Euro. A consolidação será um processo difícil, trabalhoso, que exigirá
muita persistência, paciência, como está acontecendo, mas trata-se do único caminho
aceitável.

Implosão do Euro? Inimaginável! O trem da Zona do Euro já está correndo dentro de um
túnel, há mais de dez anos. Não dá para dar uma marcha à ré!

Os problemas que surgirem precisarão ser solucionados para que o trem do Euro siga
em frente.

A resultante final, provavelmente, será uma espécie de República Federativa do Euro
(RFE). Essa RFE terá um Chefe-Executivo, eleito em voto direto, um Presidente da
República do Euro. Terá um Congresso, para cuidar da legislação comum aos Estados
componentes da RFE. Esse Congresso poderá ser bicameral, com deputados e senadores.
Cada Estado será representado por um senador, independente do tamanho do país-
membro. A RFE também terá um orçamento que será o balizador da política fiscal da
Zona do Euro. Nada impede que os Estados-Membros continuem a ter orçamentos próprios
e governos próprios. Os Estados-Membros não poderão, entretanto, emitir títulos públicos
de forma ilimitada. Isso, talvez, nem seja possível, pois haveria limitações no mercado.



Os Estados-Membros encontrar-se-iam, cada um deles, em estágios próprios de
desenvolvimento, com níveis de produtividade diferentes, mas nada disso impediria
que compartilhassem de uma única moeda, o Euro.

Não é assim, nos Estados Unidos? Não é assim no Brasil?

Há algum Estado querendo “cair fora” do Brasil? Até já houve, no passado. Mas isso já
é história.

Há algum país integrante do Euro, querendo “cair fora”? Na Grécia, que sofre uma
fortíssima recessão, ha muitos anos, mais de 80% da população prefere seguir com o
Euro. Ainda bem! Se a Grécia saísse, a pergunta inevitável seria: qual país será o
próximo? Ou seja, somente temos uma solução para a Zona do Euro que é do “salvemo-
nos todos” e nunca a do “salve-se quem puder”. Será necessário, dentre outros fatores,
que haja uma postura de “solidariedade” entre os países-membros. É claro que será
necessário, também, disciplina fiscal etc. Mas não pode ser uma política do “ferro e
fogo” por parte dos membros em estágios mais avançados de desenvolvimento.

A reunião de cúpula da União Européia, da semana passada, sugere que podemos
continuar acreditando na consolidação do Euro e nunca na sua implosão, como alguns
analistas chegaram a prever e outros ainda acreditam.



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 2,1 4,1
    - Indústria 4,1 -6,4 10,4 1,6 1,2 4,0
    - Agropecuária 6,1 -4,6 6,3 3,9 -1,0 3,9
    - Serviços 4,9 2,2 5,5 2,7 2,8 4,2
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 5,9 4,3 5,9 6,5 4,9 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 6,0 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 -60,0 -68,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,8 -1,6 -2,2 -2,1 -2,5 -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 -98,0 -90,0
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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