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A eleição de Paul A. Volcker para mais um período de quatro
anos na presidência da Reserva Federal americana (o Banco Central
de lá) foi encarada nos meios econômicos e financeiros internacionais
como um sinal de continuidade da atual política aplicada naquele país
e, como um reconhecimento do sucesso por ela alcançado nos últimos
meses. Os últimos indicadores, de fato, permitem uma certa dose de eu-
foria: o desemprego caiu cerca de 10% e pela primeira vez em muito
tempo ficou abaixo dos "dois dígitos"; o crescimento do PIB continua
se acelerando, tendo atingido a taxa anual de 8,7% no último trimestre,
depois dos 2,6% do primeiro trimestre e da taxa negativa de 1,9% do
ano passado; ao lado disso o comportamento dos preços permanece sob
controle, tendo-se registrado em maio um crescimento anual de ape-
nas 3,5% do IPC.
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A perspectiva de "retomada" da economia americana tem causa-
do também uma grande expectativa, entre alguns analistas, sobre os seus
efeitos na economia brasileira, trazendo, talvez, alguma perspectiva de
"desafogo". Realmente, o peso da economia americana é muito grande:
nada menos que 1/4 da economia mundial. No Brasil, os EUA são res-
ponsáveis por 1/5 de suas exportações. O "efeito repercussão" da reto-
mada americana poderia ser bastante grande, tanto pelo incremento
direto de suas importações do Brasil, como pelos indiretos, via recupera-
ção dos mercados europeus.

Já outros teóricos põem em dúvida as razões desse otimismo. Não
se poderia ainda garantir a continuidade dessa retomada, pois têm sido
freqüentes e curtos os ciclos de expansão, logo seguidos da volta da re-
cessão. O capitalismo mundial estaria diante de uma situação extrema-
mente complexa, onde não se colocariam perspectivas, pelo menos por
enquanto, para um novo ciclo expansionista. E a atual recuperação
americana, mesmo tendo continuidade, não seria suficiente para susten-
tar um processo global de expansão do capitalismo e, muito menos,
para permitir aos credores dos países dos Terceiro Mundo afrouxar as
suas "tutelas" financeiras.

Será preciso esperar algum tempo, portanto, para que os números
confirmem uma ou outra tendência.


