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PLANOS FRUSTRADOS
FOME ONU mostra que o mundo continua muito distante
das metas de redução significativa da miséria proposta em 2000

POR ANTÓNIO LUIZ M. C. COSTA

N
a virada do milénio, a Assem-
bléia-Geral da ONU aprovou
um programa, perfeitamente
factível em princípio, de redu-
ção significativa da pobreza ab-

soluta até o ano de 2015. Desde então, a
economia global portou-se bem, até melhor
do que se esperava. Mas já estamos no meio
do caminho e quase nada foi realizado.

A porcentagem de pessoas passando
fome no mundo deveria ser reduzida
pela metade em relação a 1990. Houve
algum progresso entre 1990 e 2000:
principalmente em razão do crescimen-
to económico da China, da índia e dos
Tigres Asiáticos, a porcentagem de
crianças abaixo do peso com menos de 5
anos - indicador destacado pelo relató-
rio anual de acompanhamento da ONU
em 1° de julho - caiu de 33% para 27%.
A partir daí os números relativos man-
têm-se estagnados e os absolutos piora-
ram. O número de pessoas subnutridas
nos países periféricos, segundo a FAO,
caiu em 26 milhões de 1990 para 1996,
mas voltou a aumentar em 23 milhões
até o início do milénio. No mundo intei-
ro, o número de famintos era de 800 mi-
lhões em 1996, 852 milhões em 2005 e
854 milhões em 2006.

A mortalidade infantil deveria ser redu-
zida a um terço dos números de 1990.
De 1990 a 2000, ela chegou a cair 15%
em todo o mundo, nos cinco anos se-
guintes, mais 8%. Muito pouco. Nesse
ritmo, a mortalidade em 2015 ainda será
duas vezes superior à meta.

Os números relativos à renda propria-
mente dita parecem dar margem a menos
pessimismo. O relatório da ONU come-
mora uma aparente redução numérica da
miséria absoluta: em 1990, afirma, havia
1,25 bilhão de pessoas recebendo menos
de l dólar por dia, enquanto em 2004,
esse número teria caído para 980 mi-
lhões, o que significaria uma redução de
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31,6% em 1990 para 23,4% em 1999 e
19,2% em 2004, o que faz a meta global
de reduzir o percentual de 1990 à metade
(para 15,8%) em 2015 parecer plausível.

Mas há razões para pensar que o que es-
tá encolhendo não é a pobreza e sim a ré-
gua usada para defini-la. A linha de pobre-
za adotada pela ONU é 1,08 dólar por dia,
calculado pelo Banco Mundial em termos
de paridade de poder de compra de 1993.

Ora, estimar paridades de poder aqui-
sitivo é comparar preços locais de uma
mesma cesta de produtos e serviços.
Nesta cesta global, o peso dos serviços
aumenta e a dos alimentos diminui, se-
gundo tendências históricas do consu-
mo. Mas os preços de serviços tendem a
ser baratos nos países mais pobres, ao
passo que os preços dos alimentos bási-
cos, na maioria commodities, variam
pouco entre países abertos ao
comércio internacional - e têm
estado em alta nos últimos
anos. Por mais que aumente o
consumo global de serviços, po-
rém, os pobres continuam a ser,
por definição, os que mal con-
seguem comprar o básico.

Resultado: o poder aquisiti-
vo dos pobres é superestimado,
e cada vez mais. A renda de Ban-
gladesh ou Ruanda aumenta aos
olhos do Banco Mundial e da
ONU à medida que as classes
médias do mundo consomem
mais serviços - de cortes de ca-
belo à tevê a cabo - que ficaram
mais baratos, em dólar, nesses
países, mesmo se isso nada sig-
nifica para famílias cujo proble-
ma é ter o que comer.

Em 2008, uma nova estima-
tiva de paridades de poder de
compra, com base em preços de
2005, deve entrar em vigor. O
resultado pode ser uma desagra-
dável surpresa estatística. Pare-
ce provável que a pobreza real
tenha estagnado ou crescido,

como sugerem os indicadores de subnu-
trição e mortalidade infantil. Além disso,
em muitos casos a aquisição de uma pe-
quena "renda" não significa mais que a
expulsão de uma vida camponesa tribal
não monetária para favelas regidas pelo
mercado, sem que as necessidades vitais
passem a ser mais bem atendidas.

Mesmo os números hoje disponíveis in-
dicam que a tendência de redução da po-
breza na África é absolutamente insufi-
ciente para atingir a meta. Na Ásia Oci-
dental ou Oriente Médio, a miséria cres-
ceu (1,6% em 1990,2,5% em 1999,3,8%
em 2004), o que não é de surpreender,
dada a demolição sistemática da econo-
mia e infra-estrutura de comunidades
inteiras no Afeganistão, Iraque, Líbano e
Palestina, entre outros.



