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Em junho, o Instituto Cato, em 
Washington, apresentou o semi
nário "Índia: 20 anos depois da 
reforma", que discutiu como e 
por que a maior democracia do 
mundo transformou-se em uma 
economia de alto crescimento. 
Alguns fatores são similares ao 
que vem ocorrendo no Brasil, 
outros oferecem lições. 

Quando a Índia se tornou 
independente da Grã-Bretanha 
em 1947, embora seu cresci
mento tenha logo alcançado 
3,5% — comparado a 1,2% 
sob o domínio britânico —, 
seguiram-se décadas de cresci
mento relativamente baixo ("a 
taxa de crescimento hindu"), 
causada, segundo o moderador 
do painel Ian Vasquez, diretor 
do Centro para Liberdade e 
Prosperidade Global, pela re
gulamentação pesada, planeja
mento central, e a propriedade 
estatal dos at ivos. Agora, a 
economia da Índia está sur
gindo à frente. Os palestrantes 
deba t e r am sobre a história 
recente da economia da Índia 
e deram suas opiniões sobre as 
oportunidades e obstáculos que 
o país terá no futuro. 

A n t e c e d e n t e s 
N o início, a economia foi re
tida por enormes exigências 
de l icenciamento e t r ibu ta 
ção elevada. N a década de 
1980, segundo Swaminathan 
Aiyar, pesquisador do Centro 

para Liberdade e Prosperidade 
Global, houve "liberalização 
relutante", acompanhada por 
um substancial aumento de 
gastos do governo. Então, em 
1991, a Índia ficou sem reser
vas internacionais, enquanto 
isso, a União Soviética entrou 
em colapso e China tornou-se 
pró-mercado. 

A década de 1970, como co
mentou Surjit Bhalla, diretor-
gerente da Oxus Pesquisa e 
Investimentos, em Nova Deli, 
t inha sido "terrível para to
dos" , com, entre outras coisas, 
a crise do petróleo em geral. Na 
Índia houve uma realocação 
de mão de obra da agricultura 
para a indústria. Ele traçou 
a história do crescimento do 
PIB de 3 , 5 % , em 1950 /80 , 
para 5 , 5 % , em 1 9 8 0 / 2 0 0 3 , 
para 8%, em 2003 , notando 
que as reformas em 1991, que 
elevaram o crescimento para 
7 , 5 % , p r o d u z i r a m também 
um superaquecimento da eco
nomia. Em 1996, a taxa de 
juros real subiu a 1 3 % , com 
12 ,5% pagos sobre depósitos 
bancários. Isso, na verdade 
"matou o crescimento". Mas 
desde 2003 houve o que Aiyar 
chamou de "reformas meio-
cozinhadas", que têm sido sus
tentadas. Bhalla observou que 
entre 1999 e 2003 as taxas de 
juros reais caíram 500 pontos-
base, a poupança foi de 2 2 % 
do PIB e do investimento foi de 
2 4 % . Nos cinco anos seguintes 

o investimento subiu para 3 8 % 
do PIB — "não foi apenas uma 
maré passageira". 

Situação a t u a l 
Em 1998 , o PIB per capita 
era US$ 300 , a tua lmente , é 
US$ 1.700. Aiyar observou 
que o resultado foi um cresci
mento significativo de receita 
pa ra os gas tos sociais . Ele 
acrescentou que a Índia "não 
está seguindo o modelo 'tigre 
asiático' de trabalho barato". 
Em vez disso, deu um salto 
para o setor de serviços. Os 
produtos fabricados no país 
são "cérebro-intensivo, não 
trabalho-intensivo" — expor
tações de engenharia aumenta-
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ram mais de 9 0 % , assim como 
os produtos farmacêuticos. A 
Índia, segundo Airyar, tornou-
se "especialista mundial em 
engenharia frugal". A 2 cen
tavos por minuto, o país tem 
o serviço de telecomunicações 
mais barato no mundo. Tem 
hospitais oftalmológicos e de 
coração reconhecidos mun
dialmente, onde as cirurgias 
custam apenas 5% ou 10% do 
que num país em desenvolvi
mento. Bhalla acrescentou que 
"o crescimento na China é por 
causa do Estado; na Índia, ele 
ocorre apesar do Estado". 

No entanto, Aiyar também 
apontou que "é a demanda do
méstica que está impulsionando 
a economia, e não as expor
tações". Além disso, ele disse, 
que a Índia "não está fazendo 
o controle de capitais, e nem 
manipulando a taxa de câmbio". 
Por causa de uma abordagem 
liberal para entrada de capital, 
a economia é "mais saudável e 
sustentável". Outro fator citado 
por Aiyar para o sucesso da Ín
dia é a capacidade de inovar em 
torno de problemas e encontrar 
formas mais eficientes para fazer 
as coisas no dia a dia. 

Bhalla destacou outro fator 
pouco reconhecido: o cresci
mento da classe média. Uma 
vez que ela ultrapassa cerca de 
10% da população, ele disse: 
"a classe média começa a in
fluenciar a reforma política". 
Em 1992, aproximadamente, 
a classe média tinha alcançado 
8% da população, hoje é de 
4 5 % , e cada 10%, de acordo 
com Bhalla, acrescentam cerca 
de 0 , 5 % para o crescimento 
do PIB. "Ainda há espaço para 
crescer", ressalta. 

