
A PERIFERIA
DA CRISE
GLOBALIZAÇÃO Os países emergentes já não
são o elo mais frágil dos mercados

POR ANTÔNIO LUIZ M. C. COSTA

Caiu o ritmo de crescimen-
to da China e milhares de
trabalhadores foram de-
mitidos pela abalada indús-

tria de brinquedos da provín-
cia de Guangdong. Poderia parecer que o
país já sofre com a crise de Wall Street rnais
que os próprios Estados Unidos. Mas, se a
China não vai "salvar o mundo da crise",
certamente contribui para amenizá-la.
Convém entender como.

Nos primeiros nove meses de 2008, o
Produto Interno Bruto (PIB) da China
cresceu 9,9% (10,6% no primeiro tri-
mestre, 10,4% no segundo e 9% no ter-
ceiro), ante 12,2% no mesmo período de
2007, mas isso não tem relação imedia-
ta com a crise financeira do Ocidente.

Não que a China esteja imune; desde ou-
tubro de 2007 a Bolsa chinesa caiu ainda
mais que a dos Estados Unidos, muitos
de seus bancos têm créditos duvidosos e
vários governos locais têm dificuldades
financeiras. Mas os pesos relativos do Es-
tado, do mercado financeiro
e da economia real são com-
pletamente diferentes no
país asiático. O endividamen-
to das famílias - 13% do PIB,
ante 103% nos EUA - e a apli-
cação em renda variável ain-
da não dizem respeito à mas-
sa dos consumidores. O Esta-
do central administra 1,9 tri-
lhão de dólares em reservas e
declarou-se disposto a uma
intervenção maciça na eco-
nomia para sustentar o em-
prego e a moeda.

Além dos efeitos do terre-
moto e de novas medidas de
proteção ao ambiente (parti-
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cuíarmente reforçadas durante as Olim-
píadas) os fatores por trás da diminuição
do ritmo do crescimento chinês, até ago-
ra, incluem a valorização relativa de sua
moeda, produtos e força de trabalho (in-
clusive pelo desenvolvimento das leis tra-
balhistas e da previdência social), que re-
duzem sua competitividade em relação a
outros países de mão-de-obra barata.

Mesmo se tudo o mais corresse bem,
seria a hora de uma crise de parte da in-
dústria chinesa de exportação, aquela que
não viu a necessidade de deixar de fabri-
car artigos com mão-de-obra barata e in-
tensiva de baixa qualidade - como brin-
quedos contaminados com chumbo e ali-
mentos e cosméticos com aditivos ilegais
- e partir para bens mais sofisticados,
produzidos com mais tecnologia, melho-
res salários e condições de trabalho.

A súbita falta de crédito nos EUA e
outros países afetados pela crise finan-
ceira acelera o processo e aumenta a
ênfase do governo chinês no estímulo
ao crescimento do mercado interno. A
produção avançará algo menos, como
na crise de 2001 (quando cresceu 7%),

mas vai continuar a aumentar - e uma
vez que a indústria se reajuste e os ex-
cessos de estoque sejam absorvidos,
voltará a demandar petróleo e commo-
dities em escala crescente, reduzindo o
impacto internacional da provável re-
cessão ocidental.

Houve quem escrevesse que, ao contrá-
rio do que se poderia pensar do cresci-
mento da China e de outras nações
asiáticas, a globalização tornou o mun-
do mais dependente dos EUA, não me-
nos. Em certo sentido, é verdade, mas
também é preciso considerar os senti-
dos em que não é.

A China, corno outros países que am-
pliaram sua abertura comer-
cial nas últimas décadas, tor-
nou-se mais dependente dos
EUA. Hoje, unia crise em Wall
Street pode fazer muitos chi-
neses perderem o emprego, o
que não aconteceria no tempo
de Mão. Não deixa de ter rele-
vância que o comportamento
da economia estadunidense
possa afetar bilhões de pessoas
para quem, há algumas déca-
das, ela seria irrelevante.

Por outro lado, não dá para di-
zer que tenha aumentado o
peso dos EUA na economia glo-
bal real. Sua participação na
produção, comércio e investi-



meiito vem caindo desde os auges de
2000-2001 (gráfico Poder Descendente):
de 19,5% do comércio global, em 2000,
suas importações baixaram para 14,5%,
em 2007. Seus investimentos, de 28,6%
da poupança mundial em 2001, passaram
a absorver 19,7%, em 2007, e sua parte da
produção caiu, em termos nominais, de
32% para 25% no mesmo período.

