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Desenvolvimento em mundo lotado
Colunista José Eli da Veiga 

 
Apesar de o "Relatório sobre o Desenvolvimento Humano" sair anualmente
desde 1990, o grosso dos economistas continua a preferir que o

desenvolvimento seja avaliado pela renda per capita. Argumento dos mais
freqüentes é que a renda estaria correlacionada a qualquer outra dimensão do
processo, seja o direito a uma vida longa, acesso à educação de qualidade,
cultura, civismo ou manutenção dos fundamentos naturais da economia e da
sociedade. O que até pode ocorrer em certos casos, mas não em tantos
outros. E aquela subliminar inclinação a tomar correlações estatísticas como se
fossem relações de causa e efeito só fortalece o "mito de desenvolvimento
econômico", título de um dos mais belos livros de Celso Furtado (1974).

Por sorte, o melhor debate científico está ocorrendo a léguas de distância dos
que acreditam que recursos naturais sejam inteiramente substituíveis por
trabalho e/ou capital, além de acharem que tudo é reversível. Ótima
oportunidade para que tal distância seja observada foi oferecida pela revista
"Scientific American - Edição Brasil" do último mês de outubro.

Sob o título "O fim da miséria", um artigo de Jeffrey D. Sachs ressalta que a
observação mais atenta do que acontece nos países que se desenvolvem
poderia ajudar os economistas a entender melhor as dificuldades dos demais.
Chega a afirmar que está emergindo uma nova Economia do Desenvolvimento,
cuja base é reconhecer que as patologias econômicas têm uma ampla
variedade de causas, inclusive muitas fora do alcance das políticas econômicas
convencionais. Acha que tão importante quanto boa governança é a geografia,
incluindo recursos naturais, clima, topografia e proximidades de rotas
comerciais e grandes mercados. E constata que embora o modo mais poderoso
de reduzir a pobreza de renda seja encorajar o crescimento econômico geral,
"uma maré ascendente não eleva necessariamente todos os barcos".

Mas nada disso se compara à importância da divergência estampada nos dois
outros artigos da lavra de economistas. Uma longa e didática exposição da
"Economia Ecológica" por um de seus principais fundadores, Herman E. Daly
("Sustentabilidade em um mundo lotado"), seguida de um curtíssimo, mas
incisivo, contraponto feito por Partha Dasgupta ("Uma abordagem dosada").

O ponto de partida de Daly é a constatação de que a economia é um
subsistema da biosfera finita que lhe dá suporte. Quando sua expansão afetar
excessivamente o ecossistema circundante, começarão a ser sacrificados
alicerces naturais que, segundo ele, valem muito mais do que os capitais
gerados pela espécie humana. Passaria a ocorrer, então, um crescimento
deseconômico, que rapidamente produziria mais danos do que bens. Depois de
certa escala, o crescimento se tornaria algo estúpido no curto prazo, além de
impossível de ser mantido no longo. A seu ver, alguns países - entre os quais
os Estados Unidos - já teriam entrado em fase desse tipo.
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Para Dasgupta, Economia Ecológica não
apresenta uma maneira de se avaliar custos e
benefícios humanos de cessar incrementos no
uso de recursos

�

Seu crítico não discorda que a Terra seja finita e também rejeita o ingênuo
otimismo tecnológico que prevalece entre a maioria dos economistas
contemporâneos. Concorda que os serviços da natureza estão sendo usados a
taxas superiores às suportáveis no longo prazo pela biosfera. Mas acha que os
adeptos da "Economia Ecológica" devem ser criticados por diversas razões.
Primeiro, por não dizerem como se poderá chegar a sugestões práticas de
políticas. E mais ainda por não apresentarem uma maneira razoável de se
avaliar os custos e benefícios humanos de cessar qualquer incremento
adicional no uso dos recursos.

O que realmente interessa, na visão de Dasgupta, é estabelecer uma clara
diferença entre PIB e riqueza, pois o primeiro tende a ser um indicador
inapelavelmente enganoso de bem-estar humano. O PIB inclui muita coisa,
mas não leva em conta a depreciação de ativos, particularmente a degradação
de ecossistemas. É por isso que o PIB per capita pode crescer mesmo que a
riqueza per capita diminua. Foi o que ocorreu no subcontinente indiano durante
as últimas três décadas, conforme dados recentemente publicados pelo Banco
Mundial sobre a depreciação de diversos recursos naturais. Pior, na África
Subsaariana diminuíram tanto o PIB quanto a riqueza per capita. Nos dois
casos os investimentos em capital e em melhorias institucionais não
compensaram a degradação dos recursos naturais.

Em contraste, cresciam tanto em termos de PIB per capita como de riqueza per
capita as economias da maior parte dos países da OCDE e da China. Nelas, a
acumulação de capital e o aperfeiçoamento das instituições mais do que
compensavam o declínio da base natural. O que poderia significar que o mundo
rico é que estaria se aproximando do ideal chamado desenvolvimento
sustentável. Não o mundo pobre, com a exceção da China.

Dasgupta reconhece, contudo, que as estimativas do Banco Mundial ainda
estão longe de autorizar esse tipo de conclusão. Afinal, entre os bens
ambientais cuja depreciação não aparece nessas estatísticas estão coisas tão
importantes quanto podem ser água potável, solo, áreas de pesca oceânicas,
florestas e manguezais como provedoras de serviços ecossistêmicos, assim
como a atmosfera, que serve para despejo de particulados, nitrogênio e óxidos
de enxofre. Além disso, os preços estimados pelo Banco Mundial para atribuir
valor aos recursos naturais que entraram em tão precária lista também se
baseiam em premissas que ignoram a capacidade limitada de sistemas
naturais se recuperarem de perturbações (resiliência). Quando essas duas
limitações puderem ser superadas, talvez se perceba que também foram
negativos os balanços da China e de países dos mais ricos do mundo.

Mesmo assim Dasgupta está convicto de que é esse o caminho a ser trilhado
para que se consiga fazer sugestões de políticas mais realistas, em vez de
apelos de transição imediata àquela célebre condição estacionária vislumbrada
desde 1857 por John Stuart Mill, e tida agora como urgente por adeptos da
"Economia Ecológica". Seja como for, está claro que será este o maior dos
dilemas do século XXI.
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