
TRUMP E A “TRUMPNOMICS” 

 

Chamou-se “Reaganomics” à política económica de Ronald Reagan. 

Agora devemos chamar “Trumpnomics” à anunciada por Donald 

Trump. 

 

Trump defende algumas coisas que a esquerda radical europeia 

adora: um programa keynesiano de investimento público; a luta 

contra a globalização e os tratados de comércio livre que os EUA 

assinaram ou iriam assinar, tudo isto numa lógica de proteccionismo 

para proteger os empregos nos EUA. 

 

Mas também, num campo ideológico oposto, defende a descida de 

impostos, como Reagan fez, e a desregulação do sistema financeiro, 

coisa muito preocupante pois o laxismo regulatório levou à séria crise 

financeira de 2007/2008, de que todos ainda estamos a sofrer as 

consequências. 

 

Tal programa irá aumentar o défice federal, obrigando à emissão de 

mais dívida pública. Se a FED (banco central americano) começar a 

endurecer a política monetária, como se prevê, tal levará a uma 

subida das taxas de juro e a uma apreciação do dólar, o que afectará 

a competitividade da indústria manufactureira americana, o chamado 

“rust belt”, que o apoiou! Essa actuação da FED fez sentido pois os 

EUA estão numa fase mais avançada do ciclo económico do que a 

Europa e por isso, felizmente para nós portugueses, o BCE não 

deverá acompanhar para já a FED. 

 

Mas haverá aqui claramente uma contradição face ao intuito de 

preservar os empregos nesses sectores. Por outro lado, ao querer 

comercialmente retaliar a China pode pôr em causa o financiamento 

por esta da dívida pública americana, de que tanto vai necessitar. 



 

De tudo isto, o que faz sentido é o programa de investimentos 

públicos nas infraestruturas, estradas, pontes e redes eléctricas, pois 

que estas foram feitas antes das europeias e estão muito 

degradadas. As redes eléctricas americanas parecem medievais 

quando comparadas com as europeias... 

 

Esse programa de investimentos públicos até deveria ter começado 

antes, quando havia níveis de desemprego elevados, mas aí os 

Republicanos opuseram-se à Administração Obama. 
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