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Escreae à sexta-\,

Euro: too big to fail

Quando se constata que alguma coisa que depende da acção humana não
interessa a ninguém, como o fim do euró, o mais provável é que não aóonteça

Emília O. Vieira

As últimas semanas de negociações
na Europa têm permitido todo o tipo
de especulações acerca do futuro do
euro. Os jornais, as teleúsões, comen-
tadores e políticos têm contribuído
para alarmar as pessoas, para as man-
ter em suspehse e inseguras. Muito
provavelmente, ajudaram-nas a tomar
más decisões financeiras.

O euro aparece em 1999 como uma
moeda que se quer forte. A partir de
2004 começa a emergir como uma
moeda mais estável e segura, entre
outros motivos. pelo facto de a admi-
nistração Bush ter contribuído para
a deterioração das contas públicas dos
EUA e o agravamento do seu endivi-
damento exterior.

Em 17 de Setembro de 2007, Alan
Greenspan, presidente da Reserva
Federal americana de 1987 a2006,
afirmou à conceituada revista alemã
"Stern" que era "possível" que o euro
substituísse ou ficasse a par do dólar
como moeda de reserva mais usada
no mundo. Vários países, enffe os quais
a China, anunciaram o aumento da
alocação das suas reservas de moeda
em euros. Até alguns países exporta-
dores de peffóleo vieram defender que
esta matéria-prima passasse a cotar
em euros. O dólar não era seguro.

Em 8 de AbriÌ de 2008, um artigo da
Bloomberg declarava que o dólar seria
ultrapassado pelo euro como a moe-
da líder mundial em reservas em 2015.
segundo previsões de diversos econo-
mistas, incluindo um estudo do Natio
nal Bureau of Economic Research.

Muitos analistas técnicos preüam a
manutenção dà tendência de valor!
zaçáo do euro numa altura em que o
câmbio em relação ao dólar cotava a
cerca de 1,60. Seis meses depois, o euro
tinha desvalorizado cerca de 22o/oface
ao dólar.

Servem estes exemplos, de enffe mui-
tos disponíveis, para demonstrar a
volatilidade e volubilidade dos "con-
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sensos generalizados" e os custos
financeiros, em termos de investi-
mento, que tomar decisões com base
nessas.opiniões, podem ter.

Hoje, as opiniões são completa-
mente opostas. "O euro não vai sobre-
v iver  como moeda e as pessoas
devem-se proteger perante este cená-
rio." Assim, são sugeridas opções de
investimento que vão desde "ponha
tudo em francos suíços", "compre
Bunds alemãs", "compre umas bar-
ras de ouro" e até, espante-se, "invis-
ta em obrigações do Tesouro ame-
ricano".

O fim do euro não é do interesse.de
ninguém. Não é do interesse dos paí-
ses que investiram parte das suas
reservas de moeda em euros. O euro
representa 26,7o/o das reservas mun-
diais, ultrapassado apenas pelo dólar
americano, que representa 6o,20/o. A
terceira maior moeda. a libra ester-
lina, representa apenas 4,2oÁ.Náo é
do interesse dos credores de mais de
14 biliões de euros de dívida emiti-
da nos países dazonaeuro, sendo os
maiores detentores os.países mais
fortes da própria zona euro, a Ale-
manha e a França, e as suas institui-
ções financeiras. Não é do interesse
dos Estados Unidos e das economias
emergentes, não só por terern tam-
bém reservas investidas em euros.

mas porque colocaria em causa a recu-
peraçáo económica mundial. Não é
seguramente do interesse dos países
da periferia da zona euro, Grécia, por-
tugal, IrÌanda, Espanha, Itália, pois
tal significaria uma destruição enor-
me de riqueza. Os custos seriam incal-
culáveis. O euro já é grande demais
para cair.

Ora, quando se constata que algo,
que depende da acção humana, não é
do interesse de ninguém. o mais pro-
váveÌ é que não aconteça. Isto signifi-
cará maior integraSo europeia, nomea-
damente fiscal, e alguma perda de
soberania dos países membros mais
débeis e incumpridores.

Posto isto, devo acrescentar que, nos
últimos três anos, temos aconselha-
do os nossos clientes a diversificar os
seus invesümentos comprando acções
de grandes empresas mundiais ame-
ricanas quando estão baratas. Ven-
dem em muitas moedas pelo mundo,
estão expostas a muitas economias
que estão a crescer e são "governa-
das" porgente honesta ecapaz.para
nós estes são investimentos seguros,
não são especulação.

O medo não é bom conselheiro.
Presidente do Conselho
de Adminisaação Casa de Inaestimentos
- Gestão de Patrimónios, S. A.
Escrezte à sexta-fèira

Toda a gente concorda que o Íim do euro é um desastreto*ou*.*urr*.


