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Glossário de Termos e Abreviaturas

APD – Ajuda Pública ao Desenvolvimento

BIRD – Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento

 Banco Mundial / World Bank

FMI / IMF – Fundo Monetário Internacional

I&D – Investigação e Desenvolvimento

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano

IMF – International Monetary Fund

OIT – Organização Internacional do Trabalho

PAE – Programa(s) de Ajustamento Estrutural

PIB – Produto Interno Bruto

PNB – Produto Nacional Bruto

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
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Resumo

O Desenvolvimento é um dos objectivos dos povos e a estabilização e o ajustamento

estrutural podem ser determinantes para o atingir. No entanto, a forma como têm vindo a ser

concebidos pelo FMI e pelo Banco Mundial, direccionada sobretudo para a esfera económica e

marcada pela “nova ortodoxia” dominante, acabou por limitar o papel dos Programas de

Ajustamento Estrutural (PAE) enquanto propulsores do desenvolvimento, tornando-os num

conjunto de premissas rígidas, com resultados aquém do previsto.

Nos anos 80, a crise no continente africano deixava transparecer a necessidade urgente de

reformas. As finanças públicas apresentavam-se deficitárias e a corrupção, a “má governação” e

o “neo-patrimonialismo” caracterizavam a actuação do Estado. As propostas do FMI e do Banco

Mundial - liberalismo económico e estímulo dos mercados em detrimento da intervenção

pública,  traduzem-se em medidas como o estabelecimento de taxas de utilização dos serviços

públicos, remoção de subsídios, despedimento de funcionários públicos, cortes salariais e

privatizações.

Os resultados destas reformas não se mostraram decisivos, designadamente no que se

refere à melhoria do défice orçamental, e os efeitos negativos das restrições orçamentais sobre o

bem-estar originaram um clima de instabilidade que acabou por pôr em causa a viabilidade do

processo de ajustamento.

A aversão ao papel do Estado e a forma radical como se impuseram as reformas,

frequentemente sem considerar as características culturais, políticas, sociais e económicas de

cada país, acabaram por condicionar o sucesso dos PAE. Apesar de haver por parte das

instituições internacionais um reconhecimento de que é necessária a reforma destes Programas

no sentido de incluir objectivos “não económicos”, há quem defenda que só uma revisão e

reordenação de prioridades os pode aproximar do Desenvolvimento.

Palavras-chave: Ajustamento Estrutural, África, Estado, Desenvolvimento, Ortodoxia.
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Abstract

Development is one of the society’s goals, and stabilisation, and structural adjustment

could be determinant to get it. The way how they are conceived by IMF and by World Bank,

guided mainly through economical field and marked by the prevailing “new orthodoxy”, had

restrained Structural Adjustment Programme’s role while development propellers, turning them

into a set of rigid premises, with results straighter than expected.

In the 80’s, African Continent crisis reveals itself the urgent need of reforms. There were

large public finance deficits in several countries and “bad governance”, “neo-patrimonialism”

and corruption labelled the State performance. From the World Bank and IMF proposals -

economic liberalisation and pro-market reforms in loss of public action - resulted policies, like

the introduction of user fees, public sector employment and wage cuts, grants removal and

privatisation of public enterprises.

The results didn’t show conclusive, particularly in which is referred to public deficit

amelioration, and the negative effects above welfare, caused by budget constrains, gave rise to

an unstable environment, which jeopardised adjustment process viability.

The State performance aversion and the radical way in which the reforms had been

imposed, usually without taking in consideration cultural, politic, social and economical

characteristics of each society, ended up conditioning their success. Although it’s being

recognised by international institutions, the necessity of Programmes reforms, in the way of

including “non economical” objectives in the policy mix, others defend that only a review and a

re-ordination of their priorities could bring them closer of Development.

Keywords: Structural Adjustment, Africa, State, Development, Orthodoxy.
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Introdução

Criticados por uns e defendidos por outros, os Programas de Ajustamento Estrutural

(PAE) foram a solução de recurso para muitos países que no início dos anos 80 se encontravam

numa situação de forte endividamento externo. Desde então, estes Programas têm-se sucedido

ao longo dos anos, com efeitos sobre o contexto político, económico e social dos países que os

adoptam e, inevitavelmente, sobre o processo de Desenvolvimento.

É a ligação entre Programas de Ajustamento Estrutural e Desenvolvimento o objectivo do

Ponto 1.1 desta dissertação: Como se enquadram os PAE na estratégia de desenvolvimento de

um país? Qual é a sua contribuição para atingir aquele que deverá ser um dos principais

objectivos de todos os povos? – são algumas das questões a que se procura dar resposta. Para

tal, começa por tentar definir-se o que é o Desenvolvimento, abordado nas suas dimensões

económica, social, política e cultural para, posteriormente, o relacionar com os conceitos de

“estabilização” e “ajustamento estrutural”.

O Ponto 1.2 remete-nos para a evolução da teoria económica na segunda metade do

século XX. De facto, os Programas de Ajustamento Estrutural surgem após a transição entre

dois paradigmas dominantes: da “heterodoxia estruturalista”, nascida da convergência de várias

correntes de pensamento económico e caracterizada, entre outros, pela defesa do papel do

Estado como propulsor do crescimento, para a “nova ortodoxia”, dominada pelo pensamento

neoclássico e defensora do mercado em detrimento da intervenção pública, como o mais

eficiente afectador de recursos. Partindo do princípio de que os pacotes de política económica

propostos pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pelo Banco Mundial (BIRD) aos países

em desenvolvimento não são neutros, poder-se-ão esperar algumas influências “ortodoxas”, uma

vez que esta era a concepção teórica dominante no início dos anos 80. Assim, é focando as

principais características da “heterodoxia” e da “nova ortodoxia”, que se procura fundamentar

determinadas políticas propostas e inclusive, saber até que ponto os críticos não têm uma certa

razão quando argumentam que estas “influências” acabaram por tornar demasiado rígidos os
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PAE e por limitar os resultados do processo de ajustamento.

Deste modo, é considerando as possíveis ligações entre os Programas de Ajustamento

Estrutural e o Desenvolvimento e entre os Programas de Ajustamento Estrutural e a “nova

ortodoxia” dominante, que se parte para a análise dos efeitos destas relações na prática,

designadamente, sobre uma instituição em concreto - o Estado.

Desde os primórdios da teoria económica que se tem tentado definir qual o papel do

Estado na sociedade. Nos últimos 50 anos, a dicotomia “heterodoxia” versus “nova ortodoxia”

reflectiu esta preocupação: da defesa da participação activa do Estado como indutor do

crescimento pela primeira, à critica dos poderes públicos como distorcedores e causadores de

ineficiências pela segunda. Apesar destas abordagens parecerem contraditórias, ambas

concordam que a forma de actuação do Estado, a “boa ou a má governação”, pode ser

determinante para o desenvolvimento de um país.

Assim e mesmo que a preocupação principal dos Programas de Ajustamento Estrutural

seja o equilíbrio externo e que a melhoria dos défices orçamentais e a reforma do sector publico

sejam objectivos secundários, optou-se por estudar apenas as medidas de estabilização e

ajustamento que recaem sobre o Estado, bem como os respectivos resultados.

Para tal cingiu-se o âmbito geográfico da análise à África Sub-Saariana, não só porque o

desenvolvimento é mais premente nesta região, uma vez que lá se reúnem alguns dos países

mais pobres do mundo, mas também, pela diversidade económica, política, social e cultural que

a distingue claramente das economias de mercado ocidentais.

Tendo presentes as opções tomadas e justificadas anteriormente, o objectivo desta

dissertação é tentar demonstrar que, embora o Ajustamento, neste caso, do Estado e da sua

intervenção na economia, seja urgente e necessário, a forma como tem sido preconizado pelo

FMI e pelo Banco Mundial, muito baseada no paradigma dominante, tem associada um

conjunto de efeitos sobre as instituições económicas e sociais, nem sempre considerados

aquando da formulação dos pacotes de política económica que condicionam o sucesso dos

próprios Programas e o processo de desenvolvimento.
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Assim, no Ponto 2 desta dissertação,  procura estudar-se a situação do Estado nos países

africanos a Sul do Saara, no início dos anos 80, ou seja, antes da adopção dos PAE, com vista a

apontar alguns dos problemas de que esta instituição padecia e que justificavam a tomada

urgente de medidas. Começa por analisar-se a situação das finanças públicas, designadamente

no que se refere às principais fontes de receita e despesa. São ainda abordados alguns

fenómenos, como o neo-patrimonialismo e a corrupção, considerados característicos do sector

público africano, bem como, a questão da chamada “má governação”, responsável, em parte,

pela crise vivida nos anos 80 e pela “imagem negativa” do Estado.

Posto isto, no Ponto 3, procura analisar-se como é que PAE vão dar resposta à

necessidade visível de reforma do Estado e consequentemente, constatar os resultados dos 10

primeiros anos das políticas de ajustamento.

Sendo o equilíbrio das finanças públicas um dos objectivos exigidos aos países em

ajustamento, começa por se verificar se houve ou não uma melhoria dos défices orçamentais ao

longo dos anos e paralelamente se tal se deveu a uma evolução na receita ou na despesa

públicas. Tentará determinar-se se as receitas públicas aumentaram ou não, que tipo de receitas

aumentaram e quais as consequências desse aumento e o mesmo no que respeita à análise das

despesas.

Muitos dos críticos aos Programas de Ajustamento Estrutural argumentam que nos países

sujeitos a ajustamento há uma deterioração acentuada das condições de vida das populações.

Sabendo que muitas das despesas públicas se destinam a sectores sociais como a Educação e a

Saúde, com impactes significativos sobre o desenvolvimento, procura estudar-se, neste ponto, se

a necessidade de redução da despesa se sentiu ou não nestes sectores e quais as respectivas

consequências.

Posteriormente, parte-se para a análise, em concreto, de algumas das medidas dos PAE

relacionadas com o Estado, começando pela implementação de taxas de utilização dos serviços

públicos, passando pela remoção de subsídios à alimentação, pela redução de funcionários

públicos e pelos cortes salariais, até às privatizações das empresas públicas. Sobre cada uma
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destas medidas tentará expor-se os objectivos que se pretendiam atingir, a respectiva eficácia e

os efeitos gerados pela aplicação das mesmas.

De seguida, faz-se referência à liberalização - a solução proposta pelas Instituições de

Bretton Woods para a resolução dos principais problemas das economias, designadamente de

fenómenos como a corrupção ou a profusão do sector informal. Assinala-se os efeitos, sobre as

instituições e sobre o papel do Estado, das políticas de liberalização e da forma como foram

postas em prática.

O Ponto 3.7 remete-nos para o processo de democratização que se tem vindo a desenrolar

nos últimos anos, em parte, graças à pressão de instituições internacionais, como o Banco

Mundial. Evidencia-se a importância das características sociais, políticas, económicas e

culturais dos povos no fortalecimento da Democracia.

Paralelamente, surge a questão da viabilidade política do ajustamento: de que forma é que

factores políticos, como a existência de determinados grupos de pressão, de manifestações e de

greves e a instabilidade social afectam, ou não, a aplicação dos PAE e os respectivos resultados?

Não deveriam os factores políticos ser considerados aquando da formulação destes Programas?

– são algumas das questões a que se procurará dar resposta.

Resta referir que apesar de ao longo deste trabalho se estudar a África Sub-Saariana como

se se tratasse de um bloco homogéneo, esta região é composta por países diferentes, com níveis

de vida, culturas, situações políticas distintas, pelo que, se justifica alguma cautela no que

respeita à generalização das conclusões. Por exemplo, no caso concreto dos PAE, existem

medidas que num país geram determinados efeitos que não são sentidos da mesma forma

noutros.

De assinalar, ainda, a dificuldade em obter dados sobre o continente africano, sobretudo,

relativos aos primeiros anos da década de 80, bem como, a questão da fiabilidade das

estatísticas que acaba por “condicionar” os resultados obtidos.
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1. Enquadramento Teórico dos Programas de Ajustamento

1.1 – Conceitos Fundamentais

Se nos países desenvolvidos as novas tecnologias e os progressos da ciência têm

contribuído para a criação de uma sociedade de bem-estar, onde o acesso e a rapidez de

informação aproximam povos, culturas, costumes e políticas, no resto do mundo, a realidade é

bem distinta. Esperança média de vida, índices de alfabetização, acesso aos serviços de saúde,

liberdade de expressão, rendimento, natalidade e mortalidade são alguns dos indicadores que

reflectem as diferenças.

Mesmo com os progressos sentidos nos últimos anos, 1,2 biliões de pessoas no mundo

ainda vivem com menos de 1 dólar por dia e mais de 20% da população mundial não dispõe de

condições sanitárias adequadas. Nos países em desenvolvimento 1 em cada 3 crianças sofrem de

subnutrição e um número superior a um milhão de pessoas não tem acesso a água potável.1

A realidade remete-nos para o conceito de “desenvolvimento” que, segundo o Programa

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), “é um meio e um fim em si mesmo”.2

É um fim na medida em que todas as sociedades o pretendem alcançar,

independentemente, da maior ou menor distância a que se encontrem dele. Procuram, através do

seu trabalho e do desenvolvimento das suas capacidades, condições para uma vida longa e

saudável com recursos que garantam a qualidade de vida em que o acesso à educação e ao

conhecimento permita, pelo menos em teoria, maximizar as potencialidades humanas.

Elementos como o grau de participação, liberdade, segurança e garantia dos direitos humanos,

fazem parte deste conceito.

É um meio porque, parafraseando Stiglitz, consiste no processo de “transformação da

Sociedade”, na mudança de formas de pensar, de produzir e de lidar com a saúde e educação

                                                          
1 PNUD, 2000: 4;
2 PNUD, 2000: 17;
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tradicionais para outras mais modernas3.

Exigindo mudanças de fundo na sociedade, como a alteração de mentalidades, de culturas

ou de instituições só possíveis num âmbito temporal alargado, o desenvolvimento deverá ser

analisado numa óptica de longo-prazo. Por exemplo, partindo do princípio de que este depende

do nível de qualificações da população, uma política educativa que garanta o acesso das

crianças à escola, só terá retorno anos mais tarde, quando os conhecimentos adquiridos forem

utilizados. Só então, poderão ser medidos os seus efeitos no processo de desenvolvimento.

O desenvolvimento é, sobretudo, uma questão política4, dado que:

1. Depende da responsabilização e da concentração de esforços da comunidade

internacional, designadamente, por parte dos países mais ricos. O reforço dos fluxos

de capitais públicos (oficiais)5 e privados6 poderá ser uma das formas de estimular o

processo de desenvolvimento. Não obstante, vários são os autores que defendem que

um compromisso internacional terá de passar, também, por outro tipo de questões.

Muitos apontam ao FMI a seguinte crítica: uma vez que a contrapartida de um défice

é um superavit, porque é que os países superavitários (e desde logo, com uma balança

de pagamentos desequilibrada) não respondem perante essa situação e não enfrentam

medidas de estabilização? Uma outra questão está relacionada com a liberalização e a

abolição das fronteiras: sabendo que existem produtos no Ocidente que ainda estão

sujeitos a medidas proteccionistas (na sua maioria, bens primários ou com baixo valor

acrescentado e potenciais concorrentes das exportações do Sul) não há que considerar

a hipótese de aplicação de políticas semelhantes nos países em desenvolvimento, em

vez de se aconselhar a abertura total e imediata dos mercados?

2. Aos fluxos externos e às relações internacionais estão associados interesses políticos.

Por exemplo, os interesses dos doadores estão presentes quando concedem Ajuda

                                                          
3 STIGLITZ, 1998b;
4 TORRES, 2000;
5 Fluxos Oficiais = Ajuda Pública ao Desenvolvimento + Outros Fluxos Oficiais;
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Pública ao Desenvolvimento (APD), principalmente na componente bilateral, em que

são comuns as práticas de ligação. Não é, pois, de estranhar que a Alemanha prefira

canalizar a sua APD para países com grandes mercados e com elevado potencial de

crescimento, como a China, a Indonésia ou o Egipto ou que a maior parte da APD

francesa siga para as suas ex-colónias.

3. Depende do tipo de regime existente. Para Amartya Sen, existe uma relação estreita

entre liberdade e desenvolvimento: “Development is a mesure of Human freedom”.7

Apesar de se associar o autoritarismo característico das economias da Coreia do Sul,

Singapura ou da China a fortes taxas de crescimento económico não parece estar

provado, pelo menos para certos autores, que os sistemas não democráticos sejam

mais propícios ao desenvolvimento. De facto, a participação e a existência de direitos

políticos características de um regime mais democrático conferem às populações uma

forma de luta pelos seus interesses, pelo acesso à saúde, à educação e a melhores

condições de vida, ou seja, ao desenvolvimento. Sen argumenta que “na história

terrível das fomes no mundo, nenhuma fome substancial alguma vez ocorreu num

país independente e democrático com uma imprensa relativamente livre”. 8

4. Está relacionado com o papel do Estado e com a “boa governação”. A “qualidade da

governação” é frequentemente utilizada, inclusive, pelas instituições de Bretton

Woods, para explicar a situação dos países em desenvolvimento e os resultados de

algumas das medidas propostas nos PAE. Reunindo um certo consenso, pode dizer-se

que a “boa governação” pressupõe:9

•  existência de liberdade nos vários domínios da vida em sociedade (política,

economia,  religião, cultura, imprensa), respeito pelos direitos humanos e

eleição por voto directo e universal dos órgãos de soberania;

                                                                                                                                                                         
6 Fluxos Privados = Investimento Directo Estrangeiro + Portofólio de Investimentos + Créditos à Exportação;
7 MARCH, 1999;
8 SEN, 1999;
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•  eficácia na gestão da política económica e social (Como é que os recursos

criados são disponibilizados e aplicados na economia? Quais os instrumentos

utilizados e as metas a atingir? Quais os respectivos graus de execução?);

•  responsabilização dos eleitos perante os eleitores;

•  enquadramento legal e separação de poderes;

•  informação e transparência institucional, por forma a prevenir a possibilidade

de utilização dos cargos públicos em interesse próprio e a propagação do

fenómeno da corrupção.

A complexidade do conceito de desenvolvimento é visível quando se procede à sua

medição. Para tal o PNUD elaborou o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) que pretende

ser uma medida do grau de desenvolvimento dos países e que assenta em três pilares básicos:

Rendimento, Educação e Esperança Média de Vida.

Apesar da tentação em tomar o Rendimento10 como única medida do grau de

desenvolvimento, quer por ser mais facilmente mensurável (determinante no estudo de países

com fracos aparelhos estatísticos), quer por reflectir a curto-prazo os efeitos das políticas

económicas, o PNUD é bem explícito quando trata esta variável apenas como um dos pilares de

comparação entre os países: o mesmo nível de rendimento pode ser compatível com diferentes

graus de desenvolvimento.11

Por exemplo, segundo dados de 1998, apesar da África do Sul e do Uruguai disporem de

valores do PNB per capita semelhantes, possuíam posições no ranking do IDH bastante

distintas (respectivamente, 103 e 39). Esta diferença resultou, sobretudo, da maior esperança

média de vida à nascença (indicador das condições de vida, higiene, nutrição, saúde...) que se

verifica no Uruguai.12

                                                                                                                                                                         
9 PROENÇA, 1995;
10 Rendimento = Produto medido pelo PNB. O crescimento económico consiste no aumento do PNB.
11 PNUD, 2000: 80;
12 PNUD, 2000: 157-160;
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Isto significa que apesar de muitas das teorias de desenvolvimento tradicionais estarem

centradas sobre a acumulação do rendimento ou, por outras palavras, na busca do crescimento

económico, nem sempre se verifica uma correlação automática entre este e o desenvolvimento.

Há países com forte crescimento económico e fraco impacte no desenvolvimento humano e

outros com um crescimento moderado, mas com efeitos visíveis sobre o desenvolvimento.13

Segundo Sen,14 o crescimento económico contribui para atingir determinados objectivos,

mas não é o único meio, nem muitas vezes o mais eficiente. Dá como exemplo o Sri Lanka: se

este país tivesse optado apenas pelo crescimento económico em vez da acção pública, teria que

esperar entre 58 e 126 anos para atingir o nível de esperança média de vida actual.

