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Desde que os primeiros problemas 
com o giro da dívida pública de al
guns países integrantes da zona do 
euro apareceram, os economistas, 
jornalistas, empresários, líderes po
líticos e burocratas de plantão têm 
oferecido suas análises e opiniões 
em torno do tema. 

Alguns simplesmente dizendo 
que o sistema do euro foi mal con
cebido, teoricamente, e que não terá 
condições de sobrevivência. Outros 
afirmando que a Grécia, fatalmen
te, terá que sair da zona do euro. 
De minha parte, sempre tenho dito 
acreditar que a tendência da zona 
do euro será 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 da zona 
do euro será um processo difí
c i l , 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 a ré! 

Os problemas que forem surgindo precisarão ser solu
cionados para que o trem do euro siga em frente. 

República 
A resultante final será, provavelmente, uma espécie de Repú
blica Federativa do Euro (RFE). Essa RFE terá, possivelmen
te, um chefe-executivo, eleito em voto direto, um presidente 
da República do Euro. Terá também, provavelmente, um 
Congresso, para cuidar da legislação comum aos Estados 
componentes da RFE. Esse Congresso poderá ser bicameral, 
com deputados e senadores. Cada país será representado 
por um senador, independente do tamanho da sua econo
mia e do seu peso demográfico. A RFE terá, também, 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 haverá 
limitações naturais impostas pelo próprio mercado. 

Os Estados membros poderão encontrar-se, cada um 
deles, em diferentes estágios de desenvolvimento, com d i 
ferentes níveis de produtividade, mas nada disso impedirá 
que compartilhem de uma única moeda, o euro. 
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É assim nos Estados Unidos da América. É assim na 
República Federativa do 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, há 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 há um lema 
aceitável para a zona do euro que é do "salvemo-nos todos" 
e nunca o do "salve-se quem puder". Será necessário, entre 
outros fatores, que haja uma postura de "solidariedade" 
entre os países membros. É claro que será necessária, tam
bém, disciplina fiscal etc. Mas não pode ser uma política 
do "ferro e fogo" por parte dos membros em estágios mais 
avançados de desenvolvimento. 

A introdução da supervisão bancária supranacional, 
decidida na reunião de cúpula da União Europeia de junho, 
foi um passo importante, no processo de consolidação da 
zona do euro. A unificação fiscal, com instituição de um 
eurobônus, parece-nos uma tendência natural, apesar das 
resistências da Alemanha. 

Nos primeiros tempos, após o lançamento do euro, 
sua cotação em relação ao dólar norte-americano (prin
cipal moeda nas transações internacionais, também 
principal moeda utilizada como reserva cambial pela 
maioria dos países) chegou a 0,80. Depois, aos poucos, 
o euro mostrou tendência de valorização, passando sua 
cotação a subir até atingir o patamar de US$ 1,40 por 
unidade de euro. 

Vários fatores contribuíram para aquela valorização 
do euro, inclusive: menor inflação na zona do euro e 
"demanda de expansão" pelo euro (como moeda de tran
sação internacional e como reserva cambial de governos 
e bancos centrais). 

Com a atual crise de confiança sobre o futuro do euro, 
é natural que esse ativo sofra desvalorização, na medida 
em que os seus detentores procurem desfazer-se de parte 
do estoque. Essa desvalorização do euro deverá funcio
nar, na prática, como importante fator de recuperação 
da capacidade competitiva internacional das economias 
da zona do euro. 

O grande inconveniente das dúvidas levantadas sobre 
o futuro do euro é o seu efeito sobre as expectativas de 

crescimento da economia mundial. 
Na incerteza, muitos projetos de in
vestimentos são adiados, reduzindo, 
assim, a capacidade de crescimento 
não somente na Europa, mas em todo 
o planeta. 

Em a l g u m m o m e n t o , é bem 
provável que a grande maioria dos 
analistas, políticos, empresários 
e burocratas de plantão (inclusive 
Cristine Lagarde, do F M I ) , con
vençam-se de que a zona do euro 
caminha, inexoravelmente, para a 
consolidação e não para a implosão. 
A part ir desse ponto, a economia 
mundia l deverá entrar, novamente, 
em uma fase de crescimento acele
rado e sustentável. Enquanto isso 
não acontecer, haja coração! 

Alberto Furuguem é economista e consultor 
(albertofuruguem@gmail.com) 
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Text Box
Fonte: Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro, v. 66, n. 8, p. 36-37, ago. 2012.




