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APRESENTACAO

A Coréia do Sul após a Guerra da Coréia (1950

1953), encontrava-se em uma situação lastimável. O país es-

tava praticamente arrasado e a renda per capita aproxima-

va-se das naqões africanas mais pobres. Como agravante, po-

demos citar o fato de que o país é carente de recursos na-

turais e de terras agriculturáveis, além de já ser bastante

populoso nos Anos 50.

Nas décadas seguintes, porém, os sul-coreanos empre-

enderam uma fantástica história de recuperaqão e desenvol-

vimento econômico, vencendo todos os impecílios colocados à

sua frente.

Nos dias de hoje, a Coréia do Sul exibe uma invejável

saúde econômico-financeira, a qual, inclusive, motivou os

estudiosos a classificar essa nação asiática como um verda-

deiro "TIGRE" econômico.

Entretanto, a caminhada dos sul-coreanos até atingir

a atual posição de sérios candidatos a entrar no seleto

grupo dos países mais desenvolvidos, não foi fácil nem tam-
\pouco tranqüila. De fato, em fins da década de 70 e início

dos Anos 80, a economia sul-coreana chegou próxima ao caos,

atingida que foi pelos efeitos perversos do Segundo Choque

do Petróleo e pela escalada dos juros internacionais.
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Porém, as autoridades governamentais e o povo sul-
coreano mostraram competência e perseverança suficientes
para reerguer seu pais em meio a um ambiente interno e ex-
terno desfavoráveis.

o objetivo central de nossa análise será estudar e
discernir os elementos que foram vitais para a estabiliza-
ção econômica da Coréia do Sul, no periodo compreendido en-
tre 1979 a 1984. Por estabilização econômica, entende-se
como o processo pelo qual o governo, através da
dos diversos instrumentos de politica econômica

utilização
(polftica

fiscal, monetária ,cambial e de rendas), consegue reobter o
controle sobre os principais agregados macroeconômicos
(quais sejam:inflação, Balanço de Pagamentos, Déficit PÚ-
blico e taxa de juros).

Pela Tabela 1, constatamos que a taxa de inflação,
que tinha atingido o pico de 28,7% em 1980, caiu persisten-
temente desde então, até atingir os niveis baixissimos de
2-3% ao ano verificados no biênio 1983/1984. O Déficit em
Conta Corrente encolheu de 5,3% em 1980 para tão somente
1,4% em 1984. O Déficit Público despencou de 4,7% do PNB em
1981 para 1,4% em 1984. Por fim, a taxa de juros nominal
reduziu-se pela metade entre 1980 e 1984. Esses dados com-
provam que o pais em questão passou por um processo de es-
tabilização econômica.
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TABELA 1

Principais Agregados MacroeconOmicos do Período 1979-1984

................... , ~ _._ -.......................•...................•.•................................................•.... __ _ .." - _ __ _ _ _ _ _ _ __ ......••.•........ ....•.......•.•..•...... -

1979 1980 1981 1982 1983 1984

_ _._ .._ ...•........... _-_ _ __ ._._.._.-_ _ _--_ _ _ _- _.~ _ - - _ _ " ~.._ "."-,, _ _._ .............•...... _ _--

Taxa de crescimento do PNB(em Z) 7.0 -4.8 6.6 c , 11.9 8.5J.'t

llitla~~o (1ndice de preços ao consumidor) 18.3 28.7 21.3 -t o") 3.4 " ~,..- ./. ...\

Conta Corrente (como porcentagem da PNB) -4.2 -5,,3 -4.6 -2.6 -1.6 -1.4

Taxa de Juros Nominal 18.6 22.9 18.8 10.9 8.0 9.4

Taxa de Crescimento do M2 24.6 26.9 25.0 27.0 15.2 7.7

Déficit Orçamentário (como porcentagem do PNB) 1.4 3.2 4.7 4.4 1.6 1.4

Divida ExternaJPNB (em Z) 32.5 45.0 49.0 ,,~ c 53.1 52.3•.1",.'.",.'

Taxa Real de Cambio Efetiva(19BO=100) 97.2 100.0 103.6 103.2 110.6 114.4

..__ .__ _ .•..... _.-- ..- _-" .._._- _ _ _." _- _ _-_ __ -._--_ _._ .•...._.__.- _ -.-_ .._ __ .._ "" _._._ ........................•... " _ .

Fonte: Economic Planning Board, Major Statistics of KOrean
Economy, review issues, e Bank of Korea, Economic
Statistics Yearbook.
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E interessante notar que, o período escolhido para

análise, representou um verdadeiro "divisor de águas em

relação ao conjunto dos países em desenvolvimento. Boa par-

te destes países, em especial aquelas nações que pesadamen-

te se endividaram externamente, não conseguiram sair da

crise econômica a que foram lançadas. Portanto, uma vez

mais se realça o interesse de entendermos as políticas ado-

tadas na Coréia do Sul, as quais permitiram que este país

com uma enorme dívida externa, tivesse um destino mais fe-

liz relativamente às nações que se encontravam em uma si-

tuação semelhante.
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1. CONTEXTO HISTORICO, GEOGRAFICO E ECONOMlCO
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1.1 Introdução

Este primeiro capítulo tem por finalidade nos situar,

histórica e geograficamente no ambiente em que se deu o

bem-sucedido processo de estabilização econômica da Coréia

do Sul, no período entre 1979 e 1984.

Serão abordados aspectos relevantes da vida deste pa-

ís (sua história, geografia e economia), visando o melhor

entendimento do tema proposto.

As características geográfico-culturais, históricas e

econômicas (nesta ordem) que, direta e/ou indiretamente,

influenciaram a evolução econômica da Coréia do Sul, serão

analisados.

Desta maneira estamos situando e condicionando os re-

sultados de determinadas políticas econômicas, à presença

de certos fatores existentes no ambiente mais amplo em que

ocorreu a estabilização.

Finalizando este capitulo, seremos capazes de distin-

güir os elementos particulares e os gerais que afetaram po-

sitivamente ou não, a estabilização econômica da Coréia do
Sul.
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1.2 Aspectos Geográfico-Culturais Relevantes

A Coréia do Sul é um p~ís de cultura milenar e como
prova desta afirmação, podemos citar o fato de que já no
século XII, o povo que vivia na Península Coreana houvera
sido capaz de criar um alfabeto próprio.

o Mapa 1, apresenta a situação da Coréia do Sul. Como
pode ser observado, trata-se de uma Península circundada
por países poderosos como o Japão e a China, apresentando
uma posição geográfica de certa maneira frágil em termos
estratégico-militares. Não é por acaso que a história deste
país é repleta de invasões e de diferentes domínios. E,
portanto, o povo sofreu influências das mais variadas, ten-
do que lutar permanentemente pela sua sobrevivência, viven-
do e se reerguendo em meio à adversidade.

Esses fatos deram um sentido de unidade à população,
reforçado pela homogeneidade étnica que se verifica na re-
gião. (

A maioria das jazidas minerais, são de tungstênio e
de carvão mineral, e localizam-se ao norte da Península.-
Enquanto que as terras agrícolas mais férteis situam-se ao
sul. Portando havia uma certa comple~entaridade em termos
de riqueza geológica entre o norte e o sul, o que foi que-
brado com a separação da Península.
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Uma caracteristica marcante da Coréia do Sul desde

que surgiu em 1948, com uma resolução da ONU, foi a de ser

um pais bastante populoso. Desfrutando de área relativamen-

te limitada de 98.993 Km2, abriga uma população, hoje esti-

mada entre 43 e 44 milhões de habitantes. Isso lhe confere

uma densidade calculada em cerca de 439,4 hab./Km2, certa-

mente uma das maiores do mundo.

Pobre em recursos minerais e com uma enorme pressão

sobre a terra, só restava ao país, no inicio de seu desen-

volvimento, o fator mão-de-obra para ser explorado. E assim

foi feito, principalmente a partir da década de 60.

Apesar de ser um país populoso, a Coréia do Sul vem

logrando êxito no sentido de controlar o crescimento de sua

população. Sua taxa de crescimento demográfico vem caindo

consideravelmente nas últimas décadas e hoje situa-se por

volta de 1,4% ao ano, uma das mais baixas entre os países

asiáticos (ver Tabela 2). Esses resultados positivos são

fruto de campanhas governamentais para o controle da nata-

lidade e à ênfase dada ~ coreanos para a educação.

, O controle do crescimento populacional tem um efeito

positivo sobre a taxa de poupança de uma nação, uma vez que

com o aumento do número de filhos uma percentagem cada vez

maior da renda das famílias fica comprometida no sustento e

educação dos filhos. A Tabela 2, mostra que a taxa de pou-

4



TABELA 2

Taxa de Crescimento Populacional e
Evolu~~o da Poupan~a Doméstica

~-""-"""'--""""-"""""""'-"'-"-'-"""" ......•... _ - _ .._ -_ ...•..........................•.•...... _ _ _ __ _ _ __ _ -...............•........... _ _ - _ - -_.._._ _ _ .

PERIODOS
VARIAVEIS

1965-1973 1973-1984 1984-2000
(a)

....._._ ..-.._ -.._._-_ .._ _ _ _ - - _....... ...........•................•••...••....•......... _ ..•..__ _ ,', __ _-_._ _._ ...•........ _ _ ..__ _._ ..-

TAXA ANUAL MEDIA
DE CRESCIMENTO
DA POPULAÇ~O (EM 'lo)

1 o:::
...L , "f-' 1,4

----_ __ __ __ _ _ _ _ _._ _ .._ __ .....••............... _ _ .•......•.•........•...... _ _ .........•..........•_ _ .................................•.........

POUPANÇA DOMESTICA
(COMO/. DO PNB) 18,34
......._ _ ......•............•. _ _ ~ _ - ..•........•.........................•................................................•..•............................. - - -

24,92 33,86

Fontes: World Bank, World Development Report, 1986; Econo-
mic Planning Board, Major Statistics Df Korean Eco-
nomy, 1986; Bank of Korea, Flow Df Founds Statis-
tics, 1984.

(a) Valores Projetados
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pança vem crescendo de forma marcante na Coréia do Sul,
corroborando com essa tese.

Seja pela influência da filosofia confucionista, que
enfatizà a educação como um meio do Homem atingir um está-
gio superior; seja devido à herança colonial japonesa; aos
programas educacionais realizados pelos americanos no pós-
guerra, ou à crescente ênfase dada pelas autoridades sul-
coreanas ao item educação nos orçamentos públicos; o fato é
que o nível educacional neste país tem se elevado e as ta-
xas de analfabetísmo caído a níveis baixíssimos: 29% em
1960, 12% em 1970 e finalmente 4% em 1980!

Essa evolução positiva do nível educacional tem uma
série de implicações econômicas favoráveis, como por exem-
plo o aumento de produtividade e facilidade de adoção de
novas tecnologias, entre outras.

Em termos de religião, podemos afirmar que cerca de
28% da população sul-coreana segue os princípios do Budís-
mo. Essa percentagem é pequena se comparada, por exemplo,
com a verificada no Japão.O Budísmo tem como principais ca-
racter.Ísticaso apego à família e à comunidade e o respeito
à hierarquia.Por outro lado, 23% da população sul-coreana
segue os princípios da religião Católica, o que é um número
elevado por se tratar de um país asiático.
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1.3 História
J

Tradicionalmente a China costumava dominar a Coréia e
seu comércio, mas quando o Japão começou a se modernizar
depois da Restauração Meiji, "este tornou-se mais poderoso e
começou a exercer maior influência sobre aquele país. Em
1876 a Coréia não pôde resistir às pressões militares do
Japão para abrir seu comércio e assinou um tratado comer-
cial em Kang-Wha. Outros países como os Estados Unidos,
Grã-Bretanha, China, Alemanha, Rússia, Itália e França fi-
zeram o mesmo, assinando tratados semelhantes.

No final do século,XIX, várias potências estrangeiras
lutavam para obter maior inflência sobre a Coréia. Entre-
tanto, as vitórias decisivas do Japão na Guerra Sino-Japo-
nesa (1884-85) e na Guerra Russo-Japonesa (1904-05), deram
ao Japão certa preponderância no Extremo Oriente. O domínio
japonês sobre a Coréia intensificou-se e em 1910, o Japão
oficialmente anexou a península coreana, tornando-a uma co-
lônia japonesa.

Durante o período colonial (1910-45), o governo in-
troduziu uma série de novas instituições econômicas e so-
ciais, além de construir uma infraestrutura agrícola e so-
cial. Um grande número de coreanos absorveram experiência
industrial e receberam educação em escolas modernas.
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Esse é um ponto importante a ser ressaltado: o legado
educacional japonês. A grande herança dos japoneses foi a
de elevar o nível educacional de sua ex-colônia.

Como conseqüência, a Coréia foi capaz de obter altas
taxas de crescimento, tanto no setor agrícola como no setor
industrial.

Entretanto sua economia foi estruturada pelas forças
coloniais para servir aos interesses japoneses. Assim, o
comércio coreano daquela época era caracterizado pela ex-
portação de bens primários como arroz e minério"se pela im-
portação de bens manufaturados do Japão. A maioria do capi-
tal físico das fábricas e boa parte das terras pertencia
aos colonizadores.

Com a derrota japonesa na 2a. Guerra Mundial, a Pe-
nínsula Coreana foi libertada do domínio nipônico (1945) e
posteriormente dividida em duas partes distintas (Norte e
Sul), tendo como marco divisório o paralelo 38. Em 1948 uma
resolução da ONU cria a República da Coréia (Coréia do
Sul) .

Os sul-coreanos foram governados e conduzidos pelas
forças americanas e seus comandantes na segunda metade da
década de 40. Entre as medidas mais importantes implementa-
das pelos americanos neste período, podemos citar:
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1 -A redistribuição das terras outrora possuídas

pelos japoneses. Essa medida implicou em uma dramática des-

concentração da posse da terra, o que contribuiu para uma

melhora acentuada na distribuição da renda.

Jeffrey D. Sachs, em pelo menos três artigos (1), co-

loca as importantes implicações que uma melhor distribuição

de terras, e consequentemente de renda, tem sobre a políti-

ca econômica.

Com uma classe de pequenos e médios proprietários ru-

rais numerosa, há uma tendência menor por parte dos diri-

gentes em se adotar políticas populistas (como déficits or-

çamentários elevados e/ou taxas de câmbio irrealisticamente

valorizadas). Essas por sua vez, foram, e são ainda, práti-

cas comuns na América Latina.

Isso ocorre porque a distribuição da terra é muito

desigual nos países latino-americanos" o que faz com que um

grande número de agricultores despossuidos afluam para as

grandes cidades. Os governos destes países, procurando evi-

tar uma convulsão social, ficam ansiosos por aliviar a mi-

séria nesses grandes bolsões de pobreza. Assim, recorrem

ao aumento dos gastos públicos, o que acaba por levar ao

aumento do déficit do governo.

(1) Sachs, J,D, : "External Debt and "acfoecoRolic Performance in Latin America and East
Asia", Brookinqs Papers on EcoRolie Activity, vol. 2, pp: 523-574, 1985. .

_____ : "Confiito Scci al e Pol it ir as Popul istas na Am~rica Latina"; Revi~.ta de
Econolia Política, vaI. 10, no, 1 1371, pp: 5-29, janeiro-ffiar~o!1990.

_____ : "Poiiticas COf;,ercia!e CH!bia! em Programas de Ajustammto Voltadas para
o Crescimento", Revista de Economia Política, vai. 8, no. 2, abril-junhoí198B.
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Uma medida comumente adotada é a de tabelar e/ou ofe-
recer os produtos agrícolas a preços reduzidos para as po-
pulações mais carentes das cidades, o que acaba por inibir
a produção agropecuária. Outra forma de penalizar o setor
agropecuário exportador, é deixar o câmbio se apreciar, o
que na prática significa um imposto implícito sobre as re-
ceitas de exportação. Além de taxar os latifundiários, o
que por si só tem forte apelo popular, essa medida ainda
tem impactos positivos a curto prazo sobre a taxa de infla-
ção (ainda que sejam temporários, não sustentáveis).

2 - Foram realizados amplos programas de alfabetiza-
ção, trazendo uma série de efeitos benéficos para a Coréia
do Sul.

Em 1950, a Coréia do Norte lançou ataques sucessivos
à parte meridional da Península, quase conquistando-a por
completo, não conseguindo seu intúito devido apenas à ajuda
de tropas norte-americanas baseadas na região.

No final da Guerra da Coréia, em 1953, as linhas
fronteiriças entre as duas Coréias, praticamente não se al-
teraram, continuando o paralelo 38 como linha principal de
referência.

A situação econômica da Coréia do Sul, neste período,
era calamitosa:
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- dez milhões de pessoas haviam perdido suas casas;

- aproximadamente 415.000 pessoas foram mortas;

- a renda per capita se aproximava à dos países afri-

canos.

Depois da Guerra, a Coréia do Sul passou a ser gover-

nada por um sistema autoritário, no qual o presidente con-

centrava poderes quase absolutos. Somente em 1987, ou seja,

depois de quase 35 anos, os sul-coreanos .voltaram a l:'eali-

zar eleições para escolher seu presidente.

Esse fato tornou-se um marco para a instalação um
sistema mais democrático na parte sul da Península.

o primeiro período ditatorial (1953-60) foi enca eça-

do pelo Coronel Syngmam Rhee. Essa fase da história~ foi
tI

marcada pelo envio de ajuda financeira massiva vinda dâ Eu-

ropa Ocidental e principalmente dos Estados Unidos, e~ pela

presença das forças da ONU na área. O Sr. Rhee prpcurou

combater a escassez de divisas a que estava eubme t í.dó
I
•

seu
país, adotando uma estratégia de substituição de importa-

ções. Havia uma ampla restrição às importações de todos os

tipos e uma taxa de câmbio persistentemente ve Lor-Lz ada, Es-

sa última política era também uma estratégia para se
guir um volume maior de moeda estrangeira das

conse-
Itropas da

ONU, quando da conversão para a moeda local, o Won.
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o sistema montado pelo Coronel Rhee dava espaço para

o aparecimento da corrupção e do favorecimento. O governo,

por exemplo, concedia licenças a determinados grupos empre-

sariais para ilnportar mercadorias com exclusividade. Com

isso, tais grupos auferiam grandes lucros na revenda e/ou

na produção e posterior comercialização de bens que neces-

sitavam de matéria-prima importada para serem produzidos.

Foi a partir de então que germinaram as estreitas ligações

do governo com os grandes grupos empresariais privados, os
chamados "Chaebols".

O Coronel Syngman Rhee foi forçado a renunciar em

1960, depois de uma revolta estudantil. O novo governo, li-

derado por Chang Myon, esvaiu-se em Maio de 1961, depois de

um bem-sucedido golpe militar, liderado pelo General Park

Chung Hee. Este, por sua vez, permaneceu no poder até 1919,

quando o General foi assassinado.

Sob o comando do General Park, a Coréia do Sul passou

de uma estratégia que priorizava a substituição de importa-

ções para uma que promovia ativamente as exportações. Essa

transformação não foi apenas uma questão de mudança de en-

foque e/ou de governo, mas uma questão de necessidade. Isso

porque os Estados Unidos anunciaram que iriam cortar paula-

tinamente sua ajuda para aquele pais. Para substituir as

divisas que deixariam de vir sob a forma de ajuda humanitá-

ria, a Coréia do Sul deveria procurar outra fonte: as ex-
portações.
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Deu-se início em 1962, ao primeiro de uma série de
Planos de 5 Anos, os quais caracterizaram o período do Ge-
neral Park. O governo procurava atingir as metas pretendi-
das através da intervenção nos mercados financeiros das
mais diversas formas, com subsídios e via parceria com os

grandes grupos privados.

O Quadro I, nos apresenta os principais objetivos
perseguidos pelos 4 Planos de 5 anos da era Park e o 50.
Plano, do governo que sucedeu à ditadura do General.

Os Planos em geral foram bem elaborados e implementa-
dos (o que é o mais importante). O sucesso foi tamanho, que
a sistemática dos Planos foi continuada e ainda hoje se
concebem tais instrumentos de ação governamental.

Esses Planos foram em grande medida, bem-sucedidos.

Isso porque:

a) O governo tinha em suas mãos uma série de instru-
mentos para a efetiva implementação dos Planos. A pervasiva
influência estatal nos mercados financeiros foi um dos
principais meios utilizados. Por exemplo, uma parcela sig-
nificativa dos empréstimos disponíveis no sistema bancário
oficial, era especificamente destinada aos setores econômi-
cos priorizados. Isso fazia com que os demais segmentos ti-
vessem que recorrer a instituições financeiras não ofi-
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QUADRO 1

Principais Objetivos dos Planos de 5 Anos

PLANOS (PERIDO)
_·_ •••••• _ •••••••••• M ••••• __ •••• _ ••••••••••••••••••• __ ••••••••••••••••• _ ••••••• _ ••••••••••••••••• , __ ••••••••••• _ •••••••• _ ••••• __ ~ •••••••••••••••••••••• _ •• _ ••••••••••• _ •••• __ •••••• __ ••• __ •••• ~ __ •••• _ •••• _ ••••• __ ••• _ ••••••••• ••• __ •••••••••• __ •••••• _ ••••• _ •••••• __ •••••••• _ •••

OBJETIVOS

_.___.__._--__._-_.__-.._ _ _____..+ _ _ _--.__.__._--_._.._._..- _._-__.___._----_.._._-_ _--_.-
1 PLANO (196~-66) I Enfase nas indústrias básicas pa-

Ira substi tuiç:~o de importaç:Oes e
expans~o do capital social.

-_.._-_/ __..__ ___--_._-+--._-_._--_._ .._.._-_. __.._. ____-- .._..__.._-_.----'-'--"
2 PL~NO (1967-71) I Industrializa~~o Orientada para

. I Exportaç:Oes ~om ênfase na produ-I ç:~o de manufaturas leves (inten-
sivas em m~o-de-obra) •

3 PLANO (1972-76)
............ - ..__ ..........•.........• --_._ ...__ ._._.__ ...-.._--- ._-------- ....•_._._- .._ .._--_ ...__ ._--._-_ ...._--_ .._---_.---.--.'_. __.-

_ _--- __ __ _-._ _-.

Desenvolvimento do setor
crescimento econômico
e estabilidade.
Aprofundamento da industrializa-
ç:~o com a promoç:~o das Indústrias
Pesada (Heavy) e Quimica (Chemi-
cal).
(H.C. Industries) •

rural
balanceado

.~--t ..-.-..--- ....._---.----.--.---. ---- ..--..__. ....__

4 PLANO (1977-81)

5 PLANO (1982-86)

Inicialmente continuava enfati-
zando a promoç:~o das "HC Indus-
tries".
De 1978/79 em diante mudanç:a de
foco para a reestruturaç:~d indus-
trial e estabilizaç:~o de preç:os.

-_ .._ _._--_._-_._._._._._----_ .._._._-_ _---_. __ _- _-_._ _._.

Originalmente priorizava a esta-
bilizaç:~o econômica, dada a ex-
pectativa de condiç:Oes internas e
externas desfavoráveis.
O Plano Revisado (1984-86) mudava
o centro de atenç:~o para a dimi-
nuiç:~o da intervenç:~o estatal~
incluindo a liberalizaç:~o comer-
cial e financeira.

Fonte: Ministério das

_ __ .__ ._ __ ..__ _ .._ __ _----_ .._---_ _----_ _----. _.__ ._---_ ..•..._ _--_ .._--- _-_._--

StatisticFinanç:as, Economic
Vearbook, vários númerosc
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ciais, em mercados paralelos pouco organizados, o denomina-
do "curb market". Os juros cobrados nos empréstimos rea-
lizados por estas instituições eram muito maiores do que
aqueles prevalecentes no sistema bancário oficial.

Também o governo se utilizava de empréstimos a ju-
ros mais baixos (subsidiados) para estimular os setores ex-
portadores. Esse esquema teve início em meados da década de
60 e contínuou até o início dos Anos 80.

b) O governo e o setor privado, em especial os "CHA-
EBOLS", tinham e ainda tem uma relação bastante estreita,
o que facilita a consecução dos objetivos traçados.

c) O sistema político por ser autoritário e centrali-
zado (até 1987) e pelo fato do aparato estatal ser bastante
amplo e robusto, faziam com que uma possível retaliação
fosse bastante temida por aquelas empresas, ou setores, que
ousassem ir contra as metas traçadas.

d) A Coréia do Sul conta com uma burocracia bem-es-
truturada e que realizava revisões periódicas dos Planos
propostos. Essa característica dava aos Planos flexibilida-
de e realismo, o que era muito importante face ao ambiente
político-econômico sempre em mutação.

O período do General Park pode ser subdividido em
três fases.
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A primeira delas que vai do início do seu governo,
por volta de 1961, até o final da década de 60. O governo
unificou o câmbio (1961), passando a adotar uma política
cambial mais realista desde então. Além disso, abriu a eco-
nomia para as importações (principalmente a partir do pe-
ríodo 1965-67), rompendo, dessa maneira com a estratégia
anterior de substituir as importações. Os setores exporta-
dores foram também incentivados via subsídios como emprés-
timos a juros reduzidos e isenção de impostos nos produtos
importados utilizados na confecção de mercadorias para ex-
portação (sistema de drawback).

A estratégia de incentivar o crescimento econômico
via promoção das exportações foi bem-sucedido, na medida em
que permitiu à Coréia do Sul usufruir de elevadíssimas ta-
xas de crescimento do PNB, rompendo os limites estreitos
impostos pelo seu mercado interno.

Até o final da década de 60, o PNB e as exportações
cresceram bastante e a inflação manteve-se em patamares ra-
zoáveis (entre 10% e 20% ao ano).

Apesar do crescimento notável das exportações, o qual
alavancou o crescimento econômico que, por sua vez, permi-
tiu uma elevação da taxa interna de poupança, o Déficit em
Conta Corrente não foi eliminado. Muito pelo contrário. Es-
te elevou-se para mais de 8% do PIB nos anos de 1968/69,
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fazendo com que a Coréia do Sul tivesse que recorrer cada

vez mais ao endividamento externo. Com isso, os indicadores

referentes à dívida externa se deterioraram de forma preo-
cupante.

A segunda fase do período do General

dificuldades,

Park

oriundas(1970-1972), coincide com anos de

especialmente do campo externo, devido à crescente carga

que a dívida externa sul-coreana impunha sobre sua econo-

mia. E como agravante, os termos de troca pioraram para a

Coréia no final dos Anos 60 e início dos 70.

o governo, de acordo com o FMI, desvalorizou paulati-

namente o Won durante 1970-72, além de restringir a políti-

ca monetária. O Déficit em Conta Corrente caiu significati-

vamente neste período, atingindo 3,5% do PNB, tão somente,

em 1972. O serviço da dívida externa em relação às exporta-

ções caiu sensivelmente entre 1970 e 1972 atestando o su-

cesso das políticas adotadas (ver Tabelas 3 e 4).

Essa evolução preparou o terreno para um novo período

de crescimento acelerado da economia.

De 1973 a 1978 a economia da Coréia do Sul entra em

um novo período histórico denominado "Big Push". Essa fa-

se do desenvolvimento sul-coreano será analisada com deta-

lhes no próximo capítulo, portanto, nos restringiremos a

traçar suas principais características.
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TABELA 3

Indicadores da Carga da Divida Externa~ 1966-86
(em pOt-centagem)

ANO DIVIDA!
PNB

SERVIÇO!
PNB

SERVIÇO!
EXPORT.

RESERVAS I
DIVIDA

.__ __ _ __ _ ....................••......•.... _ __ _ .., - - _ _ _ __ ._-_ _ ...•" _ _ ..............•••.•.••..........••.•.__ .__ __ _ ....•.- __ .- .