No entanto, de uma forma geral, desenvolvimento sem crescimento económico é muito

difícil, senão mesmo impossível. Em princípio, o crescimento é benéfico porque se traduz,

normalmente, no aumento dos recursos disponíveis na economia sendo que a sua falta tem

constituído um dos obstáculos ao desenvolvimento em muitos dos países mais pobres.

Um dos objectivos dos PAE é estimular o crescimento defendendo que, através do

chamado efeito de trickle down, as vantagens do aumento do produto se difundem na economia:

mais crescimento significa aumento do investimento, por sua vez, do emprego e por fim, dos

salários, de forma a que todos beneficiem. No entanto, esta visão gera controvérsia, quer porque

as relações em que se baseia não são assim tão lineares, quer porque não é considerada a forma

como os benefícios do crescimento económico se distribuem pela economia. Ou seja, a questão

que se coloca é a seguinte: será que a repartição dos benefícios é equitativa ou existem

determinadas camadas sociais alheias ao aumento dos recursos?

Assim, cada vez mais, se considera que uma estratégia de desenvolvimento não se pode

preocupar apenas com o crescimento a todo custo – “o crescimento não é um fim em si

mesmo”15 - mas, sobretudo, com a forma como esse crescimento se processa e designadamente,

                                                          
13 PNUD, 2000: 81;
14 SEN, 1992: 14;
15 PNUD, 2000: 80;
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como é que a riqueza criada é distribuída pelas populações. Um crescimento que não se traduza

na melhoria do nível de vida, na redução da pobreza, na criação de habilitações e de emprego,

no aumento da participação, que se faça à custa do ambiente ou da destruição de valores

históricos e culturais não poderá ter o sentido positivo que muitos lhe atribuem.

A correlação entre crescimento e melhoria das condições de vida depende, em grande

parte, do papel do Estado e da forma como este redistribui e aplica os recursos disponíveis.

Também, as organizações internacionais, designadamente, através de políticas de cooperação e

ajuda externa (e aqui, o FMI e o BIRD assumem ou poderiam assumir um papel de destaque) e

de forma geral, o ambiente interno e externo podem contribuir para reforçar esta relação.

Mas, para que exista crescimento é vital garantir um mínimo de estabilidade da economia,

sendo necessário dar resposta aos desequilíbrios conjunturais que se vão criando - desequilíbrios

da Balança de Pagamentos, inflação, défice das finanças públicas, desemprego, entre outros. É

neste sentido que se fala de estabilização.

São medidas de estabilização aquelas que, não alterando a capacidade produtiva da

economia, permitem responder a choques externos, como se de um “tratamento de

emergência”16 se tratasse e criar condições para que, no curto-prazo, exista crescimento

económico. Medidas de curto-prazo, na sua maioria contraccionistas, muitas vezes impopulares,

que pressupõem que a sociedade pode suportar os respectivos custos.

Apesar de não contribuírem directamente para o desenvolvimento, as medidas de

estabilização podem desempenhar um papel fundamental se forem ponto de partida para

reformas de fundo nas economias.

O Ajustamento Estrutural é uma expressão que surge nos anos 80, associada ao

conjunto de prescrições de política económica formulado pelas instituições de Bretton Woods. A

princípio, pensava-se que a crise que os países atravessavam e que era responsável pelos

elevados défices nas Balanças de Pagamentos, seria um fenómeno de curto-prazo causado por

                                                          
16 MORRISSON, 1996;
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choques externos – a subida dos preços do petróleo e a crise da dívida. A situação marcada

pelos acentuados défices públicos, altas taxas de inflação e sobrevalorização da moeda apelava à

implementação de medidas de estabilização.

As primeiras intervenções do FMI recomendavam o fim do controle de preços e medidas

de restrição da procura, através da redução das despesas públicas, desvalorização, subida das

taxas de juro e abolição dos subsídios. Os Programas de Ajustamento Estrutural (PAE) eram

constituídos, sobretudo, por medidas de estabilização.

Segundo estudos do FMI17, os PAE assentam em torno de 3 elementos centrais: equilíbrio

da Balança de Pagamentos, crescimento económico  e políticas estruturais.

O objectivo primordial dos PAE é, também, por razões históricas e políticas, o equilíbrio

da Balança de Pagamentos. Condicionando as oportunidades de desenvolvimento o acentuado

défice externo tem constituído um verdadeiro problema nos países africanos agravado pela

estrutura do comércio (importações com alto valor acrescentado e exportações de

matérias-primas) e pela deterioração dos “Termos de Troca” sentida nos últimos anos. Em

princípio, a redução do défice seria benéfica, pois permitiria libertar recursos para outros

sectores da vida do país.

Para atingir este objectivo o FMI propõe, como medidas de efeito directo, a liberalização

do comércio externo (redução do proteccionismo, dos impostos e subsídios sobre as exportações

e importações) e a desvalorização da taxa de câmbio. Paralelamente, as restantes políticas que

integram os PAE (por exemplo, aquelas que visam a contracção da procura) tendem a contribuir

também para este objectivo. Assim, a política económica passa a estar, em grande medida,

direccionada para o equilíbrio externo, em detrimento de outros objectivos, talvez mais

propícios ao desenvolvimento.18

São frequentes as críticas ao FMI não por ter como objectivo o equilíbrio externo, uma

vez que a conjuntura dos países africanos assim o exige, mas, sobretudo, pela forma como o

                                                          
17 SCHADLER et all, 1993: 2;
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pretende atingir, quer em termos do tipo de políticas propostas e dos respectivos efeitos, quer

pelo estreito âmbito temporal dos Programas.

O fomento do crescimento económico, de preferência sem que exista aumento da

inflação, é outro dos pilares dos PAE. Como se verificou anteriormente, o crescimento constitui

um passo importante na direcção do desenvolvimento, mas é, sobretudo, um meio e não um fim.

Por fim, existe a componente de ajustamento estrutural, principalmente a cargo do Banco

Mundial, que consiste num conjunto de políticas com o objectivo de reestruturar a economia e

alargar as condições da oferta, apoiando para tal, sectores com maiores vantagens comparativas.

Incluem-se no mix medidas de liberalização económica, como a redução das barreiras às

exportações e às importações, a desregulamentação e flexibilização dos mercados (de bens e

serviços, laborais, financeiros,...), medidas de aumento da produtividade do trabalho, reforma

fiscal, etc. Trata-se, sobretudo, de intervenções de médio a longo prazos, que alteram a

capacidade produtiva da economia, mas que procuram não gerar efeitos negativos sobre as

condições de vida das populações.

Após esta breve descrição dos três pilares que, de forma geral, integram um Programa de

Ajustamento Estrutural, pode dizer-se que a componente de estabilização é bastante forte, sendo

que os efeitos da maioria das medidas adoptadas são sentidos no curto-prazo. Parece, inclusive,

haver um “enviezamento” dos Programas no sentido do objectivo “equilíbrio externo”, que

influencia a restante política económica, e uma pressão muito forte no sentido da liberalização,

da desregulamentação, da valorização do papel do mercado e do getting the prices right.

Por outro lado e considerando a componente estrutural do ajustamento, apercebemo-nos

que estamos perante um policy mix que tem por base, na sua maioria se não mesmo na

totalidade, apenas variáveis económicas.

Segundo Paul Streeten19, é conveniente reflectir sobre o conceito “estrutural”. Para uma

grande parte dos economistas liberais são mudanças em variáveis como o rendimento, procura,

                                                                                                                                                                         
18 SERRA, 2000;
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produto, produção agrícola ou industrial, importações, exportações, investimento e poupança,

que consistem em mudanças estruturais.

Se não é possível, por um qualquer processo laboratorial, isolar as variáveis económicas

de outro tipo de fenómenos políticos, sociais ou culturais, como se explica que, conforme

afirmam certos analistas, os PAE apenas se preocupem com a parte económica das sociedades e

esqueçam que as suas medidas têm efeitos que vão para lá dos números? Sendo “reconhecido

que a política social não pode ser separada da política económica”20 não seria de esperar que a

intervenção do FMI tomasse em consideração a dimensão social das políticas que advoga?

Parafraseando Streeten, “confinar as mudanças estruturais a variáveis económicas é uma

pura operação de cosmética: é ajustamento estrutural sem mudança estrutural”21 e sem mudança

estrutural não há desenvolvimento. Mesmo argumentando que a actividade do FMI não está

directamente ligada ao desenvolvimento - o seu objectivo central é sobretudo financeiro (a

regulação do sistema financeiro internacional e o fomento do comércio) ou que se apontava, de

início, para uma resolução dos problemas no curto-prazo, o que se tem verificado é que, desde

os primeiros anos da década de 80, os PAE se têm vindo a suceder em diversos países,

inevitavelmente, com efeitos sobre o processo de desenvolvimento.

Sendo a componente ajustamento estrutural a que mais se aproxima do conceito de

desenvolvimento, não será legítimo indagar se os Programas não deverão incluir conceitos

como instituições, relações sociais e políticas, cultura, poder, administração, acesso à

propriedade privada, educação, saúde ambiente ou participação?

À medida que se foram constatando algumas consequências sociais, políticas e ambientais

do processo de ajustamento, designadamente, sobre os grupos mais desfavorecidos, foi-se

tentando integrar, de algum modo, a dimensão “estrutural” do ajustamento. Em 1987, a

UNICEF pressionou o Banco Mundial e o FMI para introduzirem o conceito de “ajustamento

                                                                                                                                                                         
19 URISD/UNDP, 1995;
20 URISD/UNDP, 1995;
21 URISD/UNDP, 1995;
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com face humana”, passando a ser considerados aspectos sociais, como a pobreza. Entre 1988 e

1992, o discurso passou a incluir preocupações ambientais, seguidas por temas como a

democracia, direitos humanos e “boa governação”.22 No encontro anual do FMI (Setembro de

1999), foi anunciado o novo compromisso da organização – o combate à pobreza. Para tal,

foram criados os Poverty Reduction Strategy Papers que procuram reforçar a participação dos

governos e das populações no processo de concepção da política económica. Actualmente,

muito do discurso das instituições de Bretton Woods tem-se direccionado para a importância das

instituições.

No entanto, a forma como estes novos objectivos são introduzidos, ou melhor,

encaixados, deixa transparecer a necessidade de reformulação dos PAE e das suas prioridades

no sentido de criar um policy mix bem articulado onde coexistam questões económicas, sociais,

culturais, etc.

“Complexificar o processo de ajustamento tornou-se uma necessidade […] é tempo de

redefinir o conceito de ajustamento estrutural de forma mais abrangente: não são apenas as

estruturas macroeconómicas que necessitam de ajustamento”.23 O ajustamento deverá ter em

conta outros factores, como a modernização do tecido produtivo, a distribuição do rendimento,

o emprego (número de postos de trabalho criados e respectiva qualidade), o género e as políticas

sociais, que permitindo tirar partido das oportunidades e das qualificações, garantam o

desenvolvimento.

1.2 – Paradigmas de Desenvolvimento

Apesar da convicção com que o FMI defende as políticas que advoga como se tivessem

sido comprovadas com um rigor quase científico, os Programas de Ajustamento Estrutural

(PAE) são tradução prática de concepções teóricas, sendo possível criar um paralelismo entre as

                                                          
22 URISD/UNDP, 1995;
23 URISD/UNDP, 1995;
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medidas concretas propostas e determinadas teorias ou paradigmas de desenvolvimento,

geralmente de cariz liberal, que têm dominado o panorama económico desde os anos 80.

Referindo-se ao chamado Washington Consensus, Moises Naim questiona: “O que muda

mais frequentemente, os desenhos da moda de Paris ou Milão ou os desenhos de política

económica que Washington e Wall Street prescrevem aos países menos desenvolvidos ou que

emergem de décadas de comunismo? A diferença é que as modas da política económica afectam

a vida de milhões de pessoas e determinam as hipóteses das crianças de um futuro melhor”24.

Se olharmos para o passado século XX, verificamos que consoante o paradigma

dominante e, também, as tendências dos próprios paradigmas, assim se sucederam as estratégias

de desenvolvimento. Portanto, para compreender os PAE e a forma como estes interagem com o

papel do Estado, é necessário ter em conta as concepções teóricas dominantes na época da sua

elaboração, bem como as antecedentes, uma vez que é frequente que as posições tomadas sejam

as opostas pela própria procura de ruptura com o passado.

No pós Primeira Guerra Mundial, a política económica estava marcada pelas buscas de

equilíbrios de mercado características das teorias neoclássicas. Após a Grande Depressão do

final da década de 20, o paradigma dominante alterou-se no sentido de uma maior intervenção

do Estado na economia e é neste contexto que emerge um conjunto de correntes económicas

alternativas ao pensamento neoclássico, entre as quais, se destacam o Keynesianismo e as

Teorias Marxistas do planeamento central. A nível externo, este é um período de retracção do

comércio internacional e de isolamento dos países. São características as políticas de

desvalorizações competitivas frequentes que pretendiam gerar “ganhos à custa dos vizinhos”25 e

cujos custos económicos (alta inflação, subida do desemprego e aumento do proteccionismo),

políticos e sociais acabaram por contribuir, indirectamente, para o despoletar da Segunda Guerra

Mundial.

                                                          
24 NAIM, 1999;
25 O chamado beggar-by-neighbour que consiste, através da desvalorização da moeda, em encarecer as importações e
tornar as exportações mais competitivas, de forma a assegurar o escoamento da produção nacional;
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Neste período, muitos dos países africanos eram ainda colónias, pelo que, os problemas

do desenvolvimento ainda não se lhes colocavam como nações politicamente independentes.

O pós segunda guerra mundial marcou o início de um período de afirmação da

“heterodoxia estruturalista”,26 caracterizada pela interdisciplinaridade e pela influência das

teorias clássicas e do Keynesianismo. As décadas de 50 e 60 – “os anos de ouro”, marcadas pela

supremacia do welfare state, pela busca do pleno emprego, pela expansão da produção e do

comércio e pela baixa inflação no Ocidente, mostravam-se favoráveis ao desenvolvimento dos

países africanos que, nesta altura, começam a adquirir a independência. A nível mundial

procurou fomentar-se as relações internacionais, nomeadamente, através da criação dum

conjunto de acordos  e de instituições (entre as quais, o FMI e o BIRD) com vista a evitar os

efeitos negativos do excessivo proteccionismo dos anos 30-40.

Em linhas gerais, a Economia do Desenvolvimento nascida do pensamento “heterodoxo”,

caracterizava-se pelos seguintes aspectos:

•  importância do papel do Estado: segundo Hirchman,27 o Estado deveria deter duas

funções básicas – a criação de incentivos e de acções que propaguem efeitos

multiplicadores positivos sobre a economia (chamada função indutora ou de

desequilíbrio) e a promoção de acções reguladoras e dinamizadoras do desenvolvimento

que permitam criar um ambiente favorável ao crescimento (função induzida ou de

equilíbrio). Para os “heterodoxos”, só uma intervenção activa por parte do Estado

poderia garantir o crescimento económico.

•  depreciação do mecanismo de mercado: o mecanismo de mercado é negligenciado

quase por completo a favor de políticas voluntaristas, como a planificação, consideradas

mais eficientes na prossecução dos objectivos das economias. O seu papel era ainda

mais reduzido ou quase inexistente nos países em desenvolvimento, onde os preços

eram fixados grosseiramente, sem se atender aos movimentos da oferta e da procura.
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•  acumulação de capital como motor de desenvolvimento: grande parte das teorias de

desenvolvimento da época centravam-se sobre a acumulação de capital físico e sobre a

questão da composição e dimensão dos investimentos.28 As preocupações teóricas

relacionavam-se com o estudo das condições que impediam a formação do capital,

como o baixo nível de rendimento real per capita, a baixa poupança, a falta de

empreendedorismo, a ineficiência do investimento, as baixas qualificações, etc.29

Perante os problemas estruturais que impediam a acumulação, caberia ao Estado intervir

e suprir o problema.

•  pessimismo em relação ao exterior: tendo em conta a volatilidade dos preços dos bens

primários antes da guerra, privilegiava-se uma estratégia virada para o interior das

economias: a “substituição de importações”. Este modelo consiste na imposição de

taxas alfandegárias sobre as importações, de forma a defender a produção nacional da

concorrência externa e a criar condições favoráveis ao desenvolvimento da indústria.

Com a crise vivida nos anos 80 e o fracasso de muitas das políticas económicas, como a

“estratégia de substituição de importações” ou as “indústrias industrializantes”, surgiu um novo

paradigma que teve facilidade em se impor nas universidades, nas organizações internacionais e

nas estratégias de desenvolvimento.30

Nos debates sobre a crise, opunham-se estruturalistas e defensores da “nova ortodoxia”,

dominada pelo pensamento neoclássico. Por um lado, os “estruturalistas” defendiam que as

principais causas dos repetidos défices da balança comercial e da inflação eram a rigidez da

oferta e a dificuldade de dar resposta à procura (ou pela falta de mobilidade de recursos ou pelo

desajustamento dos sistemas de preços). As soluções propostas passavam por uma maior

                                                                                                                                                                         
26 ESTÊVÃO, 1999;
27 HIRCHMAN, 1961: 306;
28 O modelo Harrod-Domar, dominante nesta altura, considerava a acumulação de capital  como fonte de crescimento
económico. No modelo de Lewis (1954), o desenvolvimento processa-se através da transferencia de recursos para o
sector mais avançado da economia e responsável pelo crescimento.
29 ESTÊVÃO, 1999;
30 TORRES, 1996;
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intervenção do Estado, pelo planeamento e pelo aumento das exportações. Por outro lado, os

“ortodoxos” fixavam os seus argumentos na outra face da mesma moeda – é o excesso da

procura o grande problema da balança de pagamentos. Propõem a abertura total dos mercados e

o liberalismo económico, assumindo-se fortemente críticos à intervenção estatal, ao

proteccionismo e à política de substituição de importações. Esta última era considerada uma das

responsáveis pelo “adormecimento” dos sectores produtivos, uma vez que a protecção externa

estendida por tempo indeterminado, anulava a concorrência, não estimulando o aumento da

produtividade e da qualidade dos produtos e contribuindo para a criação de um tecido produtivo

pouco competitivo.

Foi neste contexto que o pensamento neoclássico recomeçou a ganhar força. De uma

forma geral, a “nova ortodoxia liberal” tem por base os seguintes postulados:

•  a sociedade é considerada como o somatório de indivíduos livres e racionais, cujas

escolhas se baseiam na utilidade e fazem-se em condições de informação perfeita.

•  importância do mercado: trata-se de um paradigma que busca os constantes

equilíbrios de mercado, considerado a forma mais eficiente de afectação dos recursos.

Nele, o “homo economicus” age isolado, assumindo racionalmente as suas escolhas,

facilmente traduzidas em modelos e expressões matemáticas.

•  crítica ao papel do Estado: considera-se que o Estado deve intervir o mínimo possível

na economia, uma vez que a sua actividade proporciona ineficiências, situações de

monopólio, distorção dos preços e é favorável ao rent seeking.

Segundo Krueger31, o Estado tem que ser visto como um grupo de indivíduos com

interesses pessoais, pelo que as políticas estão sujeitas a esses interesses, aos

interesses de grupos de pressão, à burocratização e à corrupção. Nos países em

desenvolvimento, onde há escassez de capital físico e humano, a dimensão excessiva

do Estado pode trazer custos elevados, desviando os recursos disponíveis para
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actividades pouco produtivas. Segundo estes autores, a actividade do Estado tem sido

responsável por resultados negativos, sendo considerada uma das causas do atraso do

desenvolvimento dos países.

•  paradigma da extroversão: a abertura ao exterior é essencial para o crescimento das

nações e só esta permite a afectação óptima dos recursos económicos disponíveis.

Para tal, é necessário liberalizar os mercados e abolir todas as barreiras ao comércio

externo. A “promoção das exportações” é a estratégia de desenvolvimento defendida.

