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NOVA ERA DE CRESCIMENTO

 

19 – 06 – 99

 

[Estão na Europa os principais vagões que se engatarão na locomotiva americana]

 

[Retomada da expansão só dependeria da adoção de política de emprego]

 

 

Houve duas razões para duvidar que a entrada dos Estados Unidos nesse formidável surto de crescimento

que já dura mais de oito anos fosse um indício de que a economia mundial estaria saindo do marasmo em

que caíra no começo dos anos 1970. Além de se chocar a firmes convicções dos mais notáveis

macroeconomistas americanos, tal suspeita não encontrava qualquer confirmação no desempenho econômico

do resto do mundo, a começar pelo do Japão e da Europa. Daí o recato com que o tema foi abordado em

cinco artigos anteriores para esta coluna.[i] Surgiram contudo bons motivos para que se possa correr o risco

de supor não somente que a economia mundial está saindo do marasmo, mas que ela já está entrando numa

nova era de crescimento. Não tanto pela súbito aumento do PIB japonês após cinco trimestres consecutivos

de queda, embora esse tipo de reviravolta sirva para escancarar o grau de incerteza que assola os principais

aparatos de previsão econômica. O que realmente fortalece a hipótese de uma nova onda é a sinalização

cada vez mais nítida de que estão na Europa os principais vagões que irão engatar na locomotiva americana.

 

Sumiram todas as dificuldades que encruaram a economia européia entre 1973 e 1997/98. Em primeiro

lugar, não há motivo para que as taxas de inflação deixem os baixíssimos níveis em que se encontram,

quando uma feroz intensificação da concorrência global se adiciona a altas taxas de desemprego,

desaconselhando patrões a elevarem seus preços e proibindo empregados de brigarem por melhores

salários. Em segundo vem a rentabilidade das empresas que estaria em torno dos 15% a 20%, taxas

consideradas até demasiadamente elevadas por consultores que prefeririam uma volta à expansão do

emprego, seguida mais tarde de aumentos salariais. Em terceiro, há a certeza de que essas empresas

passarão a investir muito mais em território europeu assim que as políticas macroeconômicas – monetária e

fiscal – puderem deixar de ser tão exageradamente restritivas.

 

Foram portanto viradas do avesso as circunstâncias que comprometeram o dinamismo europeu no medíocre

quarto de século que se seguiu ao da “era de ouro” (1948/73): baixa inflação combinada a níveis de
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rentabilidade e de excedentes externos que raramente estiveram tão elevados. Foram essas as novas

circunstâncias em que emergiu o quarto trunfo - a moeda única - tremenda mutação institucional que

transformou radicalmente as margens de manobra dos governos, colocando a Europa em situação

semelhante à que favoreceu os Estados Unidos após o desmantelamento do sistema de Bretton Woods. Tal

é, em síntese, a tese de um dos mais respeitados analistas econômicos franceses, Jean-Paul Fitoussi,

professor do Instituto de Estudos Políticos e presidente do OFCE, Observatório Francês das Conjunturas

Econômicas. Segundo ele, a retomada do crescimento econômico na Europa só depende agora de um quinto

fator: a adoção de uma verdadeira política de emprego. ³ Se nós não nos engajássemos num programa

ambicioso, à altura do desemprego de massa que mina os fundamentos de nossas sociedades, nossa

responsabilidade seria considerável: a história registraria que nada teríamos feito quando tudo poderíamos

fazer, assistindo assim passivamente a uma regressão de nossos princípios democráticos. ´ (Le Monde, 11-

06-99)

 

A questão é saber o que poderia conter esse tal “programa ambicioso, à altura do desemprego de massa”. O

relatório que Fitoussi elaborou junto com o professor do MIT Olivier Blanchard para o Conselho de Análise

Econômica criado em 1997 pelo primeiro ministro Lionel Jospin, menciona principalmente a redução das

contribuições sociais que incidem sobre os baixos salários, tanto do lado dos empregados como dos

empregadores, admitindo também, mas em segundo plano, os efeitos positivos da redução do tempo de

trabalho. Se for isso, a última das condições essenciais para a retomada do crescimento europeu começou a

vir à tona com o “pacto pelo emprego” firmado dia 4 de junho em Colônia pelos quinze países da União

Européia. Afinal, a preponderância do social-liberalismo anglo-germânico sobre social-democratismo franco-

italiano incidiu mais sobre a conveniência de se evitar metas quantitativas do que sobre o conteúdo

programático. Receitas de redução do custo do emprego menos qualificado, de opção pelo trabalho a tempo

parcial, e de estímulos ao “empreendedorismo”, já vêm dando bons resultados em seis países da UE. Na

Dinamarca, o desemprego recuou de 10% da população ativa em 1993 para 4%; na Espanha de 24% em

1994 para 18%; na Irlanda, de 16% em 1993 para 8%; na Holanda, de 7% em 1994 para menos de 4%; na

Finlândia de 17% em 1994 para 11%; e no Reino Unido, de mais de 10% em 1993 para 6%. A França

continua com uma taxa bem alta, de 11,4%, apesar de suas políticas mais ousadas, como a lei das 35 horas

semanais. Mas é um dos países europeus que mais cria empregos: 620 mil entre junho de 1997 e março de

1999, dos quais 406 mil em 1998. O número de desempregados não diminuiu tanto porque dois percalços

fizeram o ritmo anual de entradas no mercado de trabalho saltar de 160 mil para 220 mil: aumento dos

jovens em busca do primeiro emprego provocado pelo fim do serviço militar obrigatório e mulheres incitadas

a trabalhar pelo surto de 1998. Sabendo-se, contudo, que no futuro próximo a demografia agirá em sentido

oposto, é muito provável que se consolide, então, o quinto impulso global do crescimento econômico

moderno.

[i]    Publicados em 13/09 e 01/11 de 1997 e 14/02, 06/06 e 10/10 de 1998.


