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UM GRANDE DILEMA DO FIM DO SÉCULO

28-02-98

[Como fazer o poder de compra aumentar quando jovens não têm emprego e oportunidade de produzir

renda?]

[Para pesquisadores franceses, resposta está na agricultura de países subdesenvolvidos]

Durante a última expansão da economia mundial, a chamada “Era de

Ouro”(1950-1973), a produção aumentava quase 5% ao ano e o comércio

internacional mais de 7%. Essas taxas foram praticamente cortadas ao meio

com a subseqüente contração global: entre 1973 e o início desta década elas

cairam para menos de 3% e menos de 4%. Não porque tenha diminuido o

potencial produtivo da economia mundial, mas porque o aumento do poder de

compra planetário não o acompanhou. E a passagem para a fase de contração

foi até branda porque muitos projetos de investimento produtivo já haviam sido

preventivamente contidos. Na verdade, a insuficiência relativa da demanda

chegou a ser anunciada por diversos estudos de mercado realizados nos anos

1960 por empresas como, por exemplo, a Rand Corporation nos Estados Unidos,

e a Metra International, na Europa.

 

Se essa interpretação não estiver completamente errada, é óbvio um dos

pressupostos de uma eventual  superação da contração global iniciada nos anos

1970 será uma nova alavancagem do poder de compra. E é justamente este um

dos maiores dilemas deste final de século. Se mesmo o excelente desempenho da

economia americana nos últimos quatro ou cinco anos não está trazendo sinais

de aumento significativo dos rendimentos do trabalho, não será o desemprego

estrutural da Europa e a recente revelação das debilidades asiáticas que

poderão alterar o panorama. Ou seja, é muito difícil vislumbrar uma nova fase

de expansão global sem um arranjo internacional, semelhante ao que surgiu com

o fim da IIa. Guerra, diretamente voltado à recuperação do poder de compra da

economia mundial. E mesmo um arranjo desse tipo só poderia surgir se

houvesse uma resposta à questão essencial: como é possível fazer com que o

poder de compra volte a aumentar num contexto em que os jovens trabalhadores

encontram cada vez menos novos empregos e outras oportunidades de geração

de renda?

 

São raros os analistas que se arriscam a enfrentar essa pergunta. Por isso, só
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pode ser uma grande surpresa encontrá-la justamente no final de um tratado de

545 páginas sobre agricultura: Histoire des Agricultures du Monde; Du

Néolitique à la Crise Contemporaine (Ed. Seuil, Paris: Novembro 1997). Nesse

livro, que deveria ser traduzido para todas as linguas vivas por ser a melhor e

mais completa síntese já produzida sobre quase dez milênios de crescimento

econômico, Marcel Mazoyer e Laurence Roudart, professores do Institut

National Agronomique Paris-Grignon, não somente afirmam que a resposta está

nas agriculturas dos países subdesenvolvidos, como chegam a esboçar um

arranjo internacional que permitiria uma nova expansão do mercado mundial.

Propõem um acordo que permita uma progressiva geração de poder de compra

entre os muitos milhões de famílias que ainda permanecem no meio rural com

sistemas de cultivo manuais de baixa produtividade e nenhuma capacidade de

investimento.

 

Apoiando-se em algumas idéias de Maurice Allais, prêmio Nobel de economia de

1988, os dois especialistas em desenvolvimento rural vislumbram a possibilidade

de um paulatino aumento dos principais preços agrícolas mediante uma

organização dos mercados em blocos de países com níveis semelhantes de

produtividade. A idéia básica é de que o grau de proteção de cada um desses

blocos agrícolas viesse a ser estabelecido na razão inversa de sua produtividade:

bem mais elevado para os países da África intertropical do que para os países do

sudeste asiático e certos países da América Latina. E que paralelamente fossem

adotados programas educacionais, creditícios, de extensão e assistência técnica,

fundiários, etc., que liberassem o potencial econômico dos agricultores

familiares, com destaque para uma profunda reorientação das políticas de

pesquisa agropecuária.

 

A proposta parece simplesmente inviável sob o prisma político imediato. Por

maior que seja a insatisfação com o sucedâneo do Gatt, a OMC, com o FMI e

com o Bird, chega a ser impensável que um novo modo de regulação da

economia mundial venha a incluir qualquer esquema protecionista que vise uma

reversão da queda tendencial dos preços agrícolas. Mas a viabilidade política

imediata de uma proposta não é o único nem o melhor critério de avaliação. É

sempre bom lembrar que a pedra fundamental da política econômica que

presidiu a última expansão da economia global, cujo mais famoso profeta e

pioneiro, embora não o único, foi John Maynard Keynes, mostrou-se uma

proposta politicamente inviável durante os 25 anos que separaram o acordo de

paz conhecido como “Tratado de Versalhes” dos Acordos de Bretton Woods.
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Ninguém sabe como a humanidade resolverá os problemas que enfrenta neste

fim de milênio. Mas os raros bons livros de história econômica, como este de

Mazoyer e Roudart, ajudam a compreender quais são esses problemas e quais

devem ser algumas das condições para sua solução.

 