Segundo Singer,32 o problema que se colocou na concepção das políticas de

desenvolvimento ao longo do século XX e, ainda hoje, é a frequente tomada de “posições de

uma convicção religiosa”, argumentadas num “fundamentalismo apaixonado”: estratégia inward

ou outward,33 tecnologia capital intensiva ou trabalho intensiva, quando a solução depende dos

países e da sua situação, sendo, provavelmente, mais razoável a tomada de uma posição

intermédia. Para este autor, quando um destes fundamentalismos domina uma estratégia de

desenvolvimento, os riscos de efeitos negativos aumentam. São exemplos a estratégia de

substituição de importações ou mesmo a crença na orientação outward e no poder do mercado,

com a abertura e a liberalização a todo o custo.

Nos países em desenvolvimento tem sido principalmente o FMI que, através dos PAE,

tem contribuído para a inserção de alguns dos “princípios ortodoxos” na política económica. De

facto, muitos dos postulados da “nova ortodoxia” parecem comuns aos princípios que orientam

a elaboração destes Programas. Por exemplo, muitas das políticas de estabilização, como o

controlo da despesa pública, dos salários e do crédito são medidas contraccionistas de redução

da procura agregada, considerada como uma das principais causas do desequilíbrio das Balanças

de Pagamentos para os liberais.

                                                                                                                                                                         
31 ESTÊVÃO, 1999;
32 SINGER, 1993: 8;
33 Estratégia inward ou outward: direccionada para o interior do país (como a “substituição de
importações”) ou voltada para o exterior (como a “promoção de exportações”);
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Em oposição ao “modelo de substituição de importações”, seguido, até então, por muitos

dos países africanos, o FMI defende a promoção de exportações, o fim do proteccionismo, a

abertura ao exterior e o comércio livre. Da estratégia voltada para dentro, de substituição de

importações, passou-se à extroversão e à abertura ao mercado internacional como forma única e

privilegiada de desenvolver as economias.

Por outro lado, os PAE preocupam-se, essencialmente, com aspectos económicos, como

se se dirigissem a grupos de indivíduos isolados e racionais e não a sociedades com passado

histórico, tradições culturais, opiniões políticas e relações sociais. Segundo alguns autores, este

tipo de abordagem que “ignora a complexidade em torno das realidades económicas dos países

do Terceiro Mundo”34 parece ser comum a uma parte do pensamento neoclássico.

Uma das críticas dirigidas a estes Programas é o facto de terem sido concebidos no Norte,

para explicar o comportamento das economias desenvolvidas e, por isso, partirem de hipóteses

que perdem consistência quando transportadas para uma realidade completamente distinta e

bem mais complexa do que por vezes se crê que é a dos países em desenvolvimento. A

supremacia de tais postulados, ao pretenderem conferir à economia um rigor científico,

acabaram por limitar, com a sua rigidez, a economia do desenvolvimento e, em consequência, o

desenvolvimento das economias que vai para além dos modelos matemáticos.

Em relação ao Estado, é bem visível alguma “aversão” no que concerne à sua intervenção

na economia. Como vimos anteriormente, nos últimos 50 anos, a par dos paradigmas

económicos e das estratégias de desenvolvimento, sucederam-se diferentes concepções de

Estado. Nos anos 50-60, a falta de confiança no mercado preconizada pela heterodoxia traduziu-

se na exaltação do papel do Estado como um dos principais motores da economia, resultando no

crescimento significativo do sector público, quer nos países industrializados, quer nos países em

desenvolvimento. Mas, se as vantagens inerentes a um Estado interventivo (melhorias nos

sistemas de saúde, de educação, redução da desigualdade,...) permitiram esta evolução, foram os

                                                          
34 BROHMAN, 1995;
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excessos que vieram revelar os limites da acção pública (monopólios, corrupção, políticas mal

concebidas,...).

Assim, no final dos anos 70, passou a considerar-se o mercado como o meio mais eficaz

de obter o equilíbrio, em detrimento do Estado, cuja contracção era advogada pelos defensores

do paradigma neoclássico então em vigor.

É, neste contexto, que os PAE colocam a questão da redução da intervenção pública como

fundamental para a concessão de empréstimos. Tomando como exemplo o sucesso das

economias asiáticas, na altura consideradas como casos de Estados não intervencionistas, a

maioria, se não mesmo todos os PAE, pressupunha como condição para a concessão de

empréstimos o equilíbrio das finanças do Estado e incluía compromissos de reforma do sector

público, nomeadamente, via privatizações, desinvestimento e restruturação (aumento da

produtividade, melhor gestão e redução da força de trabalho por despedimento ou reforma de

pessoal excedentário).35 Para o FMI, se o Estado absorve uma grande quantidade de recursos,

mas é pouco produtivo e causa distorções graves na economia com custos ao nível do bem-

estar, é preciso limitar a sua actuação, dando espaço à iniciativa privada e aos mecanismos de

mercado.

                                                          
35 SCHADLER et all, 1993;
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2 – O Estado na África Sub-Saariana no início dos Anos 80

Nos anos 80, a crise foi sentida profundamente na África Sub-Saariana, com taxas de

crescimento reais negativas e deterioração dos indicadores sociais: diminuição dos rácios de

escolarização, manutenção de elevadas taxas de mortalidade infantil e mortalidade materna,

pobreza e subnutrição. Desde então, as instituições de Bretton Woods têm desempenhado um

papel importante no desenvolvimento desta região. Só durante a década de 80, 34 países

africanos negociaram empréstimos de ajustamento (Anexo I).

Após a independência e no contexto do paradigma dominante nos anos 50 e 60, o Estado

tornou-se num dos elementos centrais da estratégia de desenvolvimento dos países africanos.

Vivia-se um período sem grandes perturbações na economia internacional, com a inflação a

situar-se em valores bastante baixos. Favorecidos pelo próspero ambiente dos “anos de ouro”,

os países africanos registaram as mais altas taxas de crescimento económico de sempre.

No entanto, este nível de crescimento parecia insuficiente para atingir o grau de

desenvolvimento desejado. Por um lado, o recente processo de independência e as marcas do

colonialismo associadas às ideologias socialistas, elevaram as expectativas dos africanos de

melhores condições de vida e, por outro, a situação económica e social exigia gastos avultados

na modernização da indústria e da agricultura, em infraestruturas, em educação, saúde, etc.

Assim, criaram-se pressões no sentido da expansão da economia, do aumento do investimento e

da consequente subida das importações de que resultou a exponenciação da despesa pública.

Na década de 70, o boom económico associado à abundância dos petrodólares e, também,

os modelos teóricos dominantes que apostavam na acumulação de capital como motor de

desenvolvimento estimularam o investimento, quer através do endividamento externo

(extremamente apelativo face às baixas taxas de juro aplicadas no mercado internacional), quer

por parte dos doadores. Esta abundância de recursos contribuiu para elevar os rendimentos e

para expandir a procura, o que, por sua vez, provocou o aumento das importações de bens de

capital e intermédios e, também, de bens de consumo (muitos dos quais de luxo). Os resultados
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foram o sobreaquecimento das economias, que não tinham capacidade para absorver tamanha

quantidade de recursos, a existência de muitos investimentos improdutivos (sem grande impacte

no desenvolvimento) e o aumento substancial da despesa pública e do défice externo.

Todas as actividades económicas estavam fortemente dependentes do Estado: a

agricultura mantinha-se à custa dos subsídios públicos e do crédito barato e nas manufacturas, o

investimento destinava-se, na sua maioria, a empresas para-estatais (situação favorecida pelos

doadores que preferiam ter o Estado como parceiro, para minimizar os riscos). A iniciativa

privada era débil e fortemente ligada ao exterior e a população exigia o aumento das

infraestruturas económicas e sociais.  A despesa pública disparou neste período.

Se o nível do défice externo e o desequilíbrio das finanças públicas pareciam suportáveis

durante a década de 70, o segundo choque petrolífero (1979) e o consequente clima de recessão

internacional vieram despoletar os problemas. A subida dos preços do petróleo, a redução dos

termos de troca (associada às importações de alto valor acrescentado e à diminuição da procura

dos bens agrícolas, principais produtos exportados pelos países africanos) e, posteriormente, o

aumento das taxas de juro contribuíram para avolumar os défices externos pondo em causa a

sustentabilidade da dívida. Segundo dados do Banco Mundial, em 24 de 32 países africanos, os

termos de troca diminuíram em mais de 3% ao ano, entre 1970 e 1980, sendo a quebra

acentuada, sobretudo, nos países mais pobres.36 Países, como Madagáscar ou a Tanzânia,

apresentavam défices externos superiores a 500% do valor das suas exportações, no ano anterior

à adopção de Programas de Ajustamento Estrutural. Outros, como o Gana, o Uganda, o Senegal

e o Quénia, mantinham défices superiores a 200%.37

Perante esta situação, não se colocava grande alternativa aos países africanos a braços

com as exigências dos credores que não a negociação de empréstimos com as instituições

internacionais e a aceitação de medidas drásticas de ajustamento, através dos PAE.

                                                          
36 SAHN, 1994a:  9;
37 SCHADLER et all, 1993: 11;
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Mesmo sendo o equilíbrio externo o objectivo central destes Programas, para o conseguir,

as instituições internacionais propõem um conjunto de medidas cujos efeitos se estendem a

outros sectores da economia e da sociedade, entre os quais, ao Estado.

Segundo estudos do FMI,38 a maior parte dos países em desenvolvimento tinha, antes do

início dos esforços de ajustamento estrutural, desequilíbrios graves nas finanças públicas (as

despesas excediam claramente as receitas), o que significava que o Estado gastava muito para

além da sua capacidade. Esta forma de actuação do sector público, geradora de uma procura

excessiva face às capacidades do aparelho produtivo dos países e portanto, só satisfeita através

das importações, tornou-se numa das causas apontadas como responsáveis pelos défices

externos, a par de factores como a baixa produtividade, a falta de qualificações, a deterioração

dos termos de troca ou a importação de bens de luxo, entre outras.

Assim, e como meio para obter o equilíbrio externo, a reforma das finanças públicas e do

papel desempenhado pelo Estado tornou-se num dos objectivos dos PAE.

Os Pontos seguintes procuram reflectir a situação do Estado na África a sul do Saara no

início da década de oitenta, ou seja, antes da aplicação dos PAE, quer no que respeita às

finanças públicas propriamente ditas, quer no que se refere a algumas das características

específicas deste sector.

2.1 – As Finanças Públicas

Conforme se pode analisar pela Figura n.º 1, em média, todos os 14 países considerados

apresentavam um orçamento deficitário, nos 3 anos anteriores ao primeiro PAE. As situações

mais graves registavam-se em Moçambique (15,1 % do PIB), no Burundi (10,4 % do PIB) e no

Lesoto (10,3 % do PNB), onde os défices superavam 10% do PIB.

                                                          
38 SCHADLER et all, 1993: 11;
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*Inclui donativos

Fonte: SCHADLER et all, 1993: 46;

2.1.1 – A Receita Pública

Uma análise da estrutura da receita publica permite constatar algumas das diferenças entre

os países desenvolvidos e os países da África Sub-Saariana. De facto, enquanto que nos

primeiros as principais fontes de receita pública são os impostos sobre o rendimento e as

contribuições para a Segurança Social,  nos  últimos  e  conforme  se  pode  analisar  pela

Figura n.º 2, os sistemas fiscais dependem principalmente dos impostos sobre o comércio

externo e dos impostos sobre bens e serviços (impostos indirectos) que representavam, em 1980,

em média, cerca de 35% e 25% do total das receitas, respectivamente.

Fonte: BANCO MUNDIAL, 2000: Table 4.15;

Figura n.º 1

Repartição da receita pública por fonte na África Sub-Saariana (1980)

Ajustes
4%Outras receitas

10%

Outros impostos
3%

Impostos sobre bens e 
serviços

25%

Segurança Social
1%

Impostos sobre o 
rendimento, lucro  e 

ganhos de capital
22%

Impostos sobre o 
comércio externo

35%

Défice das contas públicas - média dos 3 anos anteriores à adopção do 
primeiro PAE*

-2,9 -3,5 -3,8 -4,2 -4,3 -5,2 -5,7 -5,8 -6 -7,1 -8,2
-10,3 -10,4

-15,1

G
an

a

Se
ne

ga
l

M
ad

ag
ás

ca
r

N
ig

er

To
go

Q
ué

ni
a

U
ga

nd
a

M
au

rit
ân

ia

Ta
nz

ân
ia

G
âm

bi
a

M
al

aw
i

Le
so

to

B
ur

un
di

M
oç

am
bi

qu
e

(em % do PIB)

Figura n.º 2



33

Programas de Ajustamento Estrutural: o Estado Sub-Saariano

A principal fonte de receita fiscal – os impostos sobre o comércio externo – penaliza as

trocas externas, uma vez que tributa as exportações e as importações, proporcionando um

elevado grau de proteccionismo e encarecendo o custo de vida.

Este tipo de tributação está claramente associado a uma concepção demasiado restritiva

da “substituição de importações” que acabou por se tornar numa das causas da rejeição deste

modelo. De facto, a forma como foi posta em prática, prolongando o proteccionismo

indefinidamente no tempo, contribuiu para a acomodação dos agentes económicos que não se

viam motivados para crescer e produzir com eficiência e qualidade como estariam se sujeitos

aos mecanismos da concorrência.39

A tributação sobre as exportações acabou por contribuir para o agravamento do défice

externo, quer porque a estratégia de desenvolvimento passava pelo investimento na indústria, só

possível com a importação de bens de capital (caros e com alto valor acrescentado), quer porque

estamos perante economias monoprodutoras e monoexportadoras (principalmente de bens

primários, com baixo valor acrescentado e sujeitos a uma maior volatilidade de preços), cuja

falta de diversificação obriga a que uma boa parte dos produtos tenha de vir do exterior.

De referir, ainda, que a existência de taxas sobre os produtos importados é um dos

factores que propicia a fraude e o contrabando e que as vantagens para os prevaricadores de

prosseguirem estas actividades ilegais são tanto maiores quanto mais alta for a tributação e o

controlo sobre os bens.

Uma outra característica dos sistemas fiscais africanos que ressalta da análise da

Figura n.º 2 prende-se com o quase inexistente Sistema de Segurança Social. Em média, as

contribuições abarcam, apenas, 1% do total das receitas, o que revela  quão incipientes são estes

Sistemas na África Sub-Saariana. Países, como o Botswana, o Quénia, o Lesoto, a Serra Leoa, o

                                                          
39 Muitos autores defendem que, se utilizado não como um fim em si mesmo, mas como uma fase do processo

de desenvolvimento bem definida e limitada no tempo, o “modelo de substituição de importações” poderá vir a
assumir um papel determinante, na medida em que, ao proteger a indústria emergente, cria condições para o
estabelecimento de um tecido produtivo mais forte e preparado para competir no mercado internacional quando as
barreiras proteccionistas forem levantadas.
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Sudão, a Tanzânia, o Uganda, a Zâmbia e o Zimbabué não tinham, em 1980 (e continuam a não

ter ainda), qualquer sistema de segurança social.40

2.1.2 - A Despesa Pública

O que torna preocupante a situação dos países africanos não é tanto a existência de défices

públicos mas, sobretudo, a sua origem intimamente ligada à forma como são gastos os recursos

disponíveis.

Conforme se pode constatar pela Figura n.º 3, em 1980, mais de metade (53%) da despesa

pública estava afecta a gastos em bens e serviços. Os subsídios e as transferências correntes

representavam  13% do total das despesas e as despesas de capital, cerca de 20 %.

Fonte: BANCO MUNDIAL, 2000: Table 4.14;

Uma boa parte dos gastos em bens e serviços correspondia aos salários dos funcionários

públicos. Isto, porque o sector público, um dos poucos empregadores na Economia, era visto

como o “substituto” do sistema de segurança social absorvendo toda a mão-de-obra disponível

no mercado. O resultado foi o excesso de funcionários e, consequentemente, os baixos salários,

a reduzida produtividade e o crescimento da despesa. Associado a este problema surge um

                                                          
40 BANCO MUNDIAL, 2000: Table 4.15;

Figura n.º 3

Repartição da despesa pública por fonte na África Sub-Saariana (1980)
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conjunto de questões que apela à necessidade de reforma: a falta de qualificações e de

capacidade para atrair e manter trabalhadores qualificados, a falta de transparência, os

recrutamentos baseados em critérios alheios à capacidade técnica e competência profissional, os

pagamentos não relacionados com a produtividade e o sobreemprego, bem como, outros

factores igualmente responsáveis pelo aumento do absentismo e da desmotivação.

A proporção de gastos em subsídios e outras transferências pode explicar-se não apenas

pela acção do Estado ao nível da concessão de subvenções destinadas, por exemplo, à

alimentação ou à agricultura mas, também, pelas características do seu sector empresarial. De

facto, as empresas públicas constituíam um dos principais sorvedouros de recursos. Apesar de

deterem um papel importante na produção e no emprego (representavam, em 1980, mais de 69%

do emprego formal na Guiné, cerca de 43% na Zâmbia e 35% no Burundi41), eram pouco

produtivas, geravam perdas consideráveis e baixos retornos do investimento. Graças ao acesso

fácil ao crédito, às pressões políticas e ao fluxo constante de financiamentos públicos,

mantinham-se em actividade mesmo em situações deficitárias tornando-se numa forma

ineficiente de alocação de recursos financeiros e humanos.

Directamente relacionadas com os procedimentos e métodos de gestão da administração

pública, surgem diversas questões que dificultam o controlo do défice publico e que se

prendem, designadamente, com o fraco controlo das despesas e, principalmente, com a falta de

preocupação na articulação entre despesas e receitas (correntes ou de investimento).

2.2 – Neo-patrimonialismo, Corrupção e “Má Governação”

Para se compreender a situação do sector público africano antes da aplicação dos PAE é

necessário ir para além da análise das receitas e das despesas e centrarmo-nos sobre algumas das

características do Estado que, directa ou indirectamente, foram responsáveis pelo agravamento

da situação em 1980 e constituíram argumentos a favor do “menos Estado”.
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Começa por referir-se o carácter neo-patrimonial42 dos Estados africanos, que resultou

da adopção das estruturas e formas de fazer política herdadas do colonialismo e que se

caracteriza pela “personalização do poder” por uma classe de indivíduos, com funções nos

anteriores Estados coloniais e cujos principais objectivos passavam pela manutenção do poder e

pela garantia de alianças, se necessário, tirando partido da complexidade étnica e/ou regional

das diferentes classes e grupos sociais. Assim, os princípios da “boa governação” e da eficiência

económica que deveriam estar presentes no processo de tomada de decisão são subalternizados

pelos conceitos de status, riqueza e poder, associados pelos africanos aos antigos colonizadores.

O Estado era visto como fonte de poder, status, rendas e outras riquezas.43

Segundo Callaghy,44 podem atribuir-se ao Estado independente três características

principais: o clientelismo e a extracção de rendas, a sobredimensão (face à expansão do sector

empresarial - empresas estatais e para-estatais) e a busca de apoio nos meios urbanos (as cidades

são o centro de disputa do poder político através da provisão de alguns serviços públicos e da

concessão de subsídios - transportes, energia, alimentos, educação e saúde).

Subjacente a esta concepção do Estado estava a excessiva amplitude dos factores políticos

em detrimento de critérios económicos no processo de tomada de decisão. As decisões de

investimento eram políticas e raramente baseadas na busca da eficiência, o que se traduzia na

reduzida produtividade e na existência de baixos retornos. Mesmo quando o investimento podia

ser produtivo acabava por ter, na retaguarda, participação política, alianças ou protecção.

Douglas North45 chama a este tipo de actuação o “Estado predador”, uma vez que as escolhas

políticas se fazem para servir a classe dominante e não têm em consideração os efeitos sobre a

sociedade. Este tipo de situação condiciona o investimento privado, preferindo-se uma lógica de

benefícios a curto prazo (rendas, status, ...) a uma aposta no crescimento a longo prazo.

