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O país do sol poente
O Japão, segundo maior PIB do mundo, não pára de decepcionar.
A economia dá sinais de desaceleração e o Partido Liberal
Democrático não arreda pé do poder. A esperança é que a crise,
desta vez, seja transformadora

Japão é um país eternamente
frustrante para todos os que de-
sejam que a segunda maior

economia mundial seja mais bem-su-
cedida. A inesperada renúncia, em
1a de setembro, do primeiro-ministro
Yasuo Fukuda após menos de um ano
no cargo aumenta ainda mais essa
sensação—em especial porque ocor-
reu poucos dias depois da notícia de
que o crescimento econômico japo-
nês havia estagnado no segundo tri-
mestre de 2008 (há um ano, o ante-
cessor de Fukuda. Shinzo Abe, tam-
bém tinha sido protagonista de uma
renúncia abrupta). A notícia econô-
mica é, de tato, muito deprimente pa-
ra o Japão. Mas esse drama deve ser
olhado de uma maneira mais positiva
porque tem o potencial de antecipar
uma eleição geral e, com isso, levar
ao poder um governo capaz de intro-
duzir as reformas econômicas apro-
priadas —que, por sua vez, poderiam
revitalizar a economia..

Isso não é inevitável, claro: nada é
em política. Mas, sem eleição geral,
não poderão ocorrer as reformas econômicas. Nos dois últimos
anos, o Japão tem sido palco de um impasse político em que ca-
da uma das duas câmaras do Parlamento está dominada por par-
tidos diferentes, detentores de maioria bloqueadora. Esse impas-
se tem sido desgastante, mas refletiu a chegada, por fim, de uma
genuína mudança na política japonesa. Isso porque o dado reaJ-
meníe estranho no Japão desde o início dos problemas econômi-
cos, em 1990, tem sido a impossibilidade de partidos de oposi-
ção tirarem o poder do Partido Liberal Democrático (PLD),
grupo que vem governando o Japão sem interrupção desde 1955.
Ern qualquer outra democracia, o partido governante teria sido
severamente punido por seus erros econômicos e de governança.

e novos partidos políticos teriam ascendido.
Não no Japão. O PLD perdeu o poder por me-
ros nove meses em 1993 e, desde então, tem
governado o país. Está à frente de urna coali-
zão, é verdade, mas está no governo.

Agora, finalmente, a renúncia abrupta do
primeiro-ministro Fukuda reflete uma mudan-
ça: o aumento do poder do oposicionista Parti-
do Democrático do Japão desde as eleições para a Câmara Alta
em 2007, que lhe deu a capacidade de bloquear propostas do
governo e a possibilidade de chegar ao poder na próxima elei-
ção para a Câmara Baixa, prevista para setembro de 2009.
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A política no Japão se transformou,
e a opinião internacional ainda precisa
compreender e apreciar esse fato e seu
potencial de trazer novas mudanças
quando vierem as eleições para a Câ-
mara Baixa. A economia, porém, conti-
nua a mesma. A contração do PIB ob-
servada no segundo trimestre de 2008
mostrou que a economia não mudou
fundamentalmente desde os anos 90,
apesar dos sete anos de crescimento
contínuo descrito pelo governo como o
mais longo período de expansão do Ja-
pão desde 1945. A recente desacelera-
ção foi causada pela fraqueza das ex-
portações e dos investimentos- Parte
dessa queda nos investimentos pode ser
temporária, pois refletiu o desempenho
do setor de construção depois da apro-
vação de novas normas para edifica-
ções. Mas as exportações provavelmente permanecerão fracas,
já que a demanda nos dois maiores mercados de exportação do
Japão está caindo; a queda é gradual na China, mas forte nos
Estados Unidos. As projeções recentes de crescimento indus-
trial lento na China sugerem que a demanda total por produtos
japoneses pode cair ainda mais.

O que todo economista vinha esperando durante a expansão
de sete anos do Japão era um sinal de que o consumo das famí-
lias começaria a aumentar vigorosamente com o crescimento
do emprego e do salário, tirando do setor exportador o posto
avançado da economia e proporcionando um novo estímulo ao
investimento. Mas isso não aconteceu. Embora o emprego te-
nha crescido, o salário não aumentou — e a demanda cresceu
moderadamente apenas. Agora que os preços do petróleo e dos
alimentos estão caindo acentuadamente, a deflação poderá per-
feitamente retornar.

O pacote de incentivos econômicos montado pela adminis-
tração Fukuda alguns dias antes de sua renúncia mostrou que o
PLD ainda não compreende a situação da economia japonesa.
As principais medidas do pacote foram todas voltadas para aju-
dar empresas a aumentar sua produção e melhorar sua tecnolo-
gia—em outras palavras, fortalecer o lado da oferta na econo-
mia. Mas o problema do Japão é de demanda. Uma parte da
solução seria incentivar a demanda com cortes substanciais de
impostos, mas esses seriam difíceis de implementar em razão

O que todos esperavam nos
últimos sete anos é que o
consumo começasse a crescer
com força. Isso não aconteceu

do mau estado das finanças públicas e da relutân-
cia em arriscar piorá-las. Uma alternativa seria
um aumento substancial do salário mínimo, o que
obrigaria as empresas a aumentar a renda dos tra-
balhadores mais pobres e a procurar maneiras de
melhorar a produtividade. Mas isso é combatido,
o que não surpreende, por grupos empresariais, a
despeito do fato de o salário mínimo no Japão estar entre os
mais baixos de todos os países da Organização para a Coopera-
ção e Desenvolvimento Econômico.

Essas medidas são inconcebíveis, porém, até a realização de
uma eleição geral e. provavelmente, até que o PLD deixe o po-
der. Daí a percepção internacional generalizada de que o Japão
está à deriva. Essa sensação vai durar ao menos até que uma
eleição seja realizada e, se seu desfecho não for conclusivo, po-
derá persistir ainda mais. Como era de esperar, esse estado do
Japão tem conseqüências em todo o mundo. Foi lamentável, por
exemplo, que o país não tivesse reagido energicamente à crise
global dos alimentos no ano passado, liberando seus grandes
estoques de arroz em mercados internacionais ou em grandes
pacoies de ajuda a nações asiáticas que se viram em dificulda-
des: isso teria aumentado a influência diplomática do Japão em
relação à China dentro da .Ásia. Foi lamentável também que o
Japão não tivesse mostrado a menor liderança durante a Rodada
de Doha de negociações da Organização Mundial do Comércio,
antes de seu fracasso em julho.

Nos próximos meses, o perigo é o PLD, com um novo pri-
meiro-ministro, reagir a suas perspectivas políticas precárias e
ao sentimento de deriva do país com a exploração de sentimen-
tos nacionalistas e antichineses. Não se pode saber se um popu-
lismo desse tipo será a escolha instintiva de Taro Aso, um ex-
premiê nacionalista, se ele, que é o candidato mais forte, for
eleito líder do PLD em 22 de setembro. Mas muita gente fora do
Japão se preocupa com essa possibilidade.
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