1966 10,,7
1967 15~1
1968 22,9
1969 27,2
1970 28,7
1971 31,2
1972 34,0
1973 31,5
1974 32,0
1975 40,5
1976 36,7
1977 33,8
1978 28,5
1979 32,5
1980 45,0
1981 48,0
1982 53, ~,
1983 53,1
1984 52,3
1985 46,8
1986 40,8

O~4 "":!' .r:t 60,6._I,~
0,8 5,4 ~14,3
0,9 8,6 32,6
1,5 18,5 30,7
~ ~ 21,0 26,1._., -:»

3,6 18,7 18,4..,..
" 14,8 20,6...:"51'-

4,5 14,4 25,7
3,8 14,4 17,8
4,1 12,1 18,3
4,0 11,1 28,1
4,2 13,9 34,0
4,6 16,3 33,2
5,1 16,0 27,8
6,9 18,5 24,0
8,2 20,1 21,1
8~2 20,6 18,7
7,6 18,8 ;1-6,8
8,3 20,4 17,7
8,6 21,7 16,5

10,0 22,7 17,9

Fonte: Ministério das Finan~as

15-A



TABELA 4

Principais Indicadores Econômicos do Período 1964-1973

•• ··_····_··_-_······ __ ••• __ ····_ •• • •• ·_ •••••••••• M •••• _ ••••••••••• _ ••••• __ ._ ••• _ •••••••• _ ••• _ ••••••••••• _ ••••••• _ •••••••••••••••••••• _ •••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _.... .._ ••• _ •••••••••••••••••• _ •• _ •••• _ •••••••••• _ ••• _............. • •• _ •••••• _._ •••••••••••••••••••••

19641 1966/ 1968 1970 1971 1972 1973
1965 1967 1969

•• _ ••• _._ •••• _ •• _ ••• - ••• _ ••••••••••••••••••• _ •••••••••• _ •••••• _ ••••••••••• _ ••••• _ •••••••••••• _ •• _ •• _ •• - ••••••••••••••••• __ ••••••• _ •• _ ••••••••••••• _ ••••• _ ••••••• _ ••••• _ •••••••••••••• ---.---- ••• , •••• - ••••••••••••••••• - •••••••• • __ •••• •• •••• •• •• •••••••••• M_ •• ' •••• , •••• , ••• _ ••••••••••••••• _.

Taxa de crescimento do PNB 7.7 9.7 12.3 9.7 9.1 14.0
Ta~a de crescimento das exporta~ôes 42.1 35.4 39.5 34.2 27.8 9fL6

Infla~~o (índice de pre~os ao consumidor) 18.1 11.0 15.5 15.9 13.5 11.7

Conta Corrente (como porcentagem do PNB) 0.3 -3.7 -B~4 -7.7 -8~9 -3.5 -2.3
Investimento Fixo (COlO porcentagem do PNB) 15.0 'il\ li.!V."=t 23.2

Poupania Doméstica (como porcentagem do PNBI 14.2 17.0 20.B 18.6 16.2 24.1
Taxa de crescimento do M2 61.7 66.7 27.4 20.8 33.8 36.4

Déficit Orçamentário (como pDrcentagem do PNB) 1.6 4,6 1.6

Taxas de Crescimento:

- Salários Nominais 20.3 19.9 30.6 26.9 16.2 13.9 18.0
- Salários Reais 1.6 8.1 16.9 9.3 2.4 2.0 14.3

Produtividade do Trabalho:

- Valor Adicionado 2.9 3.9 13.3 22.3 13.9 5.0 5.0
- KPC Indice 1 13.2 10.9 23.2 12.7 9.6 8.8 8.8
Termos de Troca 84.6 97.1 101.0 100.0 99.2 98.7 93.7
Taxa Real de C~mbio Efetiva 116.7 104.3 98.0 100.0 105.6 114.1 132.5
\rIon/Dólar 263.0 269.0 282.0 310.6 347.2 392.9 398.3
--- _ _ ~ .•..~_ __ ._-_ _ _ _-_ .._--_ _ _ _._ _._ -._._-- .._-_ _-- _ _ .._ .._ _ .._._._ _.__ ......•. _ _ _ ..............• _.__ .•....•.. _ _ .

Fonte: Economic Planning Board, Major Statistics of Korean
Economy, review issues, e Bank of Korea, Economic
Statistics Yearbook.

1 Dados da Korea Productivity Center, produ~âo por traba-
lhador.
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o "Big Push" (1973-78) foi uma estratégia de desen-
volvimento adotada pelo governo, visando o aprimoramento da
industrialização do país e, dava prioridade à promoção das
Indústrias Pesada e Química.

Devemos conhecer as circunstâncias prevalentes na
época, para melhor compreendermos a escolha feita pelas au-
toridades sul-coreanas. Podemos destacar dois pontos:

1 - O governo Nixon anunciou no início da década de
70, que restringiria gradualmente as posições militares
americanas baseadas na Península. O governo do General
Park, a partir de então, entendeu que seu país deveria mu-
nir-se de um sistema próprio de defesa. Para isso, a Coréia
do Sul deveria desenvolver os ramos industriais químicos e
pesados, a fim de formar a base para a produção de bens e
equipamentos militares necessários.

2 - Em segundo lugar, a situação no mercado de traba-
lho houvera mudado bastante, entre o início dos Anos 60 e
70. A farta oferta de mão-de-obra, característica da década
de 60, já não existia no início da década seguinte. A es-
tratégia de desenvolvimento baseada na exportação de manu-
faturas leves, trabalho-intensivas, foi tão bem-sucedida,
que foi capaz de absorver um grande contingente de traba-
lhadores, ao mesmo tempo em que os salários reais iam se
elevando.
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Portanto, o governo sul-coreano avaliou, corretamen-
te, que seu país teria sérios problemas à frente se conti-
nuasse adotando a mesma estratégia. Isso porque a Coréia do
Sul, com o aumento do custo de sua mão-de-obra, e com a
crescente escassez desta, tornar-se-ia cada vez menos com-
petitiva nos mercados internacionais de bens trabalho-in-
tensivos. Então, eis aqui mais uma razão para o governo
sul-coreano ter optado por uma industrialização mais capi-
tal-intensiva.

Pouco depois de adotada e formalizada a nova estraté-
gia no Terceiro Plano de 5 Anos (1972-76), o ambiente ex-
terno mudou radicalmente com o 10. Choque do Petróleo
(1973-74). O governo do General Park insistiu nos novos ru-
mos de sua política econômica, .apesar da situação adversa,
mantendo em patamares elevados os níveis de investimento.
Para tanto, tiveram que recorrer a empréstimos externos,
aumentando seu endividamento, para fechar o "Gap" de re-
cursos (taxa de poupança < taxa de investimento), o que se
refletia em um elevado Défici.tem sua Conta Corrente: cerca
de 10% do PNB ao ano, em médi.a,para o biênio 1974-75!

O período 1976-78 foi marcado pelo "boom" da econo-
mia sul-coreana, com o PNB crescendo mais de 10% ao ano.
Esse desempenho é devido à retomada vigorosa das exporta-
ções, explicada pela recuperação econômica dos países mais
desenvolvidos, pelos lucrativos contratos obtidos no Orien-
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te Médio e pelos ganhos nos termos de troca. Além disso, a

política monetária nesta fase, mostrou-se bastante generosa

e expansiva, o que também influenciou positivamente o cres-

cimento econômico.

Entretanto, no final do período do "Big Push", uma

série de distorções tornaram-se cada vez mais evidentes:

a) A ênfase demasiada dada aos setores industriais

pesado e químico, fez com que sobrassem menos recursos para

os outros setores econômicos. As indústrias leves, por

exemplo, ficaram em evidente desvantagem em relação aos

seus competidores externos. Como agravante, o câmbio ficou

congelado desde dezembro de 1974 até o início de 1980, tor-

nando os produtos sul-coreanos menos competitivos em rela-

ção à concorrência. Como conseqüência, a taxa de crescimen-

to das exportações caiu gradualmente, de mais de 50% ao ano

em 1976, para cerca de 18,4% ao ano em 1979.

b) A economia sul-coreana estava em um claro processo

de superaquecimento, com os salários reais crescendo acima

dos níveis de incremento da produtividade. A política mone-

tária, por sua vez, era decididamente expansiva, acomodando

esses aumentos dos custos salariais (ver gráficos 1 e 2).

o resultado era o aumento da inflação.
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c) o governo permitia que apenas as empresas com de-

sempenho comprovadamente melhor, pudessem ingressar nos no-

vos e promissores segmentos escolhidos para serem promovi-

dos. Isto posto, os já gigantescos "Chaebols" apodera-

ram-se de boa parte dos recém-implantados setores. E, por-

tanto, foram esses grandes grupos privados que mais se be-

neficiaram com os subsídios e proteção governamentais con-

cedidos, originalmente, para que a Coréia do Sul desse um

passo à frente em seu desenvolvimento. Essa evolução dos

fatos resultou em uma maior concentração industrial e de

renda, gerando uma inquietação social.

Os dirigentes governamentais reconheceram essas fra-

quezas e mudaram o enfoque das políticas adotadas, revisan-

do em 1978-79 o 40. Plano de Cinco Anos (1977-81). Priori-

dade foi dada para a reestruturação industrial e para a es-

tabilidade dos preços.

Em 1978-79 o governo sul-coreano adotou medidas efe-

tivas para abrir o mercado para as importações, visando

atingir ao mesmo tempo os dois novos objetivos traçados.
:\'

Lançou-se em 1979 o CSP (Comprehensive Stabilization

Plan), que deveria servir de base para que as autoridades

econômicas buscassem mais efetivamerite a meta da estabili-

zação inflacionária.
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As politicas fiscal e monetária foram sensivelmente
restringidas em 1979, dando inicio aos primeiros esforços
governamentais no sentido de obter a estabilização econômi-
ca interna e externa. O assassinato do General Park, que
criou um clima de instabilidade, e os primeiros efeitos do
20. Choque do Petróleo, que foram totalmente internaliza-
dos, influiram de forma negativa, impedindo melhores resul-
tados no campo econômico.

Somente em 1984, quando a inflação atingiu o nivel
baixissimo de 2,3% ao ano e o Déficit em Conta Corrente
restringiu-se a 1,7% do PNB, é que a Coréia do Sul logrou
obter a tão almejada estabilização econômica.

O periodo que data de 1979 a 1984, é critico e divi-
sor na história econômica sul-coreana, uma vez que muitos
paises em desenvolvimento, como o Brasil, não conseguiram
sair do atoleiro a que foram lançados com o 20. Choque do
Petróleo, a escalada dos juros internacionais e com a crise
da Divida, após o anúncio da moratória mexicana. Diferente-
mente, a Coréia do Sul foi capaz de sobrepujar todas essas
adversidades.

Portanto, especial atenção será dada na análise dos
fatos que se sucederam na fase compreendida entre 1979 a
1984. Esse periodo será subdividido em três fases distin-
tas ...
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A primeira delas, 1979-80, é caracterizada por cres-

centes dificuldades econômicas e políticas que, levaram

aquele país próximo ao caos.

Já no biênio seguinte (1981-82), houveram avanços ex-

tremamente importantes no combate à inflação, na retomada

do crescimento e no ajuste externo. O governo utilizou-se

de políticas fiscal e monetária expansivas para impulsionar

a economia, além de adotar uma estratégia cambial realista.

No último sub-período (1983-84), as autoridades eco-

nômicas adotaram uma política fiscal-monetária restritiva e

uma taxa cambial bastante competitiva (leia-se desvaloriza-

da), bem ao paladar do FMI. Os resultados são extremamente

positivos, preparando a Goréiado Sul para um novo "boom"

econômico.

Em 1985 a economia sul-coreana diminuiu seu ritmo de

crescimento, principalmente devido à desaceleração do cres-

cimento dos países mais desenvolvidos, o que fez com que a

taxa de crescimento das exportações da Coréia do Sul atin-

gisse parcos '3,6% ao ano.

O ano de 1985 foi também muito importante, pois marca

o início do 'processo de grande valorização da moeda japone-

sa, o Ien. Após uma reunião do Grupo dos 7 (G-7), o qual

reuniu os líderes das potências mais desenvolvidas do glo-

bo, ficou decidido que, como forma de diminuir os crescen-
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tes saldos comerciais japonenses com os Estados Unidos e

com a Comunidade Econômica Européia, o Ien devia ser valo-

rizado. Isso faria com que as exportações do Japão se tor-

nassem menos competitivas, além de estimular suas importa-

ções.

A Coréia do Sul beneficiou-se de inúmeras maneiras da

valorização do Ien.

As exportações sul-coreanas que competiam diretamente

com as japonesas, como por exemplo as realizadas pela in-

dústria automobilística, foram grandemente alavancadas. As

vendas externas da Coréia do Sul se colocaram em uma posi-

ção mais favorável em termos de preço em relação à concor-

rência nipônica.

Muitas indústrias japonesas asfixiadas com a valori-

zação do Ien, buscaram aumentar sua produtividade e dimi-

nuir seus custos para readquirir uma posição competitiva

nos mercados internacionais. Para tanto, começaram a buscar

fornecedores que lhes ofertassem os componentes de que ne-

cessitavam para montar seus produtos, a preços mais vanta-

josos. Os tigres asiáticos e mesmo os países do sudeste da

Asia, que ainda estavam engatinhando em seu processo de in-

dustrialização, se beneficiaram bastante desta evolução dos

fatos. A Coréia do Sul já tendo uma base industrial bastan-

te razoável em meados dos Anos 80 e se colocando em uma po-

sição estratégica vantajosa, geograficamente muito próxima
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ao Japão, pôde conseguir um maior volume de encomendas de
componentes intermediários, realizados pela indústria japo-
nesa.

Assim, de 1986 a 1989 a economia sul-coreana entra em
~~estado de graça". Cresce a taxas superiores a 10% ao
ano, com inflação baixa e sob controle e com superávits em
sua Conta Corrente.

Desta maneira, a Coréia do Sul pôde diminuir também
sua dívida externa.

Essa evolução positiva dos indicadores macroeconômi-
cos sul-coreanos no período 1986-89, deve ser também credi-
tada ao fato de que as autoridades daquele país se recusa-
ram a valorizar o Won em linha com a valorização do Ien.
Isso impulsionou as exportações e o cr.escimentoeconômico.

Com a economia indo de "vento em popa o processo
de democratização do país foi facilitado. Em junho de 1987,
realizaram-se eleições para a escolha do Presidente, sendo
as primeiras na história moderna da Coréia do Sul.

Os sul-coreanos optaram em sua maioria pelo Sr. Roh
Tae Woo, um general aposentado e amigo íntimo do então pre-
sidente Chun Doo Hwan. O Sr. Roh beneficiou-se de uma divi-
são dos oposicionistas para vencer a eleição. As políticas
adotadas pelo novo presidente continuavam em grande medida,
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o que já vinha sendo realizado. Não houve, assim, grande
ruptura, o que de certa maneira facilitou a consolidação do
processo democrático. O recém-empossado mandatário, era pa-
latável aos ainda influentes militares.

As crescentes pressões internacionais com relação aos
superávits comerciais sul-coreanos, fizeram com que as au-
toridades econômicas seguissem uma política cambial menos
agressiva, permitindo a valorização paulatina do Won. Como
resultado, a Balança Comercial da Coréia do Sul deterio-
rou-se e "entrou no vermelho" entre 1990 e 1992.

As exportações diminuíram e o crescimento econômico,
literalmente "perdeu o fôlego".

Como reflexo deste quadro de gradual deterioração dos
indicadores econômicos, os sul-coreanos optaram por um lí-
der oposicionista, o Sr. Kim Young Sam, para dirigir os
destinos da nação nas eleições de 1992. O Sr. Kim tomou
posse nos primeiros meses de 1993 e ainda é cedo para se
realizar qualquer avaliação das diretrizes adotadas pelo
novo governo.
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1.4 Economia

Este segmento será dedicado à análise de determinados
elementos presentes na estrutura econômica sul-coreana, que
nos serão de grande valia posteriormente, na avaliação cri-
tica da experiência de estabilização da Coréia do Sul.

o primeiro aspecto a ser ressaltado é a relação de
forças: empresa-trabalhadores-governo.

Como foi citado anteriormente, há um relacionamento
próximo e estreito entre o governo e os grandes grupos pri-
vados, os "Chaebols~~. Estes se beneficiaram deste proces-
so de colaboração mútua e aumentaram, de forma crescente,
sua influência e participação sobre a economia sul-coreana.

Os diversos governos que se sucederam desde os Anos
50, promoveram um processo de oligopolização da economia
sul-coreana. A filosofia dominante era de que apenas empre-
sas de grande porte seriam capazes de competir no mercado
internacional. As exportações eram vistas como o único meio
pelo qual o pais poderia romper com os limites estreitos
impostos por um mercado interno diminuto e assim, acelerar
o crescimento econômico. Dentro deste contexto, era impres-
cindivel que o Estado colaborasse com os "Chaebols" de
todas as formas possiveis, inclusive tomando o partido des-
tes nas negociações salariais. Como conseqüência, o governo
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não hesitou em achatar os salários, seja para manter a com-
petitividade das empresas exportadoras, seja para combater
a inflação e assim garantir um minimo de estabilidade para
a realização de novos investimentos.

Em contraste, os trabalhadores na Coréia do Sul, en-
contravam-se em uma posição bastante frágil até, pelo me-
nos, meados dos Anos 80. As organizações sindicais pratica-
mente não existiam, inibidas e reprimidas pelas sucessivas
ditaduras militares que se sucederam no poder.

Principalmente em relação às indústrias exportadoras,
havia um controle governamental forte, pois temia-se a per-
da de competitividade nos mercados internacionais, em fun-
ção de possiveis greves e/ou aumentos excessivos nos custos
salariais unitários dos produtos exportáveis. Em função
desta politica, os salários no setor industrial, o qual
responde por grande parte das exportações sul-coreanas, fo-
ram mantidos extremamente baixos relativamente a outros se-
tores (ver Tabela 5). Esse fato, sem dúvida, elevou a ren--
tabilidade nos setores industriais exportadores, fazendo
com que um maior volume de recursos fossem drenados para
estes setores.

A Coréia do Sul teve muitos atritos com a OlT (Orga-
nização Internacional do Trabalho), por desrespeitar algu-
mas de suas normas. E para reforçar a idéia de que os tra-
balhadores não foram devidamente protegidos, basta citar o
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TABELA 5

Salários na Setor Industrial como Percentagem dos Salários
em Outros Segmentos da Economia, 1976

_ ......• _w __ .. ...•.. _ .. __ ._ .... _ ••.••••.• _ •...•.....••.. ,.••• _ •.•....•.••••••.•••••••••••..•. _ •••.••..•••.•....•..•...•• __ •..•....... _ •....•...........•••.•.•••• _ •...•.•••...•.•••........••. >fl ••• , ••••••• _ ••••••••••••••••••••• _ ••••• _ ••••••••••••••••••••••••• _ •• _ ••• _ ••••• _ •• ••••••••• _

OUTROS SETORES SALARIOS NA INDDSTRIA * 100 (EM X)
SALARIOS EM OUTROS SETORES

_ _-_ - __ _ _ __ ............••.._ .._ _ __ ._-_ _ _ _ _ ......••......_ -..•..................... __ ._ ..••................•...•...•........... _ .._- __ .._._ .._-
Eletricidade, Gás e Agua

Servi~os Financeiros e
Imobiliários 42,9
Servi~o Social e
Pessoal 52,5

Comércio, Hotéis e
Restaurantes 68,7
Minerafi;~o 78,2
Transporte e
Comunica~~o 80,4
..--"-~_H.._._ .._. .__ ..__ ._. __ _ ._." .."._. ..". ._. _ .. ._ _

Fonte: Economic Planning Board, "Major Statistics of Kore-
an Ec.onomy", 1986.
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fato de que em principios dos anos 80, a carga semanal mé-

dia de trabalho era de cerca de 53 horas (!) segundo a OIT.

Por todas essas evidências, conclui-se que os traba-

lhadores estiveram ã mercê dos interesses governamentais e

dos setores industriais exportadores .

.A Coréia do Sul experimentou per iodos inflacionários

como conseqüência do 10. e 20. Choques do Petróleo. Entre-

tanto, tão logo seus efeitos foram absorvidos, a taxa de

variação dos preços voltava a declinar.

Estes fatos corroboram com a idéia de que, a inércia

não é um dos fatores mais importantes na explicação da in-

flação sul-coreana, não existindo uma resistência maior pa-

ra que haja a desinflação (ver Tabela 6).

Por outro lado, como a própria evoluçâo

após os dois Choques do Petróleo comprova,

da inflaçâo

os choques de

custos tiveram um impacto forte e direto sobre os preços.

Ao que tudo indica, o governo repassou os aumentos do preço

do petróleo para o consumidor doméstico. Dessa maneira, os

preços internos dos derivados de petróleo não foram manti-

dos artificialmente baixos, não havendo um subsidio impli-

cito ao seu consumo.
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TABELA 6

Inflaç~o durante e no periodo imediatamente posterior ao
Primeiro e Segundo Choques do Petróleo

Primeiro Choque do Petróleo (1973-74)

......_ _ ~._ __ ._ __ .._ _ ..- - __ - _ ...•._ - _ _ __ _ _ _._ .......•......... _-_._ _._-_ .._ - _ - _ _ _-_ __ .__ _ ..

ANOS INFLAÇ1!lO*
(EM 'lo)

..................... _-_ _ ...................................................•...... __ _-_ _ .._- _--_ __ _ _ - __ _ __ - _ _._--. __.- .

1973
1974
1975
1976
·1977

3,1
24,3
25,3
15,3
10,1

••••• _ •• _ ••••• _ ••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••• _ ••• _._ •••••••••• _ •• _-_ ••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••• _._ •• y •• __ .- ••••• _ ••••••••• _. __ ••• _- •• _._ •••••• _ ••••••••• _-_ ••••• __ •••• - •••••••• _ ••••••••••••••••••• __ ••••••••••••••••

* Indice de preços ao Consumidor

Segundo Choque do Petróleo

._ _- __ _ __ .__._._---.._--_ ..- -------....,; _ .._- ..__ ..__ ..__ .._-_ __ _ .._ _- _-_ _ _--_ -

ANOS INFLAÇAO*
(EM 'lo)

_ _--_._ __._-_.._ __ .._-_ _ ..__ .._ _-------._ ..- - _-_ .

1979 18~3
1980 2857
1981 21~3
1982 7,2
1983 3~4
1984 .., ç

L. !i ~_.

_ -._ _ __ _ _ _ _ _-._-_ ..__ _-_ -._ __ - _._ ..__ ..- _ ..-_._ _--_._._--_._---- _--_.-
Fonte: Bank of Korea, Economic Statistics YearBook, várias

ediçe:!es
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Em outras ocasiões, como foi o caso da abrupta ele-

vação dos preços agrícolas em 1980, devido à quebra da sa-

fra, o governo adotou a mesma atitude, ou seja, nào procu-

rou distorcer em demasia a realidade dos preços. E novamen-

te a inflação deu um salto, cqmo será visto no Capítulo 3.

Portanto, podemos afirmar que os choques de custos sào ine-

gavelmente importantes no entendimento da inflação coreana.

Os choques de custos podem ser representados por um

aunlento nos juros, impostos indiretos, nas margens de lu-

cro, no preço das matéria-prima ou uma maxidesvalorização

cambial,os quais afetam o nível de elevação dos preços. Os

diferentes choques terão, maior ou menor efeito inflacioná-

rio, dependendo de sua incidência no custo direto total.

A economia sul-coreana vem sendo, nas últimas déca-

das, posta à prova em diversos momentos, quando choques de

custos das mais diversas origens atingiram os seus alicer-

ces. Assim, ocorreu no Primeiro e Segundo Choques do Petró-

leo, nas maxidesvalorizações cambiais de 1974 e 1980 e no

choque agrícola de 1980. Podemos afirmar que, as autorida-

des daquele país souberam gerenciar a situação, de maneira

a contornar esses choques e recolocar a Coréia do Sul no

caminho do desenvolvimento.

A demanda por outro lado, influencia a taxa de infla-

ção, tendo efeito quando o nível de desemprego se reduz e

se aproxima do nível de pleno emprego. Nesta situação, os
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trabalhadores se encontram em uma posição privilegiada para
barganhar por melhores salários e as empresas procuram re-
passar os custos salariais mais elevados para os preços.
Com a economia aquecida, as empresas conseguem mais facil-
mente atingir esse objetivo.

Este segundo fator explicativo parece importante para
entendermos a escalada inflacionária na Coréia do Sul na
segunda metade dos Anos 70. A taxa de desemprego atingiu
indices historicamente baixos, e os salários nominais pas-
saram a crescer muito acima dos indices de inflação (geran-
do aumentos reais de salário, inclusive acima dos indices
de incremento de produtiv í dade-) , pressionando os custos,
que eram repassados total ou parcialmente para os preços.
Este quadro apresentou-se com maior intensidade entre 1976
e 1978, com sinais claros de que havia um superaquecimento
da economia, a qual cresceu a taxas superiores a 10% ao ano
no periodo supra citado (ver Tabela 7).

No Apêndice, colocado ao final deste trabalho, apre-
sentamos ,de forma resumida, um modelo teórico baseado na
Curva de Phillips, com o qual se busca entender e represen-
tar a dinâmica da inflação na Coréia do Sul. O mode~o em
questão, leva em conta as condições de demanda da economia
e a situação prevalente no mercado de trabalho, assim como
possiveis ,choques de custos, estabelecendo-se uma relação
entre essas variáveis na determinação da taxa de inflação.
Esse arcabouço teórico nos será de grande valia na análise
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TABELA 7

Principais Indicadores EconÔmicos do Subperiodo 1976-1978

.•.•.•.. _ .. - •..• _ ••_ ••.••.••.••••.•..•• _ .••.•..•••.•.•.•..••••••••.••........• _ ···············_···_········ __ •· •..•.• N.. .•__ •••_•..•••..•••.•.•••.•..•.••••• _ •••••••.••.•. _ •.•• _ ••..•• _ •••••

ANOS 1976 1977 1978VARIAVEIS
..-- __ __ - _ _ _ --... . _.__ .........•.......... _ _ _ _-•.................... __ --._ _ _._ _ -.....•.......•.. _ _ _ _ __ ._ -

TAXA DE CRESCIMENTO
DO PNB (EM %) 13.4 10.7 11.0

15,3 10,1 14.4

3.9 3.8 7 '-.._ ••• j':'

16.8 21.5 17.4

34.7 33.8 3411;3

7.5 10.5 11.9

INFLAÇ~O (INDICE DE
PREÇOS AO CONSUMIDOR

TAXA DE DESEMPREGO*1
(EM %)

TAXA DE CRESCIMENTO
DOS SALARIOS REAIS

TAXA DE CRESCIMENTO
DOS SALARIOS NOMINAIS

TAXA DE CRESCIMENTO
DA PRODUTIVIDADE DO
TRABALHO (KPC*2 INDEX)

•••••••••• _ •••••• _._ ••••••• _ ••• _ ••••••••• __ •••• __ ._ •• H_ •• _ •• _. __ ~ __ ••• _._ ••••••• _ •••• ._ ••• __ ._ ••••• _._. ._ •••• ._ ••• _ ••••••• _ •••••••• •••••••••••••••••••••• _ ••••• __ •• _ •••• __ •• _ ••• _._ ••

Fontes; Economic Planning Board e Bank of Korea

* 1 Média Aritmética simples para o periodo
1963-1986:4.45%.

