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FMI, GRÉCIA... – DECISÃO TÉCNICA OU POLÍTICA?

No último pacote de apoio financeiro à Grécia, o diretor executivo pelo Brasil (e vários
outros pequenos países da América Central), no Fundo Monetário Internacional (FMI),
optou por abster-se de votar. A decisão do FMI, como instituição, foi pela aprovação do
pacote negociado pela tróika (FMI, Banco Central Europeu e União Europeia) com o
Governo Grego. O voto do brasileiro não impediu, portanto, que o programa grego fosse
aprovado. Gerou, entretanto, algum desconforto na relação do Governo Brasileiro (e outros
países) com o FMI.

O Ministro da Fazenda do Brasil, Guido Mantega, telefonou para a diretora gerente do FMI
(Christine Lagarde), desautorizando Paulo Nogueira Batista Jr (o diretor executivo brasileiro)
e afirmando que o Brasil apoia o pacote de ajuda à Grécia. Vale lembrar que o Ministro da
Fazenda é o verdadeiro titular (Governador) da representação do Brasil (e outros países)
junto ao FMI. Mantega tinha, portanto, todo o direito de desautorizar o voto do diretor
brasileiro naquele órgão. A própria Lagarde afirmou, posteriormente, que o voto do
representante brasileiro tinha sido “infeliz”.

Mas, afinal, o que, de fato, aconteceu em torno desse episódio?

Ocorre que a decisão da tróika é mais política do que técnica. Desde o primeiro pacote
de apoio à Grécia, já se sabia que o mesmo não poderia ser cumprido e que novos
pacotes teriam que ser aprovados, no futuro, como tem sido. A cada pacote, entretanto, a
Grécia recebe dinheiro suficiente para colocar as “contas a pagar” em dia. O Governo da
Grécia sai do sufoco por algum tempo e as instituições multilaterais envolvidas (FMI,
Banco Central Europeu e União Européia) também jogam o problema debaixo do tapete
por algum tempo. Todas as partes envolvidas participam da encenação. O Governo da
Grécia “promete” cumprir o programa (mesmo sabendo que isso será impossível) e o FMI
(Lagarde à frente), o Banco Central Europeu (Mario Draghi à frente) e a União Européia
(Angela Merkal à frente) fingem  acreditar que a promessa grega será cumprida.



O diretor executivo do Brasil no FMI foi mais realista que o rei e respaldou sua “abstenção
de votar pela aprovação do pacote”, em relatórios técnicos elaborados pela equipe do
órgão, que mostram que o risco de o FMI não receber o dinheiro emprestado é elevado.
A equipe técnica do FMI tende a defender, o que é natural, o patrimônio do órgão onde
trabalham. Estão defendendo, no Fundo, sem trocadilhos, o próprio emprego.

Em banco privado um relatório daquele tipo leva a diretoria a recusar o empréstimo.
Caso o empréstimo já tenha sido concedido e o devedor não consegue pagar, na forma
contratual, o banco concede algum desconto para receber, ou mesmo assume totalmente
o prejuízo.

Em órgãos oficiais, os procedimentos administrativos, em casos de dificuldades de
devedores, o problema costuma ser bem mais complicado de resolver.
Se os credores decidissem perdoar toda a dívida grega, ou uma parcela muito elevada
(80%, por exemplo), é possível que a Grécia pudesse superar a crise definitivamente e
voltar a crescer.

Isso, entretanto, tenderia a ser visto como “leniência” com maus comportamentos de
governos de países-membros da Zona do Euro, o que poderia desencadear uma
enxurrada de demandas por perdões, ou elevados descontos, nas dívidas públicas
externas (Portugal, Espanha, etc).

Na prática, o que parece estar faltando na Zona do Euro é uma liderança política capaz
de propor soluções mais consistentes para os países problemáticos, para que todos,
em última instância, saiam ganhando (ou seja, voltem a crescer). Como já disse o
semanário The Economist, tempos atrás, as lideranças políticas da Zona do Euro tem-
se comportado como sonâmbulos em direção a um precipício. Acredito que acordarão
antes de caírem no precipício.



Brasil - Indicadores Selecionados
2013 2014

projeção projeção

1.  População (Milhões de habitantes) (1) 189,0 191,1 192,8 194,5 196,2 198,0

2.  PIB (US$ bilhões) (PPP) 1900 2050,0 2060,0 2100,0 2110,0 2130,0

3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 10050 10460 10645,0 10797,0 10750,0 10755

4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3239 3770 4143,0 4403,0 4700,0 4950

5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1420 2140,0 2482,0 2330,0 2300,0 2360

6.  PIB - Crescimento (% a.a.) - 0,6 7,5 2,7 0,9 1,8 2,5

- Indústria -6,4 10,4 1,6 -0,8 1,3 2,0

- Agropecuária -4,6 6,3 3,9 -2,0 7,0 3,5

- Serviços 2,2 5,5 2,7 1,7 1,8 2,5

7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4.3 5,9 6,5 5,8 5,9 6,0

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

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

10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 8.75 10,75 11,00 7,25 9,50 9,50

11.  Taxa real de juros (% a.a.) 4.5 4,0 4,0 2,0 2,2 3,3

12.  Taxa de Investimento 16,9 18,0 19,0 18,0 16,5 17,0

13.  Exportações (US$ bilhões) 153,0 201,9 256,0 242,6 247,0 268,0

14. Importações (US$ bilhões) 127.6 181,6 226,2 233,1 242,0 262,0

15. Balança comercial (US$ bilhões) 25.4 20,2 29,8 19,0 5,0 6,0

16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -24,3 -47,3 -52,6 -54,2 -78,0 -80,0

17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,6 -2,2 -2,1 -2,4 -3,4 -3,4

18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 25,9 48,5 66,7 65,3 62,0 64,0

19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 239,0 288,0 352,0 378,6 378,0 380,0

20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -61,2 -50,0 -75,0 -92,0 -67,0 -70,0

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

22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 1.74 1,67 1,87 2,08 2,50 2,55

23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -26,0 -4,0 12,0 11,2 20,2 2,0

24. Déficit Público Nominal (% PIB) 3,3 2,5 2,6 2,5 3,4 3,3

Governo Federal 3,4 1,2 2,1 ... ... ...

Governos Estaduais e Municipais -0,1 1,3 0,5 ... ... ...

Empresas Estatais 0,0 8,0 ... ... ...

25. Dívida Pública Bruta (R$ bilhões) 2.156,5 2426,1 2653,6 2583,9 2950,0 3090,0

26. Dívida Pública Bruta (% PIB) 66,6 64,0 64,0 58,6 62,8 62,5

27.Carga Tributária( % do PIB) 33,3 33,5 35,0 35,0 36,0 36,0

28.Juros/PIB (%) (**) 5,4 5,4 5,7 4,0 5,2 5,3

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

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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