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Por que alguns países e sociedades continuam enriquecendo cada vez mais enquanto outros 
permanecem encalhados no fundo do poço é uma das grandes questões não resolvidas das 
ciências econômicas. Existem muitas hipóteses, baseadas em diferenças na geografia, clima, 
cultura ou história. Eu tenho outra explicação: a insegurança, resultado da preocupação de 
que, se paramos de trabalhar duro, algo ou alguém aparecerá e roubará de o que realizamos.   
 
A prova número 1 é os EUA. Eles se irritam, às vezes histericamente, sobre as ameaças à sua 
supremacia econômica e militar. Cada novo temor de perda da liderança, ainda que 
extremamente exagerado, provoca paroxismos de introspecção nacional e predições de 
declínio iminente. Esse sentimento de agonia pode levar ao protecionismo automático. Mais 
freqüentemente, ele estimulou os americanos a novas realizações, que levam a sua economia 
a se reinventar continuamente. O fato de grande parte dos eventos que as provocaram terem 
sido rapidamente esquecidos depõe sobre a curta memória coletiva que é o outro lado de um 
gênio nacional em busca de auto-renovação. Quantos americanos se lembrarão da sua 
angústia no fim da década de 1980 sobre como o Japão estaria prestes a comprar o seu país?   
 
A ansiedade também é um fator importante na Ásia. O sentimento de preocupação, 
particularmente em torno da falta de recursos naturais e o isolamento geográfico e cultural, 
ajudou a impelir a ascensão econômica do Japão. Na condição de visitante no começo da 
década de 1980, muitas vezes fiquei impressionado sobre como o seu sucesso parecia precário 
para muitos japoneses e como eles persistiam, muito tempo depois de seu país ter se tornado 
rico, em sacrificar abnegadamente a sua qualidade de vida pessoal ao grande deus do 
progresso industrial.   
 
Muitas coisas mudaram desde então. Ao retornar, há três anos, após vários anos de ausência, 
perguntei a alguns amigos japoneses qual era a grande meta nacional, agora que a sua 
economia já passou pelo pior. Quando não conseguiam mencionar uma, mas diziam que a sua 
própria era desfrutar a vida, percebi que esta economia havia atingido a maioridade.   
 
Um sentimento de insegurança disseminada e uma pronunciada falta de confiança em 
estrangeiros, parcialmente justificada a pretexto da defesa, também ajudaram a estimular a 
industrialização da Coréia do Norte. Embora a crise econômica de 1997-1998 lhe tenha 
imposto um grave revés, a paranóia perdura, numa reação aos estrangeiros que lucraram com 
as desventuras do país quando lá investiram na época em que a economia atingiu o buraco.   
 
Na China, um tipo diferente de preocupação ajuda a impulsionar o crescimento econômico: a 
legitimidade política dos seus líderes depende da manutenção do veloz ritmo de alta dos 
padrões de vida. O pesadelo deles é o de uma retração súbita que fomente descontentamento 
popular. Esses temores não são exclusivos dos países grandes. Cuidados semelhantes 
permeiam a busca febril de Cingapura por novas fontes de crescimento e postos de trabalho. 
Ela também sabe, como a Suíça, que a imagem convencida criada por sua prosperidade no 
exterior lhe rendeu poucos amigos nos quais poderá se apoiar se desmoronar.   
 
As economias movidas pela ansiedade concentram-se numa gama estreita de objetivos 
nacionais que poderão conduzi-las cegamente a uma cilada  
 
Sem dúvida, nem todos os países economicamente bem-sucedidos são consumidos pela 
ansiedade. A Austrália prosperou, apesar de ser uma terra de "despreocupações".  
Vastos recursos naturais, porém, também amorteceram por muito tempo os seus temores de 
vulnerabilidade econômica - ainda que a vida também seja indiscutivelmente mais estressante 
do que já foi. A Índia está festejando uma súbita arrancada de crescimento e a descoberta de 
que as suas indústrias conseguem competir internacionalmente. Por outro lado, porém, o 
sucesso econômico é tão recente na Índia que o país ainda está se acostumando com a idéia.   
 
Em grande parte da Ásia, apreensões nacionais em torno de insegurança se estendem às 
pessoas.  



Proteção social insuficiente ou não-existente explica grande parte das altas taxas de poupança 
das famílias, que ajudaram a financiar o crescimento da região. Mesmo Hong Kong e 
Cingapura, duas de suas economias mais ricas, ainda não ativaram programas de seguro-
desemprego, por acreditarem que a autoconfiança imposta estimula as pessoas a realizar. Isto 
só será tolerável enquanto os sacrifícios forem compartilhados igualmente e enquanto houver 
oportunidades reais de auto-aperfeiçoamento.   
 
Um desafio crescente para governos asiáticos, de Pequim a Cingapura, é que o acordo está sob 
pressão. O crescimento já não beneficia a todos, num momento em que as crescentes 
remunerações oferecidas aos postos de trabalho qualificados contribuem para a ampliação da 
desigualdade de renda, dentro das cidades, bem como entre regiões rurais e urbanas. Só 
podemos conjeturar se a ansiedade provocada por essas tendências em muitas capitais 
asiáticas poderá, mais uma vez, produzir resultados.   
 
Outro grande problema para economias movidas pela ansiedade é que elas tendem a 
desenvolver uma forma de visão de túnel, ao se concentrarem numa gama estreita de 
objetivos nacionais que poderão conduzi-las cegamente a uma cilada. O risco é 
particularmente grande nos países em que os objetivos são estabelecidos centralmente por 
governos cujas políticas são blindadas contra graves desafios políticos.   
 
Os poderosos burocratas do Japão ignoraram até um momento demasiado tardio a bolha de 
ativos que estourou na década de 1990 e que mergulhou o país numa década de deflação. Os 
maiores planejadores industriais da Coréia falharam em identificar os riscos de uma moeda 
supervalorizada, de um sistema financeiro deficiente e do endividamento corporativo 
vertiginoso, que levaram a sua economia ao colapso. Será que Pequim realmente já entendeu 
as plenas implicações das tensões existentes entre a crescente liberdade econômica do país e 
sua supressão de expressão política?   
 
O pluralismo democrático, porém, tampouco garante a antevidência. O futuro econômico dos 
EUA pareceria muito mais assegurado se os seus políticos consumissem menos tempo com 
discursos retóricos sobre a taxa de câmbio da China e dedicassem mais tempo ponderando 
sobre o que aconteceria se os estrangeiros detentores da sua própria moeda se cansassem de 
financiar o consumo dos EUA. Agora isto é realmente um motivo para se preocupar.   
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