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EURO – COMEÇO DE SOLUÇÃO?

A reunião do Conselho Diretor do Banco Central Europeu (BCE), no dia 6 de setembro,
na qual se decidiu que aquela instituição poderá adquirir, sem limites, títulos da dívida
soberana dos países integrantes da Zona do Euro, poderá ficar marcada como o “turning
point” da atual crise da moeda única e, por conseqüência, de reversão das expectativas
sobre a evolução da economia mundial.

A lamentar, o voto contrário do Banco Central da Alemanha (Bundesbank).  Se bem que,
desta vez, Ângela Merkel declarou que apoia a decisão do BCE, contrariando a postura
do Bundesbank. O Ministro das Finanças da Alemanha também apoiou a decisão do
BCE. Menos mal. Vamos acompanhar os próximos passos.

Não se trata de premiar aqueles que não praticaram disciplina fiscal no passado. Trata-se
de ter bom senso diante de um problema que já se encontra sobre a mesa, à espera de
uma solução razoável. Trata-se de se buscar uma solução equilibrada, viável.

É evidente que um país com fortes quedas sucessivas no seu PIB, como acontece na
Grécia, terá dificuldades para pagar sua dívida, mesmo que essa já tenha sofrido grande
desconto. Se a Grécia pede mais tempo, é razoável que esse pedido seja examinado com
objetividade pela chamada tróika (União Européia, BCE, Fundo Monetário Internacional),
respeitando-se os cálculos embutidos em projeções razoáveis.

Portugal, por exemplo, já realizou grande esforço de ajuste fiscal, o que lhe custou um
quadro fortemente recessivo na sua economia. É preciso, entretanto, traçar cenários que
mostrem trajetórias de recuperação (não de quedas sucessivas) para os países em
dificuldades (que agora incluem a Espanha e a Itália) para que se possa ter um final feliz
na Zona do Euro e, também no desenvolvimento da própria economia mundial.

É certo que o BCE poderá fazer “toda diferença” no processo de solução da crise do
Euro, na medida em que opere para evitar altas insustentáveis no “custo” de rolagem das
dívidas soberanas dos países em crise.

Já temos dito que dívidas públicas elevadas (como proporção do PIB) não costumam
trazer problemas, desde que seu “custo” (taxa de juro) seja reduzido. O Japão e a Itália
podem ser lembrados como países que, há muito tempo, convivem com dívidas públicas
de proporções superiores a 100% dos respectivos PIBs, sem isso que isso lhes tenha
trazido problemas de credibilidade quanto à rolagem.



No ano passado, os Estados Unidos bateram no teto legal (100% do PIB) do
endividamento público, o que deu muito trabalho ao Presidente Obama junto ao
Congresso (para aprovação de um limite mais amplo). O problema lá, entretanto, é de
ordem legal e não financeiro. Com juros reais próximos de zero, ou negativos, e a
economia crescendo (mesmo que em ritmo lento) o giro da dívida pública não será
problema. O problema político... Bem isso é outra “estória” a ser resolvida entre
democratas e republicanos, qualquer que seja o próximo Presidente (Obama, ou Mitt
Romney). Que o problema voltará à mesa do chefe do poder executivo, em breve,
parece não haver dúvida.

Apesar do voto contrário do Bundesbank, a reação dos mercados, à decisão do BCE,
foi de quase euforia nos principais centros financeiros internacionais.

É certo que o Bundesbank já cumpriu um papel histórico fundamental para a estabilização
da economia alemã, mas não há dúvida de que, em tempos de Euro, a autoridade
monetária protagonista passou a ser o Banco Central Europeu.

Com o economista Mario Draghi à frente, o BCE tem agora, também, um papel crucial
a protagonizar, para que a Zona do Euro, finalmente, caminhe mais rapidamente para
a “consolidação” e não para a “implosão” (como muitos, infelizmente, chegaram a
acreditar, ou 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 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 1,5 3,9
    - Indústria 4,1 -6,4 10,4 1,6 0,1 3,0
    - Agropecuária 6,1 -4,6 6,3 3,9 -2,5 3,0
    - Serviços 4,9 2,2 5,5 2,7 2,2 4,0
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 5,9 4,3 5,9 6,5 5,2 5,5
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 9,8 -1,7 11,3 5,1 8,0 5,0
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 7,00 8,00
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 7,2 4,5 4,0 4,1 2,9 2,2
12.  Taxa de Investimento 19,1 16,9 18,4 19,0 18,0 18,5
13.  Exportações (US$ bilhões) 197,9 153,0 201,9 256,0 258,5 280,0
14. Importações (US$ bilhões) 173,2 127,6 181,6 226,2 240,0 264,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 24,7 25,4 20,2 29,8 18,5 16,0
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 58,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 206,8 239,0 288,6 352,0 382,0 385,0
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 1,4 1,3
      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 Bruta (R$ bilhões) 1910,0 2.156,5 2426,1 2653,6 2860,0 3070,0
26. Dívida Pública Bruta (% PIB) 63,0 66,6 64,4 64,0 65,0 64,0

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 4,2 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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