                                                                                                                                                                         
41 BANCO MUNDIAL, 2001;
42 O conceito do neo-patrimonislismo consiste numa adopção do ideal-tipo weberiano do “patrimonialismo”, um tipo
de dominação baseado, não em regras, mas numa pessoa que ocupa uma posição de autoridade.  RODRIGUES, 1999;
43 CALLAGHY, 1990: 258;
44 CALLAGHY, 1990: 258;
45 CALLAGHY, 1990:  260;
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Por outro lado e independentemente dos efeitos sobre a eficiência, a necessidade de

manutenção do poder manifestava-se na tendência para favorecer determinados grupos:

militares, estudantes, trabalhadores urbanos, população urbana, uma vez que eram estes que

detinham maior influência quando se tratava de manter ou derrubar um determinado regime ou

governo.

Após a descolonização, restaram Estados com fracas capacidades administrativas e com

uma pequena classe de tecnocratas, muitas vezes pouco qualificados, que apesar de apelarem

para  a necessidade de reformas fiscal, da agricultura e de outras medidas correctivas, acabavam

por não ter qualquer influência, perante o excessivo controlo político. Registavam-se também

problemas graves na estrutura e na gestão do sector público. De assinalar o carácter

centralizador por parte do Estado e a falta de comunicação entre os vários níveis da função

pública. Por outro lado, o excesso de burocracia paralizava o sistema, constituindo, muitas

vezes, ponto de passagem para a corrupção dos funcionários públicos.

Apesar de ser um fenómeno comum a todos os países, em África a corrupção sempre foi

enfatizada, chegando a ser considerada como algo cultural e natural entre os políticos africanos.

São várias as causas que se podem atribuir à corrupção. Segundo Medard,46 uma delas é a

falta de tradição do Estado, uma vez que não existem instituições fortes e legitimadas pelos

cidadãos, mas apenas, o resultado da “exportação” do modelo de Estado europeu para África.

Muitas vezes, a corrupção é a única forma de garantir a subsistência. Por exemplo, não é de

estranhar que num país como o Uganda, onde o salário de um funcionário público só garante um

dia de despesas familiares, a sobrevivência passe, necessariamente, por outras fontes de

rendimento.47 Por outro lado, a existência de um sistema judicial frágil, a falta de controlo e da

força do papel da lei propiciam este fenómeno.

                                                          
46 MÉDARD, 1986: 124;
47 MÉDARD, 1986: 126;
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É, também, interessante ter em conta que a fronteira entre o que é considerado

“moralmente corrupto” e o que é “legalmente corrupto”48 nem sempre está bem definida,

variando consoante a cultura, os valores e as tradições. Isto transposto para os países africanos,

diferentes dos ocidentais, pode significar uma outra concepção do que é ou não corrupto e até

contribuir para a vulgarização deste fenómeno.

A própria existência de grupos étnicos diferentes pode ser favorável à corrupção, uma vez

que cada grupo ou político tenderá a tirar partido da situação, fazendo alianças e beneficiando

aquele que lhe trouxer maiores vantagens.

Apesar de haver quem defenda que este fenómeno pode ter aspectos positivos,

contribuindo para a criação de uma classe social forte que garanta o investimento e o

crescimento, de uma forma geral, a corrupção em África é vista pelos próprios africanos como

algo de negativo e as suas consequências justificam a preocupação das instituições

internacionais.

A corrupção provoca ineficiência na acção do Estado de várias formas: reduz a receita dos

impostos e multas; enfraquece a capacidade de implementar políticas e leis (sempre que exista

um grupo de opositores, dificilmente se passará da decisão à acção); influencia a qualidade das

infraestruturas e dos serviços públicos; distorce a relação entre o preço e o serviço público

prestado; afecta a utilização dos recursos públicos e põe em causa algumas das áreas

fundamentais de regulação por parte do Estado (ambiente, segurança, etc.).

Os principais efeitos da corrupção são aqueles que afectam os cidadãos e a forma como

estes vêem o Estado. Ou seja, quando se enfrenta um Estado corrupto, para que se consiga

sobreviver a esta relação Estado-cidadão é necessário possuir dinheiro ou contactos, o que causa

um sentimento de injustiça, de exploração e de desmoralização por parte dos cidadãos. É

frequente que as políticas e programas não atinjam os que mais necessitam em função das

influências, o que provoca a marginalização de alguns grupos sociais desfavorecidos (mulheres,

                                                          
48 MÉDARD, 1986: 116;
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minorias étnicas,...).49 Isto reflecte-se na falta de legitimação do Estado, e consequentemente em

fenómenos como a instabilidade e a violência, pouco propícios ao desenvolvimento.

A corrupção têm, ainda, efeitos nefastos ao nível da iniciativa privada, uma vez que

deprime o investimento, impedindo a manutenção de uma boa performance macroeconómica.

Isto associado à excessiva burocracia, gera sobrecustos que advêm, por exemplo, dos

pagamentos adicionais exigidos para a prestação de determinado serviço público e da incerteza

que resulta do processo, uma vez que, mesmo após os pagamentos, não há garantia da obtenção

dos resultados pretendidos, continuando os empresários sujeitos à chantagem dos funcionários.50

Por outro lado, a corrupção reduz a eficiência da ajuda externa, visto que parte dos

recursos são desviados para gratificações e subornos. Seria interessante obter dados sobre a

proporção da ajuda externa efectivamente utilizada!

O Estado africano em 1980 era corrupto, com todas as consequências que isto implica:

“desviar a ajuda, subverter reformas políticas e minar instituições de mercado”51, o que

associado ao autoritarismo e à irresponsabilidade, se traduzia na ineficiência do sector público,

na incerteza por parte dos agentes económicos e na depreciação da sua imagem perante os

cidadãos.

Uma das causas da grave situação enfrentada pelos países africanos estava relacionada

com a chamada “má governação”. No início dos anos 80, eram bem visíveis os sinais da

excessiva intervenção do Estado na economia, asfixiando o funcionamento dos mecanismos de

mercado. A administração dos preços, a discriminação contra a agricultura, a falta de realismo

salarial e a política de impostos e subsídios, penalizavam fortemente a iniciativa privada,

desincentivando o investimento, desviando esforços para actividades menos rentáveis e

encorajando o desperdício de recursos.

                                                          
49 BANCO MUNDIAL, 1997: 4;
50 BANCO MUNDIAL, 1997: 36;
51 SZEFTEL, 1998: 224;
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A administração dos principais preços da economia, associada à distorção causada, foi

uma das formas de intervenção estatal que mais prejuízos provocou. Frequentemente, os preços

fixados (ou as quantidades) eram tão baixos que os produtos deixavam de ser vendidos no

mercado oficial (por falta de oferta), para passarem a ser transaccionados no mercado paralelo

ao preço de equilíbrio (muito superior). Por outro lado, a maior parte dos países africanos

mantinha uma taxa de câmbio sobrevalorizada, em parte, graças à estratégia de “substituição de

importações” e uma taxa de juro muito baixa, o que se reflectia negativamente, dada a estrutura

do comércio externo, nos saldos da Balança de Pagamentos. A administração das taxas de juro,

normalmente, no sentido da baixa (para potenciar o investimento), criou situações de taxas de

juro reais negativas, responsáveis pelo decréscimo da poupança, aumento do consumo e do

recurso ao crédito e, necessariamente, pelo crescimento da inflação.

A evolução das taxas de crescimento agrícola na África Sub-Saariana revela-nos outro

exemplo das consequências da distorção de preços. Uma boa parte dos impostos recaíam sobre a

agricultura, dada a dificuldade de obter recursos a partir de outras fontes. Por outro lado, a

existência de monopólios e de excedentes absorvidos, em grande parte por custos internos,

contribuiu para a fixação dos preços muito acima dos custos de produção. Tudo isto, numa

situação de sobrevalorização da moeda, originou uma queda da taxa média anual de crescimento

agrícola de 2,2% em 1965-73, para 1% em 1974-80 e 0,6% em 1981-85.52

Um outro exemplo da “má governação” consistiu na política de financiamento dos défices

públicos por emissão monetária, frequentemente utilizada pelos países africanos. Esta medida

apenas contribuiu para o adiar dos problemas, uma vez que o aumento da quantidade de moeda

em circulação provoca o crescimento da procura, dos preços internos e a correspondente quebra

de competitividade, que por sua vez, se reflecte negativamente na Balança de Pagamentos.

Outra das consequências da excessiva amplitude do Estado está ligada ao conceito de

crowding out da iniciativa privada, o que significa que o Estado ao intervir na economia

                                                          
52 BANCO MUNDIAL, 1997: 49;
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(frequentemente através da provisão de serviços que poderiam ser da responsabilidade do sector

privado) provocava a retracção deste tipo de investimentos. Para além de pouco desenvolvido

em África, o sector privado enfrentava ainda grandes dificuldades na competição com um sector

público que detinha, na maioria das vezes, um poder monopolista.53

Também a instabilidade, a burocracia, a mudança constante de regras e políticas e a sua

aplicação arbitrária afastaram a iniciativa privada e favoreceram a informalização. Num estudo

do Banco Mundial a empresários sobre os aspectos institucionais que mais afectam a sua

actividade, verificou-se que as mudanças imprevisíveis das regras e políticas, causadas pela falta

de participação na discussão pública e no processo de decisão, preocupa cerca de 60% dos

empresários africanos. Mais de 60% referiram os medos da mudança do governo e consequentes

efeitos sobre as políticas seguidas. Quase 80% dos empresários não confiam no Estado como

defensor da propriedade privada. Fala-se no “síndroma da ilegalidade”54, causado pelo fraco

sistema judicial e pela proliferação do crime e da corrupção. 55

Em resumo, no início dos anos 80, grande parte dos Estados africanos apresentava

problemas visíveis que apelavam à necessidade premente de medidas. Desde défices excessivos,

a uma utilização ineficiente de recursos e à má formulação de políticas económicas, vários são

os argumentos a favor da reforma profunda do sector público e da intervenção do Estado na

economia.

Através dos PAE, o FMI e o Banco Mundial fazem um conjunto de “recomendações”

com vista a obter o equilíbrio das finanças públicas, que tendem a minimizar a actuação do

Estado a favor do desenvolvimento dos mercados e da iniciativa privada.

                                                          
53 Há quem defenda que a excessiva actuação do Estado não teria grandes consequências ao nível do crowding out da
iniciativa privada, uma vez que, perante a sua fragilidade e incapacidade para actuar no mercado, a intervenção
pública acabaria por ser uma forma de garantir a provisão de bens e serviços e de resolver o problema.
54 BANCO MUNDIAL, 1997: 44;
55 BANCO MUNDIAL, 1997: 37;
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3 - O Estado em Ajustamento – Medidas e Resultados

Se parece mais que evidente a necessidade de reformar profundamente o Estado, não é tão

fácil conceber o modo de proceder a essa reforma.

De uma forma geral, o equilíbrio das finanças públicas é uma das condições presentes nos

Programas de Ajustamento Estrutural (PAE). Para tal, são propostas medidas como:

•  reforma fiscal;

•  remoção de subsídios;

•  instituição de taxas de utilização para os serviços públicos;

•  redução de funcionários públicos e dos salários reais;

•  privatização das empresas públicas;

•  liberalização económica e desregulamentação: diminuição da intervenção do Estado

nos mercados, a favor de uma maior flexibilização e de uma política dita de “verdade

dos preços”.

Conforme se referiu anteriormente, os PAE parecem estar muito próximos das premissas

da “nova ortodoxia”, caracterizadas pela exaltação do mercado em detrimento do Estado. O

policy mix proposto torna ainda mais evidente a analogia e faz ressaltar a ideia do “menos

Estado”, enquanto simples redução dos poderes públicos, como objectivo proposto aos países

em ajustamento.

Após 15-20 anos da aplicação destas medidas, já é possível constatar alguns dos seus

efeitos, quer sobre a evolução das finanças públicas, quer sobre a sociedade.

O sucesso ou insucesso dos PAE depende de vários factores.  Callaghy56 define os

seguintes cinco:

1. Depende da forma como os políticos e população em geral percepcionam a crise (o

que está sujeito a ideologias, valores, ao reconhecimento das causas, etc.) e quais os
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compromissos ou responsabilidades que estão dispostos a assumir. Quanto mais

preocupante for a situação em que o país se encontra, maior será a necessidade de um

compromisso forte e maior a capacidade para recorrer à ajuda externa.

2. Depende da forma como são tomadas as decisões: só estão em causa factores políticos

ou a eficiência económica também é considerada? Quanto mais grave é a crise, maior

é o espaço de manobra conferido aos técnicos. A sua operacionalidade está associada

à solidez da classe, às suas capacidades técnicas, administrativas, de interacção com

actores externos e de manutenção dos projectos, entre outras. Neste caso, os países

africanos estão muito limitados, uma vez que os entraves à formulação de políticas

económicas são variados – classe reduzida, fracas capacidades técnicas, dificuldade

na obtenção de dados estatísticos, preponderância do factor político..., ficando, por

isso, mais dependentes do exterior na formulação dum policy mix.

3. É determinante o grau de autonomia face aos grupos de pressão (funcionários

públicos, estudantes, populações urbanas,...) que podem ser os responsáveis pela

inversão das reformas ou mesmo, pelo fracasso de um Programa.

4. O resultado dos Programas está dependente da organização do Estado e da sua

capacidade de levar a cabo reformas económicas, que é afectada pelas qualificações e

capacidades analíticas da função pública. Como foi referido, este é um dos pontos

críticos dos países africanos – as capacidades do Estado são, em geral, bastante fracas.

5. Há ainda que ter em conta os factores externos e o tipo de influência que exercem:

ideologias dominantes, Investimento Directo Estrangeiro (IDE), Ajuda Pública ao

Desenvolvimento (APD), empenho dos doadores, condicionalidade, ambiente

internacional, etc. Neste ponto tem que ser realçado o papel das instituições de

Bretton Woods, como grandes intervenientes na formulação das políticas internas dos

países em desenvolvimento nos últimos anos, através dos PAE.

                                                                                                                                                                         
56 CALLAGHY, 1990:  262;
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Há que referir que um dos factores de sucesso/insucesso destes Programas está

relacionado com a identificação e internalização das políticas formuladas, por parte dos

governantes e dos agentes económicos. Muitos críticos referem que os PAE não são sensíveis às

particularidades e à realidade socio-económica dos diferentes países e não estimulam a

participação dos políticos nacionais na formulação do policy mix (pelo menos nos primeiros

anos de ajustamento tal não acontecia), o que se reflecte nos respectivos resultados.

Actualmente, autores como Stiglitz defendem que a participação e a internalização dos

Programas são factores determinantes do sucesso dos mesmos.57

3.1 – Evolução do Défice Orçamental

Antes de analisar a evolução do défice orçamental, é importante definir, com a ajuda de

conceitos macroeconómicos, o que se entende pelo mesmo.58

Considerando Rg a receita do Estado, temos:

Rg = (Ti - Sub) + Td + Lg + TRE

Em que:

Ti = Impostos indirectos
Sub = Subsídios
Td= Impostos directos e contribuições para a Segurança Social
Lg = Superávites das empresas públicas
TRE = Transferências líquidas do exterior

E Dg a despesa pública:

Dg = Cg + TR + JE

Em que :

Cg = Consumo público
TR= Transferências para o sector privado
JE = Juros da dívida

                                                          
57 STIGLITZ, 1999;
58 TARP, 1993: 31;
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A poupança do Estado (Sg) corresponde à diferença entre a receita e a despesa públicas,

portanto:

Sg = (Ti - Sub) + Td + Lg + TRE - Cg - TR - JE

Existe equilíbrio nos vários sectores da economia quando a poupança iguala o

investimento, logo, há equilíbrio nas contas públicas se:

Sg-Ig=0

Ou seja, se

(Ti - Sub) + Td + Lg + TRE - Cg - TR – JE – Ig = 0

onde Ig = Investimento público

Se Sg-Ig>0 existe um superavit do orçamento e se Sg-Ig <0 existe um défice. Como

sabemos esta é a situação verificada na maioria dos países e torna-se num verdadeiro problema,

quando o desequilíbrio das finanças públicas atinge níveis insustentáveis, como os observados

em vários países africanos no início dos anos 80.

* Não inclui África do Sul
Fonte: BANCO MUNDIAL, 1995: Tables 7.1 e 7.2;

Conforme se analisa na Figura n.º 4, na primeira metade da década de 80, o défice

orçamental (incluindo donativos) melhorou ligeiramente, passando-se de 6,8% do PIB em 1980,

Figura n.º 4
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para 3,6% em 1985. A partir de então registou-se uma quebra, atingindo-se em 1988, um défice

superior a 6% do PIB. No ano seguinte o saldo orçamental recuperou, situando-se em torno dos

4,5% do PIB.

Pela análise da Figura é possível constatar a importância dos donativos no aligeirar do

défice. Estes duplicaram a sua contribuição desde 1984, rondando perto dos 2% do PIB em

1990.59

Os dados da Figura n.º 5 referem-se apenas a uma amostra de 19 países africanos e

permitem-nos analisar a variação do défice orçamental de 1981 para 1990, particularmente, nos

países em ajustamento. Assim, pode constatar-se uma melhoria das contas públicas entre estes

dois anos, verificada sobretudo nos países em ajustamento intensivo60 (com uma oscilação

superior a 5 pontos percentuais do PNB), destacando-se a evolução do Malawi, Maurícias,

Mauritânia e Zâmbia (Anexo II).

Fonte: Anexo II: STEWART, 1995: 156;

Pelos dados apresentados e com as salvaguardas que se devem fazer quando se analisam

este tipo de estatísticas, pode dizer-se que se verificou uma melhoria na situação das finanças

públicas de 1980 a 1990. No entanto, não se pode falar de uma tendência linear, uma vez que,

                                                          
59 BANCO MUNDIAL, 1995: Table 7.7;
60 Países em ajustamento intensivo definidos pelo Banco Mundial. STEWART, 1995: 156;

Figura n.º 5
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como se verificou anteriormente, nos 10 anos analisados, houve um período em que os

orçamentos de Estado se deterioraram.

Existem três formas de financiamento do défice orçamental61: através de recursos

externos (contracção de empréstimos ou diminuição de reservas), da contracção de empréstimos

junto da iniciativa privada e do aumento do crédito doméstico via sistema monetário, cada uma

destas com diferentes custos sobre a inflação, a Balança de Pagamentos ou o produto.

Partindo da hipótese, não muito distante da realidade dos países africanos, de que a

possibilidade de recurso às formas de financiamento do défice é bastante limitada, resta a

política fiscal como forma de melhorar as finanças públicas, através do aumento da receita ou da

redução da despesa públicas.

3.1.1 – A Receita Pública

Conforme se pode constatar pela Figura n.º 6, no período de 1984 a 1995, a receita

pública  parece ter-se mantido relativamente estável, rondando os 20% do PIB. Assinala-se uma

ligeira quebra de 1987-1989, seguida por uma recuperação nos primeiros anos da década de 90.

* Não inclui África do Sul
Fonte: BANCO MUNDIAL, 2001

                                                          
61 TARP, 1993: 45;

Figura n.º 6
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Na Figura n.º 7, comparam-se os níveis de receita relativos a 19 países africanos, em dois

períodos distintos – 1981 e 1990. Note-se que se verificou uma ligeira diminuição das receitas,

sobretudo, nos países em ajustamento.

Fonte: Anexo II: STEWART, 1995: 156;

No entanto, não se pode falar numa evolução uniforme: por exemplo, em países como a

Zâmbia (de 25,10% para 11,10% do PNB) e a Mauritânia (de 34,80% para 21,80% do PNB)

assinalaram-se quebras consideráveis da receita pública, enquanto que no Gana e no Zimbabué a

evolução foi contraria, registando-se aumentos superiores a 9 pontos percentuais (Anexo II).

De uma forma geral, os impostos directos e indirectos (e em África, sobretudo os

últimos) constituem a componente principal da receita pública, pelo que o crescimento desta

depende essencialmente de alterações no sistema fiscal: aumento da carga fiscal ou da base

fiscal, luta contra a fuga fiscal, introdução de novos impostos, etc.