* 2 Fonte: "Korea Productivity Center"
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da experiência sul-coreana de estabilização (Ver Apêndice-
la.Parte).

Uma característica importante da economia sul-coreana
é a de que, a taxa de investimento vem mantendo-se em pata-
mares elevados, mesmo durante períodos de crise. Para fi-
nanciar estes investimentos, os sul-coreanos não exitaram
em recorrer, em maior ou menor grau, às fontes externas de
financiamento.

Por outro lado, não existem evidências de que a fuga
de capitais tenha atingido níveis significativos, contra-
riamente ao ocorrido em alguns países na América Latina
(ver Tabela 8). Portanto, não há razões para se crer que,
os financiamentos externos e a dívida externa acumulada pe-
la Coréia do Sul, tenha sido utilizada para financiar uma
fuga de capitais privados.

o governo, por sua vez, vem contribuindo positivamen-
te para elevar a taxa de poupança doméstica. Isso significa
que as despesas governamentais correntes vêm, de forma per-
sistente, colocando-se em um nível inferior à arrecadação.
O déficit público sul-coreano surge justamente porque o ní-
vel de investimento realizado pelo Estado, é maior do que o
nível de poupança obtido. Portanto, os financiamentos ex-
ternos realizados pelos sucessivos governos da Coréia do~'
Sul, foram canalizados para a concretização de investimen-
tos e não para a manutenção de despesas correntes excessi-
vamente elevadas (ver Tabela 10).
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TABELA 8

Estimativas de Fuga de Capitais em alguns Paises
em Desenvolvimento Selecionados

(em bilh~es de US$)

...._ _ __ .._-_ _ _- " •....•.•.•....•...... __ .., __ .__ ...........••....... _-_._ _ .._ - -...•............. _ _- _ __ _ , , _._ _ _-_ _-_ ........•.....-

ANOS
PAISES

1979 1980 1981 1982 1983 1984

••••••• _-_ ••• __ •• _-- ••••• _ •••••••• _ •••••••••••••••••••••• 0'0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••• " ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• __ ••••••• _ ••••••••••••••• _ ••• _ •• _ •• __ ••••••••• _ •••••••••••••••••• __ ••• _ •••••••• __ •• _._ ••••••••••• _ ••••••

ARGENTINA
BRASIL
COREIA DO SUL
MEXICO
FILIPINAS
VENEZUELA

1,3
-0,5
-1,1

0,0
3,0

2,0
-0,7
2,2

-0,1
4,8

4,5
-1,4
-0,8

2,6
1: "T..t.!i 9_a

7,6
1,8
0,5
4,7
0,0..,.. ....•
-.-'"',L

1,3
(),5

-0,7
9,3

-1,5
3,1

-3,4
4,0

-0,6
2,6
1,8
4,0

_._ _-_ _ - _ _.__ .__ - _ _- - _- .._ _ _----_ __ _--_ _ _- __ ._ __ __._ _ ........................................•........... - .

Fonte: Cumby, R. e R. Levich: "On the Definition and Mag-
nitude of Recent Capital Flight", NBER Working Pa-
per, n 2275, Cambridge, 1987.
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TABELA 9

Taxa de Poupan~a Doméstica, Poupan~a Governamental
e Déficit Público

"~'-"""""""""""""'-'-""'-' __ .._._ __ _ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ .._ _- _ -•...................•.•.....• _- _ .

ANOS
VARIAVEIS

1979 1980 1981 1982 1983 1984

............ _ _ _ ........••••.....•.••••........ - _ _._ .._ ..__ ._..__ _ , _ _ --_ _ .._ _ .._ _ _ _ _ - _ _ _ ..- .

TAXA DE POUPANÇA
DOMESTICA (% PNB) 28,78 22,92 22,74 23,58 25~39 27,55

•.............- _ _ _- _ _ _ _ _ _ _.- _ _._.-... . -_ ..••....•.... _._ __ _ _ - _.- _.

TAXA DE POUPANÇA
DO GOVERNO (X PNB) 7,00 5,99 6,46. 6,38 7,62 7,75

•......... _ __ •............. _ - _ .._ .._ _ _ _._-----_ .._-_ _ _ - _ _ _ _ _ _ .

DEFICIT PtJBLICO
(% PNB) 1,40 3~20 4,70 4~40 1,60 1,40
..__ _ _- _ .........•...................... - -._ -_ _-_._., __ ,'_ _ _ ,...................................................•....... _ ..........•.•..•....•............. _ _ ..............•. __ -._ _ - .

Fontes: Economic Planning Board, "Mayor Statistics of Ko-
rean Economy", 1986 e Bank of Korea "Flow of
Funds Statistics", 1984 .
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TABELA 10

Poupan~a, Investimento, Déficit em Conta Corrente
e Crescimento Económico em Anos Sel~cionados

......,..................... . _ ..............•• - ..•.......... _._ _ , _ _ _ __ __ ._ _._ _ _ _ ..__ _ _ _- .

ANOS
VARIAVEIS

1973 1974 1975 1976 1979 1980 1981

...... __ _ _ .............•..... _ _ - __ _ - ................................•......... __ _- _ _... . _._ __ .._.-._ - __ _ _ - _ _., _ _ .._ .

TAXA DE CRESCIMENTO
DO PNB (X) 14,1 8,5 6,8 13,4 7,0 -4;8

.................................................. , _..,-_ _ _ _ _-_ _ _ .._ _--- _-_ ..__ _ _ ...................•... , , __ _ _ .

POUPANÇA
(% PNB)
..........•..............•.. _-_ _..................................... . _............. . - _ _ -.._._ _ _ -- _ .._ __ __ ..__ _._ _ _-_ _- _ _ _ .

INVESTIMENTO
r x PNB) 23,2 25,6 25,3 24,4 33,2 32,3 28,7

., __ ..................•.•...••..•.•....•..•. _ - - _ _---- ..•..•............... __ _ -••.•.......••...... - _._ _ - _._. __ ........................................•..................... _ ..- _ _ _ ..•.. _.

POUPANÇA-
INVESTIMENTO

..•.••................•................. _ _ ...............•..............•..••......................•....•.....•........••.•.••.•.. __ .-............••._ _-_ _ __ _ ...•........•• _ _ _ _._- .._ .._ .

DEFICIT EM CONTA
CORRENTE (% PNB)

........ __ ..................•. - -.................................... ....•...........•.....••..•..................••.•.••..•.••._ _.__ _ _ _-_ _-_ __ _....................................... . _-- _ _.__ - .

Fontes: Economic Planning Board e Bank of Korea
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A divida externa foi basicamente contraida para fi-
nanciar patamares elevados de investimentos, o que não ge-
ria possivel contando-se apenas com a poupança doméstica. A
diferença entre o volume de recursos investidos, e o dispo-
nível internamente, teve como conseqüência, que a Coréia do
Sul incorreu em déficits em Conta Corrente. Estes, por sua
vez, foralufinanciados com empréstimos externos.

Pela Tabela 10, nota-se que, as autoridades sul-core-
anas não hesitaram em manter níveis elevados de investimen-
to, mesmo durante períodos críticos, como nos anos que se
seguiram ao Primeiro e Segundo Choques do Petróleo. Perce-
be-se que após estes fatos, houve uma desaceleração do
crescimento econômico, que acarretou uma redução na taxa
interna de poupança. Manter inversões elevadas nestes anos,
significava alargar ainda mais o "Gap" de recursos; e pa-
ra fechá-lo, os sul-coreanos recorriam ao mercado financei-

ro internacional.

Para darmos maior consistência à idéia de que a pou-
pança doméstica varia em função do comportamento do PNB,
vamos apresentar no Apêndice, de forma suscinta, um estudo
realizado porSusan M. Collins e Won-Am Park (Ver Apêndi-

ce-2a.Parte).

Os autores concluem que a taxa de poupança eleva-se
sobretudo quando há um aumento fora do comum da renda dis-
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ponível (que cresce de forma mais ou menos acelerada, de-

pendendo do crescimento econômico), e há desta maneira, um

aumento da renda percebida como transitória. Assim, em pe-

ríodos em que há um "boom~~ econômico, a taxa de poupança

tende a elevar-se acentuadamente, como foi observado em

1976, 1983 e 1986.

Constata-se desta forma, um verdadeiro círculo vir-

tuoso: um aumento da taxa de crescimento econômico, eleva a

taxa doméstica de poupança, o que diminui o déficit em Con-

ta Corrente e assim se expandem os horizontes para um novo

período de crescimento econômico acelerado.

Por outro lado, a variação da taxa real de juros mos-

trou-se pouco importante na explicação do comportamento da

taxa de poupança sul-coreana.
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1_5 Conclusões

Reunindo as três partes componentes deste capítulo,

temos uma visão mais clara do ambiente e dos fatores que

condicionaram a evolução econômica da Coréia do Sul.

Não contando com capitais e/ou terras férteis em

abundância, não houve muita alternativa para os sul-corea-

nos a não ser aproveitar ao máximo o fator mão-de-obra.

E para romper com as restrições impostas por um mer-

cado interno diminuto, a economia foi direcionada para o

exterior "outward looking", com grande incentivo às ex-
portações .

Depois de seguir uma estratégia de desenvolvimento

que privilegiava os setores exportadores de produtos mão-

de-obra intensivos, as autoridades tentaram dar um passo à

frente no desenvolvimento industrial no início dos Anos 70.

Isso se realizou através dos massivos investimentos

feitos nos segmentos industriais pesados e químicos, os

quais caracterizam o período conhecido como o "Big Push"

(1973-78). Este período será analisado de forma mais apura-
da no capítulo seguinte.

,
'I
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Essa mudança de estratégia teve como causas a cres-

cente escassez de mão-de-obra e a tentativa de dotar a Co-

réia do Sul de um sistema de autodefesa.

Vimos que o nível educacional dos sul-coreanos vem

crescendo de forma contínua, o que coloca o país em uma po-

sição privilegiada em termos de competitividade internacio-

nal. Trabalhadores melhor educados são capazes de produzir

com índices menores de erros e defeitos, além de estarem

mais aptos a assimilar novos processos e tecnologias.

o crescimento populacional vem sendo cada vez mais

contido, graças às campanhas governamentais e ao aumento do

nível de escolaridade. Mostramos que há evidências de que o

maior controle populacional possibilitou a obtenção de ta-

xas mais elevadas de poupança.

Outro ponto importante relativo ao fator trabalho, é

a fraqueza marcante dos sindicatos. O poder de barganha

destes mostrou-se reduzido face às negociações com os pode-

rosos "Chaebols" e com o Estado. A filosofia dominante

era de que o Estado deveria apoiar os "Chaebols", pois

concebia-se que somente empresas de porte elevado seriam

capazes de competir a nível internacional. O governo, desta

forma, considerava os grandes conglomerados privados como

meios necessários para se atingir as metas de exportação e

assim manter a economia crescendo a taxas elevadas. O go~

verno, via de regra, agiu firmemente em favor dos "Chae-
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boIs", arrochando os salários a título de manter a compe-
titividade dos setores exportadores e/ou de combater a in-
flação e desta forma manter um ambiente favorável a novos
investimentos

Os sul-coreanos não vacilaram e persistentemente re-
correram à poupança externa, para financiar os elevados pa-
tamares de inversão, característicos dos padrões asiáticos.
A poupança doméstica, até meados dos Anos 80, não foi capaz
de atingir um nível compatível com o investimento desejado,
especialmente em períodos de desaceleração e recessão eco-
nômica, nos quais a poupança doméstica tende a declinar.

O aparato estatal, bem-estruturado e contando com uma
organizada burocracia foi capaz de' montar e implementar
planos econômicos com destaque para os "Planos de 5
Anos". O governo concentrando poderes políticos absolutos
e tendo em suas mãos uma série de instrumentos econômicos
poderosos (o sistema financeiro sul-coreano, por exemplo,
era praticamente estatal, até o início dos Anos 80), pôde
fazer com que os objetivos planejados fossem atingidos.
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2. O PERIODO DE APROFUNDAMENTO INDUSTRIAL:
O ~~BIG PUSH"'-~

(1973 - 1978)
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2.1 Introdução

No início dos Anos 70, já não existia a abundância de
mão-de-obra que se verificava nos primeiros anos da década
de 60. Paradoxalmente, a estratégia de desenvolvimento ba-
seada na exportação de bens trabalho-intensivos foi tão
bem-sucedida durante os Anos 60, que levou ao seu próprio
desaparecimento. As diretrizes tomadas foram capazes de ab-
sorver um contingente crescente de trabalhadores, diminuin-
do assim a taxa de de'aempr-ego •

No mercado de trabalho constatava-se uma crescente
procura por trabalhadores, encontrando, de outro lado, uma
oferta de mão-de-obra que já não crescia na mesma velocida-
de que outrora. Assim, os salários reais não pararam de
crescer durante toda a década de 60 e início dos Anos 70.
Os oustos salariais unitários tendiam a elevar-se oada vez
mais, dada a oresoente esoassez de mão-de-obra. Esse fato
comprometeria, mais oedo ou mais tarde, a oompetitividade
das indústrias exportadoras trabalho-intensivas, em relação
à oonoorrênoia internaoional.

O governo Nixon anunoiou em princípios dos Anos 70,
sua intenção de reduzir as posições militares americanas
estaoionadas na parte meridional da Península Coreana. Por-
tanto, os sul-coreanos deveriam desenvolver um sistema pró-
prio de defesa para se proteger oontra a persistente ameaça
representada pela Coréia do Norte.
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o governo do Presidente Park, considerando a situa-

ção, resolveu desenvolver um amplo programa de investimen-

tos nos segmentos industriais químico e pesado. Visando com

isso, dar um passo à frente no processo de industrializa-

ção: implantando e desenvolvendo setores intensivos em ca- ~
pital e tecnologia.

Por outro lado, os novos segmentos, formariam um nú-

cleo básico para que a Coréia do Sul desenvolvesse uma in-
dústria bélica eficiente.

Entretanto, a implantação da nova estratégia foi mar-

cada inicialmente, por obstáculos oriundos especialmente

dos efeitos do Primeiro Choque do Petróleo (1973-75). No

período seguinte (1976-1978) a economia entrou em um verda-

deiro BOOM, com taxas crescentes de investimento. Nesta

época haviam evidências de que o BIG PUSH criara uma série

de distorções e de que a economia estava entrando em uma
perigosa espiral inflacionária.

No final deste capítulo, estaremos aptos a realizar

um diagnóstico amplo, relativamente à situação econômica

vivida pela Coréia do Sul, do período que precedeu à esta-
bilização econômica de 1979-84.
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2.2 Obstáculos à frente:

Os Efeitos do Primeiro Choque do Petróleo
(1973-75)

o ano de 1973 pode ser considerado como MAGICO para a

economia sul-coreana. Depois do sucesso das medidas de es-

tabilização implementadas entre 1970 e 1972 - principalmen-

te com relação à melhoria dos indicadores referentes ao se-

tor externo - os sul-coreanos estavam em uma posição privi-

legiada para um novo período de crescimento econômico ace-
lerado.

Pela Tabela 11, podemos notar que a taxa de cresci-

mento naquele ano atingiu elevados 14,1% ao ano, incentiva-
\

do principalmente por uma quase inacreditável taxa de cres~

cimento das exportações de 98,6%111 Apesar dessa espetacu-

lar expansão, a inflação e o Déficit em Conta Corrente man-

tinham-se em patamares reduzidos (respectivamente 3,1% ao

ano, e 2,3% do Produto Nacional Bruto - PNB).

Entretanto esta CONJUNTURA DE SONHOS foi interrompida

com a elevação abrupta dos preços do petróleo ocorrida en-

tre 1973 e 1974. O preço do barril mais do que duplicou na-

quele período e atingiu em cheio a economia sul-coreana,

altamente dependente de energia importada.

39



TABELA 11
Principais IndicadoresEconômicos do Período

1973 - 1978

ANOS 1973 1974 1975 1976 1977 1978
VARIAVEIS

TAXA DE CRESCIMENTO
DO PNB (X) 14,1 8,5 6,8 13,4 10,7 11,0
TAXA DE CRESCIMENTO
DAS EXPORTACOES 98,6 38,3 13,9 51,8 30,2 26,5
INFLACAO (íNDICE
DE PREçoS AO 3,1 24:,3 25,3 15,3 10,1 14,4
CONSUMIOOR
CONTA CORRENTE
(X 00 PNB) -2,3 -10,8 -9,1 -1,1 0,0 -2,1
POUPANCA DOMESTICA
(X PNB) 22,8 19,9 19,1 23,9 27,5 28,5
INVESTIMENTOFIXO
(X PNB) 23,2 25,6 25,3 24,4 27,3 31,3
TAXA DE CRESCIMENTO
DE M1 40,6 29,5 25,0 30,6 40,7 24,9
TAXA DE CRESCIMENTO
DE M2 36,6 24,0 28,2 33,5 39,7 35,0
DEFICIT ORCAMENTARIO
(X 00 PNB) 1,6 4,0 4,6 2,9 2,6 2,5
TAXA DE CRESCIMENTO
DOS SALARIOS REAIS 14,3 8,8 1,4 16,8 21,5 17,4
TAXA DE CRESCIMENTO
DOS SAL. NOMINAIS 18,0 35,3 27,0 34,7 33,8 34,3
TAXA DE CRESCIMENTO
DA PRODUTIVIDADE
DO TRABALHO 8,8 11,4 11,6 7,5 10,5 11,9
(KPC1 INDEX)

Fontes: Economic Planning Board e Bank of Korea
1Fonte: "Korea Productivity Center", Produção por traba-

lhador Produtivo
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As autoridades do país não hesitaram em repassar todo

o aumento dos preços do petróleo para o consumidor domésti-

co. Essa atitude, se por um lado não amortecia os impactos

inflacionários oriundos da elevação dos preços da energia
I

importada, por outro, não representou um subsídio implícito

ao consumo de derivados do petróleo.

A inflação saltou de 3,1% ao ano em 1973 para 24,3%

no ano seguinte. A razão principal foi sem dúvida, o choque

de oferta representado pela elevação dos preços dos deriva-

dos de petróleo. Esses por sua vez, são utilizados como ma-

téria-prima em quase toda a cadeia produtiva.

o salto inflacionário não foi maior porque o governo,

através da política monetária, não sancionou a elevação da

inflação. Como se nota pela Tabela 12, a taxa de crescimen-

to da moeda (conceito M2) desacelerou-se de 36.6% em 1973

para 24.0% no ano seguinte. Se preferirmos tomar o conceito

M1, cuja taxa de crescimento caiu de 40.6% em 1973 para 29.

5% em 1974, chegaremos à mesma conclusão:a política monetá-

ria foi efetivamente restringida. Para darmos mais uma evi-

dência neste sentido, basta mencionarmos o fato de que a

taxa de juros no mercado financeiro paralelo pulou de 33.3%
em 1973 para 40.6% no ano seguinte.

A evolução da política monetária foi decisiva na de-

saceleração do crescimento do PIB ,que de uma taxa de 14.1%

em 1973 passou a 8.5% em 1974. Como conseqüência desta con-

40



TABELA 12

Principais Indicadores Econômicos do Período
1973 - 1978

••••••. H_ •••• ~ ..••••• _ ••••• _ •. ·M_ ...• _ ..•. •••••• ••• _~_._ ••_-_ ••__ .•••. -. __ ••• _.-._ •.•. _ •••• _ •• _ •.••.•• - ••-.-.------ •••• -.-- •••••• - ••-., •••••••••..• - •• - .••.•• -- ••••.•• _ .•••.•• _ ••••.•••.. _ •.•••••••..• _ •••..• - ••• _ ..•••. _ •••••.• _ ....•.

ANOS 1973 1974 . 1975 1976 1977 1978
VARIAVEIS

.......... __ __ .._ _._ _ _ _ -_ _ _.__ ._ _._ _ .._ .._ __ _ _-_ .._ _---_._-_. __ ..__ ..-..__ .------_ _- _----_ -_._-_ ..-

TAXA DE DESEMPREGO 4,0 4,1 4,1 3,9 3,8 3,2

TAXA DE CAMBIO
NOMINAL(WON/US$) 398,3 404,5 484,0 484,0 484,0 484,0

TAXA REAL EFETIVA
DO CAMBIO 117,1 101,1 100,0 93,6 94,6 97,8

TERMOS DE TROCA 136,2 110,9 100,0 114,1 122,0 127,9

...•.__ __ ._-----_._ _ .._.--_ - -_ .._ _ ..-_ ~_._--_ __ .._ .._._.__ -_ __ ._.----_ _ .._- __ ._--_.__ _._ .._---"._-

Fontes: Economic Planning Board e Bank of Korea
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juntura, a taxa de desemprego elevou-se pela primeira vez

depois de vários anos de contínua queda.

Portanto, o quadro que se apresentava em 1974, era de

uma economia com uma demanda que estava nitidamente se en-
fraquecendo.

Como já mencionado anteriormente, a Coréia do Sul ex-

perimentou uma desaceleração notável de seu crescimento em

1974. Uma causa importante para esse desempenho negativo,

foi a queda do ritmo de expansão das exportações, a qual
deveu-se a:

1) valorização cambial;

2) deterioração dos termos de intercâmbio;

3) diminuição do volume exportado, especialmente por

causa da recessão ocorrida nos países mais desenvolvidos,

que representavam os mercados mais importantes para os pro-
dutos coreanos.

A queda da taxa de crescimento não foi maior porque o

governo do General Park decidiu manter os planos de inves-

timentos traçados para as indústrias pesada e química. Com

isso, o Déficit Orçamentário elevou-se espetacularmente em

1974, crescendo um pouco mais no ano seguinte. Portanto, a

política fiscal assumiu neste período, um caráter anti-cí-
clico.
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Em 1974-75 houve uma grande deterioração do Saldo em

Conta Corrente da Coréia do Sul causada em especial, pela

manutenção de uma taxa de investimento elevada, tendo como
contrapartida uma queda significativa de recursos poupados

domesticamente. Esse comportamento da taxa de poupança é

perfeitamente compreensivel se atentarmos para o fato de

que houve uma grande desaceleração do crescimento do PNB no
periodo 1973-75.

Conforme explicado no Apêndice, a desaceleração do

incremento do PNB diminui a renda percebida como transitó-

ria pelos agentes econômicos, o que leva a uma redução da

poupança total - já que a propensão a poupar é maior em re-
lação à renda transitória.

Outro fator que contribuiu para a piora do Saldo em

Conta Corrente, foi a forte desaceleração do crescimento

das exportações. E como resultado desta conjuntura, o pais

teve que recorrer aos empréstimos externos para financiar o

GAP de recursos. Com isso, a razão Divida Externa sobre o

PNB passou de 31,5% em 1973 para 40,5% em 1975.

As autoridades econômicas reagiram à rápida elevação

do déficit externo em 1974, decretando uma maxidesvaloriza-

ção do WON no final daquele ano - cerca de 20% - e fixaram

o câmbio desde então. Este só foi alterado novamente em ja-
neiro de 1980.
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Apesar da desvalorização cambial, as exportações con-
tinuaram a marcar passo em 1975, refletindo o ambiente re-
cessivo vivido pelos paises mais ricos. O Déficit em Conta
Corrente continuou ~m niveis elevados. A inflação permane-
ceu elevada - cerca de 25,3% ao ano - devido ã maxidesvalo-
rização cambial, não se acelerando ainda mais porque os sa-
lários reais cresceram muito abaixo do aumento de produti-
vidade.

o último ponto que gostariamos de mencionar antes de
finalizarmos esta seção, diz respeito ã situação do mercado
financeiro internacional. A súbita elevação dos preços do
petróleo em 1973-74, representou na prática uma enorme
transferência de renda dos paises importadores - como é o
caso da maioria dos paises mais desenvolvidos e da própria
~oréia do Sul - para os paises exportadores - em sua maio-
ria localizados no Oriente Médio e apresentando economias,
em geral, pouco sofisticadas.

As nações ricas procuraram combater as pressões in-
flacionárias e os déficits externos crescentes, com medidas
recessivas. Já os NOVOS RICOS - paises exportadores de pe-
tróleo - não podiam empregar todo o dinheiro ganho domesti-
camente, por falta de oportunidades. O dinheiro encami-
nhou-se para o mercado financeiro internacional que, por
sua vez, não tinha para quem emprestar. Com isso, as condi-
ções de financiamento tornaram-se vantajosas, estimulando
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os paises em desenvolvimento - cuja caracteristica marcante

é a carência de capitais - a tomarem empréstimos externos e

a iniciarem ambiciosos projetos de desenvolvimento. Tanto o

Brasil como a Coréia do Sul se enquadram neste contexto.
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2.3 O BOOM Econômico de 1976-1978

Em 1976-77, houve importantes avanços tanto em rela-
ção à inflação, quanto ao Déficit em Conta Corrente, o qual
virtualmente desapareceu em 1977.

Em 1976 a atividade econômica foi retomada com vigor
incentivada essencialmente pelas exportações. Estas por sua
vez, aumentaram devido ao reaquecimento dos mercados exter-
nos e devido à melhoria dos preços obtidos para os produtos
sul-coreanos. O valor unitário das importações caiu e por
conseguinte os termos de troca melhoraram de forma expres-
siva. O volume importado cresceu menos que o exportado,
portanto, o Déficit Comercial estreitou-se.

A poupança doméstica, que como vimos é afetada posi-
tivamente pelo crescimento econômico, elevou-se de forma
substancial em 1976, se aproximando do volume total de re-
cursos investidos.

Devido à evolução dos fatos anteriormente menciona-
dos, o Déficit em Conta Corrente caiu espetacularmente no
ano em análise, o que permitiu também uma visível melhora
nos indicadores referentes ao endividamento externo.

O câmbio valorizou-se em 1976, o que combinado com a
queda verificada nos preços das matérias-primas importadas,
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representou um expressivo choque deflacionário de custos. A

infação cedeu, ainda que os custos salariais estIvessem em
elevação.

Em 1977, a economia sul-coreana continuou evoluindo,

com a inflação atingindo um patamar de meros 10% ao ano, e

com o até então inédito equilíbrio obtido em relação às
contas externas.

As exportações perderam um pouco de seu ímpeto naque-

le ano, como pode ser verificado pela Tabela 11. Isso foi
parcialmente compensado pela elevação do nível de investi-

mento, o que permitiu que a taxa de crescimento econômico

não baixasse do elevado patamar de 10% ao ano. Com isso, os

sul-coreanos puderam aumentar sua taxa doméstica de poupan-

ça e praticamente não precisar recorrer às fontes externas
para financiar suas inversões.

o câmbio permaneceu fixo, o que foi viabilizado por

um ganho expressivo nos termos de troca, o qual permitiu

que o país controlasse seu Déficit Comercial em um nível

baixo e aceitável. Com essa poderosa ANCORA CAMBIAL, a in-

flação pôde mostrar índices declinantes.

Devemos salientar que boa parte da melhoria das con-

tas externas em 1976 e 1977 deveu-se ao incremento das re-

lações comerciais com a região do Oriente Médio.
deu de diversas formas:

Isso se
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a) Companhias coreanas fecharam contratos de constru-

ção civil nos paises do Oriente Médio. Para cumprir esses

contratos, essas firmas recrutaram trabalhadores coreanos

para trabalharem no exterior, além de importarem insumos e

equipamentos da terra natal, o que indubitavelmente, melho-

rou a Balança de Bens e Serviços.

b) Os trabalhadores recebiam os salários no exterior

e remetiam, parte deles, de volta para a Coréia, o que me-

lhorou a posição do pais em relação à sua Conta Corrente.

