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O crescimento econômico mundial depende de com que rapidez e eficiência os Estados Unidos 
conduzem uma guerra contra o Iraque.  
 
Com o conflito no Iraque acontecendo num momento de fraqueza em quase todos os cantos da 
economia mundial, há esperanças de que uma rápida vitória desacorrente a expansão novamente. 
Mas continua um grande desconforto. Se a guerra for longa e tiver uma oposição determinada no 
Iraque, pontuada por atos de terror internacional, grandes interrupções do fornecimento de 
petróleo ou uma forte queda das reservas na frágil aviação civil, o mundo poderia ser empurrado 
à recessão. Isso está claro.  
 
mais difícil prever o que irá acontecer se esta Guerra do Golfo for semelhante à versão de 1991, 
um triunfo da tecnologia e da determinação americanas. Isso certamente reduziria a pressão 
sobre os preços do petróleo, o que seria uma grande vantagem econômica, e reduziria as 
ansiedades atualmente tão evidentes nos EUA, Europa e outras regiões.  
 
Mas, diz Glenn Hubbard, que recentemente deixou o cargo de economista-chefe da Casa Branca: 
"Eliminar os riscos geopolíticos (associados ao Iraque) não garante uma economia mais vigorosa." 
Derrotar Bagdá não vai curar todos os males da economia global — de mercados de trabalho 
ossificados na Europa aos persistentes efeitos de um estouro da bolha das bolsas nos EUA e a 
também persistente deflação no Japão.  
 
Mesmo uma guerra curta pode ter um alto preço para a já profundamente endividada Turquia, e 
para a Coréia do Sul, cujas perspectivas econômicas podem depender de como os EUA lidam com 
uma Coréia do Norte que tem armas nucleares. Somente a China e alguns países em 
desenvolvimento do Sudeste Asiático continuam aquecidos, embora suas economias menos 
diversificadas sejam mais vulneráveis a choques do petróleo do que os países industrializados.  
 
Economistas e fontes do governo brasileiro dizem que, apesar de atingido por várias crises nos 
últimos cinco anos, o Brasil está melhor posicionado hoje do que estava em 1991 para enfrentar 
uma guerra no Iraque, em parte porque o País é hoje menos dependente do petróleo importado. 
Mas a recuperação econômica poderia perder fôlego, e há os riscos de que uma guerra prolongada 
exacerbaria uma inflação já preocupante e reduziria os fluxos de capital de que o País precisa para 
financiar seu déficit de conta corrente. Mesmo que a Petrobrás produza 80% das necessidades de 
consumo do Brasil, uma alta dos preços internacionais do petróleo teria de ser repassada aos 
preços internos.  
 
A preparação para a guerra já provocou uma disparada nos preços do petróleo que aparou 0,5 
ponto porcentual do crescimento global, diz Michael Mussa, ex-economista-chefe do Fundo 
Monetário Internacional. A queda da confiança do consumidor e a contenção dos investimentos 
das empresas cortaram 0,25 ponto porcentual adicional. Isso representa uma perda da atividade 
econômica de US$ 375 bilhões, maior do que a economia da Indonésia. Em geral, Mussa espera 
que a economia global de US$ 45 trilhões cresça modestos 3% este ano, abaixo da média dos 
últimos vinte anos, e acelere no próximo ano se a guerra for curta.  
 
Uma guerra com o Iraque irá afetar a economia global mais diretamente por meio dos preços 
mais altos do petróleo, à medida que os operadores puxam os preços para cima temendo que os 
campos de petróleo iraquianos possam ser paralisados, especialmente se Saddam Hussein 
destruí-los como fez no Kuwait na primeira Guerra do Golfo.  
 
 



Muito embora as economias industrializadas tenham se tornado menos dependentes do petróleo 
nos últimos 30 anos, por meio de uma combinação de medidas de economia de energia e 
mudanças estruturais em suas economias, o petróleo mais caro ainda age como uma espécie de 
imposto sobre a atividade econômica.  
 
Temores da guerra também estão deprimindo a confiança do consumidor: por que comprar um 
carro hoje, se você não tem certeza se terá um emprego amanhã? O índice da confiança do 
consumidor americano medido pela Universidade de Michigan caiu 6% no início de março, para 
seu nível mais baixo desde 1992, um sinal preocupante porque os gastos do consumidor vinham 
sendo, até recentemente, uma das poucas forças do crescimento da economia. E os europeus 
tendem a afundar-se em depressão mais que os americanos quando há perspectiva de ação 
militar, talvez por causa da longa história de guerras na Europa.  
 
Os investimentos das empresas, enquanto isso, permanecem retraídos, nos EUA, Europa e Japão. 
Como muitos outros executivos americanos, Larry Mocha, diretor-superintendente da Air Power 
Systems Co., que fabrica cilindros e válvulas para motores de caminhões, diz que vem segurando 
a expansão de sua pequena fábrica e a contratação de vários novos empregados até que as 
ameaças à economia representadas pela guerra no Iraque tenham acabado. "Quando não houver 
ameaças, podemos ficar mais relaxados e tocar adiante nossos negócios", diz.  
 
A maioria das previsões otimistas quanto aos efeitos da guerra sobre a economia começam pela 
comparação deste conflito no Iraque com o de 12 anos atrás. Mas a economia mundial é muito 
mais frágil agora do que em 1991, quando a Alemanha e o Japão estavam crescendo mais e os 
governos das grandes economias tinham mais munição fiscal e monetária para combater 
fraquezas econômicas.  
 
Embora o banco central americano, Federal Reserve, possa agir rapidamente cortando taxas de 
juros, ele tem pouco espaço para fazê-lo; sua meta da taxa de juros de curto prazo já está em 
1,25%, o nível mais baixo em décadas. Enquanto isso, o plano de corte de US$ 726 bilhões em 
impostos nos próximos dez anos nos EUA já enfrenta forte oposição de congressistas preocupados 
com o crescente déficit orçamentário. Na Europa, a política fiscal é amarrada por um acordo dos 
12 países que compartilham o euro que limita os déficits orçamentários a 3% do produto interno 
bruto. O Banco Central Europeu tem sido até agora bem mais hesitante do que o Fed em tentar 
estimular o crescimento econômico por meio de cortes de juros. No Japão, o banco central há 
anos não consegue dar fim à deflação e estimular a economia.  
 
Alguns setores também estão sofrendo mais agora do que na primeira Guerra do Golfo. Indústrias 
de telecomunicações e informática estão lutando com as conseqüências da explosão da bolha de 
tecnologia. Os setores de turismo e aviação não se recuperaram do declínio depois dos ataques de 
11 de setembro.  
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