Uma das medidas tomadas em muitos dos países em ajustamento consistiu em aumentar

as receitas através dos impostos. Segundo os técnicos do FMI, tal medida contribuiria não só

para equilibrar as finanças públicas, mas também, uma vez que há redução do rendimento

disponível, para absorver o “excesso de procura” que consideram ser um dos responsáveis pelo

défice da Balança de Pagamentos. No entanto, é importante ter em conta os efeitos geralmente

Figura n.º 7
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negativos sobre o bem-estar deste tipo de intervenção, dado que, por definição, o rendimento

disponível das famílias depende do volume de impostos cobrados.

Assim, não é de estranhar que estas medidas causem descontentamento, o que associado

aos elevados custos políticos que delas podem advir, torna bastante difícil a sua implementação.

De vários tipos e formas, desde os impostos sobre o rendimento (tributando trabalho,

lucros ou mais-valias), até aos impostos sobre a propriedade e aos impostos sobre bens e

serviços, cada imposto tem subjacente determinados efeitos ao nível da eficiência e da equidade.

As suas características em termos de taxas, escalões, base de tributação, etc.,  implicam que não

seja indiferente aplicar um ou outro tipo de imposto, ou aumentar uma ou outra taxa.

Analisando o Quadro n.º 1, referente à evolução da estrutura fiscal na década de 80 em

África, verifica-se que os impostos sobre o rendimento (directos) e os impostos sobre os bens e

serviços (indirectos) são responsáveis por mais de 4/5 da receita corrente.

Observando estes dados conclui-se que nos países em ajustamento, principalmente

naqueles em que este é intensivo, houve uma redução da contribuição dos impostos directos

para a receita fiscal, que pode ser atribuída a vários factores, desde a diminuição do rendimento

tributável, a uma maior fuga fiscal, à descida da taxa de imposto ou ao aumento da

comparticipação de outros tipos de receita. Sabendo que os impostos directos são na

generalidade progressivos, o que significa que quem tem um rendimento superior paga uma

Quadro n.º 1

1980 1990 Var. 1980 1990 Var. 1980 1990 Var.
Países em Ajustamento (total) 31,3 29,8 -1,5 52,0 51,4 -0,7 16,7 18,8 2,2
Países em ajustamento intensivo 31,9 30,2 -1,7 54,0 51,9 -2,1 14,2 17,9 3,8
Outros países em ajustamento 30,5 29,3 -1,2 49,1 50,6 1,5 20,5 20,2 -0,3
Outros países 29,5 38,9 9,4 54,9 41,9 -13,0 15,6 19,3 3,7
Todos 30,9 31,7 0,8 52,6 49,4 -3,3 16,5 18,9 2,5
Fonte: STEWART, 1995: 76;

Impostos directos Impostos indirectos Outros

Mudanças na estrutura dos impostos em África nos anos 80

Percentagem da receita corrente
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maior proporção de imposto, o efeito desta variação tenderá a ser menos visível entre as classes

mais pobres, que não pagam ou pagam uma taxa de imposto muito reduzida e pode resultar

numa quebra da progressividade,62 com os consequentes efeitos ao nível da equidade na

redistribuição da riqueza.

Por outro lado, esta quebra dos impostos directos pode ser reflexo da diminuição do

rendimento, o que significa que houve um empobrecimento da população. Dada a

progressividade do imposto e as prováveis descidas de escalão, os efeitos sobre o volume de

receitas serão ainda mais acentuados.

Em relação aos impostos indirectos, que representam mais de metade da receita corrente

nos países em ajustamento, verificou-se uma redução, em cerca de 2 pontos percentuais, nos

países em ajustamento intensivo e uma evolução inversa nos restantes. Embora podendo ter

alguma progressividade associada a uma maior taxação de bens de luxo (com efeitos ao nível da

eficiência), os impostos indirectos, recaem geralmente sobre todos os bens, incluindo os de

primeira necessidade. Isto significa que um aumento deste tipo de tributação afecta sobretudo os

mais pobres, quer porque normalmente não pagam impostos directos e a estes não podem

escapar,63 quer porque como têm uma maior propensão ao consumo,64 despendem de uma

proporção superior do seu rendimento para o pagamento do imposto.65

Esta é uma questão importante, na medida em que uma das políticas defendidas pelas

instituições internacionais consiste na introdução de novos impostos indirectos, designadamente

dos chamados impostos sobre o valor acrescentado, como sucedeu no Quénia, Malawi, Niger e

Senegal,66 o que se traduz no agravamento do custo de vida, criando dificuldades sobretudo aos

mais pobres.

                                                          
62 STEWART, 1995: 73;
63 STEWART, 1995: 51;
64 Partindo do princípio que o rendimento disponível é aplicado em poupança e em consumo, a propensão a consumir
(proporção do rendimento dedicada ao consumo - c) mais a propensão a poupar (proporção do rendimento dedicada à
poupança - s) somam 1. O que acontece nas classes de menor rendimento é que a propensão ao consumo é maior que
nas classes de maior rendimento, que podem prescindir de uma maior proporção do seu rendimento para a poupança.
65 STEWART, 1995: 73;
66 SCHADLER et all, 1993: 11;
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Apesar dos inconvenientes sociais que advêm da aplicação dos impostos indirectos, são

de referir ainda, algumas razões que levam a optar pela aplicação desta medida: por um lado, a

imposição de um imposto directo é muito mais visível e transparente e por isso, provavelmente,

geradora de maiores custos políticos que a imposição de um imposto sobre bens e serviços

(medida mais fácil de implementar), por outro, o imposto indirecto tem a vantagem de

minimizar a fuga fiscal, o que é especialmente importante em países menos desenvolvidos, onde

não existem meios para verificar se o rendimento declarado é ou não fidedigno.

De uma forma geral, os dados apontam para o aumento de outro tipo de receitas (outros

impostos, segurança social, receita não fiscal - rendimentos de propriedade ou de empresas

públicas, privatizações, ... ). Em alguns países, como a República do Congo, a receita não fiscal

apresentou aumentos consideráveis (Anexo III)

O Quadro n.º 2 refere-se à estrutura dos impostos dum conjunto de países africanos que

assinaram acordos de empréstimo com o Banco Mundial. Verifica-se que a contribuição dos

impostos sobre o rendimento diminuiu depois do período de ajustamento e, em contrapartida,

aumentaram as receitas provenientes dos impostos sobre as vendas e sobre o comércio externo,

que, já em 1980, constituíam a grande fonte de receitas do Estado.

Dado que uma das medidas postas em prática em vários países consistiu na

implementação de impostos sobre o valor acrescentado, não é de estranhar que se tenha

Quadro n.º 2

Pré-ajustamento Pós-ajustamento
Imposto sobre o rendimento 33,8 25
Imposto sobre as vendas 21,1 26,8
Imposto sobre o comércio externo 38,8 47,6
Outros impostos 6,3 1,2
Fonte: STEWART, 1995: 74;

Mudanças na estrutura dos impostos em países com empréstimos do   
Banco Mundial, na África Sub-Saariana, nos anos 80

Receita Fiscal (100%)
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verificado um aumento da receita fiscal proveniente das vendas.

Um outro dado que ressalta do Quadro n.º 2 refere-se à evolução dos impostos sobre as

exportações. Numa economia cada vez mais globalizada e principalmente perante as pressões

do FMI e do Banco Mundial para a liberalização do comércio, seria de esperar a redução deste

tipo de imposto. No entanto, o que se verifica em alguns países africanos, como Madagáscar,

Zimbabué ou Costa do Marfim, é que os impostos sobre o comércio externo não só continuam a

representar uma proporção acentuada da receita fiscal, como não parecem ter decrescido ao

longo do processo de ajustamento (Anexo III). Tal poderá justificar-se pela estrutura da

produção muito direccionada para o exterior e pela dependência dos orçamentos públicos deste

tipo de receitas. Contudo, são de assinalar decréscimos consideráveis em vários dos países

analisados, com destaque para o Botswana, o Burundi e as Maurícias onde a diminuição dos

impostos sobre o comércio externo foi superior a 20 pontos percentuais (Anexo III).

Dada a heterogeneidade dos países e das políticas tomadas é difícil apontar uma

tendência geral para o aumento ou para a diminuição de determinado tipo de imposto/receita

fiscal. Por exemplo, no Burundi verificou-se, de 1981 a 1990, um aumento dos impostos sobre o

rendimento, lucros e ganhos de capital, sobre bens e serviços e das contribuições para a

Segurança Social e uma diminuição dos impostos sobre o comércio externo. Na Serra Leoa

aumentaram os impostos sobre bens e serviços que passam de 17% da receita fiscal para 29%

em 1990, em detrimento dos impostos sobre o rendimento, lucros e ganhos de capital e dos

impostos sobre o comércio externo. A Costa do Marfim é exemplo de um país em que a

contribuição dos impostos sobre o rendimento, lucros e ganhos de capital aumentou (cerca de 7

pontos percentuais) tendo como contrapartida a diminuição dos impostos sobre bens e serviços

(Anexo III).

Assim sendo, as consequências de determinada evolução da estrutura fiscal têm que ser

analisadas país a país, tendo em conta os respectivos efeitos sobre a equidade. Não obstante, o
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que parece ressaltar, segundo Stewart,67 é que as reformas fiscais subjacentes aos PAE

apresentam uma tendência para a diminuição dos impostos directos a favor dos impostos

indirectos, o que, tendo em conta o anteriormente exposto, se reflectirá, sobretudo, num maior

peso da tributação sobre as classes mais pobres, com efeitos pouco positivos a nível do

desenvolvimento.

Resta, ainda, referir que a África Sub-Saariana é a região que têm maior nível médio de

tributação entre os países em desenvolvimento.68

3.1.2 – A Despesa Pública

A Figura n.º 8 apresenta a evolução da despesa pública na África Sub-Saariana de 1980 a

1993 e parece revelar uma tendência crescente desta variável ao longo dos anos. De ressaltar

uma ligeira quebra na primeira metade da década de 80.

* Não inclui África do Sul
Fonte: BANCO MUNDIAL, 1995: Table 7.4;

Na Figura n.º 9 comparam-se dados de 1981 e 1990, referentes a uma amostra de 19

países. Conforme se pode verificar, registou-se em média, uma diminuição das despesas de 3,64

pontos percentuais no total dos países analisados, não sendo significativas diferenças face ao

sub-grupo dos países em ajustamento.

                                                          
67 STEWART, 1995: 73;

Figura n.º 8
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Tendo em conta apenas este último, verifica-se que nos países em que os esforços foram

intensivos, o rácio das despesas públicas decresceu menos que nos restantes (3,4 pontos

percentuais vs. 4,2 pontos percentuais). Isto pode levar-nos a questionar como é que países que

estão sujeitos a medidas de ajustamento mais rígidas (portanto, com consequências sociais

acentuadas) podem apresentar resultados comparativamente mais limitados no que respeita ao

decréscimo da despesa pública, uma das formas de atingir o objectivo “equilíbrio das finanças

públicas”.

Fonte: Anexo II: STEWART, 1995: 156;

Considerando os diferentes países (Anexo III) registou-se uma queda significativa da

despesa no Zaire, na Zâmbia e na Serra Leoa, com variações superiores a 16 pontos percentuais.

Em contrapartida, na Nigéria, as despesas aumentaram 14,6 pontos percentuais (evolução

suportada, em parte, pelas exportações de petróleo69).

Dos dados apresentados anteriormente pode constatar-se que a redução do défice

orçamental tem resultado sobretudo do corte das despesas, em detrimento do aumento das

receitas, que têm registado um comportamento relativamente estável ao longo dos anos.

                                                                                                                                                                         
68 TANZI, 1998: 76;

Figura n.º 9
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Em relação ao tipo de despesa, são sobretudo as despesas de capital que sofrem um corte

mais acentuado. Isto sucede porque a  redução das despesas correntes ao implicar uma alteração

do comportamento por parte do Estado e ao gerar um impacte social mais forte (medidas como a

diminuição do peso dos salários ou a redução dos subsídios à alimentação têm bastantes efeitos

sobre as populações) é mais difícil de pôr em prática, em comparação com a redução de

despesas de capital, muitas delas ainda não afectas a qualquer compromisso e sem efeitos

directos no curto-prazo. Claro que a redução das despesas de capital têm custos graves no

longo-prazo, uma vez que se tratam de investimentos em escolas, estradas, hospitais, infra-

estruturas, etc... que deixam de ser feitos, o que acaba por condicionar o futuro do processo de

desenvolvimento. Se analisarmos o Anexo IV, verificamos que em todos os países considerados

(à excepção do Lesoto e do Zimbabué), as quebras da percentagem das despesas de capital no

total da despesa pública foram significativas – no Burundi registou-se uma variação de cerca de

31 pontos percentuais. Por seu lado, verificamos que à excepção do Lesoto, em todos os países,

as despesas em bens e serviços diminuíram menos ou aumentaram mais que as despesas de

capital.

Por seu lado, o consumo de bens e serviços aumentou nos vários países considerados, à

excepção do Quénia, do Zimbabué e dos Camarões, correspondendo ainda a 40 a 50 % da

despesa pública total.

                                                                                                                                                                         
69 BANCO MUNDIAL, 1997: 52;

Quadro n.º 3

1981 1990 Var. 1981 1990 Var. 1981 1990 Var 1980 1990 Var.
Países em Ajustamento (total) 9,5 7,8 -1,7 21,5 18,1 -3,4 23,1 22,0 -1,1 40,9 47,5 6,6
Países em ajustamento intensivo 8,2 5,9 -2,3 22,3 19,7 -2,6 26,8 27,1 0,3 37,2 41,1 3,9
Outros países em ajustamento 11,6 10,9 -0,7 20,1 15,5 -4,7 17,2 13,7 -3,4 46,8 57,7 10,9
Outros 8,7 8,4 -0,3 23,3 22,9 -0,4 25,0 30,9 5,9 37,2 32,0 -5,2
Todos 9,3 8,0 -1,3 21,9 19,2 -2,7 23,5 24,1 0,5 40,0 44,6 4,6
* Trata-se principalmente de gastos em infraestruturas 
Fonte: STEWART, 1995: 62;

Outros           
(inclui juros)

Repartição da despesa pública em África (%)

Defesa Saúde e Educação Economia*
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O Quadro n.º 3 apresenta-nos a repartição da despesa pública em 1981 e 1990 consoante o

tipo de gastos: defesa, despesas sociais (aqui consideradas como as destinadas à Saúde e

Educação), despesas na Economia (constituídas, principalmente, por gastos em infraestruturas)

e, por fim, outras despesas, onde estão incluídos os pagamentos dos juros da dívida.

No final dos anos 80 e apesar dos esforços efectuados no sentido de equilibrar os défices

externos,70 do progressivo papel assumido pelos doadores e da concessão crescente de

empréstimos por parte do FMI e do Banco Mundial, a situação não apresentou melhorias

significativas, chegando mesmo a deteriorar-se. Por exemplo, no Gana o total da dívida externa

passou de 29,7% do PNB  em 1980, para 54,9% em 1989; no Malawi, de 72,1% para 91,4%; no

Niger de 34,5% para 79,4% e na Tanzânia de 50,2% para 186,1%.71

Esta evolução reflecte-se no aumento do peso dos juros da dívida nos orçamentos

públicos (incluída no Quadro n.º 3 no item “Outras Despesas”), à custa, designadamente, dos

gastos sociais e também da diminuição das despesas em defesa e dos investimentos na

economia. Segundo dados do Banco Mundial, o pagamento de juros que correspondia, em

média, na África Sub-Saariana (excluindo África do Sul e Nigéria), a 1,6% do PIB em 1980,

passou para 3,3% do PIB 10 anos depois.72 Camarões, Costa do Marfim, Quénia e Zimbabué

são alguns dos países em que a percentagem deste tipo de despesa pública aumentou

consideravelmente (Anexo IV).

3.1.2.1 – Despesas Militares

Desde palco de batalha durante a guerra fria à proliferação de guerras civis, resultado de

instituições fracas, de um passado colonial pouco propício à coesão nacional ou de intervenções

exógenas incontroláveis, a guerra e a instabilidade política têm marcado a história do último

século no continente africano. Assim, não será de estranhar que uma boa parte das despesas

                                                          
70 Por exemplo, nas Cimeiras de Veneza em 1987 e de Toronto em 1989. SERRA, 2000;
71 SAHN, 1994: 9;
72 BANCO MUNDIAL, 1995: Table 7.5;
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públicas se destine a gastos militares.

Considerando o Quadro n.º 3 verificamos que, em média, os países em ajustamento

reduziram a componente da despesa pública dedicada a gastos militares, sendo esta diminuição

acentuada, sobretudo, nos países em ajustamento intensivo. No entanto, existem excepções – a

Serra Leoa, cujo esforço de defesa passou de 5% em 1985, para 28,9% 10 anos depois e o

Ruanda, de 9,4% para 23,3%, ambos países em situações complexas de guerra civil (Anexo V).

Em média, as despesas militares constituíam, em 1990, cerca de 3% do PNB na África

Sub-Saariana e representavam 11 a 13% da despesa pública,73 menos que na maior parte dos

países desenvolvidos (por exemplo, em 1995, os Estados Unidos despenderam cerca de 17,4%

do seu orçamento em gastos militares e Portugal, cerca de 5,9%)74 e têm vindo a reduzir-se ao

longo dos anos.

Apesar de existirem estudos onde se demonstra que existe uma correlação positiva entre

crescimento económico e despesas militares, não se pode falar num consenso sobre este ponto e

o que parece ressaltar é que os gastos neste sector são excessivos face aos escassos recursos

disponíveis e às carências noutro tipo de investimentos, como sejam infra-estruturas,

saneamento básico, escolas, hospitais,...

No que respeita à relação com os PAE, é importante pensar nas consequências que tem a

imposição de restrições à despesa pública num país em que exista um volume considerável de

despesas militares muito rígidas (mesmo após o fim dos conflitos, parece haver uma forte

resistência à diminuição das despesas, que parte principalmente, da necessidade das instituições

militares manterem um certo status). Mantendo-se as despesas militares, é provável que sejam

outro tipo de despesas, porventura mais favoráveis ao desenvolvimento, que venham a ter que

ser reduzidas.

E é no sentido de pressionar para a redução dos gastos militares, para a reforma deste

sector e sobretudo, de garantir que não são despendidos recursos que poderiam ser bastante mais

                                                          
73 TANZI, 1998: 79;
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benéficos para as populações se aplicados de outro modo, que as instituições e a própria

comunidade internacional poderiam desempenhar um papel bastante mais activo. O problema

que os mais bem intencionados enfrentam e que acaba por condicionar os esforços no sentido da

reforma é que a guerra continua a ser um negócio vantajoso para muitos, inclusive para os

países desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento que fornecem armamento (Reino Unido,

Estados Unidos, Rússia, Países de Leste, etc.).

3.1.2.2 - Despesas Sociais

Conforme se verificou pelo Quadro n.º 3, em média, a componente de despesa pública

afecta à Saúde e Educação, em relação ao total do orçamento, diminuiu nos países analisados

em cerca de 2,7 pontos percentuais, independentemente de estarem ou não em ajustamento.

Uma das críticas aos PAE resulta do facto de serem concebidos a partir de variáveis

estritamente económicas, negligenciando os aspectos sociais e o respectivo impacte sobre o

bem-estar das populações. Muitas são as vozes que clamam efeitos negativos sobre os sectores

sociais: “The consequences of free-market reforms have been dramatic. In general, the primary

incomes of the poor are down, the number of people living in poverty is up, and social income –

access to public services – has decreased.”75 Há também quem considere que os PAE, ao

limitarem o volume da despesa, poderiam constituir uma oportunidade única para reafectar os

recursos gastos nos sectores sociais de uma forma mais eficiente, promovendo reformas e

reestruturações e para dar à iniciativa privada um maior espaço na provisão destes bens.

Mas à partida, sendo que a gestão e financiamento dos sectores sociais depende sobretudo

do Estado, só uma política que lhes atribuísse prioridade impediria que se verificassem os

efeitos negativos da introdução de medidas de contracção fiscal no policy mix e permitiria, ao

reafectar melhor os recursos a estes sectores, gerar alguns benefícios.

