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A CURIOSA SITUAÇÃO DA ECONOMIA JAPONESA

Se no Brasil o maior desafio do momento, na área econômica, é reduzir a inflação, que
ameaça ultrapassar o limite superior (6,5%) do sistema de metas, no Japão, o maior
desafio é tirar a economia da “deflação”.

Tanto o Primeiro-Ministro Shinzo Abe, quanto o novo Presidente do Banco do Japão
(Banco Central) parecem perder o sono, aprovando medidas destinadas ao cumprimento
da meta de “elevar” a inflação para 2% a. a., na tentativa de tirar a economia japonesa da
incômoda e perigosa situação de deflação (queda dos preços).

Se as pessoas sabem que os preços serão, amanhã, menores do que os de hoje, não
terão pressa em comprar. Podem achar melhor deixar o dinheiro parado, mesmo sem
juro, ou com juro muito próximo de zero. Com o consumo fraco, a economia não cresce,
ou cresce muito pouco. Se a economia não cresce, ou cresce pouco, as empresas não
terão motivo para fazer grandes investimentos. Forma-se, então, um círculo vicioso de
baixo crescimento (ou crescimento negativo) e baixa inflação (ou deflação).

Essa situação já perdura por muitos anos.

A situação não é desesperadora, como nos países muito pobres, onde há fome e
desemprego, saúde e saneamento precários.

Quando a economia japonesa perdeu seu dinamismo, em meados dos anos 1980, o
padrão de vida naquele país já era dos mais elevados do Mundo. A renda é relativamente
bem distribuída e a taxa de desemprego baixa.

Por isso, quem visita o Japão fica, por vezes, com dificuldade para entender as notícias
que costuma ler sobre sua economia. Ao invés de miséria e desemprego, vê, em geral,
pessoas bem vestidas, educadas, ruas limpas, serviços públicos que funcionam bem,
enfim um dos países mais civilizados que se possa imaginar. Daí a inevitável pergunta:
onde está a crise da economia japonesa, da qual tanto se fala?



Para quem observa a economia japonesa em perspectiva, tem lá suas razões para
preocupação. O desemprego ainda não parece ser um problema grave, como na Europa,
mas já desempregou muitos estrangeiros (como os “dekasseguis”, brasileiros
descendentes de japoneses).  Faz todo sentido, portanto, a preocupação das autoridades
do Governo japonês, em criar condições para que a economia volte a crescer de forma
sustentada.

Para isso, uma inflação de 2% a. a. é “sonho” das autoridades japonesas, em
comparação ao “pesadelo” de uma deflação de -0,5%.

O Banco do Japão anunciou, na semana passada, um forte afrouxamento monetário,
semelhante ao que o Fed está praticando nos Estados Unidos.

Outra curiosidade da economia japonesa é seu elevado déficit fiscal (9% do PIB) e sua
elevadíssima dívida pública (233,l% do PIB) que, entretanto, não chegam a tirar o sono
das autoridades econômicas. Cerca de 95% da dívida pública japonesa é detida por
investidores internos e somente 5% por investidores externos. Além disso, com o juro
em torno de zero, o custo da dívida pública torna-se perfeitamente administrável.

Curiosa, a situação da economia japonesa, não parece?

Um dos principais responsáveis, por essa situação, acredito, foi o “erro de política
cambial”, cometido lá por meados dos anos l980, quando o governo daquele país permitiu
uma “valorização” acentuada da sua moeda. Desde então, a economia japonesa, que
costumava crescer próximos dos 10% a. a. (como faz a China nos últimos vinte anos)
saiu da era do PIBÃO, e entrou para a era do pibinho.



Brasil - Indicadores Selecionados
2013 2014

projeção projeção
1.  População (Milhões de habitantes) (1) 189,0 191,1 192,8 194,5 196,2 198,0

2.  PIB (US$ bilhões) (PPP) 1900 2050,0 2060,0 2100,0 2150,0 2230,0

3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 10050 10460 10645,0 10797,0 10960,0 11300

4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3239 3770 4143,0 4403,0 4730,0 5050

5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1420 2140,0 2482,0 2330,0 2380,0 2430

6.  PIB - Crescimento (% a.a.) - 0,6 7,5 2,7 0,9 3,1 3,5

- Indústria -6,4 10,4 1,6 -0,8 3,0 3,5

- Agropecuária -4,6 6,3 3,9 -2,3 3,5 3,8

- Serviços 2,2 5,5 2,7 1,7 3,1 3,5

7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4.3 5,9 6,5 5,8 5,8 5,8

8. Inflação (% a. a. - IGPM) -1,7 11,3 5,0 7,8 5,2 5,3

9.  Taxa média de desemprego (%) 8,1 6,5 5,9 5,5 5,5 5,4

10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 8.75 10,75 11,00 7,25 8,25 8,25

11.  Taxa real de juros (% a.a.) 4.5 4,0 4,0 2,0 1,8 2,4

12.  Taxa de Investimento 16,9 18,0 19,0 18,1 18,0 18,0

13.  Exportações (US$ bilhões) 153,0 201,9 256,0 242,6 260,0 280,0

14. Importações (US$ bilhões) 127.6 181,6 226,2 233,1 247,0 266,0

15. Balança comercial (US$ bilhões) 25.4 20,2 29,8 19,0 13,0 14,0

16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -24,3 -47,3 -52,6 -54,2 -66,0 -68,0

17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,6 -2,2 -2,1 -2,4 -2,7 -2,8

18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 25,9 48,5 66,7 65,3 65,0 65,0

19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 239,0 288,0 352,0 378,6 390,0 395,0

20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -61,2 -50,0 -75,0 -92,0 -90,0 -90,0

21. Dívida externa total líquida/exportações -0,4 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3

22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 1.74 1,67 1,87 2,08 2,10 2,15

23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -26,0 -4,0 12,0 11,2 1,0 2,4

24. Déficit Público Nominal (% PIB) 3,3 2,5 2,6 2,5 2,6 2,6

Governo Federal 3,4 1,2 2,1 ... ... ...

Governos Estaduais e Municipais -0,1 1,3 0,5 ... ... ...

Empresas Estatais 0,0 8,0 ... ... ...

25. Dívida Pública Bruta (R$ bilhões) 2.156,5 2426,1 2653,6 2583,9 2830,0 3050,0

26. Dívida Pública Bruta (% PIB) 66,6 64,0 64,0 58,6 59,5 59,5

27.Carga Tributária( % do PIB) 33,3 33,5 35,0 35,0 35,0 35,0

28.Juros/PIB (%) (**) 5,4 5,4 5,7 4,0 4,8 4,7

29. Supermercados-Vendas Reais(%) 5,5 4,2 3,7 5,0 5,0 5,0

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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