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SOLIDARIEDADE E FUTURO DO EURO – ALÔ ANGELA MERKEL!

O sucesso do projeto do Euro pressupõe um mínimo de solidariedade entre os países
que compõem a Zona da moeda única. Diante da resistência dos alemães, em colaborar
o suficiente para a superação das dificuldades enfrentadas por alguns dos integrantes da
Zona do Euro, vale transcrever, na íntegra, o artigo de Luis Fernando Veríssimo, no
jornal O Globo, do último domingo.

Escreveu Veríssimo:

“RAPINAGEM

A melhor observação que li sobre a crise das dívidas na Europa foi a de um leitor da
London Review Books que, numa carta à publicação, comenta as queixas dos alemães
inconformados com a obrigação de mandar seus euros saudáveis para sustentar a
combalida economia grega. O leitor estranha que ninguém se lembre de perguntar sobre
as grandes reservas de ouro que os alemães levaram da Grécia durante a Segunda
Guerra Mundial – e nunca devolveram. Só os hipotéticos juros devidos sobre o valor do
ouro roubado dariam para resolver, ou pelo menos atenuar, a crise grega. O autor da
carta poderia estranhar também o silêncio que envolve um exemplo mais antigo de
pilhagem, a dos tesouros artísticos da Grécia Antiga levados na marra e de graça para os
grandes museus da Alemanha. Seu valor garantiria com sobras a ajuda aos gregos que
os alemães estão dando com cara feia.

É claro que se, num acesso de remorso, os alemães decidissem devolver ou pagar o que
levaram da Grécia estaria estabelecido um precedente interessante: a América poderia
muito bem reivindicar algum tipo de retribuição da Europa pelo ouro e pela prata que
levaram daqui sem gastar nada e sem pedir licença, durante os anos de pilhagem.

Que não deixaram nada no seu rastro salvo plutocracias que continuaram a pilhagem e
sociedades resignadas à espoliação. Alguém deveria fazer um cálculo de quanto a metrópole
deve às colônias pelo que não pagou de direitos de mineração no tempo da rapinagem
desenfreada. Só por farra.



Quanto às reservas de ouro levadas da Grécia pela Alemanha nazista, a observação do
leitor da London Review mostra como a História não é linear, é um encadeamento. A
atual crise do euro e da Comunidade Europeia é a crise de um sonho de unidade que
asseguraria a paz e evitaria a repetição de tragédias como as das duas Grandes
Guerras.

Sua meta era uma igualdade econômica, que dependia de um equilíbrio de forças, que
dependia de a Alemanha como potência económica ser diferente da Alemanha que
invadiu e saqueou meia Europa.

Os alemães atuais não têm culpa pelos desmandos dos nazistas, mas não podem
renunciar à força desestabilizadora que têm, que continuam a ter. Como a Grécia não
pode evitar de ter saudade do seu ouro, do qual nunca mais ouviu falar.”



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 2100,0 2160,0
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 2300,0 2420,0
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 5,2 - 0,6 7,5 2,7 1,6 3,8
    - Indústria 4,1 -6,4 10,4 1,6 0,5 2,9
    - Agropecuária 6,1 -4,6 6,3 3,9 -2,5 3,0
    - Serviços 4,9 2,2 5,5 2,7 2,3 4,0
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 7,0 5,1
9.  Taxa média de desemprego (%) 8,1 8,1 6,5 5,9 5,8 5,5
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 3,5 2,2
12.  Taxa de Investimento 19,1 16,9 18,4 19,0 18,5 19,0
13.  Exportações (US$ bilhões) 197,9 153,0 201,9 256,0 258,5 280,0
14. Importações (US$ bilhões) 173,2 127,6 181,6 226,2 240,0 263,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 24,7 25,4 20,2 29,8 18,5 17,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -28,3 -24,3 -47,3 -52,6 -60,0 -70,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,8 -1,6 -2,2 -2,1 -2,5 -2,8
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 45,1 25,9 48,5 66,7 55,0 56,0
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 -95,0
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 1,5 1,4
      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 35,8 34,0
27. Dívida Pública Líquida (R$ bilhões) 1153,6 1362,7 1475,8 1508,5 1580,0 1630,0
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 4,3 4,0
30. Supermercados - Vendas Reais (%) 9,0 5,5 4,2 3,7 2,5 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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