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Uma nova era ouro?

26 –08 – 00

[ Economia mundial pode estar entrando na quinta fase de intensa expansão na história contemporânea ]

[ Ondas longas parecem conter verdade que ninguém conseguiu explicar ]

 

A expansão recorde da economia dos EUA ao longo dos últimos 112 meses desmentiu convicções de

excelentes analistas. O próprio Paul Krugman pontificou durante muito tempo que crescimento de 3,5% só

poderia ser mantido por no máximo um ano, caso a taxa de desemprego caísse a 5% ou menos. Acreditava

que duas relações eram fixas: a do grau de desemprego que não acelera a inflação (“Nairu”), e a do impacto

do crescimento sobre o emprego (“lei de Okun”). Não admitia que a produtividade pudesse crescer tanto, a

ponto de permitir que os custos por trabalhador caíssem pela primeira vez em 16 anos, como ocorreu no

último trimestre.

 

Na Europa, sumiram todas as dificuldades que travaram suas economias entre 1973 e 1997/98, como

mostrou Jean Paul Fitoussi, presidente do OFCE, Observatório Francês das Conjunturas Econômicas, em

artigo comentado nesta coluna em 19/6 do ano passado. Agora é a Ásia  que dá sinais de uma forte – e

surpreendente – recuperação, segundo matéria de Charles Wolf Jr., publicada pelo Los Angeles Times,

traduzida pelo Estado em 26/7. E acaba de sair a mais otimista previsão feita pelo FMI nesta década: a

economia mundial poderá crescer 4,75% este ano.

 

É hora de perguntar, então, se já não teria começado uma nova fase de intensa expansão global, com

aceleração semelhante à do período 1948-73, batizado de “era de ouro”. Se já não estaria ocorrendo um

impulso capaz de tirar o mundo da marcha lenta de aumento do PIB de 2% ou 2,5% em média anual, e

elevá-la a algo em torno de 3,5% ou 4%.

 

É cedo para dirimir essa dúvida. Mesmo Eric Hobsbawm considera que deveria ter tido ainda mais cautela

no final do livro A era dos Extremos. Diz que o início da nova fase de expansão mundial poderá sofrer um

adiamento ainda maior do que havia suposto. Por isso, acha difícil saber se o mundo já saiu do “breve”

século XX. Assim começa seu longo depoimento ao jornalista italiano Antonio Polito, no livro O Novo

Século (Companhia das Letras, 2000).
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Mas surgiram fortes indícios de que a economia mundial engatará na locomotiva americana em duas das

conferências organizadas pelo “Fórum para o Futuro”, da OCDE, como parte da EXPO 2000, – a

Exposição Mundial de Hannover, Alemanha. Principalmente na de 1998, cuja essência está no livro The

Future of the Global Economy: Towards a Long Boom? (OECD,1999). Mas também na de 1997, cujos

resultados foram editados no livro As Tecnologias do Século XXI: Ameaças e desafios de um futuro

dinâmico, lançado em maio deste ano pelo GEPE: Gabinete de Estudos e Prospectiva Econômica do

Ministério da Economia de Portugal. Os dois livros reforçam a suspeita de que a crise de 1997-98 pode ter

sido a charneira econômica do final do século, assim como o desaparecimento dos regimes comunistas do

Leste Europeu certamente foi seu marco político.

 

Se a economia mundial estiver mesmo entrando em nova fase de intensa expansão, esta será a quinta da

história contemporânea e confirmará mais uma vez a existência das ondas longas do capitalismo industrial,

também chamadas de ciclos longos de Kondratiev. Quem imagina que esse fenômeno só atraia extravagantes

acadêmicos precisa saber que uma de suas mais recentes confirmações veio de Luigi Scandella, chefe do

serviço de pesquisas econômicas e financeiras de um grande banco belga. E logo virou um divertido livro de

bolso intitulado Le Kondratieff (Paris: Economica, 1998).

 

Cronologia das Ondas Longas

 

Ondas longas

e nações líderes

Fases de

Expansão

Fases de

Retração
 

Primeira,  GB

Segunda,  GB

Terceira, EUA

Quarta,   EUA

 

 

1789 – 1826

1848 – 1873

1895 – 1a. G.M.

2a. G.M. – 1973 

 

1826 – 1848

1873 – 1895

1a. G.M. – 2a. G.M.

1973 – 1998

Fonte: Revista da Sociedade de Economia Política, n.3, dez. 1998, p. 61.

 

 

O assunto continua muito polêmico porque as ondas longas parecem conter alguma verdade que ninguém
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conseguiu explicar de forma convincente. O bastante para desacorçoar um dos principais cérebros da ciência

econômica contemporânea, Paul Samuelson, prêmio Nobel de 1970. Em versões recentes de seu poderoso

manual Economia, a interpretação schumpeteriana das ondas longas é mencionada como uma das boas

teorias sobre ciclos econômicos. Mas já havia dito, em 1982, que elas não passavam de ficção científica,

numa infeliz entrevista à Business Week.

 

Não deve ser coincidência o fato de que a mais documentada refutação das ondas longas tenha surgido

justamente em 1982, na formidável obra de Angus Maddison,  Phases of Capitalist Development (Oxford

University Press). Uma contestação baseada na insignificância das mudanças econômicas anteriores à

Primeira Guerra Mundial. Mas isso decorreu de sua opção em agregar o PIB das 16 nações mais

industrializadas, como se pudesse haver boa sincronização entre tantas economias. Houvesse ele optado pelo

exame das nações líderes, certamente não lhe teriam escapado as alterações na cadência do crescimento nas

décadas de 1840 e 1890. Os dados que ele mesmo compilou só confirmam a existência dessas duas

acelerações - a “vitoriana” e a da “belle époque” – patentes em gráficos publicados na Revista da

Sociedade de Economia Política, n.3, dezembro 1998, p. 77.