Tendo em conta alguns indicadores sociais e dados sobre a despesa pública, tenta

                                                                                                                                                                         
74 BANCO MUNDIAL, 1998: Table 5.7;
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analisar-se de seguida, como evoluíram dois dos mais importantes sectores sociais - a educação

e a saúde, na África Sub-Saariana, designadamente nos países em ajustamento.

Em média, nos países considerados (Anexo VI) os valores das despesas em educação e

saúde decresceram de 6,23% do PNB em 1981, para 5,05% do PNB em 1990, constatando-se

uma redução superior nos países em ajustamento não intensivo (cerca de 1,77 pontos

percentuais).

Estes dados agregam um conjunto de situações que vão desde países como Ghana ou

Zimbabwe, Malawi, Zaire, Zâmbia, Togo e Tanzânia em que houve um aumento das despesas

sociais acompanhado por um decréscimo do produto, aos Camarões, onde ambos os indicadores

aumentaram.

Na Figura n.º 10, pode analisar-se a evolução da despesa pública nos sectores sociais

apenas nos países em ajustamento, em percentagem do PNB e em percentagem da despesa

pública. Regista-se uma diminuição em ambos os casos.

Fonte: Anexo VI: STEWART, 1995: 158;

Em 1990, nos países em ajustamento, a despesa social per capita (Anexo VI) detinha

apenas 86% do valor de 1981. Denota-se uma quebra elevada deste indicador na Zâmbia e

Tanzânia (ajustamento intensivo), no Zaire e na Serra Leoa (países em ajustamento) e na

Libéria. Por outro lado, destacam-se os valores das Maurícias, Gana e Mali que, estando em

ajustamento, apresentam um crescimento das despesas sociais per capita de 44% e 29% e 28%,

                                                                                                                                                                         
75 UNRISD/UNDP, 1995: 7;

Figura n.º 10
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respectivamente.

Existe um factor que tem necessariamente de se ter em conta quando se estuda o

continente africano e designadamente quando se tratam indicadores per capita, que é a

demografia. De facto, em muitos países, a par da descida rápida e acentuada da mortalidade,

tem-se verificado uma evolução bastante lenta no que respeita à natalidade, de que resultam

altas taxas de crescimento da população e consequentemente, a quebra dos indicadores per

capita.

Por outro lado, tratando-se de uma população jovem a pressão exercida sobre os

orçamentos de Estado é diferente da de uma população envelhecida, o que se reflecte, por

exemplo, no tipo de despesas públicas.

Como se referiu anteriormente, uma das grandes componentes da despesa pública no que

concerne aos gastos sociais destina-se à Educação.

Em 1948, as Nações Unidas declararam a educação um direito humano básico. Desde

então vários têm sido os esforços para estender o sistema educativo a todos os cidadãos,

principalmente às crianças e aos jovens. Ao longo do tempo, a educação tem provado ser um

dos investimentos sociais indispensáveis ao desenvolvimento de um país, desempenhando o

Estado um papel determinante quer no seu financiamento, quer estimulando a iniciativa privada

a investir nesta área.

O continente africano apresenta hiatos consideráveis em termos de quantidade e de

qualidade da educação, que aliados ao fraco crescimento económico e ao aumento demográfico,

exercem pressões bastante fortes sobre o erário público.

Os rácios de dependência da África Sub-Saariana que representam a relação entre a

população com menos de 15 anos de idade (portanto em idade escolar) face à população activa

têm-se mantido, desde 1980 até hoje, sempre acima dos 80%, o que representa um esforço

considerável por parte dos que vão pagar os gastos em educação e que acaba por se reflectir
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numa maior pressão sobre as finanças públicas.76

Sendo este um investimento de grande importância para o futuro do país (basta apenas

olhar a sua influência no crescimento asiático), seria extremamente negativa uma política que

originasse quebras nos orçamentos da educação e não colocasse alternativas a essas quebras.

Na Figura n.º 11 pode observar-se que, em média, as despesas públicas em educação em

percentagem do PNB decresceram nos primeiros anos da década de 80. Isto significa que, tendo

o Produto per capita aumentado ligeiramente neste período,77 se verificou uma diminuição do

investimento em educação. Em 1990 e 1992 os dados já revelam a recuperação das despesas

para um nível superior ao verificado em 1980.

Fonte: UNESCO, 1995: 103;

Na Figura n.º 12, pode analisar-se a evolução da despesa pública em educação em

percentagem da despesa pública total em alguns países em ajustamento. Verifica-se que os

gastos em educação aumentaram nos Camarões, no Malawi e no Quénia, tendo os restantes

países considerados mantido a proporção inicial ou apresentado decréscimos acentuados, como

é o caso das Maurícias e da Zâmbia, o que pode indiciar a deterioração dos sistemas educativos,

com custos graves sobre o bem-estar das populações.

                                                          
76 UNESCO, 1995: 103;
77 PNUD, 2000: 181;

Figura n.º 11
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Fonte: BANCO MUNDIAL, 1995: Table 13.20;

Convém também analisar alguns indicadores que nos forneçam uma ideia de como é que

o sistema educativo se tem desenvolvido ao longo dos últimos anos e quais os resultados da

variação da despesa pública neste sector.

Em relação ao rácio bruto de escolarização, que reflecte a proporção dos estudantes,

independentemente da idade, face ao grupo etário relevante em dado nível de educação,

verificou-se em média, na África Sub-Saariana, de 1980 a 1996, um decréscimo do rácio em 1

ponto percentual ao nível do ensino primário, e um aumento nos dois níveis de ensino seguintes

(Anexo VIII).  Enquanto que a evolução do rácio bruto de escolarização nos níveis secundário e

terciário não é difícil de conceber perante os baixos valores verificados em 1980, já a quebra

(mesmo que ligeira) do mesmo rácio ao nível do ensino primário é preocupante, uma vez que

significa que houve um afastamento em relação ao objectivo prioritário “universalização do

nível básico de educação”. Apesar de se assinalarem melhorias em países como a Mauritânia, o

Malawi, o Zimbabué e o Burundi que tinham à partida rácios muito baixos, verificaram-se

quebras importantes noutros, como o Quénia, a Tanzânia e a República do Congo.

Para além da questão da universalidade do ensino, há outra que se levanta quando se

restringem os investimentos no sistema educativo e que se relaciona com a respectiva qualidade.

Se se considerar a despesa por estudante no ensino primário em relação ao PNB per capita,

verificamos que, de uma forma geral, o ensino está mais barato em 1996 em relação a 1980, o

Figura n.º 12
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que pode significar que a qualidade se tem vindo a deteriorar (Anexo IX).

De facto, a situação económica e designadamente as políticas de equilíbrio fiscal não

favorecem a qualidade do sistema educativo: o número de alunos por classe tem tendência a

aumentar (por exemplo, no Senegal, o número de alunos de uma turma da primária aumentou de

55 em 1985 para 62 em 1993), 78 os salários dos professores baixam (uma das formas escolhidas

para diminuir as despesas de educação em vários países) e aumentam as horas de trabalho

(como aconteceu no Gana), há redução do pessoal administrativo, falta equipamento e material

escolar (mesas, cadeiras, livros) e decresce o investimento em infraestruturas.

Não é fácil estabelecer uma relação entre a evolução da educação e o ajustamento

estrutural. No entanto, os indicadores mostram-nos que em vários dos países em ajustamento se

verificaram quebras mais ou menos acentuadas nas proporções da despesa pública em educação,

com reflexo sobre os indicadores sociais, sobretudo nos primeiros anos da década de 80.

Estão disponíveis alguns estudos sobre esta relação: alguns não identificaram impactes

significativos (Sahn - 1989 e Gallagher - 1995), mas noutros mais abrangentes, englobando um

maior número de países e tendo em conta mais variáveis (Kakwani Makonnen and Van Der

Gaag – 1989 e RALL II – Banco Mundial 1990), chegou-se à conclusão de que a relação é

inversa, com decréscimos significativos nos indicadores da educação em países sob

Ajustamento79

No que respeita à Saúde, começa por analisar-se a evolução de alguns dos indicadores

sociais que lhe estão intimamente ligados: esperança média de vida e mortalidade infantil.

Conforme se constata pela Figura n.º 13, verificou-se um aumento da esperança média de

vida nos países africanos durante a década de 80 e também uma redução da mortalidade infantil,

o que aponta para a melhoria do nível de vida, das condições sanitárias e das infraestruturas e

também, para um mais fácil acesso ao sistema de saúde.

                                                          
78 HELLINGER, 1999;
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Evolução da esperança média de vida e da mortalidade infantil na África Sub-Saariana

Fonte: PIO, 1994: 308;

Na Figura n.º 14 pode analisar-se a evolução das despesas da Administração Central

dedicadas ao sector da saúde durante os anos 80, em três grupos de países agregados consoante

o respectivo nível de despesas.

Nota: AR – Ano mais recente para o qual existem dados. Países com despesas elevadas: Botswana, Lesoto,
Maurícias, Suazilândia e Zimbabué; Países com despesas médias: Burundi, Camarões, Gâmbia, Gana, Quénia,
Libéria, Malawi, Níger, Ruanda, Senegal, Togo e Zâmbia; Países com despesas baixas: Burkina Faso, Etiópia, Mali,
Nigéria, Serra Leoa, Somália, Uganda e Zaire.
Dados da 1.ª série em dólares constantes de 1997.

Fonte: BANCO MUNDIAL, 1994: 170;

                                                                                                                                                                         
79 STEWART, 1995: 71;
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Tendo em conta os diferentes indicadores, verificamos que em percentagem do PIB, as

despesas aumentaram ou mantiveram-se nos três grupos, mas que a proporção das mesmas no

orçamento do Estado diminuiu nos países de despesas médias e baixas e o mesmo acontecendo

com os gastos per capita. De assinalar que nestes dois grupos, num total de 20 países, 18

estavam em ajustamento estrutural durante a década de 80.

Segundo Stewart, os gastos em saúde em proporção do PNB per capita representavam em

1990, na África Sub-Saariana, apenas 87% do valor que tinham 10 anos antes.80 Este

decréscimo do indicador deve-se sobretudo ao crescimento da população e aponta para a

deterioração do sistema de saúde.

Quanto à diminuição da proporção das despesas de saúde no total das despesas públicas

(segundo Stewart, 81 em 29 países considerados, 16 tenham sofrido este tipo de evolução), esta

só foi possível porque os países dispunham de outras fontes de financiamento que permitiram

gerir com menores custos de bem-estar a redução dos recursos. De facto, apesar dos governos

serem os responsáveis pela política de saúde, não se pode dizer que sejam os principais

financiadores. À excepção dos países de rendimento mais elevado, a maioria das despesas em

saúde são suportadas por participação privada e por doadores (Anexo XI).

A ajuda externa, dirigida em boa parte para a área da saúde, contribuiu para que o bolo

total dos recursos não diminuísse, permitindo, também, a evolução positiva dos indicadores

sociais considerados anteriormente. Em 1990, o volume de ajuda externa destinada ao sector da

saúde, estimava-se em 2,5 dólares per capita, média que engloba, no entanto, valores tão

distintos como os 60 cêntimos de dólar na Nigéria e os 7 dólares no Benin (Anexo XII). Entre

1981 e 1986, a assistência ao sector da saúde correspondeu, em média, a mais de 20% das

despesas da administração central.82

                                                          
80 STEWART, 1994: 118;
81 STEWART, 1994: 118;
82 BANCO MUNDIAL, 1994: 178;
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Mas muitas das melhorias nos indicadores da saúde estão relacionadas com a realização

de um conjunto de iniciativas baratas com efeitos significativos sobre os mais pobres:83

campanhas de imunização e terapias de re-hidratação. Conforme se pode analisar pela

Figura n.º 15, as taxas de imunização têm crescido nos últimos anos nos países africanos, o que

se traduz numa maior resistência à doença e que explica, em parte, a diminuição dos indicadores

de mortalidade.

Fonte: PIO, 1994: 308;

No entanto, os problemas da saúde em África não se esgotam na escassez de recursos,

mas estão também relacionados com a forma, muitas vezes ineficiente e com desperdícios com

que estes são utilizados, o que faz com que os retornos do investimento sejam muito inferiores

aos que seriam possíveis se houvesse uma gestão mais cuidada. De facto, as prioridades de

financiamento jogam a favor dos níveis secundário e terciário de cuidados de saúde que, por

serem mais dispendiosos, mantêm uma relação custo–eficácia mais reduzida que os cuidados de

saúde básicos. Por exemplo, no Burundi, cerca de 80% da despesa corrente dirige-se aos

hospitais, bem como 70% dos fluxos para desenvolvimento destinados à saúde. Na Costa de

Marfim, o nível de cuidados terciário soma mais de 50% do total dos recursos correntes e um

                                                          
83 STEWART, 1995: 67;

Figura n.º 15
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valor superior a 60% dos recursos destinados ao desenvolvimento. Na Tanzânia, cerca de 68%

do total das despesas em saúde são feitas em hospitais.84 Esta tendência tem como consequência

uma sobre-utilização dos hospitais e dos cuidados de saúde secundários e terciários, com

reflexos sobre os recursos públicos, uma vez que se tratam de serviços mais caros.

Uma reafectação dos recursos da saúde a favor dos cuidados básicos e de medicina

preventiva, que poderia ter lugar no quadro do ajustamento estrutural, teria provavelmente

resultados mais evidentes ao nível da qualidade do serviço e da melhoria dos indicadores

sociais. No entanto, os entraves colocados por parte dos que beneficiam da actual situação,

acabam por dificultar a realização deste tipo de reformas.

Associada à gestão dos recursos, estão problemas como a morosidade no processo de

aquisição de medicamentos (responsável pela perda de validade dos produtos), furto de

equipamento e de fármacos, sobredimensão de algumas especialidades (emprego e recursos),

etc...

Não se pode falar numa correlação concreta entre países em ajustamento estrutural e

deterioração dos sistemas de saúde. Existem estudos que não identificaram nenhuma relação

significativa na proporção de despesas públicas gastas neste sector, quer no total das despesas

públicas, quer em percentagem do PIB.85 No entanto, é de assinalar que muitas das políticas dos

PAE tendem a ser desfavoráveis aos sectores sociais: se há pressão para a diminuição das

despesas públicas, é muito provável que algumas destas despesas se enquadrem no sector da

saúde. Por outro lado, tratando-se os médicos de funcionários públicos qualificados, a

liberalização dos sistemas de saúde coloca a questão da concorrência com o sector privado,

onde os salários são mais elevados, gerando escassez de médicos nas clínicas e hospitais

públicos. O aumento do preço dos medicamentos (também associado à liberalização) e a

inclusão das taxas de utilização tendem a reflectir-se sobretudo no decréscimo da procura dos

serviços de saúde por parte dos mais pobres. Havendo ou não uma correlação, o que é facto é

                                                          
84 SAHN, 1994: 279;
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que em vários países em ajustamento se verificou uma diminuição das despesas em saúde, com

consequências ao nível da quantidade e qualidade dos cuidados prestados e repercussões  sobre

o bem-estar das populações.

Segundo Alessandro Pio,86 os sectores sociais foram menos afectados em África que no

resto do mundo, dadas as políticas menos deflacionistas e os fluxos de ajuda externa que

ajudaram a suster as despesas. Para este autor, enquanto que o sector da educação se manteve

relativamente protegido e não sofreu significativamente as restrições orçamentais, na saúde

verificou-se o oposto, uma vez que os governos ao terem de diminuir as despesas, jogam com o

facto deste ser um sector ser mais atractivo à ajuda externa.87

Para além da escassez de recursos, coloca-se a questão da falta de investimento nos

sectores sociais (os recursos domésticos são gastos na sua maioria em salários e em despesas

correntes),88 o que põe em causa não só a quantidade, mas sobretudo a qualidade dos serviços

prestados.

De uma forma geral, os indicadores sociais apresentam melhorias. No entanto, tudo leva

a crer que esta evolução resultou da realização de medidas baratas, com fortes efeitos na saúde

pública ou a custo da qualidade dos serviços prestados. A ajuda pública foi também um dos

factores determinantes para esta evolução ou pelo menos, para manter o nível de recursos

destinados aos sectores sociais.

Apesar dos PAE não incluírem directamente medidas sobre o contexto social, era

previsível, sendo o sistema económico-social formado por um conjunto de relações complexas,

que as medidas que os constituem transpusessem alguns efeitos para estes sectores, com efeitos

sobre o bem-estar das populações.

                                                                                                                                                                         
85 BANCO MUNDIAL, 1994: 174;
86 PIO, 1994: 299;
87 PIO, 1994: 303;
88 ENGBERG-PEDERSEN et all, 1996: 55;
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3.1.2.3 – Despesas “Económicas”

As despesas que constam do item “Economia” do Quadro n.º 3 dizem respeito, na sua

maioria, a gastos em infraestruturas. Conforme se pode verificar, apesar do ligeiro aumento nos

países de ajustamento intensivo, o peso médio deste tipo de despesas no orçamento público,

considerando todos os países em ajustamento analisados, reduziu-se de 23,09% em 1981 para

21,95% da despesa pública total em 1990.

Sendo que uma das condicionantes ao desenvolvimento das economias africanas é o

défice de infraestruturas: redes de água, electricidade e saneamento básico, escolas, hospitais,

transportes, entre outros, a contracção deste tipo de despesa não parece ser favorável à resolução

do problema. Um dos factores que pode contribuir para superar a escassez de recursos é a ajuda

internacional, com vários projectos nesta área, muitos dos quais com o apoio do Banco Mundial.

No entanto, não se trata apenas de um problema de escassez de recursos, mas também de

afectação. Segundo Tanzi,89 é frequente que os investimentos sejam feitos por razões políticas,

ou em função de interesses privados – o Banco Mundial aponta para que a África Sub-Saariana

seja uma das regiões onde a percentagem de investimento improdutivo é maior. E o mesmo

sucede com alguns projectos de APD, muitas vezes mal concebidos, sem terem em conta as

necessidades e os contextos locais ou sujeitos a vários tipos de condicionalismos, o que torna

menos eficientes os recursos disponibilizados.

Por outro lado, quando há diminuição da despesa pública é bastante mais fácil e

politicamente mais viável fazê-lo por diminuição deste tipo de despesas (uma vez que os efeitos

de curto-prazo sobre os indivíduos são menores), do que através do consumo público, por

norma, bastante mais rígido.

Sabendo que o investimento é essencial para o crescimento e que sem este o processo de

desenvolvimento está limitado, a redução das despesas de capital tem que ser acautelada, uma

vez que põe causa o futuro dos países.

                                                          
89 TANZI, 1994: 79;
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3.2 – Pagamento de Taxas de Utilização

Uma das formas de financiar os serviços públicos, consiste no pagamento de taxas de

utilização. Educação, saúde e água seriam alguns dos bens e serviços abrangidos.

Comum aos PAE, esta política permitiria limitar o sobreconsumo, prover uma fonte de

receita suplementar e contribuir para o aumento do bem-estar. Segundo a teoria, se os

utilizadores pagarem um custo marginal pelo serviço, só decidirão consumi-lo se a utilidade

marginal for igual ou superior a esse custo. Assim, o sobreconsumo é evitado e há uma

afectação mais eficiente dos recursos, com efeitos positivos sobre a qualidade dos bens e

serviços prestados e sobre o bem-estar. Por outro lado, a inclusão de taxas contribuiria, ainda,

para aliviar o orçamento público, reduzindo o peso de algumas despesas, designadamente, nos

sectores sociais.

Esta abordagem é criticável, na medida em que nem sempre é o utilizador quem faz as

escolhas, e mesmo quando tal acontece, existem boas probabilidades deste, ao proceder ao

cálculo custo-benefício, não estar consciente nem incluir as vantagens para a sociedade do

serviço público. Por exemplo, no caso da educação, são os país que decidem como educar os

filhos. Será que a imposição de taxas não afastará muitas crianças do ensino, apesar dos

benefícios que dele advêm (muitos dos quais negligenciados pelos progenitores)?

