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[Percepção equivocada força arranjos institucionais necessários a uma nova fase da economia]

 

[Grande depressão dos anos 30 foi um fenômeno muito menos global do que se pensa]

 

 

Ninguém duvida que a atual crise financeira faz a economia mundial passar pelo seu pior momento desde

1973. Mas são outros quinhentos saber se esse abalo compromete o crescimento mundial, impondo uma

depressão. Quase todos os analistas evitam uma resposta direta a esse tipo de dúvida porque já foram

escaldados no jogo impiedoso da previsões econômicas. Por saberem o quanto foram raros os bons

prognósticos sobre as anteriores expansões e retrações da economia mundial, preferem se socorrer no uso

do verbo ‘poder’: uns chegam a dizer que “a crise ‘pode’ estancar o crescimento global do capitalismo”

enquanto outros asseguram que o “aprofundamento da crise ainda ‘pode’ ser evitado”.

 

Nada mais normal, portanto, que um ambiente de “dúvidas e tensões” tenha dominado tanto a reunião do G-

7, quanto o 53o. encontro anual entre FMI e Banco Mundial, fazendo com que terminassem “sob o signo da

discórdia e da frustração”. O que, ao contrário, nada tem de óbvio é a “percepção” também presente entre

as incertezas reinantes em Washington segundo a qual o mundo está numa situação “sem meio termo”: ou

volta a crescer ou mergulha numa recessão global. Essa tem sido a tônica dos sempre excelentes artigos

enviados por Paulo Sotero, o correspondente do Estado na capital americana.

 

Ora, contrariamente ao que sempre se ensinou na escola, o único período em que o capitalismo de fato

mergulhou numa “recessão global” foi o da Primeira Guerra Mundial. Entre 1913 e 1920, a renda per capita

diminuiu no conjunto dos países desenvolvidos a uma taxa média anual de negativos - 1,3% e aumentou na

periferia a uma taxa positiva de apenas 0,2 % , resultando numa queda da renda per capita mundial a um

ritmo anual de negativos - 0,8 %. Isto quer dizer que a Grande Depressão dos anos 1930 foi um fenômeno

muito menos global do que se pensa. Entre 1929 e 1938 a renda per capita diminuiu nos EUA, no Canadá,

e noutros cinco países da Europa, mas nada disso foi suficiente para impedir que no conjunto dos países

desenvolvidos ela aumentasse a uma taxa média anual de 1,1 % e no conjunto dos periféricos de 0,3%,

resultando em aumento da renda per capita mundial ao ritmo anual de positivos 0,8 %. E muita atenção:

essa referência histórica de crescimento da renda per capita mundial de 0,8 % ao ano  -  alcançada pela
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primeira vez no grande impulso do final do século passado - só foi significativamente ultrapassada na “Era de

Ouro” (1950-73) e durante os curtíssimos, mas “exuberantes” anos 1920. Durante a década de 1980, por

exemplo, o crescimento anual da renda per capita mundial foi de 0,9 % e, mesmo assim, porque o conjunto

dos desenvolvidos conseguiu o dobro.

 

As estimativas sobre o ritmo do crescimento econômico mundial para este ano e as previsões para o

próximo não se distanciam da experiência da década passada, quase igual à referência histórica. A ONU

calcula que o crescimento econômico global será de 2,5% em 1998 e a mais recente previsão do FMI é de

que a atividade econômica mundial deverá crescer 2% este ano e 2,5% em 1999, o que corresponderá a um

crescimento da renda per capita mundial semelhante aos 0,9 % obtidos da década passada. Então, o mais

provável é que mundo feche o segundo milênio depois de cristo outra vez pelo caminho do meio, eqüidistante

de uma recessão parecida com a dos anos 1913-20 e de uma expansão comparável aos raros períodos em

que a renda per capita mundial chegou a aumentar mais de 2 % ao ano.

 

É portanto bem equivocada a “percepção” testemunhada por Paulo Sotero de uma situação sem meio termo.

Mas é um equívoco muito útil, pois sem ele é pouco provável que surjam os arranjos institucionais

necessários a uma nova fase de expansão da economia mundial, na qual a renda per capita do conjunto

periférico volte a aumentar. Nada disso ocorrerá sem que seja superada a evidente incapacidade dos países

mais ricos em reformar o esquema de regulação arquitetado há mais de meio século. O capitalismo atual, no

qual o trabalho se torna cada vez menos necessário, é muito diferente da sociedade industrial que atingiu seu

auge nos três decênios posteriores a Bretton Woods. Basta lembrar o quanto foram decisivos para a

chamada “Era de Ouro” o esquema de indexação dos salários à produtividade industrial e o welfare state,

para que se perceba a importância crucial dos arranjos institucionais. A forte vaga liberal desencadeada por

Reagan e Thatcher (que já virou ressaca) trouxe mais impasses do que soluções, não permitindo supor que

saia daí a superação de Bretton Woods. Também surgiram vários blocos regionais, mas até agora somente a

União Européia pode ser considerada como autoridade supra-nacional, isto é, constituída pela abdicação

voluntária de parte do poder nacional por um grupo de estados que, isoladamente, não poderiam ter muita

força no cenário mundial. Pois é justamente a UE que está mais ousada nas propostas, apoiando a atitude

abertamente crítica que o Bird adotou em relação ao FMI. Todavia, como nada disso será suficiente para

que a arquitetura de Bretton Woods seja superada, só pode ser muito útil o alarme sobre a iminência de uma

“recessão global”. Sem medo do pior, não terminará a quebra-de-braço entre americanos e europeus, seja

no Grupo dos 22, puxado por Washington, ou no comitê interino do FMI, composto por ministros de 24

países, preferido por Bruxelas.


