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A manutenção da taxa básica de juros em 19,75% ,

mesmo com a inflação convergindo para as metas

estabelecidas pelo Banco Central, está

desacelerando a at iv idade econômica.

Indicadores da indústria (produção e vendas)

regist ram taxas que comprovam essa

acomodação no nível de atividade.

Os juros muito elevados afetam também de

maneira significativa o investimento, com uma

defasagem de dois a três semestres. Desde o

segundo semestre de 2004 as taxas reais vêm se

elevando, passando de 10,5% para o nível atual de

cerca de 13%. No primeiro trimestre de 2005, o

investimento apresentou queda de 3,6% em

relação ao trimestre anterior.

Essa queda do investimento explica, em parte, a

desaceleração da atividade industrial, pois existe

uma relação direta entre ambos. A causalidade está

baseada em que o investimento é demanda e esta

determina o nível de renda. Portanto, uma das

restrições ao crescimento acelerado a taxa

insuficiente do investimento em relação ao PIB que

vem ocorrendo desde o final dos anos de 1980.

Ao mesmo tempo em que fazemos essa

constatação, algumas medidas para reduzir os

estrangulamentos, em sentido amplo, estão

sendo implementadas, como as Parcerias

Público-Privadas, nova forma de contratação de

empresas privadas por órgãos governamentais

para prestação serviços públicos e construção de

obras, principalmente de infra-estrutura.

O artigo do professor José Moura Pinheiro

“Investimento Público: Nova Forma de

Contratação” analisa essa nova modalidade de

relação contratual, apresentando, também, o

programa de parceria público-privada criado pelo

Estado da Bahia, o que o torna um dos Estados

pioneiros nessa modalidade.

A efetiva implementação desse novo modelo pode

dar um impulso que a economia precisa,

principalmente para a área de infra-estrutura, que

se encontra muito depreciada, evitando, assim,

que o governo tenha que periodicamente controlar

o crescimento por restrições na capacidade

produtiva da economia.

Esta publicação está indexada no Ulrich’s International
Periodicals Directory e no Qualis.
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