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[ Esquenta o debate sobre a relação entre crescimento e combate à pobreza ]

[ Sociedades com menos desigualdade tendem a crescer com mais rapidez ]

 

Ao comentar a renúncia do professor Ravi Kanbur, chefe da equipe do Banco Mundial encarregada de

elaborar o Relatório do Desenvolvimento Mundial 2000/2001, o colunista do Financial Times Martin

Wolf insinuou que a decisão só serviu para confirmar o caráter zoológico do dilema que abala a instituição. O

BIRD estaria finalmente obrigado a escolher entre lebres e mastins. Teria chegado a hora de optar pelos

roedores pró-crescimento e pró-mercado, ou pelos canídeos anticrescimento e antimercado.

 

Se essa analogia fosse boa, o dilema já não existiria. Afinal, quem manda no Banco são acionistas que nunca

trocariam a velocidade das lebres pela ladração dos mastins. Por isso, quando um pesquisador do calibre de

Ravi Kanbur chuta o balde, só se pode deduzir que a briga interna à comunidade das lebres é que está

pegando fogo. Esse professor de Warwick e de Cornell, que já foi economista-chefe para o continente

africano, faz parte da banda não conformista que pretende aprofundar a inflexão estratégica desencadeada

pelo Banco nos anos da gestão Stiglitz. Nesse período, a instituição começou a levar a sério a tese de que a

eficiência no combate à pobreza depende sim – e muito - do estilo de crescimento escolhido por cada

sociedade.

 

Para os contrariados isso não passa de frescura. Afirmam sem rodeios que o melhor para os pobres é o

crescimento tout court e estamos conversados. Excelente amostra do pensamento dessa banda roedora é o

já famoso texto de David Dollar e Aart Kraay, intitulado “Growth is good for the poor”. Um trabalho que

pretende refutar quatro idéias que ultimamente ganharam muito terreno entre os economistas do BIRD.

 

Dollar & Kraay dizem que as crises são neutras, pois em tempos de retrocesso ou estagnação a sorte dos

pobres diminui tanto quanto a do restante da população, nem mais nem menos. Garantem que não houve

qualquer redução do impacto do crescimento sobre a pobreza nas últimas décadas. Insistem na

universalidade dos benefícios do crescimento impulsionado por políticas de liberalização, pois contemplaria

os pobres tanto quanto os remediados e os bacanas. E no final apresentam o mais chocante de seus quatro

veredictos: a existência de instituições democráticas formais em nada contribui para o aumento da renda dos

pobres.
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Quem acredita que a relação entre pobreza e democracia pode ser revelada pela introdução de mais uma

variável numa reles regressão matemática, talvez até se deleite com o texto de Dollar & Kraay.

Principalmente se não perceber sua inconsistência estatística, muito bem apontada pelo professor Naercio

Menezes Filho no artigo “Muito barulho com pouca substância”. E quem desconfia que a relação entre

pobreza e democracia possa ser um pouco mais complexa, deve ler o trabalho “Democracy and Poverty”,

que Ashutosh Varshney, da Universidade de Notre Dame, preparou para os redatores do Relatório

(www.worldbank.org/poverty/wdrpoverty).

 

É verdade que o impacto das instituições democráticas sobre a pobreza nada tem de espetacular, mas

sempre é firme e constante, mesmo que lento. Já entre os regimes autoritários ocorreram poucas proezas e

inúmeras catástrofes. A pobreza foi minimizada em Singapura, Coréia do Sul e Taiwan, mas os pobres são

majoritários na Guatemala, em Honduras, no Peru, na Etiópia, ou no Senegal (para não falar de Uganda

onde eles chegam a 70% da população).

 

De resto, é óbvio que o crescimento econômico está na base do combate à pobreza. Mas é muito

heterogênea sua capacidade de reduzi-la. Cada ponto percentual de aumento da renda per capita tem um

impacto na redução da pobreza que pode oscilar de 1 a 5%.  E essa variação é ainda maior quando, em vez

da renda, são considerados outros indicadores de pobreza, como, por exemplo, a taxa de mortalidade

infantil.

 

Entre os fatores que mais ajudam o crescimento a reduzir a pobreza destaca-se a desigualdade. Quanto

menos desigual for uma sociedade, maior será a redução da pobreza engendrada pelo crescimento

econômico. Seu impacto é pequeno quando há muita disparidade no acesso à propriedade da terra ou à

educação, ou quando são fortes as distâncias étnicas ou de gênero.

 

Durante muito tempo foi aceita a idéia de que a redução da desigualdade seria prejudicial ao crescimento

econômico. Ocorre, contudo, que muitos estudos empíricos recentes mostram exatamente o contrário. As

sociedades com menos desigualdade são as que tendem a crescer com mais rapidez. Menos desigualdade no

acesso à propriedade da terra e à educação é, portanto, uma mistura exponencialmente benéfica ao

desenvolvimento, já que além de aumentar o efeito positivo do crescimento sobre a pobreza também turbina

o próprio crescimento.
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Em síntese, não há dúvida que o crescimento econômico é necessário para que se consiga reduzir a pobreza,

mas afirmar que ele basta é muita ingenuidade, ignorância ou cara de pau. E a razão é mais simples do que

parece: as pessoas não interagem apenas através de mercados.