A Tabela 13 nos revela que as relações da nação asiá-

tica com o Oriente Médio intensificaram-se continuamente

entre 1975 e 1978, mostrando-se cada vez mais lucrativas.

Dessa maneira, os sul-coreanos puderam reciclar os dólares

a mais gastos com os derivados de petróleo, obtendo contra-

tos vantajosos para a exportação de bens e serviços. E as-

sim puderam reequilibrar sua Balança Comercial e de Servi-

ços com aquela região.

Em 1978, a taxa de crescimento econômico manteve-se

elevada, graças ao aumento da taxa de investimento, a qual

mais do que compensou a queda do ritmo das exportações. A

taxa de poupança, impulsionada pelo 30. ano consecutivo de

supercrescimento, alcançou o pico de 28,5%, nivel que só

foi atingido novamente em 1984.
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TABELA 13

Valor das Vendas, Contratos de Servi~os e Remessas
Salariais Provenientes do Oriente Médio em Relaç~o ao Valor

Total de Exportaç~o de Mercadorias

••••• ••• " ••••••••••••••••••• H •••••• " •••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••• _ ••• " •••••••• _ ••••••••• _ •••••• _ •••••••••••••••••••• _ •• _ •••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •• __ •• __ ••••• " •• _._ •••• " •••• __ •• _ •••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••• _ •••••••••• " •••••••••• __ ••••• _ ••

VARIAVEL (EXPORTAf;ôES+
CONTRATOS DE SERVIÇO +
REMESSAS SALARIAIS)
TOTAL DAS
EXPORTAf;ôES COREANAS
(EM %)ANOS

..•.•............••••.........._ _ _ _ _ _ _ _ ................•................ __ ".... . ,...•......... "......... ...............• _ ......•..... - .._.- _ - _ _ .

12~7
........................ ......•............................................. .............................•••........ _ , " -....... . _ " ,.. ........••................•......................••••.. , ,..............•.•... _ _-

1976 20~3
.................................. ,................•...............••••. _ - ........•........•...•.......... __ _ __ " ,,, - - _ ..............................•.........................................•.... - _ _ _ .._-_ _ .

1977 28,7
........................................................................................................................................... _ _ - _ ,,_ __ ._._ _ •.........•..........•....••.•....•.• __ .._--_ - _ _._ _ __ __ .-

..._ - _ _ ••.•...............•................••. _._ _ _- _ _................ ._ _-_ _ _ _ _ .••...................•... _.__ _ - _ ...•....__ _ _ .

Fontes: Economic Planning Board e Bank of Korea
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Entretanto, o GAP de recursos entre poupança e inves-
timentos alargou-se no ano em estudo, sobretudo devido ao
aumento vertiginoso das inversões. Com isso a Balança em
Conta Corrente voltou a entrar no vermelho.

o quadro que se desenhava para a Coréia do Sul no ano
de 1978 era claramente o de um país com uma economia que
estava entrando em superaquecimento:

a) o Déficit Comercial elevou-se como resultado de
importações que cresciam mais que as exportações. A situa-
ção s6 não ficou pior, porque o valor unitário das
ções aumentou mais do que aquele verificado para as
tações, melhorando assim, os termos de troca (ver

exporta-
impor-
Tabela

14).

Assim tínhamos de um lado, importações que se eleva-
vam em demasia, impulsionadas por uma demanda interna aque-
cida e de outro, exportações que perdiam o fôlego devido a
custos salariais crescentes conjugados com uma taxa cambial
fixa.

o resultado não poderia ser outro, senão uma deterio-
ração da Balança Comercial.

b) a inflação em 1978 voltou a subir como resultado
de uma combinação de fatores.
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TABELA 14

Principais Indicadores do Intercambio Externo Sul-Cdreano
no Período 1976-1978

•• _M •• ' __ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _.. • •• "........................... •••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••• "." •••••••••••••••• ,,, •••••••••••••• __ ••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••

ANOS 1976 1977 1978VARIAVEIS
M····_· .•........_ M._ _................................ . ...•.................................•.... _ .................••...... ,.•.........•......... " •••......•..•... _ .............•••.....•........ _ .•.....•. __ •....•..• __ __ ._ .................•• _ ••_ .. _ _. __ __ ••... __ .

DEFICIT NA BALANÇA
COMERCIAL
(COMO % DO PNB)

2,1

........••........••. -.......•......•...............•..• _ ..........•............•.............•.......••... _ _ _.- _ _ _ _ .•..•... _ _ _-_ __ _._ .._ ..............•..•......................•...............

VARIAÇ~O DO QUANTUM
DE EXPORTAÇÔES 35,7
(EM RELAÇ~O AO ANO ANTERIOR)
(EM %)

19,1

....__ _ _._ _ ...•.._ _._ _ _ -.........•..... _ .......•..............•.. _ _ .._ _ - _ ......•...•••...•.. _ ...............•....... __ __ ..__ _- .

VARIAÇ~O DO INDICE
DE VALOR UNITARIO
PARA AS EXPORTAÇÔES

11,8 10,6

-_ __ ..•...........•.....••..._.__ _ _ .._ - _-- _-_ _ - _ - _ __ .._._-_. __ -.__ _ _-_._-- -_ _ _ ~ -._ _.

VARIAÇ~O DO QUANTUM
DE IMPORTAÇÔES
(EM %)

23!(8 20~5 30,8

h_·· __ ..•...•_.._h N·.•·.•· ..••_ •..._·· ..· h•.....•_ ...•.... _ ..•.._ ......•.•_................ ...•._ _ - ••...............••......•..•..... _ .........•........•• _••_· ••·.·_ ...••.._•.....•__ ...•..•. N •• _ •••••••••••••• _ ••••••••••••••••• __ •••• _ •••••• __ ••••••••••••• _ ••••••••••• _ ••• _ ••••

VARIAÇ~O DO INDICE
DE VALOR UNITARIO
PARA AS IMPORTAÇôES

-2~O +2,2 +5~6

••• __ ••• -_ •••• __ •• _ •••••• _ ••••••• - •••••••••••••••••••••••••• __ •• _ •••••••• - •• _ •••••••• _ •••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••• - •••••••••••••••••••••• _ •••••••••••• •••••• •••••• •• ••••••••••••••••••••••••• h •••••••••••••••••••••••••••••••• _._._ ••••• _ ••••• _ •••••• _ •• _ ••••••••••••• _

TERMOS DE TROCA
(1980 = 100) 105,1 117,8
......__ _ - _ _-_ _ ...............•...•.•............................... _-_ .._ ......•... _ ..........•.. _ , _ _ - _ _ _--- .........•......... -

Fonte: Bank of Korea
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o primeiro destes era a pressão que se verificava no
mercado de trabalho. Como consequência do superaquecimento
do período 1976-1978, as empresas estavam ávidas por con-
tratar mais trabalhadores, o que fez com que a taxa de de-
semprego caísse.

De outro lado, é sabido que muitos trabalhadores
sul-coreanos foram trabalhar fora do pais, especialmente
nas obras de construção civil no Oriente Médio.

Assim tínhamos uma demanda por mão-de-obra aquecida
que se defrontava com uma escassez crescente de trabalhado-
res disponíveis. Como consequência deste quadro, os traba-
lhadores foram colocados em uma posição privilegiada para
barganhar por melhores salários.

Como resultado desta conjuntura, os salários nominais
passaram a elevar-se muito acima dos índices de inflação,
garantindo ganhos reais para os trabalhadores. Entretanto,
os aumentos salariais não eram compensados por um incremen-
to de igual tamanho nos índices de produtividade. Os custos
salarias, portanto, não paravam de elevar-se (ver Tabela
11).

Os grandes CHAEBOLS, com seu crescente poder de mer- ,
cado, não titubiaram em repassar esses aumentos de custos.
para o consumidor doméstico. Isso foi facilitado, porque a
demanda interna estava aquecida, impulsionada por taxas
crescentes de investimentos e por uma política monetária
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decididamente expansiva. Para comprovar esta última afirma-
ção, basta dizermos que a taxa de crescimento da oferta de
moeda (medida pelo conceito de M1 e/ou M2) situou-se na
faixa de 30-40% entre 1976/1978, enquanto que a inflação
não ultrapassava a casa de 15% a.a ..

c) O nivel de desemprego atingiu seu nivel mais baixo
em 1978 - cerca de 3,2% da População Economicamente Ativa
em relação a todo o periodo compreendido entre 1963 e 1986
(ver Tabela 15). Esse valor situava-se bem abaixo da taxa
média - aproximadamente 4,45% - calculada para todo o pe-
riodo.

De um lado, este era um fato positivo, pois mostrava
que a economia do pais fora capaz de absorver boa parte das
pessoas desocupadas, assim como os jovens que se integravam
à força de trabalho.

De outro lado, se nos lembrarmos da Curva de Phil-
lips, vamos chegar à conclusão de que estava ocorrendo uma
evidente pressão de demanda com perigosos efeitos inflacio-
nários. Com o desemprego chegando a niveis baixissimos, os
custos salariais tendiam a crescer rapidamente e se abria
um amplo espaço para que as empresas oligopolistas tentas-
sem repassar os custos adicionais para o consumidor final.
Dava-se margem também, para que os CHAEBOLS praticassem uma
politica de preços agressiva para aumentar seus lucros glo-
bais, elevando o mark-up embutido no preço unitário.
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TABELA 15

Indice de Desemprego e Desvios em Rela~~o à Média

...... _ _ - - __ .__ , _ .._ _ _ -._ _ .............•... _ -.._ __ _ ..........•.. -........•...._ --_ .......•.•.. - _ _-_ _ " ............•• _ _ _---_ ..- .

VARIAVEIS TAXA DE
DESEMPREGO (A)* 1

(A) - TAXA MEDIA

ANOS * 2
............ __ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ - _ .............•.•••.•...............•...........••............•.•...... _ _ _ .._ .......•...•_ __ _ .

1963
1964
1965

8~2
7,7
7,4
7,1
6,2
5,1
4,8
4,5
4,5
4,5
4,0
4~1
4,1
3,9
3,8

+3,75
+3,25
+2,95

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

+2,65
+1,75
+0,,65
+(1,35
+0,05
+0,05
+0,05
-0,45
-0,35
-0,35
-0,55
-0,65
-1,25

1985
1986

3,8
5,2
4,5
4,4
4,1
3,8
4,0
3,8

-0,65
+0~75
+0,05
-0,05
-0,35
-c) !l6!:f
-0,45
-0,65

Fonte: Bank Df Korea

* 1 Como Porcentagem da Populà~~o Economicamente Ativa t
(Pessoas com 15 anos ou mais)* 2 Média Aritmética simples para o Periodo 1963-1986 =
4,45%
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Como consequência, desencadeou-se uma espiral infla-
cionária, que contava com a conivência do governo. Isso
porque a política monetária adotada era claramente expansi-
va e assim, sancionava os aumentos de preços e salários. O
governo do General Park estava colocando uma ênfase exces-
siva no objetivo do crescimento econômico e de desenvolver
as indústrias pesada e química. A preocupação com a estabi-
lidade de preços era relegada a um plano inferior.

As autoridades econômicas procuraram conter as pres-
sões inflacionárias emergentes, confiando sobretudo, em
controles setoriais de preços. Não demorou muito para que
surgissem distorções nos preços relativos, induzindo os
agentes econômicos a tomarem decisões - como por exemplo,
de investimento - errôneas, J.astreadasem sinalizações ir-
realistas.

Outro fato a ser destacado é que os diferentes seto-
res econômicos tinham um tratamento desigual, no mercado
financeiro. Enquanto os segmentos priorizados pelo Estado
tinham amplo acesso a empréstimos nas instituições finan-
ceiras oficiais, a juros reduzidos, os outros setores foram
praticamente .banidos do mercado financeiro oficial. Não
restava outra alternativa às empresas destes setores senão
recorrer ao CURE MARKET - Mercado Financeiro Paralelo, e
pouco organizado - que oferecia empréstimos a juros eleva-
díssimos. "-"
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o governo conseguiu atingir seu intento de desenvol-

ver os segmentos industriais pesado e quimico:

- dentro do setor manufatureiro, a indústria pesada

aumentou sua participação no valor adicionado de 43,1% em
1975 para 51% em 1980~

- o setor químico - incluso o segmento petroquímico

viu sua participação aumentar de 16,2% em 1975 para 17,5%
em 1980.

- a produção de máquinas, equipamentos e de bens de

fabricação metálica, passou a ser responsável por 20% em

1980 do valor adicionado na indústria, em relação aos 15,4%
de 1975.

Entretanto, este sucesso relativo foi realizado às

custas de uma séria distorção na alocação de recursos. O

setor têxtil, por exemplo, marginalizado pelo governo e

tendo que recorrer a empréstimos caros no mercado financei-

ro paralelo, ficou tecnologicamente defasado em relação à

concorrência na segunda metade da década de 70. Consideran-

do que os produtos têxteis eram ainda importantes na pauta

de exportações sul-coreanas, nos parece que houve aqui um'

exagero. As autoridades, deveriam dar atenção não apenas

para o setor mencionado, mas também para outros segmentos

para os quais a Coréia do Sul tem incontestável vocação. A
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estratégia de desenvolver as indústrias química e pesada,

não deveria significar deixar os outros segmentos produti-

vos à mingua. A desatenção governamental para com estes

segmentos mostrou-se por demais custosa.

Os instrumentos de política comercial também foram

utilizados para proteger os setores que se buscava promo-

ver. Desta forma, a liberação das importações marcou passo

desde o período imediatamente precedente ao BIG PUSH. ha-

vendo inclusive um leve retrocesso. Em alguns setores par-

ticularmente, esse PROCESSO DE FECHAMENTO alcançou níveis

elevados, como foi o caso dos segmentos industriais mais
pesados.

Pela Tabela 16 podemos constatar que, enquanto em

1971 o número de ítens de importação com aprovação automá-

tica sobre o total representava 53,25%, este mesmo índice

baixava para 49,75% em 1977. Isso demonstra a estagnação e

mesmo a involução ocorrida em relação à liberalização co-
mercial.

Outro indicador, que corrobora com a idéia de que a

política comercial tornou-se mais protecionista por este

período, é o quociente da receita total obtida com a co-

brança de tarifas em relação ao valor global de importa-

ções. Este índice que reflete o efeito global efetivo das

tarifas sobre as importações - pois leva em consideração

reduções e isenções tarifárias - elevou-se de 3,8% em 1974,
para 8,9% em 1978.
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TABELA 16

Taxa de Liberaliza~~o das Importa~~es (em X) * 1

......... _ _ _ ....•.........•..................................... __ ._ _ _._._ __ __ ,_ _ - - _ .._ _ _ __ ._~._ _ _ _- _ _ __ -............• _ __ _ .

VARIAVEIS ITENS COM APROVAÇ~O AUTOMATICA
TOTAL DOS ITENS DE H1PORTAÇ~OANOS

................... _ ...............•..•...•........... - _ ....................................•............................... __ _ _............. . _._ ...•.......•••.. _._ ..•-_ _._ _ •••..••.•.....•.•...............•.•..•.....•.....•.•.........................

1971 r= '7' ""'\ c:,-I_~., L.. ,-I

1972 49~55
1973 50~20
1974 49,45
1975 48,00
1976 49,35
1977 49,75

..............•...•.................••••. __ ...................••••...•.......•...••....... __ _ _ _-._-_. __ -...........•...........••.................•.................. _ _ __ -.., _ ..- -

Fonte: Korean Ministry of Commerce and Industry
• .1. A Taxa de Liberalizaç~o das Importaç~es foi ajustada

pata torná-la compativel o tempo todo com o Sístema de
Classifica~~o "FOUR-DIGIT CCCN CODES" (1097 itens).
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2.4 Conclusões

Em fins dos Anos 70, havia um crescente consenso na

Coréia do Sul relativamente à necessidade de mudanças nos

rumos dados à política econômica.

Isso porque, apesar do relativo sucesso do BIG PUSH,

uma série de desvios emergiam na estrutura econômica, entre

os quais podemos citar:

a) A economia estava por demais aquecida o que trazia

impactos negativos quanto à inflação e a Balança Comercial.

O governo apesar disso, continuava adotando uma política

monetária FROUXA, estimulando ainda mais a demanda interna.

E procurava combater a inflação através de controles de

preços, o que trazia o surgimento de distorções microeconô-

micas bastante sérias.

b) Cabia ao Estado dar a permissão para determinadas

firmas ingressarem nos novos ramos escolhidos para serem

promovidos. O governo escolhia empresas bem-sucedidas nos

setores em que operavam. Assim, via de regra, eram concedi-

das muitas das licenças aos já gigantescos CHAEBOLS.

Isso significava que, seriam concedidos subsídios,

seja através de empréstimos a juros subsidiados, seja atra-

vés de proteção contra a concorrência estrangeira, a alguns
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grupos que já controlavam uma enorme parcela do PNB sul-co-

reano. Essa situação gerou uma crescente insatisfação entre

os trabalhadores e entre as empresas que não recebiam o

apoio governamental.

c) A Coréia do Sul voltou a apresentar um déficit em

suas relações com o exterior em 1978. Além disso, havia a

necessidade de se continuar absorvendo recursos para com-

pletar os projetos de investimento iniciados anteriormente,

mas que ainda estavam em fase de implántação.

Para agravar a situação, sabemos que aquele pais já

apresentava em 1978, uma volumosa divida externa que atin-

gia 28,5% de seu PNB. Com o atenuante de que seu Indice de

Serviço da Divida sobre Exportações de Bens e Serviços, al-

cançava tão somente cerca de 14%.

Portanto um pais precisando de recursos, com déficits

em sua Conta Corrente e com uma grande divida externa, es-

tava inevitavelmente colocado em uma posição frágil em re-

lação a eventos futuros que afetassem direta e ou indireta-

mente sua capacidade de pagamento.

A partir de 1978, esses problemas começaram a

encaminhamento efetivo com a revisão do Quarto

ter

Plano

um

de

Cinco Anos, a qual procurava dar uma atenção maior em rela-

ção à reestruturação industrial e à estabilidade dos pre-

ços. Além disso, a partir daquele ano reiniciaram os esfor-

ços para liberalizar a economia.
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Entretanto, não foi antes senão em 1979, que as auto-

ridades econômicas definitivamente se convenceram da urgên-

cia de se redirecionar os objetivos da política econômica:

da ênfase dada ao crescimento econômico para a preocupação

com a estabilidade econômica. Foi neste contexto que o go-

verno lançou, mesmo antes que os primeiros efeitos do Se-

gundo Choque do Petróleo fossem sentidos, o seu plano de

estabilização: o CSP - Comprehensive Stabilization Plan

em abril daquele mesmo ano.

o período que se iniciava em 1979 e que vai até 1984,

foi marcado pelas políticas governamentais que objetivavam

estabilizar a economia sul-coreana em meio a um ambiente

interno e externo desfavorável. Este importante período da

história econômica sul-coreana será objeto de aprofundado

estudo no próximo capitulo de nossa dissertação.
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3_ A ESTABILIZACAO DA ECONOMIA SUL-COREANA
(1979 - 1984)

.,
f
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3.1 Introdução

o per iodo compreendido entre 1979 a 1984 foi marcado

por uma série de choques internos e externos, que trouxeram

press5esinflacionárias e instabilidade para a economia da
Coreia do Sul.

o CHOQUE AGRICOLA, que ocorreu entre 1979 a 1981, foi

devido às sucessivas quebras de safra. Para se ter uma

idéia da intensidade da crise no setor agricola, basta ci-

tar o fato de que o PIB setorial, no ano de 1980, despencou

22%!! Com a oferta em declinio, os preços agricolas tende-

ram a se elevar, pressionando a inflação. Segundo V.Corbo e

Sang-Woo Nam (em seu trabalho publicado pelo Banco Mundial

em 1986, entitulado "Controlling Inflation:Korea's Expe-

rience") os preços agricolas subiram 22.57% a.a. em média

no biênio 1978\79, atingiram o pico de 26.07% a.a. no biê-

nio seguinte, para depois cair abruptamente para apenas

0.31% a.a. em 1982.

O 20. CHOQUE DO PETROLEO atingiu em cheio a economia

sul-coreana, altamente dependente de energia importada, fa-

zendo com que os termos de intercâmbio se deteriorassem

acentuadamente. Isso trouxe dificuldades em relação ao Ba-

lanço de Pagamentos e ao controle da inflação.

58



Os paises desenvolvidos reagiram ao 20. Choque do Pe-
tróleo elevando as taxas de juros. Com isso, objetivavam
enfraquecer a demanda para atenuar as pressôes inflacioná-
rias de um lado, e por outro, restringir as importaçôes e
assim controlar o Déficit no Balanço de Pagamentos. Isso
representou um verdadeiro Choque de Juros ,afetando seria-
mente os paises em desenvolvimento com dividas externas
elevadas. A Coréia do Sul não foi uma exceção. Com uma vo-
lumosa Divida Externa antes mesmo dos eventos deflagrados
com o 20. CHOQUE DO PETROLEO (como será constatado mais
adiante na Tabela 20),a elevação dos juros internacionais
era mais um fator a agravar a delicada situação externa da
economia sul-coreana. A recessão nos principais mercados
internacionais, decorrente da politica de juros adotada,
dificultava as exportações e assim diminuia a capacidade de
pagamento da Divida Externa. E o que é pior 2/3 desta Divi-
da estava contratada com juros flutuantes!!

Para completar o quadro de incertezas e instabilida-
de, o Presidente Park foi assassinado em 1979. E depois de
um período de transição, o novo governo encabeçado pelo Ge-
neral Chun Doo Hwan veio a tomar posse no 20. Semestre de
1980. O que fica evidente é que o pais ficou sem direção em
uma fase econômica bastante crítica.

Entretanto, os novos governantes souberam dar respos-
tas adequadas para os diferentes desafios que surgiram. Por
fim, em 1984, a situação econômico-financeira era invejá-
vel:
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crescimento econômico vigoroso (cerca de 8,5% ao
ano);

- taxa de inflação baixa e estabilizada;

- Déficit em Conta Corrente relativamente baixo, per-

mitindo assim a estabilização dos indicadores referentes à

carga da Dívida Externa.

Para melhor entendermos o período em análise, decidi-

mos dividí-lo em três subperíodos, cada um dos quais apre-

sentando características diferentes.

o primeiro deles, o biênio 1979-1980, foi marcado por

crescentes dificuldades para a economia do país. O governo,

por sua vez, iniciou esforços para combater as pressões in-

flacionárias e as distorções na estrutura econômica. No en-

tanto, a instabilidade política e a recessão econômica, es-

pecialmente em 1980, abortaram essas iniciativas.

O período seguinte 1981-1982, notabilizou-se pela

fantástica recuperação da economia sul-coreana, com a volta

do crescimento econômico e com a queda vertiginosa da taxa

de inflação.

Por fim, o último subperíodo 1983-1984, caracteri-

zou-se por uma política fiscal-monetária rigorosa orientada
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pelos pacotes assinados com o Fundo Monetário Internacional

(F.M.I). Como resultado, houve uma solidificação dos avan-

ços em relação à estabilização econômica, obtidos em grande

medida no período imediatamente anterior.

Unindo-se os três subperiodos e estudando-os com uma

perspectiva global, seremos capazes de chegar a uma idéia

mais clara do que foi o processo de estabilização econômica

sul-coreana.

61



3.2 - O Período de Dificuldades Crescentes: 1979-1980

o ano de 1979 já iniciava-se problemático, uma vez

que o "Big Push" (1973-1978) levou ao surgimento de uma

série de distorções na estrutura produtiva, além do supera-

quecimento da economia, o qual trazia em seu bojo crescen-

tes pressões inflacionárias e wna deterioração constante em

relação às contas externas.

o governo ciente deste fato, lançou em abril de 1979

o CSP (Comprehensive Stabilization Plan), no qual admitia

os excessos cometidos durante a fase conhecida como "Big

Push'- e ao mesmo tempo encaminhava soluções para os pro-

blemas percebidos. Para resolver o superaquecimento da eco-

nomia, sugeria a adoção de uma política fiscal-monetária

mais rigorosa, a fim de reduzir o excessso de demanda; e

para minimizar as crescentes distorções microeconômicas,

propunha o fim do controle de preços e uma exposição maior

à concorrência internacional, via liberalização das impor-
tações.

Pela Tabela 17, podemos notar que a oferta nominal de

moeda (medida tanto pelo crescimento de M1 e/ou M2) foi

restringida em 1979. Com isso, a taxa nominal de juros ele-

vou-se. Entretanto, a taxa de juros real decresceu para um

nível próximo a zero. Isso ocorreu principalmente porque a

taxa de crescimento do PNB desacelerou-se fortemente no ano

. o
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TABELA 17

Principais Indicadores da Politica Fiscal-Monetária
do Subperiodo 1979-1980

••••••••••• _- ••••••• _-- •••••••• -_......... • •••••••••••••• , ••••••••••••••••• _ ••••••••• " •••••••• _ •••••• M •••••••••••••••••••••••• _ ••••••• _ ••• __ ••••• _ ••• _ •••••••••• _._. •• , ••••••• _._ ••••••••••• _ •• , ••••••••••••••••••• _ •••• _ ••••••••••••••• _ •• " •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ANOS 1978 1979 1980VARIAVEIS
......................................... - - _ _ _ .........•. -- _._ - __ _ _".- _ _ _ _ _ _- _ .......•........................ _............ .........•..•.........••.. __ _._ _ -

INFLAÇ~O (INDICE DE
PREÇOS AO CONSUMIDOR 14,4 18~3 28,7

24,9 20~7 16~3

35,0 24,6 26;9

16,9 18,5 22,9

., ., 0,2 -4,5-'-,L.

TAXA DE CRESCIMENTO
DE 1'"11

TAXA DE CRESCIMENTO
DE M2

TAXA Not1INAL
DE JUROS (% a.a.)

TAXA REAL
DE JUROS ('l. a.a.)

DEFICIT ORÇAMENTARIO
(% DO PNB) 2,5 1,4 ..,. .....•....:-,L

18,1 18,5 19,9

·20,6 19,9 23,1

RECEITAS DO SETOR
PUBLICO (% DO PNB)

DESPESAS DO SETOR
PUBLICO (% DO PNB)

_ __ ........................•.•..•..•......... - _ .............•...........................•••............ - _ __ __ ..•....- _ ......•......_ _ .._ _ _ _ _ _ _ _ _._._ .

Fontes: Economic Planning Board e Bank Df Korea
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em questão, como se nota pela Tabela 18. Portanto, a deman-

da de moeda por motivo transacional baixou, deixando uma

liquidez maior no mercado monetário. Fenômeno semelhante

verificou-se em 1980, com a oferta nominal de moeda (con-

ceito Ml) baixando, os juros nominais subindo, mas não o

suficiente para impedir uma forte queda na taxa real de ju-

ros, que inclusive tornou-se negativa. PORTANTO NAO PODEMOS

FALAR EM POLITICA MONETARIA RESTRITIVA NO BIENIO 1979/1980.

Ao que tudo indica,· as autoridades monetárias não fo-

ram capazes de se ajustar à nova realidade econômica por

que passava a Córeia do Sul, marcada pela queda vertiginosa

do crescimento econômico. Com isso, permitiram que houvesse

uma maior liquidez no mercado monetário, dando espaço para

que a inflação subisse acentuadamente.