"Muitos intelectuais pensam 
que as reformas não beneficia
ram aos pobres", disse Aiyar, 
mas os seis estados mais atrasa
dos, onde metade da população 
indiana vive, tiveram crescimen
to superior à média nacional 
nos últimos seis anos, os mais 
pobres quase duplicaram suas 
taxas de crescimento. Em 20 

anos, a alfabetização cresceu 35 
pontos percentuais (a taxa para 
o sexo feminino é superior). 

Agora , pa ra onde? 
Arvind Panagariya, professor de 
economia política da Índia, Uni
versidade de Columbia, Nova 
York, disse que, medida a pre
ços de mercado, a taxa de cres
cimento da Índia, de 10,4%, já é 
superior à da China, 10 ,3%. Os 
três participantes concordaram 
que a Índia tem grandes vanta
gens demográficas. Panagariya 
comentou que nos próximos 15 
anos "as populações dos países 
desenvolvidos vão diminuir de 
27 milhões na faixa etária de 
20-49", a China também dimi
nuirá, mas a Índia aumentará, 
assim a Índia vai se tornar "um 
grande fornecedor mundial de 
trabalho". Aiyar espera que o 
dividendo demográfico da Índia 
adicione 2% ao crescimento 
do PIB nos próximos 20 anos. 
Bhalla apontou que em 2000 
apenas cerca de 1 5 % das mu
lheres indianas t rabalhavam; 
agora são 34%, e mais mulheres 
entre 15 e 22 anos estão indo 
para a escola. Ele acha que isso 
será "uma enorme vantagem". 
Ele também acredita que "a 
maior história no futuro" será 
que as taxas de fertilidade "em 
toda a Índia" irão chegar ao 
nível de reposição de 2,1 em 
2015, e não em 2026 como o 
governo pensava. 
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Panagariya acredita que as 
próprias políticas públicas aju
darão a Índia: "Se as políticas 
são boas, você pode deslocar 
a posição de ou t ros países. 
Com uma taxa de poupança de 
3 5 % , crescimento demográfico, 
e uma economia geralmente 
aberta e competitiva, há espaço 
até mesmo para a tecnologia se 
recuperar do atraso". Ele previu 
que até 2025 a Índia terá cres
cimento de pelo menos 10% ao 
ano em dólares, e a renda per 
capita subirá para US$ 5 mil, 
fazendo do país a terceira maior 
economia do mundo. 

I m p e d i m e n t o s 
Ao explorar o "lado sombrio do 
crescimento da Índia", Panaga
riya mencionou que, embora a 
participação da agricultura na 
economia tenha sido reduzida 
à metade, o número absoluto 
de empregados na área agrícola 
continua aumentando. A notí
cia realmente ruim, porém, é 
que existe tanta regulamentação 
do mercado de trabalho que "é 
difícil despedir alguém, mesmo 
se o país falir". Ele descreve o 
ambiente de negócios na Índia 
como "inamistoso para a indús
tria". Como resultado, não há 
"grandes empresas em indús
trias de trabalho intensivo". No 
entanto, as leis não se aplicam 
ao setor de serviços. As leis de 
aquisição de terras também são 
"arcaicas", datando de 1892. 

Aiyar destacou também o 
ranking lamentável em termos 
de fazer negócios na Índia: 165 
na facilidade de abrir um ne
gócio, e 182 em cumprimento 
de contratos de acordo com a 
avaliação do Banco Mundial . 
O p r o b l e m a , s e g u n d o ele , 
"não é da economia, é de go
vernança", e a qualidade dos 
serviços prestados. Junto ao 
capital ismo de compadr io e 
da evasão fiscal, a corrupção 
também é um problema, mas 
Bhalla está c o n v e n c i d o de 
que "por causa da mídia e da 
sociedade civil, a corrupção 
atingiu o pico". 

O problema mais importan
te, Panagariya disse, é o sistema 
de ensino superior. A Índia já 
tem escassez de mão de obra 
qualificada, mas ele prevê que 
vai piorar. A Índia teve um 
bom início no ensino superior 
que remonta à década de 1950, 
mas no final dos anos 1980 as 
matrículas no ensino superior 
na China subiram muito (de 
6% para 23%) , enquanto na 
Índia passaram de 10% para 
apenas 1 3 % . Ele estima que a 
Índia precise de mais de 1.500 
universidades, e "o governo não 
entende". Atualmente, 300 mil 
indianos estão estudando fora 
do país, custando, em média, 
US$ 20 mil cada um. Os US$ 6 
bilhões que eles custam é mais 
do que o orçamento total de 
ensino superior da Índia. Sua 
solução é "abrir as portas para 

as universidades p r ivadas" . 
Hoje, a Índia é o único lugar 
no mundo onde não é possível 
abrir uma universidade sem le
gislação nacional ou estadual. 

Em geral, porém, Panagariya 
vê alguns sinais encorajadores, 
sendo um deles de que "o elei
torado está se tornando mais 
exigente". Por fim, ele ressalta 
esperançoso: "Nossas memó
rias são cur tas . Q u a n d o as 
coisas melhoram, esquecemos 
o quão ruim as coisas eram". 
(Tradução: Pinheiro Ronci.) 
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Text Box
Fonte: Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro, v. 65, n. 8, p. 54-57, ago. 2011.




