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DAS CONTRAÇÕES E EXPANSÕES DA ECONOMIA GLOBAL

14-02-98

[História sugere ser possível um crescimento nos EUA simultâneo a fraco desempenho na Europa e na Ásia]

[Dinâmicas das economias desenvolvidas também não foram sincrônicas desde os anos 70]

 

Paul Krugman, o professor do Massachusetts Institute of Technology (MIT) que se

tornou candidato ao próximo Prêmio Nobel de Economia porque teria sido o primeiro a

“prever” a crise asiática reconhece: “Ninguém, eu inclusive, antecipou algo parecido

com a atual crise da Ásia. O que estamos vendo é alguma coisa mais complexa e

mais dramática.” E por conhecer muito bem as limitações da ciência econômica, ele

deve estar se divertindo com as previsões catastrofistas sobre os desdobramentos dos

problemas no Pacífico.

 

O vice-ministro japonês para finanças internacionais, Eisuke Sakakibara, está dizendo

que essa crise é apenas o primeiro sintoma de uma síncope do capitalismo global.

George Soros também reforça essa visão ao afirmar que pode haver um colapso do

sistema mundial de comércio. E Robert Reich, da Brandeis University, acha que

estamos a caminho de uma contração global com dinâmica semelhante à da grande

depressão iniciada em 1929.

 

O mais intrigante nessa previsão do ex-secretário do Trabalho do governo Clinton não é

saber se em breve haverá mesmo uma contração global. Essa é um daquelas profecias

que têm 50% de probabilidade de dar certo, coeficiente bem alto em economia, mesmo

que possa ser considerado muito baixo em metereologia. Mais interessante é a segunda

parte do raciocínio: a idéia de que uma contração global teria começado em 1929.

Principalmente por que essa é uma afirmação com a qual quase todos concordam, seja

qual for o palpite que tenham sobre o futuro da economia mundial.

 

É verdade que no período 1929-1938 houve fortíssima contração econômica nos

Estados Unidos, já considerado a locomotiva da economia mundial; assim como no

Canadá, onde a queda do PIB per capita foi até maior, atingindo uma taxa média anual

de 1,6% negativo contra 1,3% também negativo nos Estados Unidos. No entanto, no

resto do núcleo desenvolvido foram apenas cinco os países que tiveram quedas
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comparáveis:  Áustria ( - 1,0%),  Holanda ( - 0,5%),  França ( - 0,4%),  Bélgica ( -

0,2%) e Suiça ( - 0,2%). As outras onze economias desenvolvidas cresceram, durante a

Grande Depressão, a taxas semelhantes às que haviam crescido nas duas primeiras

décadas do século, sem falar do excepcional desempenho das economias do Japão, da

Alemanha e da ex-União Soviética. Ao mesmo tempo, no então chamado ‘Terceiro

Mundo’ o PIB per capita cresceu a uma taxa média anual de 0,3%, o triplo da obtida

na década anterior.

 

No período 1929-1939, enquanto a economia mundial crescia a uma taxa anual de 0,8%

(PIB per capita), as economias mais desenvolvidas em seu conjunto cresciam 1,1%.

Essas taxas certamente indicam uma contração se comparadas às que haviam sido

alcançadas nos “exuberantes anos 20”, quando o PIB per capita mundial cresceu a

uma taxa anual média de 2,4% e o do conjunto dos países desenvolvidos 3,1%. Mas

indicam o inverso se a comparação se referir a qualquer decênio anterior. Na verdade, a

maior contração da economia capitalista mundial ocorreu entre 1913 e 1920, único

período em que, tanto no mundo quanto no núcleo desenvolvido, foram negativas as

taxas médias anuais de evolução do PIB per capita,:  - 0,8%  e  - 1,3%

respectivamente.

 

Ou seja, quando se examina com cuidado os períodos históricos de expansão e

contração da economia mundial é fácil notar que a depressão de 1929-38 foi um

momento mais agudo de uma contração global desencadeada, de fato, quinze anos

antes com a Primeira Guerra Mundial. E só foi tão agudo na América do Norte, como

mostra o quadro. Na verdade, desempenho econômico da Europa, do Japão e da

Austrália durante a depressão dos anos 1930 foi bem superior ao obtido no período

inteiro da contração global: o entre-guerras.

 

 

Não se trata de subestimar o impacto do colapso de 1929 sobre a economia mundial,

mas sim de lembrar que a contração global já tinha quinze anos quando isso ocorreu.

Mutatis mutandis,  a expansão global subsequente, conhecida como “Era de Ouro,”

também já estava em pleno vapor quando ocorreram os “milagres” alemão e japonês. E

as dinâmicas das economias desenvolvidas também não foram sincrônicas durante a

última contração global iniciada no início da década de 1970. Por isso, a história

econômica do século XX sugere ser possível uma continuidade da atual expansão da

economia americana, simultânea a um fraco desempenho europeu e a uma depressão na
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Ásia, principalmente se a China for atingida.

 

Só que Tolstoy tinha toda razão em dizer que a história econômica é um surdo

respondendo a perguntas que nenhum economista lhe dirigiu. Os atuais catastrofistas

certamente dirão que desta vez haverá sincronia porque a rapidez dos fluxos de capitais

é muito maior. No entanto, foi ínfima até agora a queda do volume de bens e serviços

produzidos na Indonésia, Coréia do Sul e Tailândia, apesar das brutais desvalorizações

monetárias.

 

 

 

TAXAS MÉDIAS ANUAIS DE CRESCIMENTO DO PIB PER CAPITA

 

(porcentagens)

 

  

Grande Depressão

1929-38

 

 

Contração Global

1913-38

 

Canadá

Estados Unidos

 

 

- 1,6

- 1,3

 

- 0,2

  0,4

 

 

Japão

Europa

Austrália

 

 

   5,0

   1,8

   1,0

 

 2,2

  0,9

  0,0
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Fonte: Paul Bairoch, Economics & World History, (University of Chicago Press: 1993)