Em relação à política fiscal, podemos afirmar que

houve avanços significativos em 1979, com o Déficit Público

caindo mais de 1% do PNB. Esse resultado deveu-se em igual

medida à queda dos gastos públicos e ao aumento de receita,

como se percebe pela Tabela 17. Entretanto, no ano seguin-

te, os avanços obtidos foram simplesmente perdidos, espe-

cialmente devido ao grande aumento dos gastos públicos. Is-

so porque o novo Governo, que tomou posse no 20. Semestre

de 1980, adotou a filosofia de atenuar os efeitos perversoS

da recessão. Dentro deste contexto, aumentou os gastos pú-
blicos e conseqüentemente o Déficit, como uma . I,. dmanelra.· e
obter a simpatia popular e legitimar-se no poder.
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Portanto a politica fiscal foi RESTRITIVA em 1979, e

francamente EXPANSIONISTA em 1980.

o fato é que a economia sul-coreana sentiu os primei-

ros impactos do Segundo Choque do Petróleo já em 1979. O

valor unitário das importações elevou-se em cerca de 22,2%,

influenciado pela evolução dos preços dó petróleo importado

e seus derivados. E importante lembrar que a Coréia do Sul

era, neste periodo, extremamente dependente de energia im-

portada, o que a tornava bastante vulnerável em relação às

oscilações do mercado internacional de petróleo.

Portanto, o Segundo Choque do Petróleo representou

para a Coréia do Sul um forte choque de custos que impediu

a queda da taxa de inflação. As pressões inflacionárias que

até 1978, originavam-se de uma demanda superaquecida, muda-

ram de caráter.

A politica fiscal restritiva implementada pelas auto-

ridades econômicas em 1979, visava justamente inibir as

pressões inflacionárias de demanda, caracteristicas do pe-

ríodo 'anterior. E de se ressalta!' que uma das conseqüências

de uma procura superaquecida, foi que o desemprego atingiu

níveis baixíssimos, o que permitiu que os salários se ele-

vassem acima dos indices de produtividade. Isso fazia com

que os custos salariais aumentassem e as empresas procuras-

sem repassá-los aos preços, pressionando assim a taxa

inflação.
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Assim, a solução encontrada pelo governo po11tica

fiscal r1gida - já não se adequava ao problema, pois a taxa

de inflação já não se elevava devido à demanda superaqueci-

da e sim, devido a economia estar recebendo o impacto do

Segundo Choque do Petróleo. Além disso, como observado an-

teriormente, a po11tica monetária NAO foi suficientemente

r1gida para impedir que houvesse uma maior liqüidez no mer-

cado monetário. Portanto, a po11tica fiscal sozinha foi in-

suficiente para impedir o avanço dos 1ndices de preQo.

o crescimento econômico desacelerou-se ~m 1979,· com

diminuição das exportaQões, assim como da demanda domésti-

ca. O desemprego, como consequência, aumentou aproximada-

mente 18%. Essa conjuntura fez com que os salários nominais

crescessem em 1979 abaixo dos 1ndices obtidos no ano ante-

rior, ainda que a inflação mostrasse sinais claros de que

estava em ascenção. Portanto a pressão inflacionária oriun-

da dos aumentos de salário arrefeceu-se. Apesar disso, a

taxa de inflação continuou a elevar-se.

Como agravante, o General Park foi assassinado naque-

le ano, o que veio aumentar o clima de incerteza e insegu-

rança.

A taxa de câmbio nominal continuou fixa e com a rápi-

da elevação da inflação sul-coreana frente a seus parceiros ".
comerciais, houve uma valorização da taxa real de câmbio~
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Com isso, as exportações perderam competitividade. Esse fa-

to conjugado com a situação recessiva dos mercados interna-

cionais, que já sentiam os impactos do Segundo Choque do

Petróleo, fez com que o quantum exportado pelos sul-corea-

nos declinasse pela primeira vez desde principios da década

de 60.

E interessante se ressaltar que desde 1978, mas prin-

cipalmente em 1979, as autoridades governamentais procura-

ram promover uma politica comercial mais aberta ao exte-

rior. A taxa de liberalização das importações (itens com

aprovação automática dividido pelo número total de itens)

elevou-se de cerca de 50% em principios de 1978 para quase

70% em fins de 1979. A tarifa média também foi reduzida de

29,7% em 1977 para 24,8% em 1979.

Se de um lado, esse processo de abertura às importa-

ções trouxe um grande número de vantagens, como por exemplo

o de conter as pressões inflacionárias e o de promover a

eficiência, de outro, ele não foi feito com a devida caute-

la. Isso porque a taxa real de câmbio valorizou-se, o que

associado ao processo de abertura da economia representou

um forte incentivo a se importar. Dado que a Coréia do Sul
\

já possuia um periclitante estoque de divida externa, um

Déficit Comercial e em Conta Corrente, era de se esperar um

gerenciamento mais astuto da politica cambial e mesmo do

processo de abertura do comércio exterior.
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o resultado foi que o Déficit Comercial mais do que
duplicou entre 1978 e 1979, passando de US$ 2,3 bilhões pa-
ra US$ 5,3 bilhões (em dólares correntes). Enquanto o quan-
tum de exportações declinava, o de importações elevava-se
em quase 12%, devido à abertura comercial e à valorização
do câmbio. Além disso, o valor unitário das importações
cresceu mais (devido ao Segundo Choque do Petróleo) que o
registrado para as exportações.

Por esta época, iniciava-se a grande escalada dos ju-
ros internacionais, o que afetava duplamente a Coréia do
Sul. Primeiramente os financiamentos já contratados com ju-
ros flutuantes tornavam-se progressivamente mais caros,
tendendo a aumentar a divida externa. Segundo, os recursos
necessários para financiar o Déficit na Balança de Transa-
ções Correntes ficavam mais onerosos e com um perfil de ma-
turação pior, mais de curto prazo, dada a crescente situa-
ção de dificuldade nos mercados financeiros internacionais.

Como resultado de toda esta conjuntura adversa, o Dé-
ficit em Conta Corrente aumentou de 2,1% do PNB para 6,8%
em 1979. Para financiá-lo, as autoridades recorreram ao
mercado financeiro internacional, fazendo com que a dívida
externa total se elevasse de US$ 14,8 bilhões (28,5% do PNB
em 1978) para US$ 20,3 bilhões no ano seguinte (32,5% do
PNB). Para piorar as coisas, o perfil de maturação desta
dívida encurtou-se, sendo que a divida a curto prazo passou
a representar uma maior parcela do total (cerca de 27% em
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1979). Como atenuante, o coeficiente Serviço da Divida /

Exportações permaneceu estabilizado ao redor de 16%.

Pela Tabela 18 nota-se que a taxa de investimento

elevou-se ainda mais em 1979 em relação ao alto patamar al-

cançado no ano anterior. A principal razão para este incre-

mento foi o acúmulo especulativo de estoques, dada a insta-

bilidade politica, a inflação em elevação e à eminência de

um ajuste cambial. De outro lado, a taxa de poupança caiu

ligeiramente, influenciada pela queda na taxa de crescimen-

to. Portanto o "GAP" de recursos entre poupança e inves-

timento alargou-se e teve como contrapartida um aumento da

divida externa.

o ano de 1980 foi certamente o pior para a economia

sul-coreana desde a Guerra da Coréia (1950-1953). O PNB re-

trocedeu quase 5% e a inflação elevou-se, caracterizando a

ocorrência de uma verdadeira "estagflação".

No primeiro semestre, o governo de transição acertou

um programa de ajustamento com o F.M.I. (Fundo Monetário

Internacional), que teria o suporte de um Acordo Stand-By

de um ano (Março de 1980 até Fevereiro de 1981). Os elemen-

tos principais do programa eram a depreciação da moeda

sul-coreana e o apêgo a uma politica fiscal-monetária rigi- I

da.
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TABELA 10_LI

Principais Indicadores EconOmicos do Subperiodo 1979-1980

.... - -..__ "._ .......•.••.....•._ , _ ......................••........................•.......•.................................••.••.....................

ANOS 1978 1979 1980VARIAVEIS
.......... _-_ , , __ _- _ _._ _ _._ _ _ ...........•.• _ _ ..__ _ _._ .

TAXA DE CRESCIMENTO
DO PNB (EM %) 11,0 7~0 -4,8
TAXA DE CRESCIMENTO
DAS EXPORTAÇôES (EM 'l.) 26,5 18,4 16,::::;

CONTA CORRENTE
('l. DO PNB) -6~8 -8,8
INVESTIMENTO FIXO
('l. DO PNB) 32,3

POUPANÇA DOMESTICA
(% DO PNB) 28~5 28~1 23,5

TAXA DE CRESCIMENTO
DOS SAL. NOMINAIS 34,3 28,6· 22,7

TAXA DE DESEMPREGO 3,2 3,8

TAXA DE CRESCIMENTO
DOS SALARIOS REAIS 17,4 8,7 -4,7
TAXA DE CRESCIMENTO
DA PRODUTIVIDADE DO
TRABALHO (KPC"'.1.INDEX) 15,9

TERMOS DE TROCA 117,8 115,3 100,0
TAXA NOMINAL
DE CAMBIO 484,0 484,0 607,4
TAXA REAL EFETIVA
DO CAMBIO 109,0 97,2 100,0

...•.............• __ _ _ __ - _ .•...........•........................ -........................................... . _ .._.__ ._ ..••..•............... _ _ - - _ _.~ _............. . __ __ .

Fontes: Economic Planning Board e Bank of Korea

'" .1. Fonte: .'Korea Productivity Center"
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Em janeiro já tinha sido anunciada uma desvalorização
nominal do WON de cerca de 17%, o que teve um impacto in-
flacionário imediato, ao elevar o custo das matérias-primas
importadas. Esse fato também tinha um impacto recessivo
forte, ao corroer o poder de compra dos salários, os quais
se caracterizam pela falta de uma maior proteção em relação
à inflação (indexação fraca ou mesmo inexistente). O obje-
tivo da desvalorização cambial era estimular as exportações
e inibir as importações, a fim de minimizar o Déficit na
Balança Comercial. Desta maneira, o Déficit em Conta Cor-
rente cairía, ajudando a manter sob controle o endividamen-
to externo.

Porém, é sabido que há um "LAG" entre desvalorização
cambial e aumento das exportações. As vendas externas são
estimuladas sim por uma desvalorização da moeda nacional,
mas os efeitos positivos se fazem sentir, principalmente, a
médio e longo prazo. A curto prazo, prevalecem os efeitos
negativos relacionados às pressões inflacionárias que sur-
gem com a desvalorização cambial. E foi exatamente isso que
aconteceu no caso coreano. As exportações continuaram apre-
sentando um ritmo declinante em 1980, enquanto que a infla-
ção atingia níveis muito elevados para os padrões do país.

O Governo provisório adotou uma política de gastos
públicos restritiva, a fim de reduzir seu Déficit. Os juros
nominais foram elevados em 5% em Janeiro de 1980 e os "te-
tos" para a expansão de crédito foram reduzidos banco a
banco.
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Entretanto o Governo provis6rio não pôde colher os

frutos das políticas adotadas, já que o novo Presidente to-

mou posse em Maio de 1980. Muitas das medidas tomadas foram

abortadas e/ou descontinuadas pelo novo Governo.

Com a ascenção do Sr. Chun Doo Hwan à presidência do

país, a política fiscal-monetária tornou-se expansiva, como

forma de aliviar as dificuldades econômicas. Essa nova po-

lítica econômica teve com certeza inspiração política. O
novo presidente, que não foi eleito democraticamente, esta-

va tentando angariar apoio popular, adotando uma ênfase ex-

pansionista para a política econômica. A taxa de juros no-

minaI foi reduzida de 4% a 6%; os "tetos" para o aumento do

crédito bancário foram elevados; os salários no setor pú-

blico foram elevados; aumentaram-se os gastos em assistên-

cia para as famílias de baixa renda; muitos projetos de in-

vestimento, que tinham sido adiados, começaram a ser nova-

mente implementados.

A elevação da inflação em 1980, teve como causas:

a) A péssima colheita agrícola devida a fatores mete-

riol6gicos, o que levou os preços agrícolas a subírem acima

da inflação. Esse fato se constituiu em um verdadeiro , ,
--,i

"Choque Agrícola",conforme já salientado anteriormente.
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b) A maxidesvalorização cambial ocorrida em princí-

pios do ano de 1980. Essa medida representou um choque de

custos para as empresas, pois encareceu abruptamente em mo-

eda local, o preço das matérias-primas importadas.

c) A grande elevação dos preços do petróleo a nível

internacional, que foi repassada pelo governo para o consu-

midor doméstico. Com isso, o valor unitário das importações

elevou-se em 20,34%, gerando para a Coréia do Sul uma "in-

flação importada".

Apesar da instância expansionista assumida pela polí-

tica fiscal-monetária no segundo semestre de 1980, o PNB

caiu fortemente e o desemprego aumentou 35% (ver Tabela

19). O déficit orçamentário ulais do que duplicou, assumindo

um caráter anti-cíclico, atenuando a recessão. Assim como a

política monetária que foi relaxada no ano em questão (em

especial no 20.Semestre), visto que a taxa real de juros

tornou-se, inclusive, negativa. Houve, dessa maneira, um

aumento na liquidez corrente da economia, o que minimizou

os efeitos recessivos por um lado, mas que forneceu combus-

tível para o aumento da inflação, por outro.

Os salários nominais cresceram bem menos em 1980

(cerca de 22.7%) do que no ano anterior (28.6%). Contraria-

mente a inflação subia, fazendo com que os salários reais

decrescessem no ano em questão, depois de décadas de ganhos

71



TABELA 19

Taxa de Desemprego e sua Varia~~o

......... _ _ ...................•_ ~ _ ,.__ __ ._ _ _ _ ...•.•.......... _- __ _ _ ..................•.... __ _ - _ .., _ .......•.......... - _ ....••.•••.•......•...•..................••.. -....................... . - .

VARIAVEIS TAXA DE
DESEMPREGO *1.

VARIAÇ~O PERCENTUAL
SOBRE O ANO ANTERIORANOS

.......... _ "... . _ ........• _ __ ._ __ ..- .................••....................

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

3~8
5,2
4,5
4,4
4,1
3,8
4,0

-15,79
+18~ 7:::.
+36,84
-13~46

-""') .r-:v'')
.L. !i L"':'"

6~82
7~32

+ 5;26
5, {)(J

_ _-_ ........•........................... __ _ ..__ __ __ .......•.•.•............ __ _-_ _ .........•......•... _ _ _ _ .

Fonte~ Bank Df Korea

* 1. Como Porcentagem da Popula~~o com 15 anos ou mais.

o,
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contínuos. A produtividade, entretanto, elevou-se cerca de

10%. Portanto, os custos salariais para as empresas tende-

ram a declinar, o que indubitavelmente amenizou as pressões

inflacionárias.

Devemos salientar que a economia já tinha desacelera-

do fortemente em 1979, provocando uma deterioração no mer-

cado de trabalho naquele mesmo ano, quando o nível de de-

semprego subiu 18%. Entretanto esses fatos só vieram a se

refletir de forma mais direta no poder real de compra dos

assalariados no ano seguinte, devido ao "LAG" existente en-

tre recessão e redução nos salários reais.

Analisando todo este contexto, podemos afirmar que a

escalada da inflação em 1980, foi devida principalmente aos

choques de custos: cambial, agrícola e das matérias-primas

importadas. E a política fiscal-monetária não foi rígida o

suficiente para contrabalançar as pressões de custo.

o governo procurou inicialmente, seguir à risca as

políticas pactuadas com o Fundo Monetário Internacional:po-

lítica fiscal-monetária restritiva e desvalorização do câm-

bio. Buscava-se com isso, o controle da inflação e o ajuste

nas contas externas.

Entretanto, a inflação continuou a elevar-se, uma vez

que as medidas adotadas visavam controlar as pressões in-

flacionárias oriundas da demanda, enquanto que os preços
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aumentavam não por causa de uma procura aquecida, e sim de-

vido aos choque de custos a que estava submetida a oferta.

A desvalorização do câmbio ainda agravava o problema infla-

cionário.

o novo governo que assumlu na segunda metade de 1980,

deviou-se das políticas sugeridas pelo FMI, já que as mes-

mas estavam criando uma situação de "estagflação" e as

contas externas continuavam desequilibradas.

A desvalorização real do câmbio surtiu seus primeiros

efeitos positivos, permitindo que as vendas externas vol-

tassem a crescer, apesar das condições adversas do mercado

internacional. Não devemos nos esquecer que a tremenda re-

cessão por que estava passando a Coréia do Sul, fez com as

empresas redirecionassem suas vendas para o mercado exter-

no. Isso também foi muito importante para que as exporta-

ções retomassem fôlego. O quantum exportado elevou-se

11,48%, contrastando e compensando o parco crescimento

constatado em relação ao valor unitário das exportações

(cerca de 4,38%).

A recessão econômica e a própria desvalorização cam-

bial, a qual tornou os produtos importados relativamente

mais caros, fez com que o quantum importado declinasse 9%:

Entretanto o valor unitário das importações subia 20,34%,

levando a Coréia do Sul a amargar uma perda de 13,27% em

seus termos de troca.
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A desvalorização cambial, a qual estimulou o cresci-
mento das exportações e impediu um maior aumento das impor-
tações, certamente veio em boa hora. O Déficit na Balança
Comercial não só estabilizou-se, como caiu ligeiramente,
situando-se no patamar de US$ 4,7 bilhões. Com juros inter-
nacionais atingindo níveis altíssimos, os sul-coreanos não
precisaram recorrer a um volume maior de financiamentos ex-
ternos, pelo menos para cobrir o Déficit em sua Balança Co-
mercial ..

A queda no Déficit Comercial é ainda mais notável, se
lembrarmos o fato de que em 1980, houve uma grande quebra
na safra agrícola, o que obrigou o governo a realizar um
grande volume de importações de alimentos e matérias-pri-
mas.

Outro ponto a ser destacado é que o processo de libe-
ralização das importações foi temporariamente interrompido,
devido à recessão econômica e ao déficit nas contas exter-
nas. Essa medida nos parece que foi sábia por parte do go- r

verno, dada a conjuntura econômica adversa, e acabou por
ajudar a estabilizar o Déficit na Balança Comercial. Por
outro lado, não houve um retrocesso na liberalização comer-
cial. As autoridades econômicas não caíram na tentação de
restringir as importações via imposição de cotas ou mesmo a
sua proibição, com o intuito de equilibrar as contas exter-
nas. Medidas como essas, se a curto prazo geram resultados

74



satisfatórios e rápidos, a longo prazo, trazem grandes dis-

torções e ineficiência na estrutura econômica.

Como já salientado anteriormente, as condições de fi-

nanciamento no mercado financeiro internacional se tornavam

cada vez mais difíceis, com juros exorbitantes e prazos de

maturação cada vez menores. Com isso, a Balança de Serviços

da Coréia do Sul deteriorou-se fortemente, ficando defici-

tária em cerca de US$ 1,4 bilhões. Essa foi a principal ra-

zão pela qual o Déficit em Conta Corrente aumentou ainda

mais, atingindo inéditos US$ 5,3 bilhões ou 8,8% doPNB.

Para financiar esse déficit, o país teve de contrair

mais empréstimos sob condições desvantajosas. Com isso a

dívida externa deu um salto de 34% em termos nominais em

relação ao ano anterior, passando a representar 45% do PNB.

Além disso a capacidade de pagamento desta divida, medida

pelo coeficiente Serviço da Divida / Exportações, diminuiu,

(atingindo 18,5% em 1980; 16% em 1979). O Serviço da divida

em relação ao PNB subiu, alcançando o elevado indice de

6,9%! !!

Como agravante, o perfil da Dívida Externa deterio-

rou-se, co~ a dívida a curto prazo chegando a atingir 34,5%

do total, valor até então inédito. Portanto, constatava-se

uma situação de crescente asfixia cambial (ver Tabela 20).
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TABELA 20

Divida Externa e seu Perfil

.,.- ••••• ~ •••• _- ••••••• ,~ •••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••• _ ••••• _ ••••••• _ ••••••••••••••••••••••• _ ••••• _ ••••••• H •••••••••••••••••••••• _ •• _ ••••• _ •••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••• __ ••• _ •••••••• _ •• __ • __ •••••••••••••••• _ •••••••••••• _. • •••••••••••••••••• __ ••••••••

ANOS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
VARIAVEIS

................................................................................................................. - .............•.•......... _ ..........•..•..............•...•... -•......•............•.......•..................•......... - .

DIVIDA EXTERNA
TOTAL (EM US$ 14~8
BILH~ES CORRENTES)

20,3 27,2 32,4 40,4 43,1

_ ,.•.•.....•...•....•..• _ ...........................•.•.......................... __ . _ _ - -_ - _ -•........•.....................•.............................••

DIVIDA EXTERNAI
PNB ('lo) C:~ -y-.'..:c.., :o . ..:.•

....-.- - - .....................•...•.....•..•....•.....•.•. _ _....................................................................................................................................................... ..•....•.....•............... ......•.•...•.... _ .

SERVIÇO DA DIVIDAI
EXPORTAÇ~ES (X) 16,3 16,0 18,5 20,1 20,6 18,8 20,4
.- -- _ "...................................... .._ ---_ _ .•....•................ _ _ __ ....•..- _ .

DIVIDA A CURTO PRAZOI
TOTAL DA DIVIDA 21,2 26,9
(% )

34,5 31,,5 -y-::- c
.~..~~:,;~, 3{), o 26,5

_ ~_ ~ _ - _ - - _ _ _ _ - _ ".-_ ..,,-_ _ -_ _ _ .

DIVIDA A LONGO PRAZOI
TOTAL DA DIVIDA
(%)

75~5 70,3 62,7 65,2 65,3 68,8

............ _ ....•......................•........•..... - _............ . - __ - - ....................•.............................................. _ ........•..•.......•.•..•_ ........•. - _.-................ .•...•...............•..••••..

DIVIDA A MEDIO PRAZOI
TOTAL DA DIVIDA
(%)

4!,7 4,7
................... _ __ .................•.... . _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Fonte: Ministério das Finan~as
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Devido à recessão econômica, a taxa de poupança des-

pencou para cerca de 23,5% do PNB. Enquanto isso, a taxa de

investimento continuava apresentando níveis elevados, apro-

ximadamente 32,3% do PNB, o que era notável em vista das

circunstâncias por que passava a economia sul-coreana. Por-

tanto, o "GAP" de recursos representado pela diferença

entre os recursos investidos e aqueles disponíveis interna-

mente, alargou-se. Para fechar este "GAP", os sul-corea-

nos tiveram que absorver poupança externa, representada pe-

los financiamentos obtidos. Esta maneira de financiar as

inversões, entretanto, tornava-se cada vez menos interes-

sante, devido aos altos juros cobrados e à falta de emprés-

timos a longo prazo.

Dois pontos positivos devem ser destacados.

o primeiro é a manutenQão de altas taxas de

mento, apesar da crise econômica vivida pela Coréia

em 1980. Não se procurou o caminho fácil de cortar

versões para minimizar as pressões inflacionárias

investi-

do Sul

as in-

ou para

melhorar as contas externas. Ao sustentar os investimentos

em níveis elevados, o crescimento potencial futuro da eco-

nomia não foi prejudicado, preparando-se terreno para um

renovado período de expansão econômica.

Em segundo lugar, há uma forte correlação entre o au-

mento do "GAP", Investimento Poupança Doméstica e a

elevação do Déficit em Conta Corrente. Enquanto o primeiro
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elevou-se 72,55%, entre 1979 e 1980, a segunda variável so-

freu um incremento de 29,41%. Isso nos induz à conclusão de

que o aumento do déficit em Conta Corrente e a conseqüênte

elevação da Dívida Externa foram devidos à manutenção de

altas taxas de investimento. Este é um fato positivo, se

lembrarmos que em outros países, como por exemplo na Améri-

ca Latina, a dívida externa foi acumulada para financiar

indiretamente a fuga de capitaie privados e/ou manter pata-

mares de consumo insustentáveis a longo prazo. Endividar-se

para realizar investimentos significava que o dinheiro per-

manecia no país e que a dívida assumida poderia ser paga.
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3_2_1 CONCLUSOES

o biênio 1979/1980 foi marcado por uma flagrante de-

terioraçã9 macroeconômica da Coréia do Sul. A Inflação

cresceu de forma alarmante, o Déficit em Conta Corrente

aprofundou-se, levando o pais a se endividar ainda mais ex-

ternamente. Os múltiplos choques de custo (agricola, cam-

bial e das matérias-primas importadas) foram os grandes

responsáveis pela elevação da inflação. Enquanto que o 20.

Choque do Petróleo e o salto dos juros internacionais foram

as principais causas do aumento dos Déficits externos e do

conseqüente aumento do endividamento.

o vaivém da politica econômica também contribuiu para

o fraco desempenho macroeconômico do periodo em análise. Em

1979, ainda sob a direção do General Park, o câmbio perma-

neceu fixo e valorizado, a politica fiscal foi austera, e a

politica monetária mostrou-se pouco rigida. Já o Governo de

transição, aplicou politicas em consonância com o

F.M. 1. .Desvalorizou o câmbio, restringiu os gastos públicos'

e procurou diminuir a liqüidez no mercado monetário. O novo

governo que assumiu efetivamente a direção do pais no 20.

Semestre de 1980, adotou uma politica fiscal-monetária

francamente expansionista, a titulo de atenuar os efeitos

perversos da recessão. O resultado desta oscilação da poli-

tica econômica, sendo que ora o objetivo-mor era combater a

inflação, ora atenuar a recessão, foi que não conseguiu-se

78



atingir nenhum dos objetivos traçados e a economia mergu-

lhou em uma danosa ESTAGFLAÇAO.
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3.3 A Recuperação:
o Biênio 1981 - 1982

o ano de 1981 foi marcado pela recuperação da econo-
mia sul-coreana. O crescimento foi retomado, a inflação
apresentou a tendência de queda e o déficit externo dimi-
nuiu. Entretanto, o avanço obtido estava longe de ser sufi-
ciente, pois a inflação continuava em patamares elevados e
os indicadores referentes ao endividamento externo conti-
nuavam a se deteriorár.

O crescimento econômico foi retomado por uma série de
razões, entre as quais podemos citar:

a) As exportações cresceram de forma significativa
(21,4%), apesar do ambiente recessivo no mercado interna-
cional. Esse desempenho positivo foi obtido sobretudo devi-
do ao aumento do quantum exportado (17,5%). Isso porque os
produtos coreanos tornaram-se mais competitivos vis-à-vis à

concorrência externa, já que houve uma desvalorização real
do WON. Além disso, a queda dos salários reais conjugada
com o aumento vertiginoso da produtividade, permitiu uma
diminuição nos custos referentes à mão-de-obra, tornando-se
dessa maneira, mais um fator a alavancar as exportações.

b) A política fiscal tornou-se bastante expansiva,
com o déficit público chegando a atingir 4,7% do PNB; o que
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representou um aumento de quase 50% em relação ao déficit
do ano anterior (cerca de 3,2% do PNB).O aumento dos gastos
foi, sem dúvida, o motivo pelo qual o Déficit Público alar-
gou-se. Como se nota pela Tabela 21, as despesas do setor
público passaram a representar 25.2% do PNB sul-coreano, um
aumento expressivo em relação aos 23.1% do ano anterior. A
política fiscal expansiva procurou reativar a economia e
tentar minimizar os efeitos da queda da taxa de investimen-
to ocorrida em 1981 (ver Tabela 22).

c) A política monetária continuou sendo expansiva,
com o aumento da oferta de moeda (conceito M2) crescendo
acima dos níveis de inflação. Para confirmar essa afirma-
ção, basta apontarmos o fato de que a taxa nominal de juros
caiu cerca de 3.5%, mantendo a taxa real de juros negativa.
(Ver Tabela 21).

d) O setor agrícola recuperou-se da quebra de safra
ocorrida em 1980. Com isso pôde contribuir positivamente
para o crescimento econômico, já que no ano anterior
(1980), o PNB agrícola caiu quase 22%.

