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Nem mesmo a China está imune, pois muitas pessoas que investiram as poupanças de suas 
vidas em ações foram atingidas pela crise 
 
À medida que a economia mundial inicia seu declínio, entrando no que cada vez mais 
economistas estão denominando recessão mundial, todos os países serão afetados, alguns 
mais do que outros. Permanecem as indagações: qual será a profundidade da recessão e 
quanto tempo durará? Será que alguns países sairão dela mais fortes, ao passo que outros 
tenderão ao colapso? 
 
Um derretimento econômico mundial terá consequências sobre a competitividade nacional, que 
o IMD World Competitiveness Center define como sendo um estado que gera seu caminho para 
a prosperidade. Este é um conceito que engloba não só desempenho econômico, mas também 
o impacto sobre o ambiente, a qualidade de vida e as infraestruturas econômica e social. 
 
Estima-se que o crescimento econômico mundial cairá para 0,5% neste ano, em comparação 
com 3,7% no ano passado e 5% em 2007. A maioria dos países industrializados ricos já entrou 
num período recessivo, e os países emergentes, que cresceram em média 7% a 8% durante os 
últimos anos, poderão frear o crescimento para 3,3%. Países dependentes de exportações, 
como o Japão, a Alemanha, a Coréia do Sul e a China, estão sofrendo devido à contração da 
demanda mundial e só poderão depender de mercados domésticos ou vizinhos para absorver a 
capacidade ociosa. 
 
Nesta era da globalização, em que quase todos os países estão integrados à economia global, 
o mito do descolamento está morto. Os mercados emergentes da China, Brasil, Índia e outros 
não ficarão imunes à desaceleração na Europa e nos EUA, como muitas pessoas previam há 
seis meses. A crise financeira se revela muito mais ampla e profunda do que esperado. 
 
No pior cenário, os países emergentes sofrerão suas próprias crises generalizadas. Os mais 
vulneráveis são os que dependem de capital estrangeiro (como a Hungria, os Estados bálticos, 
a Turquia, e a Ásia Central), ou que têm grandes déficits em conta corrente. Mas todos estão 
vendo seu crédito secar. 
 
Muitas economias registram enorme destruição de riquezas devido à queda dos preços no 
mercado imobiliário e de colapsos nas bolsa. O efeito dominó começou com a crise no mercado 
de crédito imobiliário de segunda linha nos EUA, prosseguindo com o Reino Unido, a Espanha e 
a Irlanda. O Japão e a Alemanha já aderiram às fileiras dos países em recessão. Os efeitos já 
foram sentidos em países tão distantes quanto o Cazaquistão. Nem mesmo a China está 
imune, pois muitas pessoas que investiram as poupanças de suas vidas no mercado de ações, 
além de pequenas e médias empresas, foram particular e duramente atingidas pelo aperto de 
crédito. 
 
O aperto na condições de crédito está afetando os gastos dos consumidores em todo o mundo. 
Os bancos têm cortado substancialmente seus empréstimos, e as condições econômicas no 
mundo inteiro estão deteriorando dramaticamente à medida que bancos, empresas e 
domicílios guardam cada vez mais seu dinheiro. As taxas de juros estão próximas de zero nos 
EUA, o Banco da Inglaterra já baixou as taxas de juros para 1% e o Banco Central Europeu 
cortou recentemente suas taxas para 2%. Quando a política monetária usual atinge seu limite, 
entram em cena opções fiscais, como redução de impostos e aumento da despesa pública. 
 
Os EUA, Japão, União Europeia e China planejam gastar centenas de bilhões de dólares para 
estimular a economia. Mas sobrou algum dinheiro? A dívida americana ultrapassou 
recentemente a marca do US$ 1 trilhão não houve espaço suficiente, no relógio da dívida 
nacional, em Nova York, para exibir os 13 zeros. 
 
O Reino Unido está particularmente vulnerável, devido ao elevado nível de endividamento das 
famílias (150% da renda disponível, que é uma das mais altas no mundo desenvolvido) e 



elevada dependência do setor financeiro para manter elevado o nível de emprego. O setor 
responde por mais de 20% de todos os empregos britânicos, em comparação com apenas 6% 
dos postos de trabalho nos EUA, e contribuiu com cerca de 25% para o crescimento econômico 
do país nos últimos cinco anos. 
 
A dívida do governo japonês equivale a mais de 170% de seu PIB. Na Itália, a dívida é 
superior a 100%. A Espanha e a Grécia não estão muito atrás. E, com exceção da Alemanha, 
todas as grandes economias industrializadas incorrerão em grandes déficits orçamentários em 
2009. Numa crise como esta, que se manifesta uma vez na vida, esses países poderão sentir 
limitações em suas opções monetária e fiscal. E grandes déficits orçamentários e dívida 
elevada serão pesado fardo para as gerações futuras. Esses países podem estar diante de um 
longo túnel de estagnação e de uma espiral viciosa de dívida, o que é um panorama sombrio 
para sua competitividade. 
 
Países superavitários, como a China, a Rússia e os países do Golfo Pérsico, acumularam 
enormes reservas que podem ser sacadas, à medida que os bancos centrais mobilizam-se em 
socorro aos bancos e a empresas sedentas por crédito. Essas reservas foram acumuladas para 
"dias chuvosos". O que não se esperava era um tsunami! À parte a Rússia, esses países 
superavitários poderão atravessar esta crise com menos danos do que os que não investiram 
suficientemente em sua competitividade futura. Mas isso também implica maior diversificação 
de atividades econômicas e investimentos em infraestrutura social, especialmente em ensino. 
 
Muitos dos países em desenvolvimento provavelmente sofrerão declínios em sua 
competitividade, devido ao enfraquecimento das exportações e do aperto de crédito. Os países 
em piores condições, como a Hungria, podem ser socorridos pelo FMI; outros poderão receber 
fundos de países ricos. Mas, para colher ganhos em termos de prosperidade no longo prazo, 
esses países precisam cada vez mais se concentrar em aquecer sua demanda interna e contar 
menos com capital estrangeiro para seu crescimento. A sustentabilidade da competitividade 
dependerá também da forma como estes países adotarem as melhores práticas internacionais 
de governança empresarial, transparência, legislação trabalhista justa e flexível, proteção 
ambiental e um saudável tecido social. 
 
Poderá ter países vencedores que encontrarão a receita "certa" para manter a competitividade, 
apesar de uma clima de maior incerteza e confusão. Poderemos ver também uma 
oportunidade histórica para o mundo mostrar uma frente unida diante da crise mundial. A 
cúpula do G20, em Washington, ano passado, implicou uma alteração na balança de poder 
econômico para maior inclusão de países emergentes. 
 
Se as economias avançadas e emergentes puderem cooperar e se comprometerem a estimular 
a economia mundial e evitar o protecionismo, poderá haver ganhos de competitividade para os 
países que decidirem "unirem-se, em vez de permanecerem juntos" como gostava de dizer o 
ex-chanceler alemão Helmut Schmidt. Esses países poderão emergir mais saudáveis do 
desaquecimento mundial e beneficiarem-se de maior sustentabilidade em sua competitividade 
no longo prazo. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 mar. 2009, Primeiro Caderno, p. A21. 