Por outro lado, a imposição de taxas afasta principalmente os que dispõem de menos

recursos da utilização dos bens públicos, o que gera problemas de equidade – os mais

necessitados tem mais dificuldades em utilizar os bens taxados em comparação com os mais

ricos. Vários têm sido os estudos que provam que a elasticidade preço-procura diminui com o

aumento do rendimento, o que significa que a redução da procura dos serviços públicos é

superior nos segmentos mais pobres da população.90

                                                          
90 STEWART, 1995: 72;
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Em relação ao alívio dos orçamentos destes sectores, a contribuição das taxas de

utilização é reduzida (em África ronda, em média 5% dos custos do sector da saúde) 91 e poderá,

até, ser negativa se se considerarem os custos administrativos de cobrança das taxas.

No Quadro n.º 4, podemos observar a contribuição das taxas de utilização para o

orçamento da saúde em alguns países africanos. À excepção da Mauritânia e do Gana, que

apresentam um valor mais representativo (cerca de 12%), em todos os outros países a

contribuição é inferior a 5%.

Outro factor a considerar está relacionado com o destino das taxas. De facto, é frequente

que estas se dirijam ao orçamento central, podendo neste caso ser canalizadas para diversos fins

(de acordo com as prioridades políticas e talvez menos propícios ao desenvolvimento), em vez

de afectas à melhoria do serviço de onde precedem.

Por outro lado, não nos podemos esquecer que a imposição de taxas reduz a procura e se o

governo central constata que esta decresceu, provavelmente, irá diminuir as verbas ao serviço

do bem público taxado em proveito de outros – neste caso os bens não taxados estão em

vantagem.92

                                                          
91 STEWERT, 1995: 72;
92 STEWERT, 1995: 72;

Quadro n.º 4

Costa do Marfim 3,1
Mali 2,7
Mauritânia 12,0
Senegal 4,7
Zimbabué 2,2
Gana* 12,1

* dados de 1987

Fonte: BANCO MUNDIAL, 1994: 184;

Receitas obtidas com as taxas de utilização               
(em % das despesas públicas de funcionamento no âmbito da 

Saúde - 1986)
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Em resumo, destacam-se, sobretudo, duas questões sobre a aplicação desta medida:

primeiro, os custos de implementação podem não compensar as receitas e segundo, a imposição

de taxas tende diminuir o consumo de serviços, como a escolarização ou os cuidados de saúde,

principalmente pelos mais pobres, o que poderá gerar repercussões negativas sobre o bem-estar.

3.3 - Remoção de Subsídios à Alimentação

A concessão de subsídios à alimentação constitui uma das poucas formas de assistência

social em África e tem como principal objectivo evitar situações de subnutrição que ainda

afectam uma boa parte dos africanos.

Este tipo de subsídios, de âmbito geral, são considerados pelo Banco Mundial,

“fiscalmente insustentáveis [pesam no orçamento público], distorcivos [ao subsidiarem

determinados produtos desequilibram o mercado e restringem a concorrência] e regressivos

[todos os recebem independentemente do rendimento]”,93 pelo que não é de estranhar que a sua

remoção ou reformulação seja proposta nos PAE.

A aplicação de subsídios gerais levanta duas questões: primeiro, são muito

dispendiosos, uma vez que o seu âmbito de aplicação é vasto e segundo, abarcam uma parte da

população com alguns recursos que, provavelmente, não necessitaria de apoio. Este último

aspecto dá origem a um erro que varia consoante os níveis de rendimento: se há uma pequena

proporção da população com rendimentos baixos, então o subsídio geral tem subjacente um erro

elevado porque abarca uma proporção considerável de indivíduos de “alto” rendimento.

Quando se trata de subsidiar um determinado bem é necessário ter em conta a estrutura

do consumo – se existem diferenças entre os grupos mais ricos e mais pobres, provavelmente os

efeitos sobre o bem-estar serão diferentes, consoante o bem subsidiado. O Banco Mundial

aponta algumas vantagens quando se subsidiam os bens que são consumidos pelos mais pobres.

                                                          
93 BANCO MUNDIAL, 1997: 59;
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Uma das medidas reformistas mais comuns consiste na substituição dos subsídios à

alimentação por subsídios-alvo, que se destinam, não à população em geral como os primeiros,

mas apenas aos mais necessitados, envolvendo um volume de recursos menor e minimizando a

regressividade.

No entanto, esta medida coloca um problema: a definição do grupo-alvo. Este tipo de

subsídio seria mais eficaz que a atribuição do subsídio geral se estivéssemos perante um sistema

bem articulado que definisse claramente qual o grupo dos mais pobres, quem seria incluído

nesse grupo e quem ficaria de fora. Stewart define dois tipos de erros comuns: um deles quando

não se consegue abarcar todo o grupo-alvo (erro por defeito) e o outro, quando se incluem nesse

grupo não-pobres (erro por excesso). O problema da definição do grupo-alvo é que a principal

preocupação está mais frequentemente associada ao sobredimensionamento do grupo e à

minimização os “não-pobres”, que ao facto da redução destes implicar também a exclusão de

alguns dos mais necessitados.94

As razões que estão na base do “erro por defeito” prendem-se com a falta de informação

sobre o subsídio no grupo-alvo potencial, com os custos de adesão ao esquema (registos,

viagens, ...), com os critérios de selecção do grupo (por exemplo, se grupo-alvo for definido

pelo critério - moradores nas zonas de rendimento médio mais baixo – os pobres doutras zonas

são excluídos e, ao mesmo tempo, há uma sobredimensão do grupo, porque dele fazem parte os

indivíduos de rendimento elevado moradores na zona em causa) e por questões de estigma

social (torna-se mais difícil admitir perante a sociedade que se recebe um subsídio, quando este

apenas é atribuído aos mais pobres).95

Um bom exemplo serão as refeições escolares. Se passarmos de um subsídio mais geral

para um outro em que cada aluno da primária tem direito ao almoço, aumentam aqueles que são

excluídos – a taxa de escolarização é baixa, os excluídos são sobretudo raparigas e

principalmente, provenientes das áreas rurais. O mesmo acontece se se estabelecer um sistema
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em que para ter acesso aos subsídios, os indivíduos têm de se registar no centro de saúde -

muitos e principalmente, os que vivem em condições menos favoráveis ficaram de fora, perante

a dificuldade em fazê-lo.

Para além da diminuição do grupo de beneficiários, há uma outra forma de reduzir as

despesas em subsídios, relacionada com o seu valor. Com as restrições orçamentais e com o

menor apoio político resultante da diminuição dos beneficiários (ao restringir os grupos-alvo

são excluídos os indivíduos de rendimento médio, a população urbana, que é aquela que tem

maior peso na decisão política) tem-se verificado uma tendência para a redução do valor do

subsídio. Este aspecto, vem condicionar toda a política de subsídios e influir nos respectivos

resultados, uma vez que os custos da diminuição dos apoios ou da não inclusão dos mais pobres

no grupo-alvo podem ser elevados, designadamente, os que resultam da subnutrição, um dos

grandes problemas de saúde dos povos africanos - em média, 31% das crianças com menos de 5

anos, na África Sub-Saariana, têm peso a menos.96

Por outro lado, os subsídios-alvo têm também efeitos negativos ao nível da despesa

pública, uma vez, que a definição dos beneficiários e a respectiva atribuição do subsídio envolve

um maior volume de custos administrativos.

De uma forma geral, tem-se verificado a tendência para substituir os subsídios gerais

por outros mais específicos (direccionados para grupos-alvo ou para fins determinados, como é

o caso dos cupões de alimentos). Os principais efeitos a ter em conta resultam da exclusão de

alguns dos prováveis beneficiários e sobretudo da redução do rendimento disponível de muitas

famílias.

A abolição dos subsídios, nomeadamente dos subsídios à alimentação, aliada à

liberalização do mercado e à subida dos preços dos bens alimentares, constituiu uma das causas

do aumento do custo de vida em muitos dos países em ajustamento.

                                                                                                                                                                         
94 STEWART, 1995: 83;
95 STEWART, 1995: 83;
96 Média dos anos mais recentes, no período de 1990 a 1998, de cada país. PNUD, 2000: 171;
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3.4 - Redução dos Funcionários Públicos e Cortes Salariais

Os gastos em salários da função pública constituíam, em 1980 e ainda hoje, uma

proporção considerável do total das despesas dos Estados africanos (Anexo III). A percentagem

da despesa pública utilizada para remunerações e salários era, em 1981 e em todos os países

analisados, superior a 25% (por exemplo, na União Monetária Europeia, a média situava-se

em 13%).97

Perante a importância dos valores, a imposição, por parte das instituições de Bretton

Woods, de políticas de redução destas despesas tornou-se inevitável e condição necessária para

o reequilíbrio do orçamento do Estado. Em simultâneo, a reforma do emprego público

permitiria ter uma noção mais exacta do sector, conferir-lhe uma imagem de compromisso e

transparência e simultaneamente criar condições para a diminuição da corrupção e burocracia.

Por exemplo, no Uganda, estão a ser introduzidas medidas de avaliação do desempenho com

vista a flexibilizar os organismos públicos e de os tornar mais responsáveis.98 Para além do

efeito sobre as despesas, a redução dos efectivos contribuiria, ainda, para aumentar a

produtividade deste sector.

Assim, passando pela redução de efectivos e/ou pela diminuição dos salários, várias

foram as medidas tomadas durante os anos 80: o censo dos funcionários (para se ter uma noção

da dimensão exacta da função pública), a suspensão de novas contratações, despedimentos e

esquemas de abandono voluntário.

No entanto, podemos constatar que o sucesso destas medidas foi limitado. Comparando a

despesa publica em salários em 1981 com a de 1997, nos países em ajustamento analisados,

verifica-se que só a Costa do Marfim registou uma ligeira diminuição – 2 pontos percentuais

(Anexo IV).

                                                          
97 BANCO MUNDIAL, 2000: Table 4.14;
98 BANCO MUNDIAL, 1997: 11;
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De uma forma geral, o volume de emprego apresentou uma redução pouco significativa

nos países africanos, tendo-se verificado até a tendência contrária em alguns casos

(principalmente, nos níveis de qualificação mais baixos). “Os governos transformam-se em

empregadores de último recurso [a falta de alternativas de emprego e a ausência de Segurança

Social faz com que o Estado tenha que assumir esta função] e em provedores de clientelismo

político, oferecendo empregos a familiares, amigos e correligionários”.99 A pressão sobre o

emprego público tem associada uma tendência para a descida dos salários, cuja evolução se foca

em seguida.

Assim, no que se refere à evolução dos salários reais, registou-se uma tendência

generalizada para o decréscimo em toda a economia, sendo mais acentuada nos salários da

função pública e serviço civil. O resultado foi o agravamento da disparidade salarial entre

função pública e sector privado. No Quénia esta disparidade aumentou cerca de 3% ao ano no

período de 1982-1992.100

                                                          
99 BANCO MUNDIAL, 1997: 99;

Quadro n.º 5

Ano Índice Ano Índice
Botswana 1984 85,3 1989 94
Cabo Verde 1984 71,4
República Centro-Africana 1985 52,8 1985 59
Etiópia * 1984 84,1 1986 77
Lesoto * 1988 66,8
Madagascar 1987 48,3 1986 64
Mali 1985 70 1986 108
Mauritânia * 1984 76,4 1984 86
Senegal * 1985 70 1987 73
Sudão* 1985 52,2 1985 45
* Serviço civil
Fonte: STEWERT, 1995: 153;

Evolução  dos salários reais na função pública e serviço civil

País
Salário real médio 

(1980=100)
Salário real mínimo 

(1980=100)
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Conforme se pode constatar pelo Quadro n.º 5, os salários reais decresceram bastante

durante o período de ajustamento. Por exemplo, no Sudão, em 5 anos os salários médios

passaram para 52,2% do seu valor, o que representa uma queda acentuada do poder de compra.

Em relação à evolução dos salários mínimos, parece vislumbrar-se uma redução, mas menos

acentuada (visível em todos os países analisados no quadro, à excepção do Sudão), o que pode

indiciar um certo movimento de redistribuição, por parte do Estado.

Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), entre 1975 e 1985, as

quebras no vencimento mais elevado foram de 2/3, superando as quebras no vencimento mais

baixo, de cerca de metade. Tal representou uma diminuição da amplitude do leque salarial em

cerca de 20% e respectiva redução da desigualdade.101

Esta evolução no emprego e nos salários públicos não é isenta de consequências no papel

do Estado, na sociedade e na economia dos países africanos. Uma das críticas colocadas aos

PAE é que nem sempre se tomaram em consideração as consequências das medidas propostas,

designadamente ao nível do emprego público, do despedimento em massa de funcionários ou da

redução dos salários. Apesar dessas consequências variarem segundo as situações e as

características específicas dos diferentes países, apontam-se, de seguida, alguns aspectos

centrais a ter em conta quando se analisam os resultados da reforma da função pública:

1. Se se pretende reduzir a despesa pública, em princípio, a redução dos salários não é

acompanhada por quaisquer compensações (subsídios, abonos, promoções,...). Tal

reflecte-se em decréscimos da motivação dos funcionários públicos com efeitos

consideráveis sobre a produtividade, já por si bastante baixa neste sector, e

consequente aumento dos níveis de absentismo.

2. A diminuição mais acentuada dos salários no sector público, associada à concorrência

com o sector privado e com os funcionários dos projectos de ajuda externa, provoca a

fuga de qualificações para outros sectores da economia, quando não para o exterior do

                                                                                                                                                                         
100 BANCO MUNDIAL, 1997:  99;
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país. O problema das baixas remunerações do sector público coloca-se principalmente

ao nível dos trabalhadores mais qualificados, para os quais a procura é elevada e que,

por isso, só com retribuições aliciantes podem ser mantidos na função pública.

Segundo o Relatório do Banco Mundial de 1997, num estudo de 10 países africanos

observou-se, ao longo dos anos 80, uma redução média do leque salarial da função

pública, de 13:1 para 9:1.102 Os resultados são claros – muitos funcionários, mas

poucas competências. Por exemplo, o Uganda está actualmente a tentar reformar o

sector público, diminuindo o excesso de funcionários, mas aumentando o salário

médio, com vista a combater a queda de produtividade e a fuga de qualificações.103

3. A alteração do número de efectivos não pode ser analisada apenas em termos

absolutos. Tem de se ter em conta qual a origem dos trabalhadores e qual a sua

repartição pelas várias áreas de actuação do Estado. Assim, não terá os mesmos

efeitos a diminuição de professores ou a diminuição de militares. Por exemplo, num

país em conflito, é normal que o número de militares seja significativo e que quando

se coloque o problema da redução, sejam sacrificadas outras áreas, designadamente as

sociais. A origem dos trabalhadores dispensados reflecte as prioridades políticas do

país.

4. Este tipo de políticas pode ter consequências graves, nomeadamente quando não

existe um sistema de segurança social que garanta a subsistência dos trabalhadores e

das respectivas famílias, o que acontece na maior parte dos países africanos (como

vimos anteriormente, as contribuições para a Segurança Social são irrisórias o que

revela a inexistência deste tipo de sistema).  Por um lado, porque o salário auferido é

frequentemente a única fonte de rendimento da família e por outro, porque nas

sociedades africanas predomina o conceito de família alargado, existindo mecanismos

                                                                                                                                                                         
101 OPPENHEIMER, 1993;
102 BANCO MUNDIAL, 1997: 100;
103 BANCO MUNDIAL, 1997: 10;
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de solidariedade familiar muito fortes, o que significa que o rendimento de um

funcionário público é extensível ao grau mais longínquo de parentesco, tornando-se

num meio de subsistência de um número considerável de pessoas.

5. O despedimento e a diminuição dos salários traduzem-se no aumento daqueles que

procuram trabalho ou remuneração suplementar no sector informal.104 Em 1985,

registou-se um aumento médio de 38,2 % do emprego no sector urbano informal face

a 1980.105 Esta necessidade de rendimento suplementar é também responsável por

fenómenos de corrupção e roubo.

As consequências são ainda mais graves perante a falta de alternativas de emprego no

sector privado. Conforme se constata pelas estatísticas, o desemprego médio urbano cresceu

60,7% entre 1980 e 1985, o que associado à falta de qualificações, reduz consideravelmente a

capacidade do ex-funcionário público de conseguir um novo emprego.

O mercado de trabalho desequilibrado (altas taxas de desemprego), as fracas

qualificações, o aumento do custo de vida (por exemplo, pela criação de taxas de utilização dos

serviços públicos ou remoção de subsídios à alimentação) e a falta de um sistema de segurança

social que garanta o mínimo de subsistência, tornam o despedimento ou a diminuição dos

salários reais propícios ao aumento da pobreza, marginalização e criminalidade.

De uma forma geral, as reformas do sector público propostas pelo FMI e pelo Banco

Mundial tiveram resultados limitados. Uma das principais razões é política e resulta das

dificuldades que enfrentam os governantes quando se trata de pôr as medidas em prática - o

despedimento e a redução de salários não são decisões fáceis de tomar, porque acarretam custos

políticos graves (relevantes sobretudo quando se trata de um sistema democrático) que podem

ser decisivos para a manutenção ou reeleição de um governo. Por outro lado, o poder negocial

                                                          
104 GUILLAUMONT, 1994: 58;
105 STEWART, 1995: 154, com base em dados de 14 países da África Sub-Saariana - OIT, 1988, African
Employment Report;
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detido pela função pública e derivado do direito à greve é considerável. De facto, ao contrario

dos trabalhadores dos sectores privado e informal, os funcionários públicos encontram-se, na

maioria dos casos, organizados e possuem um nível de segurança no emprego que lhes permite

utilizar a greve para atingir os seus intentos. Tal aconteceu no Congo, em 1990, em que o corte

do emprego e dos salários públicos originou um conjunto de greves que só terminaram quando

as medidas foram suspensas; no Burkina Faso em 1982 e 1984;106 no Gabão, em 1990, onde as

greves conduziram à repressão, com 50 feridos e 250 presos; na Costa do Marfim, em que a

imposição de um imposto de 10% sobre os salários do sector privado e cortes de 15 a 40% nos

salários do sector público originaram inúmeras greves na saúde, educação, bancos, para não

falar na instabilidade política que quase pôs em causa a continuidade do regime.107

Assim sendo, os governos vêem-se obrigados a retroceder nas suas reformas, acabando

por não cumprir as condições inicialmente estabelecidas quando se propõem aceitar um PAE (a

questão da viabilidade política do ajustamento é focada no Ponto 3.7).

3.5 – Privatização das Empresas Públicas108

Uma das formas de intervenção do Estado na economia é concretizada através da sua

actividade como “empresário”. No contexto da importância conferida ao Estado nos anos 60-70

e do processo de descolonização, várias foram as actividades que ficaram ligadas ao sector

público (manufacturas, sector financeiro,...). As empresas estatais e para-estatais passaram a

constituir o âmago do tecido empresarial africano, representando uma percentagem considerável

em termos de volume de emprego.

Nos anos 80, o peso destas empresas no orçamento público e os baixos retornos em

termos de produção fizeram com que a reforma das empresas e a sua privatização se tornassem

em prescrições das Instituições de Bretton Woods e também dos doadores externos.

                                                          
106 MORRISSON, 1996;
107 MORRISSON, 1996;
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As vantagens da privatização estão ligadas à melhoria das finanças públicas, uma vez que

as transferências para as empresas estatais e para-estatais constituem uma parcela relevante dos

gastos. A privatização pressupõe a redução dessas despesas e também, o aumento das receitas

em virtude da venda das empresas (neste caso, sobretudo, com efeitos de curto prazo).

Mas, os principais benefícios da privatização advêm do melhor funcionamento dos

mecanismos de mercado. Ao estimular a concorrência, cria-se um ambiente favorável ao

desenvolvimento da iniciativa privada e ao aparecimento de novas oportunidades. Muitas das

empresas públicas actuam como monopolistas. Algumas são monopólios naturais, ou seja,

actuam em áreas onde não existem vantagens do aumento da concorrência (a produção por uma

empresa é mais eficiente que por várias), pelo que a privatização não alteraria os resultados,

uma vez que os efeitos da competição não se fariam sentir. Mas, outras apenas detêm o poder de

monopólio graças às enormes barreiras à entrada proporcionadas pelo controle público que

impedem a penetração da iniciativa privada (acesso fácil ao crédito e à tecnologia, dumping de

preços, patentes, dimensão das empresas no mercado, etc.).