A inflação tendeu a baixar devido a uma conjugação de
fatores que se uniram:

a) O governo colocou em prática uma política de ren-
das que tinha como foco principal impedir ganhos salariais
exagerados. O resultado foi que os salários reais decresce-
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TABELA 21

Principais Indicadores da Política Fiscal-Monetária
do 8iénio 1981-1982

ANOS r1EDIA
1979-1980

1981 1982VARIAVEIS
................. _ _ _--_ _................ . _ .......•....•.••..............•.•.......•......... .....................................................................................•.................................•......•.•.......•..••••..•.•..•.. ", " ..•.......•.........•...•....

INFLAÇ~O (INDICE DE
PREÇOS AO CONSUMIDOR) .-"..,.. t::..:.:.~.,. '-~

DEFICIT ORÇAMENTARIO
('l. DO PNB) 2,3

21 <" """7 ••••••, ._" f !l"::'

4~6 45,6

25,0 27;0

19,3 12,2

-i,6 4,7

4~7 4,4

25~2 24,2

20,5 19~9

TAXA DE CRESCIMENTO
DE Ml

TAXA DE CRESCIMENTO
DE M2

TAXA NOMINAL
DE JUROS

TAXA REAL
DE JUROS

GASTOS PtlBLICOS
(EM % DO PNB)

RECEITAS PtlBLICAS
(EM'l. DO PNB)

_ ..,.__ ._ _ _ __ - _ __ .••..•.....•...•.•...........••.,._ . .....................•.•...................•......................... _ _ _ .

Fontes: Economic Planning Board e Bank of Korea
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TABELA 22

Principais Indicadores EconOmicos do Biênio 1981-1982

.......... _ _ .....•.......... _ ........•.................. , _ ....................•...... " _ _ " " , .

ANOS MEDIA
1979-1980

1981 1982VARIAVEIS
.- _ •......•......•..................... _.............................................. . _ _ _ _ - ..•..•..... - __ - ,"~, _ ..•............... ,..••..............•............. _ .

TAXA DE CRESCIMENTO
DO PNB (%) 1~1 6,,;6 5~4

17~4 21,4 ,..... ......L,O

-7,8 -7;0 -3;8

-:r.:"""'J.n 28;7 3(),5·.;·.z::,o

25,8 23,5 24~O

4,5 4, ~I 4;4

25,6 20,1 14!-7

2,0 -2~6 6,9

13;3 18,1 """7 ,8r

TAXA DE CRESCIMENTO
DAS EXPORTAÇÔES (%)

CONTA CORRENTE
(X DO PNB)

INVESTIMENTO FIXO
(% DO PNB)

POUPANÇA DOMESTICA
(% DO PNB)

TAXA DE DESEMPREGO

TAXA DE CRESCIMENTO
DOS SAL. NOMINAIS

TAXA DE CRESCIMENTO
DOS SALARIOS REAIS

TAXA DE CRESCIMENTO
DA PRODUTIVIDADE
DO TRABALHO

TERMOS DE TROCA
(1980 = 1(0) 107,7 97,9 102,2
TAXA REAL DO CAMBIO
(1980 = 100) 98,6 103,6 1()3,2
.•....... -.- __ ..•.......••..... _ __ __.- __ _ -..-..- __ _ _ _ .•...............•.......•..................•.•...•• _ --_ .

Fontes: Economic Planning Board e Bank of Korea
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ram, apesar do fim da recessão e da queda da taxa de desem-
prego. A queda dos salários reais é ainda mais notável
quando sabemos que a produtividade dos trabalhadores ele-
vou-se cerca de 18% no mesmo período. Portanto, os custos
salariais reduziram-se dramaticamente para as empresas em
1981, e essa diminuição de custos foi repassada, em maior
ou menor grau, para o consumidor final.

Não devemos nos esquecer de que a economia sul-corea-
na apenas começava a se recuperar de um período de intensa
recessão econômica, como foi o biênio 1979/1980. Dessa ma-
neira, as aspirações salariais dos trabalhadores foram ar-
refecidas diante da situação no mercado de trabalho. Isso

ajuda a explicar porque os assalariados contentaram-se com
um aumento médio do salário nominal de apenas 20.1%, en-
quanto que a inflação do ano anterior tinha atingido 28.7%.

b) Os preços do petróleo e seus derivados tenderam a.

declinar, permitindo que o valor unitário das importações
aumentasse apenas 5,4% em 1981, enquanto que esse mesmo ín-
dice cresceu 20,34% no ano anterior. Portanto, a "inflação
importada" diminuiu.

c) O processo de liberalização comercial foi retoma-
do, facilitando um acesso maior às importações e impedindo;

em relação aos parâmetros internacionais.
dessa maneira, um crescimento exagerado dos preços

82



d) A normalização da oferta agrícola fez com que os
preços desse setor contribuíssem de forma ~ositiva para a
queda dos índices inflacionários.

e) Com a volta do crescimento econômico, os grandes
oligopólios, os quais caracterizam a estrutura econômica da
Coréia do Sul, puderam adotar uma política de preços menos
agressiva. Isso porque com volumes maiores produzidos e co-
mercializados, os "CHAEBOLS" podiam manter e mesmo elevar
sua taxa global de lucros, diminuindo o mark-up embutido
nos preços de seus produtos. Além disso, o crescimento ve-
rificado em 1981, tratava-se na verdade de uma recuperação
da grande recessão econômica do ano anterior. Portanto, as
empresas procuraram ocupar uma capacidade produtiva que se
encontrava ociosa e assim o aumento de produção exigia um
incremento mínimo de investimentos.

Essa conjuntura contribuía para se gerar um ambiente
favorável ao aumento de -produtividade dos fatores envolvi-
dos na produção. Com isso os custos tendiam a decrescer e
as firmas procuravam repassar pelo menos em parte, os ga-
nhos conseguidos para o consumidor final. Assim, a retomada/lo

combate à()do crescimento econômico ajudava duplamente no
inflação, seja devido à queda do mark-up, seja por causa
elevação da produtividade dos fatores.

As exportações retomaram fôlego em 1981, graças à

desvalorização real do câmbio e à queda dos custos sala-
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riais. o quantum exportado elevou-se cerca de 17,5% (contra
11,5% do ano anterior) enquanto o valor unitário das vendas
ao exterior cresceu modestamente: 3,2% (contra 4,4% em
1980). A aceleração do crescimento das exportações é ainda
mais impressionante, dada a situação recessiva em que se
encontrava a economia mundial.

No entanto, as importações também aumentaram signifi-
cativamente em 1981, tanto em termos do quantum importado
(aproximadamente 11%), como em relação ao valor unitário
das compras externas (5,4%). O volume de importações ele-
vou-se devido à retomada do crescimento econômico. Entre-
tanto o valor unitário das importações cresceu somente
5,4%, bem menos que os 20,34% registrados no ano anterior,
demonstrando o arrefecimento dos efeitos do Segundo Choque
do Petróleo. Apesar disso, o aumento do valor unitário das
importações foi superior ao crescimento do valor médio das
vendas externas, fazendo com que houvesse uma deterioração
nos termos de troca para a Coréia do Sul (ver Tabela 23).

Portanto, o incremento das importações anulou, mas
apenas parcialmente, os ganhos maiores obtidos com as ven-
das externas. Com isso, o Déficit na Balança Comercial di-
minuiu em cerca de US$ 750 milhões, mas ainda não o sufi- ~
ciente para permitir uma queda significativa no Déficit em
Conta Corrente.
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TABELA

Principais Indicadores Referentes à Balan~a Comercial

...................... - _-................... . _ " ~ , -_ _ _ __ _ , .

ANOS
VARIAVEIS

1979 198(J 1981 1982 1983 1984

.............................. . _ .....•... _ _............. .................• " , ..•...•... _ ,.._ _ .

BALANÇA COMERCIAL
(US$ MILHôES) -4.395 -4.384 -3.628 -2.594 -1.763 -1.036

........ ...........................•..... ....................••.............•.... . _ .._ - _ _._ _, _ ..,._ .

EXPORTAÇôES FOB
(US$ MILHôES) 14.705 17.214 20.671 20.879 23.204 26.335

••••••••••••••••••••".............. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" ••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••_ •••_ ••••••••••••••••••••••__ •••••••••••••••_·· ••_ •••••••••••••••••••••••••••••u••••••••••••••••••••••••••••••••••_ •••••

VARIAÇ~O DO QUANTUM
EXPORTADO (%) 1~0 +11~5 +17,5 + 6,5 +16,3 +15,6

............ ,.- ,....•...........•......•..•..•..............••...............•...........•...................................... _ _ - __ _ ..-._ .._ .

VARIAÇ~O DO VALOR
UNITARIO EXP. (%) +19,6 + 4,4 + 3,2 - 3,4 3,8 + 3,4

IMPORTAÇÔES FOB
(US$ MILHÔES) 19.100 21.598 24.299 23.473 24.967 27.371
..... " __ " .

•••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••• • •• ••••••• •• ·_·· •• • •• •• •• •• •• • •••••• •••••••• ••• __ •••••• M ••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••• _. __ •• _ •• _._._ •••• _ •• _ ••••••

VARIAÇ~O DO QUANTUM
IMPORTADO (X) +11~8
......_ .................................................•........•..................... _- _ ••...........

VARIAÇt!!ODO VALOR
UNITARIO IMP. (%) +22,2 +20,3 + 5,4 - 7,4 - 4,7 + 1,3

Fontes: Fundo Monetário Internacional e Bank 01 KOrea
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o déficit na Balança de Serviços piorou ainda mais
refletindo as difíceis condições enfrentadas pelos devedo-
res no mercado financeiro internacional (ver Tabela 24).

Com isso, como pode ser notado pela Tabela 20, a Co-
réia do Sul teve que endividar-se ainda mais, o que fez com
que a dívida externa total passasse a representar quase 50%
de seu PNB. Além disso, os encargos dessa dívida em relação
às exportações elevaram-se, mostrando dessa maneira, uma
queda na capacidade de pagamento do pais. Entretanto, o
perfil da divida externa melhorou, com a divida a curto
prazo com uma participação declinante em relação ao volume
global. Esse fato positivo deve-se basicamente ao gerencia-
mento eficaz da divida externa, graças a uma burocracia
atuante que procurava manter atualizados os principais in-
dicadores e informações referentes ao assunto.

Em relação à poupança doméstica, a retomada do cres-
cimento ocorrida em 1981, não foi suficiente para reerguer
o nível de poupança dos patamares deprimidos verificados no
ano anterior. A taxa de investimento, por outro lado, so-
freu uma queda significativa, o que acabou por diminuir o
"GAP" de recursos entre poupança interna e investimento.
Essa evolução ajudou a encolher o Déficit em Conta Corrente
do país.

Apesar da queda, a taxa de inversão ainda se situava
em patamares bastante elevados o que permitiu que os gran-
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TABELA

Saldo em Conta Corrente e seus Componentes
(em US$ Milh~es Cor~entes)

_ ,_ _ -- . _ , _ "-, ,,._ _ ~ _ __ ...............••............•...• _ _ ........•••••......................................... -........... . _ ....•..........................

ANOS
VARIAVEIS

1979 1980 1981 1982 1983 1984

......................... _ _ _ _ _ _ - _ .._ .•....._ ..__ _._ --_ ,........................................ .............................•...........................•..........•...... _.

SALDO EM CONTA CORRENTE
(A + B + C) -4.151 -5.321 -4.646 -2.650 -1.606 -1.372

........ - _ _ .........•....•..•••..........................•.. _ - __ _._-_._ __ -.- ......•.

BALANÇA COMERCIAL
(A) -4.395 -4.384 -3.628 -2.594 -1.763 -1.036

....... ,...........................................•..................................... - _ .................•........ _-- •............................. _ - _ __ _ - .

BALANÇA DE SERVIÇOS
(B) -195 -1.286 -1.519 -435 -877

.............. ,.._ _ .........•............. _ _ _ _ _ _ _ _ _ ...•...................................... _ _ ,,,.......................... ...- _ _ _-_ -.

TRANSFERENCIAS
UNILATERAIS (C) +439 +449 +501 +499 +541

.... " ,........... .. , _ .._ -_._ _~ _ __ _ _._ __ _ _ _ ..~._-_ __ _......•...._ _ _ _ _ _ _ _ .

Fonte~ FMI (InternationaI FinanciaI Statistics - Yearbook
1987)
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des projetos iniciados na década de 70 não sofressem uma

descontinuidade, ou seja, não fossem paralisados. Tais pro-

jetos concentraram-se sobretudo na indóstria pesada e per-

mitiram uma redução do coeficiente requerido de importações

para se realizar determinado montante de investimento. Esse

coeficiente reduziu-se gradativamente de 0,48 em 1975, para

0,42 em 1980 e finalmente para 0,38 em 1983.

o governo iniciou em 1981, programas para reduzir a

dependência do país em relação ao petróleo importado. Para

tanto, procurava expandir a produção doméstica de carvão e

construir plantas de geração de eletricidade movidas a car-

vão, gás natural e energia nuclear. Para realizar estes

projetos, o governo foi auxiliado por empréstimos de ajuste

estrutural do World Bank. Além disso, para promover a con-

servação de energia, o governo repassou apenas em parte pa-

ra o consumidor doméstico a redução nos preços mundiais do

petróleo verificada em 1982. Com esse dinheiro, foi criado

um fundo para viabilizar investimentos no setor de energia.

As inversões no setor industrial pesado e na área

energética tornaram a economia sul-coreana menos dependente

das importações, tanto na realização de projetos de inves-

timento como em relação à energia importada. Essa evolução

permitiu ao país, maiores possibilidades de crescer econo-

micamente sem comprometer sua Balança Comercial e por con-

seguinte, sua capacidade de pagamento da dívida externa.

Citando um exemplo que corrobora com essa idéia, comparemos

o que ocorreu em 1978 e 1983.
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Em 1978, a economia sul-coreana cresceu cerca de 11%,
enquanto as importações saltaram 37,7%. Já em 1983, em que
o crescimento econômico foi um pouco maior que em 1978
(aproximadamente 12%), as importações cresceram tão somente
6,4~~em termos nominais. Em relação ao quantum importado, o
aumento foi de 30,9 em 1978 e de apenas 13,3% em 1983.

o ano de 1982 foi importantíssimo para a economia
sul-coreana. A taxa de inflação despencou e o Déficit em
Conta Corrente caiu quase que pela metade. Entretanto, os
indicadores referentes à dívida externa voltaram a se dete-
riorar, não chegando a atingir, porém, uma situação fora de
controle, incontornável.

A inflação caiu de 21,3% em 1981 para 7,2% em 1982. E
essa queda surpreendente dos índices inflacionários se de-
veu às seguintes causas:

a) Houve a normalização da produção e da oferta agrí-
cola. Com isso, ocorreu um verdadeiro choque deflacionário,
oriundo do setor primário da economia. Para se ter uma
idéia, os preços agrícolas que, em média elevaram-se 26% no
biênio 1980-1981, aumentaram tão somente 0,31% em 1982.

b) A queda dos preços internacionais do petróleo e de
outras matérias-primas, fez com que o valor unitário das
importações caísse mais de 7%. (ver Tabela 23). Devemos nos
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lembrar que a esmagadora maioria das importações realizadas

pela Coréia do Sul naquela época, eram de máquinas, equipa-

mentos, partes e matérias-primas destinadas ao setor produ-

tivo. Portanto, houve desta maneira uma virtual "deflação

importada", tendendo a diminuir, sobretudo, os custos en-

volvidos no processo produtivo.

c) A fraca demanda externa, que fez com que as expor-

tações crescessem somente 2,8%. As vendas externas também

foram prejudicadas pela valorização real do WON. A demanda

doméstica, por outro lado, não chegou a compensar a queda

ocorrida no setor externo. O Déficit Orçamentário estabili-

zou-se e até caiu um pouco em relação aos patamares, por

sinal elevados, do ano anterior. Isso se deveu especialmen-

te à queda dos gastos do Estado em 1982, atingindo o valor

expressivo de quase 1% do PNB,como se nota pela Tabela 21.

Devido a todos esses fatores, a taxa de crescimento econô-

mico desacelerou-se em 1982.

d) Os custos salariais continuaram em niveis relati-

vamente baixos. Isso porque em 1980 e 1981, os salários re-

ais tinham decrescido enquanto se constatavam ganhos signi-

ficativos de produtividade, fazendo com que as despesas com

mão-de-obra diminuissem de forma dramática. Em 1982, os sa-

lários reais voltaram a crescer, mas abaixo dos indices ob-

tidos para a produtividade, preservando-se, dessa maneira,

a queda de custos conseguida nos anos anteriores.

as empresas não precisaram repassar o aumento dos

Portanto,

salários
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reais para os preços dos produtos.

E importante se observar que os salários nominais, em
média, aumentaram apenas 14.7% em 1982. Sendo o ano em
questão, o segundo consecutivo com crescimento econômico;
e, com a inflação do ano anterior atingindo 21.3%, ou seja,
bem mais que os aumentos salariais concedidos em 1982; fi-
ca-nos aqui, a evidência de que a indexação dos salários em
relação à inflação passada é bastante fraca no caso corea-
no, facilitando a queda da inflação.

A política monetária vai receber, de nossa parte, uma
atenção especial. Isso porque ocorreram uma série de fatos
e mudanças que tornaram os efeitos desta política menos
evidentes em relação à economia como um todo.

o início de 1982 foi marcado por escândalos no merca-
do financeiro paralelo (não controlado pelas autoridades
oficiais), levando duas grandes corporações à falência. Is-
so afetou a confiança dos agentes econômicos no mercado fi-
nanceiro paralelo (o chamado "curb market"), fazendo com
que boa parte desses, passassem a recorrer ao mercado fi-
nanceiro oficial. Portanto, o poder de multiplicar os meios
de pagamento via concessão de empréstimos de uma forma de-
sordenada (que era realizada pelas instituições financeiras
atuantes no "curbmarket"), foi restringido.
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Como resultado desta conjuntura, estima-se* que a ve-

locidade-renda da moeda caiu abruptamente em 1982, em cerca

de 11%.

Com o aumento inesperado da demanda por depósitos no

mercado financeiro oficial, o governo viu-se obrigado a re-

laxar a política monetária para evitar uma crise de liqui-

dez na economia. Dessa forma a quantidade de moeda (concei-

to M2) elevou-se cerca de 27% em 1982, enquanto que a in-

fIação foi somente de 7,2% no mesmo período. E o que é mais

impressionante, o crescimento da oferta monetária, medida

pelo conceito Ml, expandiu-se à espantosa taxa de 45.6% no

ano em questão.

Entretanto se considerarmos que a inflação no início

de 1982 estava por volta de 21% ao ano (índice verificado

no ano anterior); que o crescimento econômico atingia apro-

ximadamente 6% ao ano; e que o escândalo financeiro no mer-

cado paralelo fazia com que a velocidade-renda da moeda ca-

ísse 11%, vamos chegar à conclusão que houve uma redução

real de liquidez em 1982, ainda que não totalmente planeja-

da. Esses efeitos multiplicados mostrariam que haveria a

necessidade de M2 crescer a uma taxa de 42,37% ao ano, en-

quanto o que .ocorreu na realidade, foi um aumento de apenas

27%. Assim, a política monetá.ria mostrou-se restritiva em

1982, idéia que é corroborada pela elevação da taxa real de

juros,a qual passou de negativa em 1981 (-2,1%) para posi-

t Cálculos estes apontados em: Agtevi, B e Hàrques - Ruarte, JorgE! ."A case Df SuccEssiul
Adjüsh!erlt: Korea's E!~perien;:e dur inq 198ü-1984" , Occilsional Papar no. )9, F.M,!., Washington D.C.,

i9B~,
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tiva em 1982 (+3,5%). Esse fato fez com que a demanda do-
méstica fosse enfraquecida, e por conseguinte não surgiu do
lado da procura, maiores pressões por aumentos de preço.
Outra conseqüência relacionada a uma demanda interna fraca,
é que as importações tendem a se reduzir. E isso realmente
ocorreu no caso coreano, em que o quantum importado em
1982, ficou praticamente estagnado aos níveis do ano ante-
rior, permitindo que o Déficit Comercial fosse reduzido em

cerca de 30%.

A partir de 1981, ocorreram uma série de mudanças no
sistema financeiro da Coréia do Sul, que em sua grande
maioria, apontavam na direção de uma maior liberalização

nesse setor:

_ em 1981, cinco instituições financeiras de proprie-

dade estatal foram privatizadas;

_ as taxas preferenciais para os setores priorizados,

foram abolidas em 1982;

_ os empréstimos direcionados pelo governo tiveram
sua participação reduzida de 20% em 1980 para 16% em 1982;
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- em 1982, o governo coreano mudou o regime de polí-

tica monetária trocando o controle direto sobre o sistema

bancário feito através da fixação de tetos de crédito para

um controle indireto, realizado através dos instrumentos

clássicos de política monetária (operações de open market,

mecanismo de redesconto e reservas obrigatórias);

- em 1982, o período máximo para empréstimos foi es-

tendido de um para dez anos.

E interessante notar que as taxas nominais de juros

sob controle do governo, não foram ajustadas na mesma pro-

porção que a queda da inflação no período 1981-1982. Com

isso as taxas reais de juros, que eram negativas, torna-

ram-se positivas em fins de 1982. Com isso, os tempos do

"dinheiro barato", que iniciara-se em 1979, quando a taxa

real de juros caiu e se aproximou de zero, tinha tido um

ponto final em 1982 (ver Gráfico 3). Em nosso entender, es-

sa mudança na política de juros foi muito importante para

controlar a demanda pelo crédito e por conseguinte a oferta

e demanda de moeda. Com juros reais negativos seria difícil

conduzir uma política séria de combate à inflação, porque a

demanda doméstica sempre tenderia a ficar superaquecida.

As exportações cresceram apenas 2,8% em 1982, menos

por causa do aumento do quantum exportado(cerca de 6,5%),

mas principalmente devido à queda do valor unitário das ex-
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portaçôes (declínio de 3,4%). As importaçôes, por outro la-
do, diminuíram em termos nominais. Isso porque o valor uni-
tário das importaçôes caiu bastante (-7,4%), puxado pela
queda nos preços do petróleo e seus derivados. E o quantum
importado praticamente não se alterou em relação ao ano an-
terior, refletindo as mudanças estruturais por que passava
a economia do país. Isso porque os investimentos iniciados
durante o período do "BIG PUSH" começavam a frutificar,
além da política energética implementada, tornando a econo-
mia sul-coreana mais auto-suficiente, ou seja, menos depen-
dente das compras externas.

A queda das importações mais do que compensou o cres-
cimento fraco das vendas externas e o Déficit Comercial,
desta maneira, apresentou uma queda de quase 30%.

A queda dos juros internacionais permitiu uma dimi-
nuição abrupta no Déficit da Balança de Serviços.

Portanto o Déficit em Conta Corrente declinou, atin-
gindo cerca de 3,8% do PNB em 1982, caindo quase que pela
metade em relação ao ano anterior.

Para financiar esse déficit, as autoridades recorre-
ram novamente ao mercado financeiro internacional. Entre-
tanto, com a erupção da crise da Dívida Mexicana em agosto
daquele mesmo ano, as condições de empréstimo, especialmen-
te para países pesadamente endividados e em desenvolvimen-
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to, tornaram-se bastante perversas. Para a grande maioria
destes paises, como foi o caBO do Brasil, os empréstimos
privados virtualmente cessaram. A Coréia do Sul, graças
principalmente ao seu desempenho exportador, pôde manter
sua capacidade de pagamento e continuar contraindo emprés-
timos junto aos bancos privados.

Devido a toda essa conjuntura adversa, não só a Co-
réia do Sul tornou-se um pais mais endividado (a relação
Dívida Externa / PNB subiu para 53,5%), como também o per-
fil da Divida Externa piorou, havendo uma maior concentra-
ção de débitos a curto prazo.

Todos esses fatos demonstravam a necessidade urgente
da Coréia do Sul procurar realizar avanços no front exter-
no. Isso porque se mantidos os déficits nas contas externas
aos níveis de 1982, a situação se tornaria incontrolável em
um futuro próximo e o pais poderia mergulhar em uma crise
sem precedentes.

Voltaremos nossa atenção agora para a questão: Porque
a Coréia do Sul não caiu na "Armadilha" representada pela
Dívida Externa, como ocorreu com muitos países em desenvol-
vimento?

A "Armadilha" a que nós nos referimos é a seguinte:
muitos países em desenvolvimento com dívidas externas em
rápida elevação no início dos Anos 80, foram abruptamente
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afastados do mercado financeiro internacional ou, em outras

palavras, tiveram seu crédito junto aos bancos privados in-

ternacionais subitamente cortado, tão logo "estourou" a
Crise da Divida Mexicana em 1982.

Com isso, esses paises tiveram que ajustar rapidamen-

te suas economias, pois de importadores de recursos, eles

deveriam agora passar a exportá-los para fazer frente aos

encargos da divida externa. Muitas dessas nações foram for-

çadas a reduzir a demanda interna, como maneira de reduzir

as importações e assim gerar saldos positivos em sua Balan-

ça Comercial. Na maioria dos casos, o peso maior do ajuste

recaiu sobre os investimentos, os quais foram reduzidos ou
simplemente abandonados.

Outra medida comum tomada por estes paises foi desva-

lorizar a própria moeda, como forma de alavancar as expor-

tações e inibir as importações. Isso porém, trazia eviden-
tes pressões inflacionárias.

A redução dos investimentos e/ou desvalorização do

câmbio mostraram-se ineficazes como forma de ajustar a eco-

nomia destes paises endividados à nova realidade a que fo-

ram submetidos. Isso porque, a falta de investimentos mina-

va o crescimento potencial a médio e longo prazos, tornando

ainda mais pesados os encargos da divida em um futuro pró-

ximo. Com inversões reduzidas, a taxa de crescimento econô-

mico tendia a ser baixa e se tornava mais dificil aumentar
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a taxa interna de poupança, a qual agora, em parte deveria

ser exportada. Portanto, criava-se um círculo vicioso: Bai-

xos Investimentos - Insuficiente Crescimento Econômico

Reduzidas Taxas de Poupança - baixa capacidade de pagamen-

to.

Essa dinâmica se constituía numa verdadeira -'Armadi-

lha", fazendo com que muitos países entrassem em moratória

e/ou procurassem reestruturar seus débitos externos.

Como pode ser notado pela Tabela 25, em uma compara-

ção internacional, podemos constatar que a Coréia do Sul,

no início dos Anos 80, era um país bastante endividado, com

uma relação Dívida Externa / PNB muito elevada. Entretanto,

o grande mérito das autoridades coreanas foi o de manter os

níveis de endividamento em patamares controláveis. Enquanto

que todos os países da América Latina, mostrados na Tabela

21, praticamente dobravam seus índices de endividamento en-

tre 1980-1982 e 1983-1985, a Coréia do Sul teve uma eleva-

ção pouco expressiva de 28,3%, para 31,7%. Com isso, em me-

ados da década passada, a Coréia do Sul passava a ser uma

nação pouco endividada para os padrões latino-americanos.

Mas o que realmente diferenciava a experiência sul-

coreana daquela vivenciada pelos países que mergulharam em

uma profunda crise econômica, denotada pelos altos índices

de endividamento externo, foi o seu desempenho exportador.