Nas regiões onde a redução da pobreza
pareceu mais notável e há razões para crer
que nem tudo é ilusão estatística, isso foi
acompanhado por um notável aumento
da desigualdade. No Extremo Oriente,
onde a população abaixo da linha da mi-
séria caiu, segundo os números da ONU,
de 33% em 1990 para 17,8% em 1999 e
9,9% em 2004, os 20% mais pobres, que
ainda detinham 7,1% da renda total em
1990, caíram para 4,5% em 2004. Na ex-
URSS, onde o caos da transição para o ca-
pitalismo fez a miséria subir de 0,5% em
1990 para 5,5% em 1999, houve uma re-
cuperação para 0,6% em 2004, mas a par-
ticipação na renda do mesmo quintil in-
ferior caiu de 7,9% para 6,2%.

Em outros casos, vê-se aumento do de-
semprego. No Sudeste Asiático, o desem-
prego entre os jovens cresceu de 10% em
1996 para 18% no ano passado. Em escala
mundial, esse índice
cresceu de 12% para 14%
no mesmo período.

Um motivo para esse
triste desempenho foi
apontado no prefácio do
relatório da ONU, assi-
nado pelo secretário-ge-
ral, o sul-coreano Ban
Ki-moon. Os países de-
senvolvidos, que deve-
riam contribuir com
0,7% do seu PIB para

programas de combate à fome,
às epidemias e à mortalidade in-
fantil e para a ampliação do en-
sino básico nos países mais po-
bres. Para Ban, isso "torna im-
possível, mesmo para países bem
governados, atingir suas metas".

SÓ de cinco países - Dinamar-
ca, Luxemburgo, Holanda, No-
ruega e Suécia - pode-se dizer
que fizeram sua parte. Além dis-
so, a maior parte da ajuda con-
cedida pelas maiores potências
económicas - EUA e Japão,
principalmente - tem sido dis-
tribuída não aos países mais ne-
cessitados, mas segundo estrei-
tos critérios políticos e estraté-
gicos. Em 2004, por exemplo, os
países mais beneficiados por es-
ses recursos foram, em ordem
decrescente, o Iraque ocupado,
o Afeganistão e o Vietnã. Mal é
preciso lembrar que, ao menos
nos dois primeiros casos, a "aju-
da" beneficiou mais as emprei-
teiras estadunidenses do que as
populações locais. No Vietnã, a

ajuda - que vem principalmente do Ja-
pão - visa criar uma infra-estrutura sóli-
da para as transnacionais japonesas.

Haja vista que os recursos destinados a
esse tipo de assistência caí-
ram continuamente do fim
da Guerra Fria até 1997 e
então estagnaram por volta
de 0,22% do PIB até 2001.
Em outras palavras, os paí-
ses mais pobres deixaram
de receber ajuda quando o
fim do desafio soviético lh-
es tirou o poder de barga-
nhar recursos em troca de
alinhamento político.

Voltaram a receber algu-
ma atenção - em casos selecionados - de-
pois que o 11 de setembro e a chegada da
China ao palco geopolítico global revela-
ram novos pontos fracos na hegemonia es-
tadunidense. Mesmo assim, a promessa de
dobrar a ajuda à África até 2010, anunciada
pelo G-8 em 2005, já se mostra vazia. Os
países ricos destinaram em 2005 - o "me-
lhor" ano em mais de uma década - 0,33%
de seu PIB à ajuda externa, o mesmo que
em 1990. Isso por ter sido contada como
ajuda externa o cancelamento, pelo Clube
de Paris, de parte da dívida do Iraque - cria-
da, na maior parte, na guerra com o Ira, ins-
tigada pelos EUA. A "ajuda" voltou a cair
em 2006 e em 2007 deve fechar em meros
0,3% do PIB dos países desenvolvidos. Isso
em anos dos mais favoráveis ao crescimen-
to da produção e do comércio globais.

Mas a ênfase na insuficiência dessa
ajuda também obscurece que muitos dos
piores casos de estagnação ou agrava-
mento do quadro social e económico dos
países mais pobres ocorreram durante a
imposição, pelo Banco Mundial e pelo
FMI, de políticas de privatização e de
abertura comercial e financeira a países
frágeis demais para resistir ou se adap-
tar. Muito ajuda quem não atrapalha. •
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Text Box
Fonte: Carta Capital, ano, 13, n.452, p. 34-35, 11 jul. 2007.




