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GOVERNO X INFLAÇÃO: QUEM GANHA ESSA BRIGA?

Escrevendo em 1923, John Maynard Keynes, um dos cardeais da
moderna teoria econômica, advertia: "não há meio mais sutil nem mais
seguro de subverter a base da sociedade do que corromper a moeda. O
processo mobiliza, para a destruição, todas as forças ocultas da lei eco-
nômica."

Com efeito, ao longo da história, desacertos na condução de po-
líticas econômicas e, notadamente, o aumento desenfreado dos pre-
ços vêm acompanhados, quase sempre, pela desestabilização dos go-
vernos, pelo descrédito das autoridades econômicas e pela tensão social.

A inflação brasileira, apesar de miúda quando comparada à de
países como Argentina e Bolívia, onde as taxas anuais superam os
1000%, preocupa o Governo e as lideranças políticas. Afinal, em nos-
so país, altas taxas de inflação sempre estiveram associadas a crises
institucionais graves.

O fim da República Velha, por exemplo, coincide com uma ta-
xa inflacionária de 10,1%, contra uma taxa média, nos três anos ante-
riores, de 2,3%. A deposição de Vargas, em 1945, não foi apenas pro-
duto da "itória aliada na Guerra: altas taxas de inflação alimentaram,
dentro do país, inúmeros movimentos de insatisfação social. Também
a crise econômica que explodiu no começo dos anos 60 e que, entre
outras coisas, restringiu fortemente o poder aquisitivo das classes mé-
dias, teve papel decisivo no modo como terminou o Governo Goulart.
E,mais r centemente, o fim de um ciclo militar coincidiu com as mais
altas taxas de inflação já registradas em nossa História. Ao assumir a
frente da cena política, a "Nova República" deparou-se com uma taxa
inflacionária de 223,8%, ou seja, quase o triplo da registrada em 1963.

A inflação é comumente definida por uma alta contínua e gene-
ralizada no nível de preços, motivando uma desvalorização do
dinheiro.

Tão difícil quanto eliminá-la, no entanto, é encontrar dois econo-
mistas que tenham exatamente a mesma opinião sobre suas causas. De
um lado, há os que a explicam pela expansão monetária superior à
expansão da produção, devido ao financiamento dos déficits governa-
mentais, expansão do crédito e superávits no balanço de pagamentos;
de outro, os que responsabilizam o aumento dos custos de prouução
(causa principal: aumentos salariais) e os super-lucros obtidos pelas
empresas que controlam monopolisticamente certas faixas do mercado.
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As autoridades monetárias têm sido unânimes em apontar o déf i-
cit do setor público como a fonte básica da inflação brasileira. Concor-
dam também que os juros atuais, altíssimos, realimentam a inflação e
engordam o próprio déficit. Ë na terapia que discordam,

Enquanto o Ministro do Planejamento é a favor de medidas
"cirúrgicas", como o tabelamento, o da Fazenda prefere soluções
"orgânicas": se a reducao dos juros depende da diminuiçao do
déficit, trata-se de restringir a participa çâo do Estado na economia,
através de cortes no orçamento das estatais, nos investimentos do
governo e nos subsídios. Em torno dessas opções tem-se travado,
nos últimos meses, um amplo debate.

Enquanto isso, o governo ataca a inflação com uma política ba-
seada no rígido controle dos preços industriais e'das tarifas dos servi-
ços públicos. Resultado: os índices de abril e maio - 7,2 e 7,8 por cen-
to, respectivamente - são bem inferiores aos registrados em meses
anteriores. Mantida esta tendência, a taxa anual permanecerá em torno
dos 200% - um avanço inegável em seu combate.

A eficácia das medidas de congelamento está em que comprimem
as expectativas em relação à alta dos preços. Mas, obviamente, não
podem resolver, por si só, o grave problema da inflação brasileira. Al-
guns economistas falam, inclusive, em inflação corretiva e hiperinfla-
ção, que poderiam surgir assim que fossem removidos os instrumentos
artificiais de controle. Toda a expectativa, portanto, está em saber por
quanto tempo as empresas e o governo resistirão a esse congelamento,
e se essa redução no ritmo inflacionário persistirá mesmo após a libera-
ção dos preços hoje artificialmente estabilizados.
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