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A conjuntura econômica internacional favorável vem
permitindo que a balança comercial brasileira acumule
sucessivos recordes mesmo com a taxa de câmbio
apreciadadesdeo segundo semestre de 2004.

Diante da apreciação do câmbio, os índices de preços
estão registrando deflação, sendo que IGP-DI desde
maio apresenta taxas negativas. Mesmo assim o
Comitê de Política Econômica vem mantendo, desde
maio, em 19,75% a taxa básica de juros para que
inflação fique próxima da meta estabelecida de 5,1%,
com reflexos negativos sobre a atividade econômica.

Além da retração na economia, outro aspecto da
manutenção dos juros elevados recai sobre a dívida
pública interna, que este ano já aumentou R$ 110
bilhões. Para evitar o descontrole do pagamento dos
juros, o governo tem assumido um compromisso de
geração de superávit primário cada vez mais elevado,
como forma de controlar a evolução da dívida pública
e reduzir a relação dívida/PIB, que para o governo
significa capacidade de honrar seus compromissos e
condições de garantir um ambiente seguro para
realizaçãode investimento e crescimento sustentável.

Nesta C&P temos o artigo de Urandi Roberto Paiva
Freitas, A Análise do Coeficiente Dívida Pública/PIB:
Uma Reflexão para o Caso do Brasil 19992004, que
mostra as principais controvérsias teóricas a respeito
da questão da dinâmica da relação dívida/PIB e taxa
de juros.

O artigo adota a visão keynesiana, defendendo um
nível de superávit primário compatível com a realidade
da economia. Concordamos com essa visão, sem
esquecer que a responsabilidade fiscal tem uma
relação direta com estabilidade econômica e é uma
conquista de todos com a qual não podemos transigir
emnomedeum falso crescimento econômico.

Deve-se, portanto, ter todo cuidado nessa condução
da política econômica. Porém, está mais do que na
hora de flexibilizar a política monetária com redução
gradual da taxa de juros, evitando uma queda maior
da atividade econômica, já que os índices de preços
mostram queda acentuada. Desta maneira, o nível do
superávit primário pode ser estabilizado, além de
aumentar a taxade investimento da economia.
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