A julgar por esses números, o impac-
to de uma recessão estadunidense sobre
o resto do mundo, apesar de significati-
vo, deve ser menor em 2008-2009 do
que foi em 2001. Além disso, a maioria
dos países periféricos diversificou seus
mercados, reduziu suas vulnerabilida-
des e trocou a fé ingênua nos mercados
por espessos colchões de reservas e ins-
trumentos de intervenção estatal.

Há pelo menos uma perigosa exceção: o
Paquistão, que chega à beira de uma mo-
ratória e pede ajuda ao FMI quando já
está fragilizado pela crise política. Há um
sério risco de desmoralização do gover-
no civil recém-restaurado em um
momento no qual o fundamentalis-
mo cresce nos grotões e o Talebã
põe em xeque o controle dos
EUA e da Otan sobre o vi-
zinho Afeganistão.

Os demais países
periféricos importantes
parecem comparativa-
mente protegidos. Os mais

CHINA Os exportadores de
brinquedos vão mal, mas o

país não depende só deles

dependentes de com-
modities de exporta-
ção enfrentam queda
dos preços (com possí-
vel estabilização rápida
no caso do petróleo, por
intervenção da Opep),
mas essa queda deve
apenas reverter tem-
porariamente a tendên-
cia de longo prazo de
alta, movida pelo cres-
cimento asiático.

Além disso, os mais
vinculados ao mercado
financeiro internacio-
nal, inclusive o Brasil,
sofrem apertos de cré-
dito, que terão de ser
contornados corri re-

cursos internos e governamentais, em
que pese - assim como para os países ri-
cos - o risco de repique da inflação. As-
sim como a China, suas
economias não são imu-
nes e sua demanda não
bastará para anular a cri-
se global, mas deve ten-
der a amortecê-la, não a
ampliá-la. Mas precisam
reduzir o peso dos mer-
cados financeiros e de
consumo dos países de-
senvolvidos nas suas eco-
nomias, de maneira tão
consciente e coordenada quanto possí-
vel, ou seja, com orientação do Estado. É

dizer que terão de ser
mais intervencíonis-
tas e nacionalistas
na política econô-
mica e dirigir sua di-
plomacia e comer-

Hoje, os EUA
pesam menos
na economia
real do globo
do que em 2001

cio exterior cada vez mais para os países
da América Latina, África e Ásia.

Na cúpula de 15 de novembro em
Washington, organizada pelo governo
dos EUA para debater a crise entre o G-7,
UE e 12 outros países economicamente
vitais (Argentina, Austrália, Brasil, Chi-
na, índia, Indonésia, México, Rússia, Ará-
bia Saudita, África do Sul, Coréia do Sul
e Turquia), os países do Sul estarão pre-
sentes em posição de relativa força. São
convidados não a seguir as orientações do
FMI, mas a ajudar a arrumar a bagunça
criada no Norte. Até a África deve cres-
cer mais do que os países desenvolvidos.

Desta vez, os países em perigo mais grave
são os da "periferia do centro", principal-
mente os do Leste Europeu - Polônia,
Hungria, Croácia, Romênia, República
Tcheca, Bulgária, Ucrânia, Belarus, Estô-
nia, Letônia, Lituânia. Com uma política
similar à de muitos países latino-america-
nos nos anos 90, atraíram investimentos
por meio de impostos baixos e mão-de-
obra barata e confiaram no investimento
externo para equilibrar seus vastos défi-

cits em conta corrente.
Seus cidadãos, en-

quanto ganhavam nas
(fracas) moedas locais,
aproveitaram as baixas
taxas de juro para endi-
vidarern-se em euros,
francos suíços, coroas
suecas, libras e dólares.
Sua dívida externa total
é da ordem de 1,6 tri-
lhão de dólares e parece

improvável que os empréstimos de
emergência do BC europeu e do FMI
bastem para conter a catástrofe financei-
ra em todos eles - que, por sua vez, pode
arrastar os bancos que lhes empresta-
ram. Os mais comprometidos são os da
Áustria (297bilhões), Alemanha (214 bi-
lhões), Itália (212 bilhões) e Suécia (83

bilhões só nos países bálticos).
Em um esforço desespera-

do para impedir a fuga acele-
rada de divisas e o colapso de
sua moeda, o Banco Central
da Hungria, dirigido por An-
dras Simor e com apoio do

primeiro-ministro Perene Gyurc-
sány, elevou o juro básico de 3%

para 11,5%, na contramão dos paí-
ses mais ricos. A Ásia, a América La-

tina e a Rússia já viram esse filme.
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BOLA DA VEZ.

