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ECONOMIA E POLÍTICA, LÁ E CÁ...

Se a economia americana estivesse crescendo em ritmo acelerado, Obama certamente
já estaria praticamente reeleito.

Se a economia americana estivesse em recessão, Obama certamente já estaria fora do
páreo nas próximas eleições.

Como a economia americana está crescendo, “ma non troppo”, Obama tanto pode ganhar,
como pode perder. A maioria dos analistas políticos acredita que Obama tenha mais
chances de ganhar, do que seu opositor, o republicano Mitt Romney.

O ex-Presidente Bill Clinton foi reeleito, sem dificuldade, pois a economia estava “bombando”
naquela oportunidade. Seu vice Al Gore somente perdeu para Bush, filho, porque, tentou
descolar-se de Clinton (talvez por causa do episódio Mônica Levinsky). Se tivesse explorado
sua condição de vice de Clinton, teria ganhado as eleições, pois a economia americana
estava crescendo em bom ritmo naquela oportunidade. Sem os dois governos Bush, filho,
o mundo poderia estar, hoje, bem melhor e, talvez, nem tivesse ocorrido a queda das
torres gêmeas em Nova York, em 11 de setembro de 2001.

Na Zona do Euro, as questões políticas, internas a cada país-membro, têm tornado mais
lento o processo de superação da crise econômica. Ângela Merkel, a chanceler da
Alemanha, esteve recentemente na Grécia, quando reafirmou que não deseja ver aquele
país fora da zona da moeda única. Merkel tem toda razão em não desejar que qualquer
país-membro saia da Zona do Euro. Os riscos para toda a Europa e para o Mundo seriam
muito grandes. Ao mesmo tempo, entretanto, Merkel parece ser a “cabeça dura”, inflexível,
que mais cria dificuldade na hora de se aprovar qualquer programa de apoio a algum
país da Zona do Euro, ou de se implementar medidas que objetivem avançar na integração
e consolidação do projeto da moeda única. O episódio mais recente foi a resistência de
Merkel em dar mais velocidade à introdução da supervisão bancária unificada na Zona do
Euro, como defende o Presidente da França, François Hollande.

São as questões políticas dificultando, ou retardando, a melhor solução para as questões
econômicas.

Não há dúvida de que o interesse político, lá fora e aqui dentro, quase sempre, tende a
prevalecer na hora de se tomar decisões.



Agora mesmo, o que estamos vendo no Brasil?

O sistema financeiro estatal sendo agressivamente acionado para tentar “empurrar” a
economia pela via do crédito. No radar, não há dúvida, de que o objetivo maior é
buscar algum resultado nas eleições presidenciais de 2014.

É possível mesmo que aquele objetivo seja alcançado, mas, talvez, à custa do acúmulo
de desequilíbrios macroeconômicos sérios, capazes de prejudicar tremendamente o
desenvolvimento futuro da economia brasileira.

Já vimos esse filme, em outros tempos! Pelo menos aqueles com mais tempo de estrada,
certamente não gostariam de ver o filme novamente. A população com menos de trinta
anos de idade, na sua maioria, não viu o filme, ou se viu, não se lembra.

Desequilíbrios macroeconômicos sérios, como os vividos por muitos países desenvolvidos
nos dias atuais, costumam exigir grandes sacrifícios para serem equacionados.

Mas as razões da política (com p minúsculo) sobrepõem-se, com frequência, às razões
mais plausíveis da economia.
É bom estar atento, para não ter que lamentar...



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 4820,0
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1491 1420 2140,0 2482,0 2300,0 2415,0
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 5,2 - 0,6 7,5 2,7 1,5 4,0
    - Indústria 4,1 -6,4 10,4 1,6 0,1 3,0
    - Agropecuária 6,1 -4,6 6,3 3,9 -2,0 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 5,4 5,4
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 9,8 -1,7 11,3 5,1 8,4 4,8
9.  Taxa média de desemprego (%) 8,1 8,1 6,5 5,9 5,7 5,5
10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 13,75 8,75 10,75 11,00 7,25 7,50
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 7,2 4,5 4,0 4,1 2,8 2,0
12.  Taxa de Investimento 19,1 16,9 18,4 19,0 17,5 18,0
13.  Exportações (US$ bilhões) 197,9 153,0 201,9 256,0 257,0 280,0
14. Importações (US$ bilhões) 173,2 127,6 181,6 226,2 240,0 262,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 24,7 25,4 20,2 29,8 17,0 18,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -28,3 -24,3 -47,3 -52,6 -58,0 -65,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,8 -1,6 -2,2 -2,1 -2,4 -2,5
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 45,1 25,9 48,5 66,7 58,0 60,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 206,8 239,0 288,6 352,0 385,0 390,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -27,7 -61,2 -50,0 -75,0 -100,0 -96,0
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 2,05 2,10
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) 32,0 -26,0 -4,0 12,0 9,6 2,4
24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,0 3,3 2,5 2,6 2,2 2,0
      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 2810,0 3040,0
26. Dívida Pública Bruta (% PIB) 63,0 66,6 64,4 64,0 63,5 63,0
27. Carga Tributária (% do PIB) 34,9 34,3 35,0 35,5 35,0 35,0

28. Juros/PIB (%)(**) 5,6 5,4 5,4 5,7 4,8 4,5
29. Supermercados - Vendas Reais (%) 9,0 5,5 4,2 3,7 2,5 3,5
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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