Como a dívida externa contraída era em moeda forte, a capa-
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Tt:.BELA

A Dimensi:{oda Divida Extet-na Sul-Cot-eana
em uma Compara~~o Internacional

Divida Externa de Médio e Longo Prazo
PNB (%)

........... _ - __ _ __ ........•........... ..........•.................. _ _- _ _ _._ .._ _-.__ _.-.;_ ..- _.__ --_.-._--_ __ ._._ _ .._ __ .

PERIODOS 1980-1982 1983-1985PAISES
..., _ _ _._ _ ,.." .._ -_ ...•.........••...••.••................•.......•••_ .._.---_ .._ _ _ .

COREIA DO SUL 28,3 31;7

12, () 10,0
23,,6 41,3
20,5 36,2

1,2 0,8
10,7 9,7
11,1 12,8

50~3 84,9
8,5 17,0

22,6 46~0
17,4 33 !I 5
18,7 63,3
23,6 45,7
18,0 3(l,3

ASIA:
TAIWAN
MALASIA
FILIPINAS
HONG I<ONG
CINGAPURA
INDIA

AFRICA:
t1ARROCOS
NIGéRIA

AMERICA LATINA:
ARGENTINA
BRASIL
CHILE
MéXICO
VENEZUELA

.......... _ •...•......... _ -..•...__ _ _ ..- _ _......... . , ~ ,,_ _ _ _ _ __ .. ...__ .__ ._ .•....•.......•...

Fontes: Asian Development Bank ("Key Indicators of Develo-
ping Member Contries of ADB" April 1983 e July
1986); World Bank (World Debt Tables~ 1984-1985,
1986-1987)
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cidade de pagá-la estava diretamente relacionada à capaci-
dade de se gerar receitas na mesma moeda.

Como pode ser visto pela Tabela 26, a capacidade de
pagamento da Coréia do Sul (medida tanto pelo quociente Dí-
vida Externa / Exportações; como pela taxa Serviço da Dívi-
da / Exportações) que já era maior no início da década de
80, tendeu a elevar-se cada vez mais, com o passar dos
anos, relativamente aos quinze países altamente endivida-
dos.

Portanto, as autoridades sul-coreanas souberam con-
trolar os níveis externos de endividamento e manter a capa-
cidade de pagamento do país. Com isso, a Coréia do Sul con-
tinuou tendo acesso às fontes privadas de empréstimos, não
caindo no círculo vicioso oriundo de uma dívida externa su-
focante.

Em 1982, a taxa de investimento recuperou-se, atin-
gindo novamente o patamar de 30% do PNB. A poupança domés-
tica também elevou-se, impulsionada pelo segundo ano conse-
cutivo de crescimento econômico, depois da grave crise de
1980. Entretanto a taxa interna de poupança cresceu a ní-
veis inferiores aos verificados para a taxa de inversão,
alargando-se, dessa maneira, o "GAP" de recursos. Porém,
essa maior diferença entre o montante investido em relação
ao volume de recursos disponíveis domesticamente não se
traduziu em um Déficit maior no saldo em Conta Corrente.
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TABELA 26

Indicadores da Capacidade de Pagamento da Divida Externa
para Países em Desenvolvimento Selecionados

......... _ .........•..•.......... , _ _._ _ _ _ - ,..---_ _ _ .." _ " _ _ _ _ ......•..•......... - _ " - __ _.__ .•..........

ANOS
VARIAVEIS/PAISES

1979 1980 1981 1982 1983 1984

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• __ •••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••• __ ••••••••••••••••• - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••• _ ••••••••• _ ••••••••••••••••••• - •• _ •••••• ••••••• •• • ••••••••••• _ •••• ~ •• ~_ ••••••••• H •••••• _ ••••••••• H ••••••••••••••••••• _ •••••••••• __ •••••••••••••••••••••••••••••••

DIVIDA EXTERNA/
EXPORTAÇÔES (EM %)

COREIA DO SUL 98,51 101~65 104,48 112,83 115,62 108,15

TODOS OS PAISES EM
DESENVOLVIMENTO 90,80 81,60 94,60 120~10 133,30 133,70

15 PAISES ALTAMENTE
ENDIVIDADOS * 182,30 167,10 201,30 269,80 289,60 272,10

..................................••••...•.....•.....•...••....•. _ - _._ _ - _--_ - __ _.__ _-_ .._-_ _ _ -.._ _ ..__ .._ ..-._ .._ ...•.- _ __ _-_ _ .

SERVIÇO DA DIVIDA/
EXPORTAÇÔES (%)

COREIA DO SUL 16,00 18,50 20,10 20,60 18,80 20,40
TODOS OS PAISES EM
DESENVOLVIMENTO 14,10 12,90 16,20 19,50 18,90 20,10
15 PAISES ALTAMENTE
ENDIVIDADOS 34,70 29,60 39,00 49,40 42,50 41,10

.....................•......... _ ,.•.....•....-_ ..........•.. _ _ _ ~ " _ ..........••••.......... _ _ .._-_ _ .." - - _ ,._ _ _._ _ _ _ -

Fontes: FMI C' 'World Economic Outlook" April 1987); Econo-
mic Planning Board ("Korean Economic Indicators"
1987)~ Ministério das Finan~as da Coréia do Sul

* Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa do
Marfim, Equador, México, Marrocos, Nigéria, Peru, Filipi-
nas, Uruguai, Venezuela e Iugoslávia.

OBS.: A Divida Externa considerada é a de Médio e Longo
Prazo.
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Muito pelo contrário, este caiu de forma marcante. E isso
porque os projetos iniciados no período do "BIG PtJSH" co-
meçavam a se pagar, tornando a Coréia do Sul menos depen-
dente das importações para realizar os investimentos.

o ano de 1982 foi crucial para a economia sul-corea-
na. Isto porque os índices inflacionários despencaram para
níveis de apenas um dígito anual. O Déficit em Conta Cor-
rente caiu quase que pela metade. Enquanto isso, o ambiente
financeiro internaciomal era abalado com a Crise da Dívida
Mexicana em agosto daquele ano, episódio que precipitou um
repentino corte dos empréstimos privados à maioria dos paí-
ses em desenvolvimento. A Coréia do Sul, graças principal-
mente ao seu desempenho macroeconômico e à sua espetacular
performance como país exportador, pôde manter sua capacida-
de de pagamento e continuar usufruindo da credibilidade dos
bancos privados internacionais.

Este desenrolar dos fatos, permitiu ao
fugir da "Armadilha" representada pela

país estudado
Dívida Externa.

Muitos dos países do Terceiro Mundo os quais tiveram seus
créditos subitamente cortados, tiveram que ajustar-se de
uma forma brutal e perversa. Para fazer face aos serviços
da Dívida Externa, tiveram que cortar o consumo doméstico e
os investimentos, provocando, dessa meneira, uma forte re-
cessão. Para estimular as exportações, utilizam em larga
escala o artifício de desvalorizar a moeda doméstica.
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Os resultados dessa estratégia foram desalentadores.
A recessão doméstica acirrava o conflito distributivo, ori-
ginando maiores pressões inflacionárias. A desvalorização
do câmbio tinha um impacto inflacionário direto sobre o
custo das empresas, as quais procuravam repassá-lo para os
preços. Não é à toa que para os quinze paises em desenvol-
vimento, pesadamente endividados listados na Tabela 27, os
indices de inflação não foram, em média, menores do que 50%
ao ano a partir de 1982.

A mesma Tabela mostra a queda vertiginosa dos inves-
timentos nestes paises, o que diminuia o crescimento poten-
cial a médio e longo prazo, reduzindo assim, a capacidade
de pagamento no futuro próximo. Este quadro constituia-se e
ainda constitui-se num verdadeiro "circulo vicioso em
que a Divida Externa gerou uma crise econômica a qual con-
tribuiu para o não pagamento do débito externo, que desta
maneira se acumula, gerando mais crise.
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TABELA ..,...,.
L/

A Crise EconÔmica nos Paises Pesadamente Endividados

...................................... ....................• _ _ - _ _ _.............. . _ ..................•.. _ _ .._ -._ -_ ..•..........•.... _ ..

PERIODOS
VARIAVEIS

MEDIA
1969/78 1979 1980 1981 1982 1983 1984

................. _ _ .........•.........•............•.••..•••...•.•__ .._ ..•...._ _._ .._.__ _ _ _ _ _ .....•............... _ _ - _ __ __ ._ _ -.•......................

PIB PER CAPITA
(VARIAÇPiO
ANUAL)

3,6 2.6 -1.6 -2,7 -5,5 -0,1

INFLAÇPiO
(TAXA ANUAL) 28,5 40,8 47,4 53,2 57,7 90,8 116,4

_ ...••...•............................•.....................•.•.•.•••.•. _ - _ .._ _ __ _ _ _ _ _ _-_ __ _ _ __ - _ _ .

FORMAÇ~O BRUTA
DE CAPITAL
(% DO PIB)

N.D. 24,9 24,7 24,5 17,4

.................................................................................................... _ _ _ - - - _ .._ _ _ .......................•.•.. __ _ _ _ __ .._ -...•.... -

DIVIDA EXTERNAI
EXPORTAÇôES
(EM %)

N.D. 182,3 167,1 201,4 269,8 289,7 272,1

...................................................................................... _ __ -_ _ -.._ _ _ -.................•.......• _-_ .._._ - " _ _ ............•.......... - _ ...........•.. _ .

Fonte: IMF World Economic Outlook, April 1987

N.D. = n~o disponivel, infla~~o = indice de pre~os ao con-
ssum í.dor-

OBS.: Todos os dados referem-se os quinze paises mais endi-
vidados: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colômbia,
Costa do Marfim5 Equador, México5 Marrocos, Nigéria,
Peru, Filipinas, Uruguai, Venezuela, Iuguslávia.
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3.3.1 CONCLUSOES

o periodo 1981/1982 notabilizou-se pelo enorme avanço

dado pela Coréia do Sul em direção à estabilização econômi-

ca. A inflação caiu de 28.7% a.a. em 1980 para apenas 7.2%

em 1982 e o Déficit em Conta Corrente reduziu-se de 8.8~~ em

1980 para 3.8% em 1982. Entretanto, o endividamento externo

continuava a preocupar as autoridades econômicas do pais,

já que tanto o peso desta Divida, quanto a capacidade de

pagá-la, continuavam a se deteriorar. Portanto o passo se-

guinte e definitivo para a estabilização econômica, teria

que contemplar necessariamente um equacionamento para a Di-

vida Externa.

Devemos salientar que em 1981, a politica de rendas

do Governo, que atuou no sentido de impedir maiores aumen-

tos salariais, juntamente com a situação ainda precária no

mercado de trabalho, fizeram com que os salários nominais

crescessem bem abaixo do indice de inflação constatado no

ano anterior. Esse fato abriu espaço para que houvesse a

queda da inflação, na medida que abortou o surgimento de

uma possivel espiral salários-preços. Outro fato que marcou

a atuação do Estado no cenário econômico, foi o aumento dos

gastos públicos, que acabou gerando uma elevação do Défi-

cit. A instância expansionista assumida pela politica fis-

cal, foi utilizada de forma consciente para relançar a eco-

nomia em direção ao crescimento econômico.
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o ano de 1982 foi fundamental para a estabilização
sul-coreana. A inflação despencou, devido à queda dos pre-
ços do petróleo e à normalização da oferta agrícola. A po-
lítica monetária foi restritiva, o que acabou elevando a
taxa real de juros para níveis positivos, possibilitando um
maior controle da demanda doméstica. Como conseqüencia, as
importações foram reduzidas, possibilitando a queda do Dé-
ficit na Balança Comercial. O declínio dos juros interna-
cionais, levou a uma diminuição do Déficit na Balança de
Serviços. Esses fatores conjugados fizeram com que o Défi-
cit em Conta Corrente baixasse de forma espetacular no ano
em questão.

101



3.4 A Consolidação do Ajuste Econômico:

O Período 1983 - 1984

No início de 1983 as autoridades coreanas concentra-

ram seus esforços para reduzir o Déficit em Conta Corrente.

Para tanto, formularam um programa de ajuste que teve o

apoio de um acordo stand-by do Fundo Monetário Internacio-

nal. Este acordo foi aprovado em 9 de julho de 1983 e esta-

va previsto para durar até 31 de março de 1985. O programa

também foi apoiado por um segundo empréstimo de ajuste es-

trutural do World Bank, cuja quantia chegava a US$ 300 mi-

lhões.

O programa de ajuste visava reduzir gradualmente o

Déficit em Conta Corrente durante 1983 - 1984 para 2,5% do

PNB, enquanto a produção deveria crescer 7,5% ao ano e a

inflação deveria ser mantida no patamar de 5% ao ano. Dessa

maneira, procurava-se reduzir o crescimento da dívida ex-

terna, que já atingia níveis preocupantes, assim como alon-

gar seu perfil.

Em 1983, a política monetária foi bastante austera,

com a oferta monetária (medida tanto pelo conceito M1 como

M2) passando a crescer a níveis bem inferiores relativamen-

te ao biênio anterior (Ver Tabela 28). Com isso a taxa real

de juros subiu de forma expressiva, situando-se num patamar

próximo aos 6% a.a., ou seja, em um nível bastante superior

ao que prevaleceu no biênio anterior.
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Indicadores da Polltica Fiscal-Monetária
no Bi@nio 1983-1984

ANOS MEDIA
1981-1982 1983 1984VARIAVEIS

••• , ••••••• _ ••••••••• M ••••••• M ••••••••• __ ._-_·_····_·· •• ---- •• --- •••••••••• - ••••••••••••••• - ••••• -- ••••••••••••••••••••••••••••• - •••••••• _ ••• __ •••••••••••• _ •• - ••••••••••••••••••••••••••••• - ••••••••••• __ •••• _ •••••••••• _ •••••••• _- •• __ ._ ••••• _ ••••••••••• - ••••• _ ••••• _ •••••••••• __ ••

INFLAÇ1!lO(INDICE DE
PREÇOS AO CONSUMIDOR) 14,3 3,4 2,3

TAXA DE CRESCIMENTO
DE M1 25,1 17,0 0,6

TAXA DE CRESCIMENTO
DE M2 26,0 15,2 7,7

TAXA DE .JUROS
NOMINAL 15,8 10,0 10,,3

TAXA DE .JUROS
REAL 1,3 6,4 7,8

DEFICIT ORf;AMENTARIO
('l. DO PNB) 4,6 1,6 1,4

GASTOS POBLICOS
(EM x DO PNB) 24,7 21,3 21,0

RECEITAS POBLICAS
(EM x DO PNB) 20,2 19,7 19,6

----_ .._-_ .._----_. __._.._----_._-_._-_. . ._---------

Fontes: Econom~c Planning Board e Bank of Korea
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TABELA ~'Q

Indicadores Econômicos do Biênio 1983-1984

ANOS MEDIA
1981-1982 1983 1984VARIAVEIS

TAXA DE CRESCIMENTO
DO PNB (EM %) 6,0 11,9 8,5

11,9 19,6

-2,1 -1,7

31,3 31,3

27,9 30,3

12,2 8,1

,
10,4 5,7

4,1 3,8

13,6 10,5

TAXA DE CRESCIMENTO
DAS EXPORTAÇÔES (EM 'lo) 12,1

CONTA CORRENTE
('i. DO PNB) -5,4

INVESTIMENTO FIXO
(% DO PNB) 29,6

POUPANÇA DOMESTICA
('i. DO PNB) 23,8

TAXA DE CRESCIMENTO
DOS SAL.NOMINAIS 17,4

TAXA DE CRESCIMENTO
DOS SALARIOS REAIS

TAXA DE DESEMPREGO 4·,5

TAXA DE CRESCIMENTO
DA PRODUTIVIDADE DO
TRABALHO

13,0

TERMOS DE TROCA
(1980 = 100) 100,0 105,3

TAXA NOMINAL DE
CAMBIO (WON/US$) 756,1 775,8 806,0

TAXA REAL
DO CAMBIO
(1980 = 100)

103,4

Fontes: Economic Planning Board e BanI< Df Korea
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Com a queda da inflação a velocidade-renda da moeda
tendeu a cair, sendo que essa queda chegou a atingir 6% em
1983, segundo cálculos do staff do Fundo Monetário Interna-
cional*.

Se nós expurgarmos do crescimento da oferta monetária
(medida por M2), a queda constatada da velocidade-renda,
chegaremos a um nivel de crescimento mais modesto para M2,
cerca de 8,7%. Entretanto, o crescimento econômico atingiu
o patamar de 11,9% em 1983. Portanto, apenas para satisfa-
zer a demanda por moeda oriunda da necessidade das pessoas
de realizar um maior número de transações (uma vez que o
PNB, ou seja, Y estava crescendo), a taxa de incremento da
oferta monetária deveria, pelo menos, se equiparar à taxa
de crescimento econômico. Mas não foi isso o que se verifi-
cou, pois o aumento de M2 (8,7%) ficou abaixo do crescimen-
to econômico (11,9%) em 1983. Assim temos razões suficien-
tes para afirmar que em 1983, houve um aperto real de li-
qüidez.

o déficit público foi vertiginosamente cortado em
1983, corte este atingindo mais de 60% em relação ao ano
anterior. A diminuição dos gastos foi o principal motivo
pelo qual o déficit consolidado do setor público encolheu:~

t Càlculos estes apontados e~: Aghevi, B e Márqués - Ruarte, Jorge: "Á case of Success1ul
I\djusbent: Korea' s Experience dur inq 1960-1984"! Occasional Paper no. 39, F.K.1. I Washington D.C.,' ,

1985
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Enquanto as receitas públicas permaneciam praticamente es-
tabilizadas em 1983 (cerca de 19,66% do PNB, contra 19,56%

do ano anterior), as despesas despencavam de 24,24% do PNB
em 1982, para apenas 21,27% no ano seguinte. O governo ba-
sicamente cortou os gastos em defesa e restringiu os recur-
sos destinados a setores que não estavam voltados a prestar
serviços sociais.

A política fiscal-monetária restringiu a demanda do-
méstica em 1983, constituindo-se em uma importante razão
para a acentuada queda da inflação naquele ano. A redução
dos gastos estatais do lado fiscal, e o aperto da liqüidez
(que gerou uma sensível elevação dos juros reais) do lado
monetário, foram os principais instrumentos utilizados pe-
las autoridades para controlar a procura interna. E o forte
crescimento econômico verificado em 1983 foi possível gra-
ças ao excelente desempenho exportador (isto é, devido à

demanda externa): as vendas ao exterior cresceram 11.9% em
1983 contra somente 2.8% registrados no ano anterior.

Outros fatores também foram vitais para a evolução
positiva dos preços:

- o valor unitário das importaQões diminuiu em cerca
de 4,7%, tornando-se uma importante força deflacionária;

- os salários reais cresceram abaixo dos índices de
aumento da produtividade e assim, os custos salariais ten-
deram a se reduzir;
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- os preços agricolas cresceram apenas 3,36%, não

pressionando desta forma a inflação.

As exportações retomaram seu fôlego em 1983, impul-

sionadas pela desvalorização real do câmbio. Isso permitiu

que os produtos coreanos se tornassem internacionalmente

mais competitivos, fazendo com que o quantum exportado cre-

cesse mais de 16% no ano em questão contra somente 6% em

1982, o que mais do que compensou a queda verificada nos

preços médios obtidos pelos produtos vendidos no exterior.

E de se notar que as exportações se constituíram em uma lu-

crativa válvula de escape para as empresas, às quais se de-

frontavam com uma demanda interna pouco aquecida. Assim, a

demanda externa, via exportações, tornou-se uma das razões

pelas quais o crescimento econômico acelerou-se no ano de

1983.

Os outros fatores que alavancaram o crescimento eco-

nômico em 1983 foram:

- os investimentos, que aumentaram mais do que pro-

porcionalmente em relação ao crescimento global da econo-

mia, elevando sua participação para 31,3% do PNB. Isso por-

que a capacidade ociosa veio gradualmente sendo reduzida

desde 1981, tornando imperiosa a necessidade de se realizar

novos investimentos para se continuar aumentando a produ-

ção;
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- o consumo privado, impulsionado pelo aumento de
mais de 10% dos salários reais.

Em relação às importaQões, podemos afirmar que tive-
ram um crescimento modesto (8% ao ano) em termos nominais,
sendo que o expressivo crescimento do quantum importado
(13,3%), foi compensado pela significativa queda do valor
médio das importações. O volume das compras externas aumen-
tou por causa da reaceleração do crescimento econômico e do
processo de liberalização gradual do comércio exterior co-
reano. Entretanto, a desvalorização real do câmbio e a que-
da dos preços internacionais do petróleo, permitiram que as
importações ficassem sob controle. Tanto assim que, as ven-
das ao exterior aumentaram mais que as importações realiza-
das, fazendo com que o Dáficit Comercial se reduzisse bas-
tante, tanto em termos nominais como em relação ao PNB.

Os juros cobrados pela dívida externa sul-coreana ca-
íram bastante em 1983. Para se ter uma idéia desta queda,
basta lembrar qua a LIBOR (London Interbank Offer Rate for
Dollar Deposits) reduziu-se de 13,3% ao ano em 1982, para
9,7% ao ano no ano seguinte. Como mais de 2/3 da Dívida Ex-
terna foi contratada com juros flutuantes, pode-se notar o
grande impacto que a redução dos juros internacionais teve
sobre as finanças do país. Essa conjuntura favorável permi-
tiu que o Déficit na Balança de Serviços da Coréia do Sul
encolhesse cerca de 20% em termos nominais em dólar (ver
Tabela 24).
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Com isso, o Déficit em Conta Corrente diminuiu apro-

ximadamente US$ 1 bilhão em termos nominais em 1983, pas-

sando a representar tão somente 2,1% do PNB (contra 3,8% do

ano anterior). Esse desempenho positivo das contas externas

permitiu que a carga da Dívida externa sobre a economia

sul-coreana se reduzisse e que o perfil do débito se alon-

gasse:

- o PNB cresceu mais do que o valor global da Divida

Externa, resultando em uma estabilização e até ligeira que-

da na relação Divida Total / PNB;

- com a queda dos juros cobrados pelo débito externo,

a relação Serviço da Divida / PNB diminuiu para 7,6%;

- o renovado fôlego das vendas externas, associado à

redução dos juros, forçou a queda do quociente Serviço Dí-

vida / Exportações.

Isso mostrava uma maior capacidade de pagamento do

pais em relação à sua Divida Externa.

Para completarmos a análise do ano de 1983, resta

avaliarmos o comportamento da poupança doméstica. Esta úl-

tima cresceu de forma expressiva, muito acima da taxa veri-

ficada para o PNB. Com isso, sua participação atingiu apro-

ximadamente 28% do PNB, reduzindo o "GAP" de recursos,
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uma vez que os investimentos aumentaram de maneira modesta.

A poupança interna foi alavancada pelo rigoroso crescimento

econômico verificado naquele ano e sua fantástica recupera-

ção, permitiu que o Déficit no Saldo em·Conta Corrente fos-

se reduzido.

A economia sul-coreana continuou a avançar em 1984 em

direção à estabilização. As autoridades econômicas geren-

ciaram a política fiscal-monetária de forma ainda mais rí-

gida que no ano anterior, e desvalorizaram a moeda local, o

WON.

A inflação recuou ainda mais em 1984, atingindo ní-

veis baixíssimos ao redor de 2-3% ao ano. Esse desempenho

favorável deveu-se a:

1) a política adotada pelo governo manteve a demanda

doméstica sob controle, ocasionando inclusive uma desacele-

ração no crescimento econômico. Como se nota

28, a taxa de crescimento da oferta de moeda

conceito M1 ou M2) foi seriamente contida no

pela Tabela

(medida pelo

ano em ques-

tão, o que, inclusive, empurrou as taxas reais de juros pa-

ra patamares ainda mais elevados;

2) os salários reais cresceram mais lentamente, quase

metade do verificado no ano anterior. Com isso, a diferença

entre os ganhos de produtividade (10,5%) e os aumentos re-

ais de salários (5,7%) ampliou-se, tendendo a diminuir os

custos ligados à mão-de-obra;
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3) a plena normalização da oferta agrícola, fazendo
com que os preços destes bens ficassem praticamnte inalte-
rados relativamente ao ano anterior;

4) o valor médio das importações subiu tão somente
1,3% em 1984, causando um impacto positivo nós índices de
preço;

5) o processo de liberalização das importações teve
continuidade, obrigando as empresas domésticas a serem mais
competitivas tanto em termos de preço
qualidade. O fato é que o acesso aos

como em relação à
produtos importados

aumentou, com a relação: Importações com Aprovação Automá-
tica'l Total do Itens Importados, passando de cerca de 60%
em fins de 1978, para 85% no final de 1984. Além disso, as
importações tornaram-se mais baratas, com a média aritméti-
ca simples em relação às tarifas cobradas caindo de 29,7%
em 1977, para 24,8% em 1979 e finalmente 21,9% em 1984. O
processo de liberalização comercial foi gradual, tendo como
objetivo-mor tornar a economia sul-coreana mais competiti-
va internacionalmente. Mas é inegável que, esta política
teve reflexos positivos em relação ao controle dos preços.

Com a demanda doméstica pouco aquecida, os empresá-
rios do país não sentiram-se estimulados para realizar um
volume maior de inversões. Com isso, a taxa de investimento
manteve-se nos mesmos patamares de 1983, o que novámente
contribuiu para a desaceleração do crescimento econômico.
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o mercado externo, via exportaçôes, foi uma alterna-
tiva atraente em 1984, pois com a desvalorização real do
câmbio , os produtos sul-coreanos tornaram-se internacio-
nalmente mais competitivos. Como podemos observar pela Ta-
bela 29, a taxa real de câmbio desvalorizou-se em cerca de
3.5% em 1984, resultado esse possível graças à desvaloriza-
ção nominal do câmbio em cerca de 4% e à manutenção de uma
taxa de inflação baixa na Córeia do Sul vis-à-vis seus par-
ceiros comerciais. Desta maneira, as firmas puderam redire-
cionar o excedente de produção não absorvido internamente
para o mercado exterior e de uma forma lucrativa. Nào deve-
mos nos esquecer de que as importações mundiais recupera-
ram-se em 1984, após a queda verificada no ano anterior. E
esse fato, indubitavelmente ajudou no sentido de ampliar as
vendas sul-coreanas ao exterior.

As exportações cresceram em termos nominais, cerca de
19,6% em 1984 bastante acima dos 11,9% registrados no ano
anterior. Isso deveu-se principalmente ao aumento do volume
exportado, sendo que o quantum sofreu um acréscimo de
15,6%. O valor médio das exportações cresceu, mas de forma
mais modesta (3,4%). E importante se notar que o aumento do
quantum exportado não foi realizado às custas de uma dimi-
nuição do valor médio das exportações. Com a desvalorização
do câmbio, abriu-se espaço para que um volume maior de ven-
das ao exterior fosse obtido, reduzindo-se o preço dos pro-
dutos vendidos. Entretanto, não foi isso o que aconteceu, o
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que mostra que os produtos sul-coreanos estavam ganhando em
qualidade, não sendo tão necessário diminuir os preços para
se ganhar novos mercados.

As compras externas também cresceram, tanto em termos
de quantum (15,6%) como em relação ao valor médio das im-
portações (1,3%). No entanto, esse incremento foi menos vi-
goroso que o constatado para as exportações. Portanto, o
Déficit na Balança Comercial caiu de maneira significativa,
em cerca de US$600 Milhões (de US$2 Bilhões em 1983 para
US$1.4 Bilhões em 1984).