Gyurcsány repete
na Hungria uma

tática que falhou

na Ásia e no Brasil



Nós e o Mundo

Também estão em risco os
chamados "paraísos fiscais".
Em tempo de crise, recupera-
ção do papel do Estado e na-
cionalismo ascendente, os go-
vernos nacionais já não os
vêem com a mesma condes-
cendência. Na reunião da
OCDE em Paris de 21 de ou-
tubro (à qual estiveram pre-
sentes dezessete governos,
apesar do boicote dos EUA,
Áustria, Suíça e Luxembur-
go), França e Alemanha pro-
puseram medidas mais duras
contra esses países.

Até meados de 2009, a orga-
nização deverá ampliar a "lista
negra" na qual constam hoje apenas An-
dorra, Liechtenstein e Mônaco. O minis-
tro da Fazenda alemão, Peer Steinbrück,
quer incluir até mesmo o mais intocável
deles: "A Suíça merece figurar na lista ne-
gra, pois oferece condições de investi-
mento que incitam alguns contribuintes
alemães a praticar a evasão fiscal".

Desde já. os europeus devem usar a re-
cém-adquirida participação do Estado
nos bancos para reprimi-los. Como diz o
presidente francês. Nicolas Sarkozy: "É
normal que um banco ao qual garantimos
empréstimos ou no qual aplicamos nos-
sos fundos continue operando em paraí-
sos fiscais? A resposta é não!" A Alema-
nha também aumentará a vigilância so-
bre empresas com filiais nos 40 paraísos
fiscais hoje existentes,
afirmou Steinbrück.

No novo contexto,
mal se ergue sobrance-
lhas até mesmo ante as
medidas mais hetero-
doxas, como a reestatização da previ-
dência privada pelo governo de Cristina
Kirchner, que assim recupera o contro-
le de fundos preciosos em época de res-
trição generalizada do crédito e afasta o
risco imediato de outra moratória - à
custa da Bolsa argentina, que perde seus
maiores investidores.

Como disse o historiador britânico Eric
Hobsbawm, entrevistado pela BBC, a di-
reita neoliberal vive o equivalente ao
que foi a queda da União Soviética para
as esquerdas. De agora em diante se fa-
lará mais de Maynard Keynes e menos
de Milton Friedman e Fríedrich Hayek.
Todos estão de acordo em que aumenta-
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rá o papel do Estado, não só como credor
em última instância, mas provavelmen-
te como empregador de última instân-
cia e orientador e orga-
nizador da economia
privada, como nos tem-
pos do New Deal.

Para desgosto dos re-
publicanos, o presiden-
te do Fed, Ben Bernan-
ke, também crê que o so-
corro aos bancos não
basta. Apesar do déficit
já elevado de Washing-
ton. Bernanke apoiou a
proposta democrata de um pacote de es-
tímulo fiscal de 300 bilhões de dólares
em gastos com infra-estrutura, ajuda di-

reta aos governos estaduais (36 dos quais
são deficitários), ampliação do seguro-
desemprego e devolução de impostos.

Depois da garantia de
mais de 2 trilhões para o
mercado financeiro, fi-
cou difícil alegar falta de
recursos para tais ações.

O candidato republicano
John McCain, que defen-
dia que o governo se li-
mitasse a comprar a dívi-
da bancária privada, fi-
cou falando sozinho. Fi-

cou ridícula a acusação de "socialismo" ao
adversário cujas propostas são aprovadas
pelo atual presidente do Fed e pelo ex-se-
cretário de Estado, o general Colin Powell,
ambos nomeados por Bush júnior, por
Paul Volcker, o presidente do Fed de Ro-
nald Reagan e por dois dos maiores e mais
bem-sucedidos capitalistas dos Estados
Unidos: o investidor Warren Buffet e o
presidente da Google, Eric Schmidt.

Essas medidas são defendidas de for-
ma mais pragmática que doutrinária,
mas como dizia Blaise Pascal, "ajoelha-te
e crerás". Assumida a prática, logo a teo-
ria se adaptará à necessidade de justificá-
la. Mas Hobsbawm assinala como pro-
blema a fraqueza da esquerda na maior
parte da Europa. O risco é de que, como
nos anos 30, os EUA voltem a experi-
mentar a democracia rooseveltiana de
Bem-Estar Social, mas no Velho Mundo
a extrema-direita ganhe espaço com sua
própria visão intervencionista. Nesse
caso, haverá mais uma razão para aplau-
dir o crescimento da importância relati-
va do Sul no conjunto do planeta.
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