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Decorridos cerca de quinze anos do início da imposição, pelas instituições de
Bretton Woods, da disciplina de mercado nos países da Africa Subsaariana, o balanço
da experiência de liberalização não deverá ser indiferente aos responsáveis políticos e
agentes económicos da região.

Com efeito, tudo indica que as políticas de retorno ao mercado advogadas pelas
teses neo-liberais, com objectivo de ultrapassar a crise financeira e económica que no
início dos anos 80 punha em causa o modelo de estatização, não produziram os
resultados esperados1 .

Um dos vectores desta estratégia visava a passagem de Economias administradas
pelo Estado a economias reguladas pelos preços. Pretendia-se, tendo em conta a
validade das teses neo-clássicas, o estabelecimento automático das condições
necessárias à emergência de empresários modernos. Seriam estes os únicos agentes
capazes de assegurar a reestruturação de um tecido económico debilitado após um
longo período de gestão predatória do Estado, e invadido por dinâmicas de
informalidade crescentes.

                                               
1 O artigo do economista francês PH. Hugon - “Les entrepreneurs africains et l’analyse écnonomique” in
Entreprises et Entrepreneurs Africains, Paris, KARTHALA-ORSTOM, 1995, (pp. 375-393) - construído a
partir da experiência dos países da África Francófona, constitui inspiração central no alinhar das ideias aqui
apresentadas. Apenas a qualidade da síntese proposta é da nossa responsabilidade.



É sabido que  uma grande heterogeneidade  caracterizava no inicio da década de
80  a  maioria das economias africanas, onde um exíguo sector de pequenas e médias
empresas privadas(PME)  actuava num mercado partilhado entre as unidades do
sector publico e para-público e as grandes empresas privadas, normalmente dominadas
pelo capital estrangeiro. Imbricada no espaço desta estrutura empresarial, que os
analistas usam designar de "sector moderno" ou  "sector formal", e ainda que de
frágeis laços com ela, instalou-se no período pós-colonial, uma espessa nuvem de
pequenas unidades ditas "informais". Esta actividade que se constitui na razão directa
da expansão urbana e da ineficiência crescente da economia estatal, traduz uma forma
particular de submissão ao capitalismo, estruturada em torno do sector terciário e
caracterizada pela baixíssima remuneração de força de trabalho .

Não se trata aqui de recordar o debate "formal/ informal", tão caro à literatura
económica das ultimas duas décadas. Pretende-se somente, tendo em atenção a
extrema complexidade económica das sociedades africanas, sublinhar alguns aspectos
pertinentes, ainda que nem sempre evidenciados, da reflexão recente sobre a difícil
emergência do empresariado africano, no contexto das politicas de ajustamento.

O comportamento dos homens de negócio africanos

Uma das vertentes essenciais à  clarificação deste assunto prende-se com as lógicas
de acção dos homens de negócio africanos, cujos comportamentos, dificilmente se
adaptam ao móbil da utilidade e à  lógica de racionalidade postulados pelos modelos
teóricos , de vocação universalista, que legitimam as estratégias implementadas pelo
Banco Mundial e FMI.

Com efeito, as formas de actuação destes agentes económicos são indissociáveis do
contexto socio-económico e cultural envolvente. É hoje possível identificar toda uma
série de elementos susceptíveis de fundamentar esta  especificidade.

Por um lado o ambiente de instabilidade e incerteza das sociedades africanas
levam-nos a minimizar, ou a não assumir, o risco empresarial. Assim se justificam as
escolhas de curto prazo, a não preocupação em amortizar o capital, a preferência que
manifestam por activos monetários e financeiros face a opções em termos de
investimento produtivo.

A fraqueza do assalariamento e o peso das relações personalizadas, constitui outra
das características destes actores económicos. Na realidade as solidariedades étnicas,
familiares e religiosas atravessam a gestão africana justificando assim os poucos laços
existentes entre o valor da remuneração e a produtividade.

Naturalmente que a existência de relações contratuais exteriores ao mercado afecta
negativamente os custos de transacção, por sua vez agravados pelo ambiente predatório e
instável da sociedade envolvente.



Convêm por último recordar, que os comportamentos dos empresários africanos são
dominados por padrões de referencia associados às comunidades de origem. Assim, na
medida em que as lógicas ditas "domésticas" se impõem à s referências "industriais" ou
"mercantis", não é de estranhar que estes agentes sejam levados a retribuir no seio da
família,  da comunidade, ou dos círculos a que pertencem, uma parte do "cash flow". Do
mesmo modo se justifica o facto de, nos processos de contratação, os critérios de
parentesco se imponham aos da competência.

Na verdade na ausência de Welfare State a comunidade assume-se como importante
factor de redução de instabilidade, nomeadamente ao nível dos mecanismos de
redistribuição e de transferências inter-regionais de rendimento e das formas de
financiamento.