Em 1984, os juros internacionais tenderam a elevar-
se, ainda que de forma não violenta. A LIBOR, por exemplo,
passou de 9,7% em 1983, para 10,9% no ano seguinte. Como
69% da Divida Externa total da Coréia do Sul estava contra-
tada com juros flutuantes, o aumento dos juros internacio-
nais representou uma maior saida de recursos com a finali-
dade de se pagar os encargos desta Divida. Como resultado,
a Balança de Serviços deteriorou-se em 1984.

o maior déficit apurado na Balança de Serviços naque-
le ano, não foi suficiente para anular os ganhos obtidos
relativamente à Balança Comercial. Como conseqüência oDé-
ficit no Saldo em Conta Corrente caiu para 1,7% do PNB,
sendo o menor nivel registrado desde 1977, quando houvettm
virtual equilibrio das contas externas.
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Portanto, a Coréia do Sul necessitou de um menor vo-
lume de recursos emprestados para "fechar" suas contas
com o exterior em 1984. Consequentemente, o volume global
de endividamento caiu para 52,3% do PNB. Entretanto, a ca-
pacidade de pagamento de sua volumosa Dívida Externa mos-
trou sinais de declínio. Isso porque os juros internacio-
nais elevaram-se naquele ano, o que acabou por aumentar o
Indice Servi~o da Dívida / PNB, assim como o coeficiente
Servi~o / Exporta~ões.

o crescimento econômico desacelerou-se em 1984 rela-
tivamente ao ano anterior. Porém, manteve-se em patamares
elevados, por volta de 8-9% ao ano. E esse fato permitiu
que a taxa de poupan~a fosse alavancada atingindo o nível
inédito de 30,3% do PNB. Isso porque o crescimento econômi-
co foi suficientemente elevado pará aumentar mais que pro-
porcionalmente a parcela da renda que os agentes econômicos
perceberam como transitória. Como a economia sul-coreana
estava no quarto ano consecutivo de expansão tendo apresen-
tado uma taxa de crescimento de quase 12% no ano anterior,
é compreensível o aumento da renda vista como transitória e
consequentemente a eleva~ão da taxa de poupança.

Como o nível de investimento ficou praticamente inal-f~
terado de 1983 para 1984, cerca de 31,3% do PNB, o salto da
poupan~a teve o efeito de encurtar a diferen~a Investimento
- Poupan~a. Portanto a economia sul-coreana necessitou de
um menor aporte de poupança externa para financiar suas in-
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versôes. Esse fato em si é positivo, pois contribuiu para

desacelerar o crescimento da Divida Externa Total.
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3.4.1 Conclusões

As autoridades econômicas entraram em acordo com o
F.M.I. e aplicaram medidas bem ao gosto daquela instituição
no biênio 1983-1984. A política fiscal-monetária foi res-
tringida e o câmbio desvalorizado. Os resultados foram ine-
gaveLmente positivos, com a inflação baixando a um nível de
2-3% ao ano e o Déficit no Saldo em Conta Corrente caindo
pela metade. Este último fato, permitiu a estabilização dos
principais indicadores referentes à Dívida Externa e à ca-
pacidade de pagamento do país. Esta foi uma conquista im-
portante visto que, até 1982, tais indicadores não paravam
de se deteriorar, o que, agravado pela conturbação no mer-
cado financeiro internacional, que se seguiu ao anúncio da
Moratória Mexicana, colocavam a Coréia do Sul em uma posi-
ção delicada.

Em 1983, particularmente, houve um grande corte nos
gastos públicos equivalente a 3% do PNB. Esse fator
fundamental para a redução do Déficit Público de 4.4%
PNB em 1982, para somente 1.6% do PNB em 1983. Esta atitude

foi
do

do Governo foi importante para manter a demanda doméstica
sob controle, o que possibilitou um combate mais efetivo à

inflação e impediu o crescimento exagerado das importações.

A política monetária merece também destaque no perío-
do 1983/1984. O crescimento da oferta de moeda foi sensi-
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velmente restringido, gerando um aumento constante na taxa

real de juros. Isso impediu o superaquecimento da demanda

interna. Por outro lado, a demanda externa, via exporta-

ções, foi primordial para que a Coréia do Sul continuasse a

usufruir de elevadas taxas de crescimento econômico. Basta

lembrarmos de que as exportações tiveram um aumento de ape-

nas 2.8% em 1982, passando para 11.9% no ano seguinte, para

enfim atingir o elevado patamar de 19.6% em 1984. E esse

desempenho positivo foi possível graças à atuação da polí-

tica cambial, que se preocupou em manter ulna taxa real de

câmbio cada vez mais competitiva (leia-se desvalorizada).
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4. Conclusões Finais

A crise econômica enfrentada pela Coréia do Sul no
fim dos Anos 70 e princípios da década de 80, originou-se,
num primeiro momento, dos excessos cometidos durante o pe-
ríodo da história econômica sul-coreana conhecido como "Big
Push". Durante essa fase, que iniciou-se por volta de 1973,
o Governo, comandado pelo General Park, procurou investir
fortemente nos setores industriais químico e pesado, a fim
de dar "um passo à frente" no processo de industrializaQão
de seu país. No entanto, alguns equivocos foram cometidos
em sua implementação.

o Governo permitiu que a economia entrasse em proces-
so de superaquecimento. Com taxas crescentes de investimen-
to, o desemprego caia continuamente, fazendo com que os sa-
lários nominais fossem fixados acima dos indices de infla-
ção, garantindo ganhos reais para os trabalhadores. Se nos
lembrarmos da Curva de Phillips, chegaremos à conclusão de
que essa dinâmica gerava pressões no sentido de elevar os
patamares de inflação. O Governo, tendo como objetivo prin-
cipal maximizar o crescimento econômico, procurou gerir a
política fiscal-monetária de forma expansionista, ao invés
de administrá-la de maneira mais cautelosa, o que evitaria
os efeitos danosos associados ao excesso de demanda.

Por outro lado, o Governo deixou o câmbio fixo desde
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fins de 1974, o que certamente funcionou como um poderoso
instrumento para manter a inflação sob controle. No entan-
to, com o quadro de excesso de demanda que se verificava
por volta de 1977-1978 e com uma taxa real de câmbio que
tornava-se progressivamente valorizada, as importações
cresciam rapidamente e as exportações perdiam competitivi-
dade, também atingidas pela elevação dos custos, em espe-
cial aqueles ligados ao fator trabalho. Portanto a Balança
Comercial tendia a se deteriorar, fragilizando ainda mais a
posição externa da Coréia do Sul. Isso porque além de já
possuir uma volumosa Dívida Externa no fim do período do
"Big Push" (aproximadamente 30% do PNB) , o país necessita-
ria, num futuro próximo, absorver mais poupança externa a
fim de completar seus projetos de investimento.

Portanto, a política econômica do Governo foi coloca-
da em xeque em 1978. Isso porque o quadro macroeconômico
estava se deteriorando rapidamente, sendo que as autorida-
des econômicas deveriam reagir necessariamente a essa si-
tuação, e para tanto seriam obrigadas a tomar decisões im-
portantes. Se quisesem manter a política cambial inaltera-
da, o Governo teria que implementar medidas no sentido de
acabar com o excesso de demanda. Isso obrigaria o Governo ~a
adotar uma política fiscal-monetária bastante rígida. Por., ,

outro lado, as autoridades poderiam escolher um outro cami-
nho: desvalorizar o câmbio e poder administrar a política
fiscal-monetária de maneira menos restritiva. Neste caso, o
ajuste econômico teria um carácter menos recessivo, mas
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significaria que o Governo teria que abrir mão da Ancora

Cambial, a qual por muitos anos foi uma das pilastras que

permitiram à Coréia do Sul usufruir de elevadas taxas de

crescimento econômico, mantendo, contudo, níveis de infla-

ção controlados.

Em princípios de 1979, os gestores da política econô-

mica fizeram sua opção: lançaram o CSP (Comprehensive Stabi-

lization Plan), o qual sugeria medidas liberalizantes e ri-

gidez na condução da política fiscal-monetária. Entretanto,

este plano NAO contemplava medidas no sentido de desvalori-

zar o câmbio. Portanto os governantes não quiseram abrir

mão da Ancora Cambial. Como resultado, o Déficit na Balança

Comercial elevou-se. Isso porque as importações aumentavam

rapidamente, alavancadas por uma taxa cambial valorizada

associada a uma abertura maior para o exterior e as expor-

tações marcavam passo devido ao aumento dos custos sala-

riais acompanhados de uma tax.a cambial pouco competitiva.

Por outro lado, o Déficit Público foi efetivamente cortado

(com o aumento das Receitas Públicas e queda dos Gastos),

mas este fato não teve o impacto esperado em relação à in-

flação. Isso porque surgiu uma segunda onda de pressões in-

flacionárias (o "Choque Agrícola" e o "20. Choque do Petró-

leo"), a qual impactou fortemente nos custos das empresas,

tornando o esforço de se conter a demanda praticamente inú-

til (Ver Quadro 11).

Com a morte do General Park, em meados de 1979, a es-
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QUADRO 11: ESTABILIZACAO SUL-COREANA: PROBLEMAS,
MEDIDAS ADOTADAS E RESULTADOS*--------------------------------------------------------------------*:-SUPERAQUECIMENTO DA ECONOMIA

-la.ONDA DE PRESSOESI-EXCESSO DE DEMANDA
: DESESTABILIZADORAS -ELEVACAO DOS CUSTOS SALARIAIS

(1977-1978) -PERDA DE COMPETITIVIDADE
-2a.ONDA DE PRESSOES
DESESTABILIZADORAS

(1979-1980)

-----------------------------------: ,
1

PROBLEMAS
-CHOQUE AGRICOLA
-20. CHOQUE DO PETROLEO
-DESVALORIZACAO CAMBIAL
-CHOQUE DOS JUROS INTERNACIONAIS

, -BIENIO 1979-1980
:-VOLATILIDADE DA POLITICA
I ECONOMICA
:-FALTA DE UMA ESTRATEGIA CONSIS-
: TENTE DE COMBATE A INFLACAO
I E AO DEFICIT EXTERNO---------------------1-----------------------------------::-POLITICA FISCAL ANTI-CICLICA ACO- t

I PLADA A UMA POLITICA DE RENDAS
-BIENIO 1981-1982 l-CHOQUE DEFLACIONARIO DE CUSTOS

: (QUEDA DOS PRECOS AGRICOLAS
: E DO PETROLEO)
:-POLITICA MONETARIA AUSTERA

(JUROS REAIS POSITIVOS)

:MEDIDAS
:ADOTADAS

-DESVALORIZACAO CAMBIAL
BIENIO 1983-1984 -POLITICA FISCAL-MONETARIA RIGIDA

-ACORDOS COM O F.M.I.
--------------------- -----------------------------------tl-INFLACAO EM ALTA E AUMENTO DO

I DEFICIT EM CONTA CORRENTE
-POLITICAMONETARIA POUCO RIGIDA,

PERMITINDO QUE OS JUROS REAIS
TORNEM-SE NEGATIVOS,SANCIONANDO
A ALTA INFLACIONARIA

-FORTE RECESSAO ECONOMICA

BIENIO 1979-1980

--------------------- -----------------------------------

BIENIO 1981-1982
-QUEDA VERTIGINOSA DA INFLACAO
-RETOMADA DO CRESCIMENTO
-REDUCAO DO DEFICIT EM C. CORRENTE
-SITUACAO EXTERNA AINDA PREOCUPANTE

RESULTADOS

--------------------- -----------------------------------
-INFLACAO BAIXA E ESTABILIZADA

,-CRESCIMENTO ECONOMICO
BIENIO 1983-1984 l-QUEDA DO DEFICIT EM C. CORRENTE

I I -DIVIDA EXTERNA ESTABILIZADA'*--------------------------------------------------------------------*
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tratégia que vinha sendo seguida foi abandonada. Isso por-

que o Governo de transição que tomou posse, assumiu uma no-

va postura, aproximando-se do FMI e por fim assinando uma

Acordo Stand-By de um ano (Março de 1980 até Fevereiro de

1981). O câmbio foi desvalorizado e a politica fiscal-mone-

tária tornou-se mais rigida. No entanto, esta nova estraté-

gia de politica econômica foi logo abortada, uma vez que o

novo Governo encabeçado pelo Sr. Chun Doo Hwan, o qual as-

sumiu efetivamente as rédeas da politica econômica no 20.

semestre de 1980, desviou-se do caminho que estava sendo

seguido. O objetivo-mor passou a ser minimizar os efeitos

da recessão econômica. Para tanto, os Gastos Públicos foram

elevados e a politica monetária foi relaxada.

Enfim, o biênio 1979-1980 foi caracterizado por difi-

culdades crescentes oriundas, inicialmente, das distorções

geradas pelo "Big Push". Posteriormente, um choque múltiplo

de custos (Agricola, do Petróleo e Cambial) atingiu a eco-

nomia sul-coreana, aumentando a inflação· e o Déficit em

Conta Corrente. Os sucessivos Governos NAO

respostas adequadas aos problemas que iam

acumulando. Basicamente houve uma grande

conseguiram

surgindo e

volatilidade

dar

se

da

politica econômica, ora se mudando os objetivos a serem al-

cançados,ora se alterando os instrumentos a serem utiliza-

dos. Como resultado não existiu, neste periodo, uma estra-

tégia consistente de combate à inflação e ao Déficit na~

contas externas. A conseqüência foi que a Coréia do Sul

mergulhou em uma séria crise econômica.
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No ano de 1981, com o início da normalização da ofer-
ta agrícola, na ausência de uma maxidesvalorização do WON e
com a estabilização dos preços do petróleo, a inflação ten-
deu a cair. E importante se ressaltar que isso ocorreu em
meio a um aumento significativo do Déficit Orçamentário,
oriundo de uma grande elevação dos Gastos Públicos, carac-
terizando-se assim uma política fiscal de características
anti-cíclicas.O Governo, além disso, procurou realizar uma
"política de rendas", que na prática significou um arro-
cho salarial, que acontecia ao mesmo tempo em que se obti-
nham grandes ganhos de produtividade. Isso fez com que os
custos salariais despencassem ajudando no combate à infla-
ção. Essa imposição de perdas aos assalariados, porém, só
foi possível porque a Coréia do Sul era governada de forma
autoritária naquele período. O Governo, desta forma, pOdia
reprimir as pressões políticas e sindicais que, de alguma
maneira, iam contra à sua "política de rendas". Este fato,
se por um lado foi negativo, por outro impediu que o aumen-
to do Déficit Público resultasse simplesmente num aumento
da inflação, além de atuar no sentido de impedir o surgi-
mento de um possível processo de indexação em relação à in-
fIação passada.

O tímido crescimento dos salários nominais em 1981
(cerca de 20%), o qual ficou bastante abaixo da inflaçãb do
ano anterior (28.7%) e mesmo da inflação registrada no pró-
prio ano de 1981 (21.3%, gerando assim perdas em termos· re-

-\\.
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ais), deveu-se também à precária situação no mercado de
trabalho. Após dois anos de recessão econômica (1979-1980),
em que a taxa de desemprego saltou de 3.2% registrados em
1978 para 5.2% em 1980, era de se esperar uma moderação em
relação às aspirações salariais dos trabalhadores. Se nos
lembrarmos da Curva de Phillips, chegaremos à conclusão de
que este desencadeamento dos fatos atuou como uma força no
sentido de derrubar os indices de inflação.

o ano de 1982 foi extremamente importante, pois mar-
cou a vitória definitiva do Governo em relação ao controle
dos preços. As autoridades foram inegavelmente ajudadas
nesta tarefa por um choque deflacionário de custos, devido
à queda dos preços internacionais do petróleo e à normali-
zação da oferta doméstica de bens agricolas. Estes aconte-
cimentos refletiram-se rápida e diretamente sobre a infla-
ção, devido à fraca ou mesmo inexistente indexação dos pre-
ços e salários em relação à inflação passada. Só para se
ter uma idéia, os salários nominais cresceram, em média,
14.7% em 1982, contra uma inflação registrada em 1981 de
21.3%. Os trabalhadores poderiam tomar a inflação do ano
anterior (1981) como a expectativa inflacionária para o ano
corrente (1982), e reinvidicar este reajuste para os salá-
rios. Isso, porém, não foi o que ocorreu, possibilitando
uma queda mais rápida da inflação.

Por outro lado, a procura externa esteve pouco aque-
cida em 1982, por causa da recessão mundial, trazendo uma
forte desaceleração no crescimento das exportações. Devemos
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também ressaltar que o Governo atuou no sentido de contro-
lar a demanda doméstica. A politica monetária, apesar de um
ano conturbado, foi gerida de forma competente, de maneira
a evitar que a crise financeira havida, tomasse maiores
proporções, além de tornar os juros reais novamente positi-
vos. O Déficit Público foi controlado, graças à contenção
dos Gastos Públicos. Portanto, a demanda interna assim como
a externa estavam desaquecidas, não originando maiores
pressões inflacionárias.

Com relação ao setor externo, a Crise da Divida Mexi-
cana de agosto de 1982, não foi suficiente para cortar os
créditos privados para o pais. Isso porque a Coréia do Sul,
apesar de ter uma grande Divida Externa por aquele periodo,
não deixou que o crescimento do débito externo fugisse de
seu controle. Além disso, seu invejável desempenho exporta-
dor mantinha sua capacidade de fazer frente aos seus com-
promissos financeiros internacionais. O Déficit em Conta
Corrente caiu quase que pela metade em 1982 em relação ao
ano anterior, devido à queda dos juros internacionais, o
que reduziu o Déficit na Balança de Serviços, e à redução
das importações, diminuindo o Déficit na Balança Comercial.

Entretanto, isso não foi suficiente para brecar um
crescente processo de deterioração dos principais indicado-
res referentes à Divida Externa. Portanto, estava claro que
nos anos seguintes deveria ser priorizado o controle do en-
dividamento externo.
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o biênio 1983 - 1984 foi caracterizado pela adoção de
medidas bem ao gosto do Fundo Monetário Internacional (F.M.
I.). O déficit fiscal foi cortado, a política monetária
tornou-se mais rígida e o câmbio foi desvalorizado. Os re-
sultados obtidos foram positivos: a taxa de inflação atin-
giu níveis baixissimos, consolidando o êxito no combate à

inflação conseguido nos anos anteriores; e o Déficit em
Conta Corrente caiu pela metade, o que ajudou a estabilizar
a capacidade de pagamento do pais.

A história econômica recente da Coréia do Sul é ine-
gavelmente de sucesso. Entretanto, como demonstrado em nos-
sa análise, o pais esteve à beira do caos, principalmente
em 1980. Erros de política econômica, também foram cometi-
dos. Mas o fundamental é que o pais conseguiu realizar o
ajustamento econômico com crescimento. Isso foi possivel

"porque o Governo atuou no sentido de impedir uma maior in-
dexação dos preços (especialmente dos salários) em relação
à inflação passada. Essa atuação governamental ficou bas-
tante cristalina em ,1981, permitindo que tão logo as causas
iniciais das pressões inflacionárias passassem ou fossem
contro.ladas,os índices de preços tendiam a declinar. As-
sim, o Governo nào prescisou adotar medidas de caráter mais
rece.ssivopara reduzir a inflação.

Essa dinâmica fez com que a normalização da oferta
agrícola e a conseqüente queda dos preços deste setor, ju.n-
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tamente com a redução dos preços das matérias-primas impor-
tadas em 1982, rapidamente se traduzissem em uma diminuição
da inflação. Esses eventos ocorriam ao mesmo tempo em que
as autoridades governamentais retomavam o controle sobre a
política monetária, tornando os juros reais novamente posi-
tivos. Esta última, uma condição necessária para se contro-
lar a demanda por moeda e por conseguinte a própria procura
de uma forma global, criando-se assim o ambiente propício
para a queda da inflação. E de fato as autoridades econômi-
cas conseguiram equacionar o problema inflacionário no biê-
nio 1981-1982. Entretanto, os fluxos financeiros interna-
cionais continuavam desequilibrados, obrigando o país a se
endividar ainda mais externamente, e, portanto, a estabili-
zação NãO estava completa.

O grande mérito da política econômica ortodoxa segui-
da no biênio 1983-1984, foi o de estabilizar externamente a
economia sul-coreana, uma vez que no biênio anterior, as
autoridades já houveram sido capazes de reestabelecer o
equilíbrio interno, com destaque para o controle da infla-
ção. Para tanto, as exportações,no período 1983-1984, foram
alavancadas por uma taxa cambial competitiva, enquanto que
as importações cresciam mais lentamente, pois as autorida-
des econômicas implementaram uma política fiscal-monetária
rigorosa, que conteve a demanda doméstica. Com isso, o Dé-
ficit na Balança Comercial reduziu-se, permitindo o equa-
cionamento das contas externas.
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la. Parte

o modelo teórico, que nos servirá de base para a aná-

lise da dinâmica da inflação na Córeia do Sul, baseia-se na

Curva de Phillips.

o primeiro passo a ser dado será representarmos a

Curva de Phillips de curto prazo:

dW = f (u) + a * dP (1)

onde, f'<O, ou seja, quando o nível de desemprego (u)

aumenta, os salários nominais (W) tendem a crescer menos. O

coeficiente "a" mede a sensibilidade dos salários nominais

demandados frente à variação dos preços. Quando a=l, há uma

indexação perfeita dos salários, os quais variam de acordo

com a inflação. Portanto, neste caso em particular, os sa-

lários reais permanecem constantes.

No caso em que a=O, a inflação não

os salários, ocorrendo uma real perda em

aquisitivo dos assalariados.

é repassada

relação ao

para

poder

Quanto ao caso coreano, consideramos o coeficiente

"d" entre ° e 1, ou seja, um ponto intermediário entre os

dois casos extremos. A adoção dessa hipótese nos pareceu a

mais razoável, dado o irrealismo das duas hipóteses extre-

mas.
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A equação de preços do modelo é a seguinte:

dP = dW - (dY/N) + E (2)

em que o aumento dos preços (dP) é igual aos aumentos

de salário nominal (dW) menos o aumento da produtividade

dos trabalhadores (dY/N), mais ou menos os choques nos pre-

ços dos insumos (E). Um aumento repentino nos preços do pe-

tróleo, uma má colheita agricola, ou uma maxidesvalorização

cambial, tornariam E positivo na equação (2), elevando os

preços. Isso faria com que houvesse uma pressão maior por

aumentos de salário (nominal). Estes, por sua vez, geram

uma nova pressão inflacionária , a qual será maior ou menor

dependendo do nivel de indexação dos salários em relação

aos preços ("a"), pois as empresas tentaram repassar a nova

rodada de elevação de custos (no caso os salários) no preço

final dos produtos. Portanto, uma elevação inicial de cus-

tos, deflagra uma espiral preços-salários.

Uma demanda aquecida, por outro lado, traria uma que-

da no nivel de desemprego, trazendo pressoes por aumentos

ria no nivel de preços, desde que o aumento de

se refleti-:':;.
l •
I,produtivida- \.

de salário (dW), a partir da equação (1). Isso

de (dW/N) fossem menores que as elevações de salário. Esse

fato aumentaria os preços, gerando novas reinvidicações por

aumentos salariais. Assim, uma pressão de demanda poderia

fazer surgir uma espiral inflacionária.
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Substituindo-se dW de (1) em (2), teremos:

dP = f(u) + a * dP - (dY/N) + E

dP - a * dP - f(u) - (dY/N) + E

dP(l-a) = f(u) - (dY/N) + E

dP = l/(l-a) * [f(u) - (dY/N) + E] (3)

Substituindo-se (3) em (1), chegamos a:

dW = f(u) + a/(l-a) * [f(u) - (dY/N) + E]

dW = l/(l-a) * f(u) + a/C (l-a)[E-(dY/N)] (4)

A equação (8) nos fornece a Curva de Phillips de lon-

go prazo.

No Gráfico colocamos no mesmo espaço dW (VARIAçAO DO

SALARIO NOMINAL) X U (NIVEL DE DESEMPREGO), as Curvas de

Phillips de curto prazo [dadas pela equação (1)] e a de

longo prazo [dada pela equação (4)].

Se o governo aumenta a demanda com o objetivo de re-

duzir o desemprego, a economia passaria num primeiro momen-

to do ponto A para o ponto B, dentro da mesma Curva de
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Phillips de curto prazo. Note-se 'que A é um ponto de equi-

líbrio de curto e longo prazo, diferentemente de B.

Entretanto, o aumento salarial decorrente de· uma

maior demanda por trabalho, eleva o nível de preços. Os
'f'

trabalhadores tentam recuperar o poder aquisi tivo que foi íl

corroído pela inflação, exigindo salários maiores. Com is-

so, a Curva de Phillips de curto prazo desloca-se para cima

(para CC1).

O novo ponto de equilíbrio é em C, com desemprego me-

nor, mas com um nível inflacionário maior.
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2a_ PARTE

Para darmos maior consistência à idéia de que a pou-

pança doméstica varia em funQão do comportamento do PNB.

vamos apresentar aqui, de forma suscinta, um estudo reali-

zado por Susan M. Collins e Won-Am Park *

o primeiro passo dado pelos autores, foi procurar en-

tender o comportamento do consumo coreano no período com-

preendido entre 1965 a 1982. Para tanto, a renda disponível

(YD), foi subdividida em duas partes:

- Renda permanente (YP); e

- Renda transitória (YT).

Essa divisão, foi possível graças à utilização de uma

regressão que relacionava a renda disponível no período t

(como função da renda disponível nos dois períodos anterio-

res) de um lado e o tempo como segunda variável.

Os pontos contidos na regressão foram considerados

como renda permanente e os desvios, como renda transitória.

Realizou-se a seguinte regressão com os dados da eco-

nomia sul-coreana para o período 1965-82:

• Collins, S.N. e Park , W.A (19B7): "E}:ternal Debt and HaCfoecoflomir Performance in KOfeii" "
in "Developing Country Debt and Economic Performance", vol. 3: Country Studies, Ed. J.Sachs, Chica-,
gOl University of Chicago Press, 1989.
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c - ao + a1 YP + a2 YT + as RR + E

onde: ao, a1, a2, as, = coeficientes da regressão

c = Consumo doméstico

YP = Renda permanente

YT = Renda transitória

RR = Taxa real de juros

E = resíduos

sendo que:

YD = YT + YP = Y - T - S

T = Impostos pagos

S = Poupança

Y = Renda pessoal

Os resultados obtidos foram os seguintes (embaixo dos

coeficientes, estão os valores da estatística t):

c = 91,2 + 0,88 YP + 0,55 YT + 16,5 RR

(0,44) (77,92) (4,26) (-0,95)

R2 = 99% Durbin Watson = 1,78
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A propensão a consumir da renda permanente é muito
maior que o mesmo coeficiente para a renda transitória.
Além disso, o coeficiente calculado para a taxa real de ju-
ros, mostrou-se não significativamente diferente de zero.

Portanto, podemos concluir que, a taxa de poupança
eleva-se sobretudo quando há um aumento fora do comum da
renda disponível (que cresce de forma mais ou menos acele-
rada, dependendo do crescimento econômico), e há desta ma-
neira, um aumento da renda percebida como transitória. As-
sim, em períodos em que há um "boom" econômico, a taxa de
poupança tende a elevar-se acentuadamente, como foi obser-
vado em 1976, 1983 e 1986.

Constata-se desta forma, um verdadeiro circulo vir-
tuoso: um aumento da taxa de crescimento econômico, eleva a
taxa doméstica de poupança, o que diminui o déficit em Con-
ta Corrente e assim se expandem os horizontes para um novo
periodo de crescimento econômico acelerado.

Por outro lado, a variação da taxa real de juros mos-
trou-se pouco importante na explicação do comportamento da
taxa de poupança sul-coreana.
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