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Futuro da economia global

06 – 11 – 99

[ Estudo publicado pela OCDE aponta prováveis rumos para o crescimento econômico mundial ]

[Otimistas acreditam em aceleração do PIB do planeta da ordem de 3,5% ou 4% ]

 

Uma das mais estimulantes dúvidas atuais é a que se separa otimistas e pessimistas sobre as perspectivas

econômicas do princípio do novo milênio. Os primeiros apostam que a economia mundial voltará a engatar

uma terceira, como fez entre o final do século passado e a vertiginosamente mutante década de 1920. Ou

que ela talvez até engate uma quarta, como fez durante a chamada “era de ouro” (1950-1973). Acreditam na

ocorrência de um novo impulso global que tirará o mundo dessa marcha lenta de elevação do PIB de 2% ou

2,5% em média anual, para talvez atingir uma aceleração da ordem de 3,5% ou 4%.

 

A base dessa crença é a suposição de que adequadas mudanças políticas gerarão o que chamam de

“estrutura facilitadora” capaz de liberar o tremendo potencial contido no feixe tecnológico formado pela

informática, pela genética, pelos novos materiais e pela engenharia molecular (“nanotechnologies”). Os mais

propensos a recusar tal aposta acham que as inovações que poderiam resultar desses avanços científicos

serão inibidas por muita inércia política, não permitindo que sequer se vislumbre a superação dos grandes

conflitos sociais do presente. Desemprego, desnutrição ou vulnerabilidade ambiental exigem mudanças

institucionais que deveriam alterar a atual trajetória de progresso tecnológico, em vez de consolidá-la. E

como também não há qualquer sinal de reversão da tendência à desigualdade e exclusão, só poderia ser

ilusória a idéia de que nas próximas décadas ocorrerá um impulso comparável ao do início deste século ou

do pós-segunda guerra.

 

É possível que os otimistas não passem mesmo de pessimistas mal informados, como diz uma brincadeira do

leste europeu. Mas eles têm sido muito mais criativos do que seus detratores, como mostram as duas figuras.

Elas resumem os cenários construídos por um conselheiro de política monetária do Banco da Inglaterra,

chamado DeAnne Julius, incluídos em livro que acaba de ser publicados pela OCDE com o título The future

of the global economy: towards a long boom?.

 

Figura 1 – Crescimento médio anual do PIB em 2000-2025

(Porcentagens)
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 “Leader” “Shift” “Clusters”
Países da OCDE 3,0 1,0 2,5

Demais países 4,5 6,0 5,0

MUNDO 3,7 3,7 3,7

 

Figura 2 – Repartição do PIB Mundial

(Porcentagens)

 2000 “Leader”

2025

“Shift”

2025

“Clusters”

2025

OCDE 60 51 31 45

Outros 40 49 69 55

MUNDO 100 100 100 100

 

O cenário “leader” descreve a consolidação e aprofundamento da vastíssima preponderância dos Estados

Unidos que foi ficando ainda mais escrachada após a derrocada soviética e, sobretudo, durante a guerra do

Kosovo. Destaca todos os vetores políticos e econômicos que levam a uma convergência para o estilo de

vida à la Tio Sam. Por essa via, o maior ou menor sucesso de cada país dependerá essencialmente da

velocidade com que será capaz de imitar as instituições do mais dinâmico tipo de capitalismo deste século.

O cenário “shift” extrapola certas tendências do consumo nos três principais pólos da economia mundial –

EUA, UE e Japão -  que podem levar a uma estagnação de certos mercados mais tradicionais. Ela resultaria

de um padrão de vida no qual trabalha-se muito menos, gasta-se muito mais com lazer, e aposenta-se bem

cedo, fazendo com que os ramos econômicos mais dinâmicos sejam os dos serviços relacionados à saúde,

educação, habitação, diversões, esportes, turismo, moda, artes, jardinagem e outras amenidades do gênero.

Isso fará com que as empresas que não pertencem a tais ramos aumentem seus investimentos em economias

emergentes que tenham um perfil de distribuição de renda favorável a uma expansão semelhante à que

ocorreu no primeiro mundo durante a “era de ouro”.

No terceiro cenário, a unidade geográfica do crescimento econômico é mais a região do que o país. Inspira-

se no recente dinamismo de territórios como o de Cingapura, do Vale do Silício, de Shenzen, da City de

Londres e seu Canary Wharf, da rodovia 128 nas imediações de Boston, de Bangalore, do parque científico

de Hsinchu próximo a Taipei, e vários outros exemplos parecidos. Os principais vetores desta trilha são as

economias de aglomeração e a concorrência de redes, duas noções que vêm sendo popularizadas pelos

influentes trabalhos de Michael Porter.

Ao contrário de projeções e previsões, que se baseiam em poucos pressupostos, cenários são narrativas
lógicas que procuram lidar com as mais prováveis mudanças de rumo. Por isso, eles devem ser entendidos

como ferramentas pedagógicas, e não como frívolos exercícios de antecipação futurológica. Ao explicitar as
mais prováveis direções, os cenários ajudam a identificar problemas do presente que talvez estejam na

penumbra, mas que podem se revelar cruciais para a formulação de uma pragmática agenda de
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desenvolvimento. Se houver mesmo chance de que ocorra esse novo “long boom”, em 2025 o mundo
corresponderá a uma das inúmeras possibilidades de combinação desses três cenários. O drama é que nada

permite afastar a hipótese de que os três sejam igualmente inviáveis, tema do próximo artigo.