A análise do empresariado africano remete assim para um universo complexo, de
cruzamento de determinantes comportamentais, e justifica a pertinência de uma
observação que permita clarificar  como se  combinam  "... as relações hierárquicas e os
modos de gestão próprios às unidades produtivas e os circuitos de solidariedade familiar,
étnicas e religiosas que as atravessam" (Hugon 1995, p 386).

Não é pois em vão que alguns analistas recentes, contrariando a ortodoxia
dominante, chamem a atenção para a necessidade de não isolar a "caixa negra"  das
empresas africanas.

Da regulação pelo Estado à regulação pelos preços

Na sequência da análise precedente, um outro momento significativo da  reflexão
em torno da emersão empresarial africana remete para a questão da passagem, das
economias de renda, reguladas pelo Estado , para economias de mercado, reguladas pelos
preços.

A este respeito, importa começar por sublinhar que o restabelecimento da disciplina
de mercado não deve ser confundido com a emergência de organizações industriais e de
agentes inovadores. Porque a lógica do mercado e do capital mercantil difere da lógica do
capitalismo e da inovação empresarial.

De facto, na sequência das políticas de estabilização e ajustamento, a leitura que os
economistas institucionalistas fazem de 10 anos de  liberalização, sobretudo na Africa
francófona, permite concluir que a emergência de empresários não corresponde às
expectativas criadas.

Por um lado, o processo de privatização não atraiu , salvo raras excepções, os
agentes nacionais. Estes, não investindo em actividades produtivas, agrícolas ou
industriais, optam pelo import/export, pelos investimentos no comercio, nos transportes
ou em  colocações financeiras. Também não se observa  o aparecimento de organizações
inovadoras, isto é, unidades que de acordo com critérios de máxima eficiência e de



tecnologia adaptada,  utilizem o trabalho dos  homens e das máquinas na promoção  de
novos produtos. Além do mais, tudo parece indicar que o sector informal, cujo
dinamismo tanto impressionou os analistas económicos das ultimas décadas, manifesta
uma real incapacidade de mobilizar recursos mínimos necessários ao funcionamento do
sistema económico. Na verdade, o que os estudos empíricos permitem constatar é que as
sociedades africanas reforçam a tendência para a informalização, dependendo cada vez
mais do exterior, que lhes assegura o funcionamento do Estado e o Investimento.

Por outro lado, somos levados a crer que as políticas de retorno ao mercado,
prevendo a emersão automática de empresários logo que anulada a gestão predatória do
Estado, negligenciaram o ambiente envolvente  das economias africanas. Pouco atentas
ao contexto de instabilidade e incerteza que debilita aquelas sociedades, subestimaram o
comportamento de minimização de risco dos agentes, a redução operada nos seus
horizontes temporais bem como o peso da realidade informal na economia.

Finalmente, poder  dizer-se que as estratégias da liberalização descoraram a
natureza complexa das economias africanas. Indiferentes ao  pluralismo sectorial que as
caracteriza e é natureza rudimentar e imperfeita dos seus mercados, esqueceram-se que
em África o capitalismo é circunscrito e fortemente alterado pelas relações que mantém
com o sector não capitalista. é certo que a rentabilidade do sector especulativo existe, mas
ela corresponde é dominação do capital mercantil e financeiro sobre o capital produtivo.
Por último convêm estar atento é precariedade do sistema educativo que, ao produzir
poucos saberes utilizáveis no sistema produtivo, debilita o processo de formação de
capital humano.

Não se duvida que a liberalização visa quebrar as rendas. Mas deste facto não
resulta, salvo raras excepções, emergência de empresas manifestando lógicas de lucro.
Para tal mais do que opor as leis do mercado às distorções do Estado, como advogam as
teses liberais, é necessário, como muito bem aconselha  Philippe Hugon :

 “....criar o mercado e ver como este principio se estabelece paralelamente a
outros modos de integração ou coordenação. Seria necessário agir sobre o sistema
educativo, sobre a rede de  empresas mas igualmente sobre o ambiente económico e
institucional.....na ausência de regras que estabilizem e restaurem a confiança dos
agentes, a abertura externa e a liberalização interna podem mais desencorajar os
empresários que conduzir é sua emergência.... A economia de mercado e as dinâmicas
empresariais não podem funcionar de modo eficiente se o Estado não se reforçar para
criar um ambiente institucional favorável, se as empresas não tiverem lógicas de
investimento produtivo a longo prazo, se os mecanismos redistributivos não funcionarem
com tens"es sociais reguladas. (Hugon 1995, pp. 388, 389, 392).”

                                               
.* Artigo publicado na revista “Angola-Portugal Negócios”, nº29, Abril-Julho, 1996