O desinvestimento público contribuiria para a diminuição do crowding out do

investimento privado, para o aumento da produtividade e para uma mais eficiente alocação de

recursos, libertando meios públicos para actividades prioritárias e permitindo a provisão de

serviços melhores e mais baratos. Segundo o Relatório do Banco Mundial de 1997, na

Tanzânia, se os subsídios concedidos às empresas deficitárias fossem aplicados no ensino

básico, a despesa em educação cresceria 74%.109

De realçar ainda os sinais positivos dados ao investimento estrangeiro quando o governo

enceta um processo de privatização e que passam pelo aumento da reputação do país e pela

criação de um clima mais favorável ao investimento externo.

Um outro argumento utilizado na defesa desta estratégia está relacionado com os

diferentes objectivos das empresas enquanto pertencentes aos sectores privado ou público.

                                                                                                                                                                         
108 ADAM, 1994;



82

Programas de Ajustamento Estrutural: o Estado Sub-Saariano

Ao passo que as primeiras visam a maximização dos lucros, que depende de uma gestão

eficiente do investimento, da I&D, da capacidade de inovação, das qualificações dos seus

recursos humanos e da produtividade, as últimas dão pouca importância aos objectivos

comerciais (o lucro não é prioritário), o que se reflecte na baixa produtividade e na má

performance financeira, em situações de sobreemprego, ineficiente afectação de recursos e falta

de capacidade de inovação.

Factores como a gestão, o controle e acompanhamento tornam-se mais dispendiosos e

mais complexos quando se trata de empresas públicas, principalmente, porque os objectivos vão

para além da simples procura do lucro.

Por outro lado, as empresas privadas só se mantêm em funcionamento enquanto forem

viáveis. Se existem prejuízos, então é porque os recursos não estão a ser utilizados

eficientemente e há que realocá-los para outras actividades. Existem muitas empresas públicas

que apresentam défices consecutivos, que têm como consequência o fluxo constante e

avolumado de recursos públicos.

Há ainda uma outra questão: as empresas estatais, ao serem pouco produtivas e

ineficientes, impedem ou colocam entraves ao desenvolvimento de outros sectores a montante

ou a jusante na cadeia de produção.110

As instituições de Bretton Woods e os doadores externos têm feito bastante pressão no

sentido de incluir as privatizações no rol de condicionantes dos empréstimos. No entanto,

mesmo havendo um compromisso por parte do governo, a evolução dos processos de

privatização tem sido limitada, com um fraco nível de desinvestimento público. Isto porque

muitos dos efeitos das privatizações são apenas mensuráveis a longo prazo e porque muitos

processos se encontram, ainda, numa fase pouco avançada, não sendo possível aferir os

respectivos resultados. De referir, também, a dificuldade em isolar os efeitos das privatizações

dos das restantes políticas seguidas, designadamente, das que visam a liberalização.

                                                                                                                                                                         
109 BANCO MUNDIAL, 1997:  65;
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Um dos problemas dos processos de privatização em África resulta da incapacidade da

iniciativa privada de substituir o Estado. Em muitos países o sector privado é pouco

desenvolvido, de pequena dimensão, dominado por um pequeno número de empresários e

geralmente concentrado na pequena manufactura ou nos serviços, o que coloca problemas ao

processo de privatização, porque existe uma tendência elevada para a prossecução de

comportamentos monopolistas (o que anula as vantagens do processo) e também porque

havendo poucos compradores, torna-se difícil a venda das grandes empresas.

Outro dos problemas que se coloca é a escassez de poupança e a sua dificuldade de

mobilização. A falta de um mercado de capital e de um sistema financeiro desenvolvido limita

as escolhas do método de privatização por parte do governo, a dimensão das empresas a serem

privatizadas (as dificuldades no acesso ao crédito tornam difícil a alienação das grandes

empresas) e aumenta os custos, uma vez que se tem que procurar e analisar os diferentes

compradores. Assim, é frequentemente do exterior que surgem investidores capazes de absorver

as empresas, com todos os benefícios da entrada de capital estrangeiro (tecnologia,

qualificações,...) e as desvantagens da venda das empresas nacionais ao exterior.

Embora uma boa parte das empresas públicas representem um fardo para o Estado, em

recursos e produtividade, a forma como as políticas de ajustamento foram impostas agravou

ainda mais a sua situação. De facto, se o Estado se vê obrigado a retirar subsídios e se

simultaneamente procura anular os efeitos desta medida sobre os consumidores, só o pode fazer

descendo os preços dos bens e serviços prestados, o que significa que são as empresas públicas

que vão acabar por internalizar os custos e agravar os seus défices.

Por outro lado, o aumento dos preços das importações e da concorrência externa também

atinge o sector público e o processo de privatização. Perante uma conjuntura desfavorável e com

défices avultados, as empresas não conseguem ser vendidas e a única hipótese é o fecho, que

acarreta custos políticos e sociais graves.

                                                                                                                                                                         
110 BANCO MUNDIAL, 1997:  67;
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Para além dos métodos habitualmente seguidos - reforma das empresas, desmantelação de

empresas, comercialização, liquidação, desinvestimento e exposição à concorrência externa

(principalmente no sector financeiro), uma das formas de “privatização” consiste no

aparecimento de entidades privadas a prestar serviços anteriormente a cargo de entidades

públicas (por exemplo, na saúde, na educação ou no crédito). Actualmente, as novas tecnologias

permitem que os privados tomem conta de algumas actividades que, até aqui, apenas podiam ser

providas pelo sector público, dando azo a este tipo de solução. No entanto, uma vez que o

serviço privado tem associado o pagamento de tarifas, por vezes bastante pesadas e que nem

todos estão em condições de pagar, tem que se considerar a questão da equidade quando o

Estado opta por deixar de produzir determinado produto ou serviço.

Há, também, que ter em conta que o tempo de preparação do processo de privatização é

geralmente mais longo que o previsto, pelo que, as privatizações acabam por não constituir

solução para a melhoria das finanças públicas (pelo menos a curto ou médio prazos).

As privatizações podem constituir uma fonte de rendimentos importante para o Estado em

alguns países. No entanto, são lentas e constituem processos complicados, dada a fragilidade da

iniciativa privada local e a falta de investimento estrangeiro nos países mais pobres. Acabam

por ser as empresas que apresentam lucros as que são mais facilmente privatizadas.111

3.6 – O Estado e a Liberalização Económica

Conforme se pôde analisar anteriormente, o liberalismo económico faz parte do

vocabulário dos PAE e consistiu na “receita” do FMI e do Banco Mundial para muitos dos

problemas que afectavam os Estados africanos nos anos 80.

A corrupção era e continua a ser um desses problemas. A par da democratização que

promove a transparência e a responsabilização das instituições e dos políticos, a solução

proposta pelas instituições internacionais e, em particular, pelo Banco Mundial, passa pelo
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liberalismo, uma vez que a forma como o Estado é capaz de interferir no mercado é propícia a

subornos (para adquirir licenças, aprovar despesas, entrada de mercadorias). Para o FMI, uma

das formas de rent-seeking resulta da intervenção do Estado nos mercados, por exemplo, para

garantir monopólios ou para eliminar a concorrência. Por outro lado, a existência de corrupção

está ligada às restrições ao comércio, ao proteccionismo, aos subsídios, ao controlo de preços,

aos baixos salários da função pública, etc., consequências das políticas públicas.112 Segundo

Szeftel, “os proponentes da reforma estrutural ligaram corrupção a autoritarismo como

explicação dos fracassos do desenvolvimento, identificando os argumentos a favor da

democratização e boa governação, com os argumentos da liberalização.”113

No entanto, as medidas propostas têm-se mostrado pouco eficazes, quer porque os

mercados africanos, quase inexistentes nos anos 80, continuam a enfrentar um conjunto de

limitações, quer pela forma “radical” como se impuseram as políticas de liberalização,

privatização e desregulamentação, que acabou por fragilizar o próprio Estado e a sua capacidade

de controlar a corrupção, contribuindo para a criação de novas oportunidades de rent seeking.

Outra das características das economias africanas é a coexistência do sector formal, com

um sector informal (cuja actividade não é contabilizada nas estatísticas nacionais) bastante

forte. Não se tratando de um fenómeno exclusivo na África Sub-Saariana, destaca-se neste

continente, pela rápida expansão ao longo dos anos.114

Algumas das causas da prosperidade da economia informal estavam relacionadas, no

início da década de 80, com a acção do Estado. As falhas nas políticas de investimento e

industrialização, a chamada “má governação”, no que respeita, por exemplo, à excessiva

interferência nos mecanismos de mercado (preços administrativos, sobrevalorização da moeda,

restrições aduaneiras, etc.) e a própria crise contribuíram para a fragilização do sector formal a

favor das actividades informais.

                                                                                                                                                                         
111 GUILLAUMONT, 1994: 84;
112 SZEFTEL, 1998: 225;
113 SZEFTEL, 1998: 221;
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Em muitos casos, os mercados formais constituíam apenas fachadas pois, não existiam

muitos produtores dispostos a vender os seus produtos aos preços fixados administrativamente

(muito baixos em relação aos custos marginais). Os mercados informais acabavam por ser os

verdadeiros mercados, onde se transaccionavam, a preços reais, todo o tipo de bens e serviços,

não apenas à camada mais pobre, mas a toda a população, com uma relação razoável

preço/qualidade. De destacar ainda o seu papel como fonte de emprego, designadamente, dos

que migravam das zonas rurais.

Para o Banco Mundial, medidas como a liberalização e a redução do papel do Estado

poderiam contrariar a tendência para a informalização das economias africanas.

Não obstante, apesar de não se poder falar numa correlação entre países em ajustamento e

diminuição ou aumento do sector informal, referem-se, de seguida alguns factores, que estando

relacionados com os PAE e com as políticas de contracção do Estado, favoreceram o aumento

da informalização durante as décadas de 80 e 90.

Por um lado, a procura de rendimentos extra e o elevado volume de desemprego,

resultantes, por exemplo, da redução do número de funcionários públicos e do corte dos salários

reais, provocou o aumento do número daqueles que procuram rendimentos no sector informal,

reforçando a importância deste sector como empregador na economia. Por outro, o aumento dos

impostos, para além de gerar, também, uma quebra do rendimento disponível, aumenta os

custos das empresas, o que se traduz em vantagens para aquelas que se estabelecem no sector

informal, havendo muitas que acabam por se transferir.

Caracterizado por uma maior flexibilidade e considerado como uma fonte de emprego e

oportunidades, o sector informal garante, ainda hoje, a subsistência de muitos indivíduos,

aliviando as pressões de deterioração das condições de vida e, inclusive, contribuindo para a

formação dos recursos humanos.

Associados à ideia do “menos Estado” característica do paradigma dominante, as pressões

                                                                                                                                                                         
114 DIAKU, 1995: 58;
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para a redução, por vezes excessiva, dos poderes públicos têm contribuído para a criação de

instituições frágeis, que não correspondem à performance desejada e que se tornam, elas

próprias, bloqueios ao processo de desenvolvimento.

Os anos 90 reflectem uma mudança do pensamento económico em relação ao Estado por

parte das Instituições de Bretton Woods. Da “ideia teoricamente confusa do menos Estado”115

passou-se à “necessidade de uma complementaridade saudável entre o Estado e o mercado.” 116

Não basta “getting the prices right”, é preciso “get the markets right”.117 É provável que esta

tendência se reforce depois do ataque terrorista de 11 de Setembro. Do mesmo modo, são de

esperar mudanças significativas nas orientações do FMI e do Banco Mundial.

A importância do papel do Estado, o seu tamanho e capacidade, a eficiência e as boas

políticas são consideradas hoje, pelo Banco Mundial, causas do sucesso das economias

asiáticas. Partindo de condições semelhantes, em termos de rendimento per capita (um pouco

superior na Ásia) e da dimensão do sector público, mas distintas no que se refere ao tipo de

despesas públicas (em África privilegiavam-se os gastos bens e serviços), em meados da década

de 90, o rendimento da Ásia do Leste era o quíntuplo do africano e os gastos em consumo

público eram 1 vez e meia superiores em África.118 Um “governo com um papel bem mais

activo que o considerado típico pelo que ficou conhecido como o Washington Consensus”,119

com intervenção na alocação do investimento em infraestruturas, tecnologias e em educação e

com uma estratégia de liberalização económica bem definida, foi responsável pelas elevadas

taxas de poupança e de crescimento e pelo aumento de qualificações dos recursos humanos

verificados nas economias asiáticas.

                                                          
115 TORRES, 1996;
116 ESTÊVÃO, 1999;
117 STERN et all, 2000;
118 BANCO MUNDIAL, 1997:  33;
119 STIGLITZ, 1998: 1;
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No Relatório do Banco Mundial de 1997 aceita-se que o Estado é “central para o

desenvolvimento económico e social”120 e que a forma como este se estrutura na sociedade, a

sua eficácia e eficiência são aspectos fulcrais para o desenvolvimento dum país.

Só a existência de instituições democráticas fortes e, sobretudo, que funcionem, permitirá,

em interacção com o mercado, criar condições propícias ao investimento, ao crescimento e ao

desenvolvimento.

A globalização coloca novos desafios à actuação do Estado que passou a ter que intervir

em novos domínios e a modificar a sua forma de actuação tradicional. A redefinição do seu

papel, privilegiando a selectividade na intervenção pública, o respeito pelo mercado e a

revitalização das instituições públicas (luta contra a arbitrariedade e corrupção, melhoria das

competências e desempenho das instituições estatais, aproximação aos cidadãos, garantia da

participação e descentralização do poder) são elementos centrais do processo de

desenvolvimento.121

3.7 – Democracia e Viabilidade Política do Ajustamento

A forma conturbada como se processaram alguns dos processos de independência, a falta

de instituições que estimulassem a criação de Estados fortes e as marcas do colonialismo

presentes na forma de organização política e nas Constituições nacionais contribuíram para a

propagação de regimes autoritários ou de partido único, militares ou dominados por grupos

armados, em vários países da África Sub-Saariana.

No entanto, durante os anos 90, este Continente presenciou um movimento generalizado

no sentido da transição democrática. As razões são diversas: desde a queda do muro de

Berlim, dos regimes comunistas e do fim da guerra fria, ao descontentamento da população e às

pressões da comunidade internacional.

                                                          
120 BANCO MUNDIAL, 1997: 1;
121 BANCO MUNDIAL, 1997;
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As instituições internacionais, designadamente, o Banco Mundial, têm tido um papel

importante no que trata à difusão dos princípios democráticos e da boa governação,

considerando a democratização das sociedades africanas uma forma privilegiada de estimular o

processo de desenvolvimento.

No entanto, este processo não tem sido pacífico e não são poucos os casos de retrocesso.

Uma das causas prende-se com a fragilidade das instituições e a forma como foram criadas. De

facto, a  aplicação da “receita da Democracia”, entendida como a tentativa de padronizar os

sistemas e transplantar para África as características e instituições que cimentam a Democracia

ocidental, não considerando as diferenças culturais, históricas e sociais da região, tem impedido

a solidificação dos valores democráticos, provocado frustração dos cidadãos, e propiciado a

corrupção e a manipulação política.

Esta carência de enraizamento da Democracia torna constante a ameaça do retorno ao

autoritarismo e é responsável pelo culminar de muitos processos de democratização em

conflitos étnicos ou em guerras civis.

Muitos colocam a questão: “Será que a Democracia é compatível com o continente

africano, com os seus povos e culturas?” Amartya Sen descreve a Democracia como um valor

universal, acessível a todos os povos independentemente da sua história, cultura ou riqueza.122

Partindo dos pilares básicos que constituem este sistema político (direito de voto e respeito

pelos resultados eleitorais, liberdade de opinião e de expressão, inexistência de censura e polícia

política, respeito pela propriedade),123 parece ser possível a criação de um sistema forte

adaptado às características do país, com determinadas instituições e sobretudo que funcione. O

Banco Mundial escreve: “mesmo entre países com o mesmo nível de rendimento, a composição

étnica, a cultura e o sistema político dão a cada Estado um carácter único.”124

                                                          
122 SEN, 1999;
123 SEN, 1999;
124 BANCO MUNDIAL, 1997: 1;
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Um sistema político que “funcione” em África tem saber gerir factores como a fraca

identificação entre “Estado, povo e território”, fruto da criação de fronteiras artificiais que nada

tiveram a ver com as características societais das regiões e que agruparam no mesmo território

vários povos ou como a multiplicidade de partidos políticos, frequentemente resultado da

diversidade étnica, responsável por vários entraves ao processo de decisão.

E se é importante que características como a existência de vários grupos étnicos, de

culturas e mentalidades diferentes das ocidentais e de mecanismos de solidariedade muito fortes

tenham reflexo no sistema político, o mesmo se espera que aconteça aquando da formulação de

políticas económicas. Uma das críticas colocadas aos PAE resulta do facto de negligenciarem a

complexidade inerente às sociedades africanas, razão pela qual os resultados obtidos nem

sempre são os esperados. Por exemplo: numa sociedade onde as questões do género são

acentuadas, uma medida que provoque o aumento dos custos da educação pode ser responsável

pelo afastamento de muitas jovens da escola, com perdas consideráveis de bem-estar; num

contexto de multiplicidade étnica é mais provável a existência de jogos de influências que

poderá vir a condicionar as opções tomadas; numa sociedade em que impera o conceito de

“família alargada”, os efeitos do despedimento de funcionários públicos tenderão a ser

potenciados, etc...

Mas, para além das questões da diversidade étnica e cultural das sociedades africanas, há

que reforçar as dificuldades em democratizar o Estado num continente que enfrenta uma crise

económica grave, em que a maior parte das medidas propostas são contraccionistas e, por isso,

difíceis de pôr em prática quando a legitimidade dos governos depende do apoio popular.

Surge, assim, a questão da “viabilidade política do Ajustamento”. 125 Há quem constate

a existência de um ciclo político-económico: a deterioração da situação económica conduz à

tomada de medidas de estabilização impopulares, primordialmente contraccionistas e, por isso,

passíveis de causar instabilidade e conflitos (greves, manifestações, golpes de Estado,...).

                                                          
125 MORRISON, 1996;
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Perante estas reacções, os governos tomam medidas de repressão (a falta de instituições fortes,

de um sistema eleitoral funcional e de uma boa máquina administrativa faz com que a resolução

das crises em África seja mais rápida e violenta que noutras regiões, podendo culminar na queda

do governo). Como na maioria dos casos a repressão não é permanente, pouco tempo depois, os

governos acabam por tomar medidas de  “liberalização política” (abertura de escolas, libertação

de presos políticos, diminuição da censura,...), acompanhadas por políticas de alívio económico.

Há um aumento da popularidade, associado a alguma remodelação ministerial e ao fim das

medidas de estabilidade. E assim, uma vez que o problema não foi resolvido, o país volta à

situação inicial.126

É frequente que as reacções às políticas de ajustamento, diferentes segundo o tipo de

medida e os grupos atingidos, acabem por alterar o policy mix formulado inicialmente e os

próprios Programas, fazendo com que os resultados obtidos sejam muito diferentes dos

esperados.

“Economic adjustment is a politically risky venture”.127 Morrison constata a existência de

um período de 3 a 6 meses entre o anúncio de medidas de estabilização e as manifestações de

descontentamento. 128

Independentemente da gravidade dos efeitos, existem medidas mais propícias à

instabilidade e portanto com maiores custos políticos e mais difíceis de pôr em prática que

outras: por exemplo, o aumento do preço dos bens e serviços, ou o corte dos salários nominais

gera maior perturbação social que a redução do investimento público.129 “Assim, a formulação

destes [dos PAE] não pode ser um exercício puramente técnico: tem que ser enquadrada num

modelo político-económico completo.”130

                                                          
126 MORRISON et all, 1994: 177;
127 MORRISON et all, 1994: 182;
128 MORRISON, 1996;
129 MORRISON, 1996;
130 MORRISON et all, 1994: 174;
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A existência de condicionalidade (na medida em que representa o compromisso, por parte

do país, de aplicação do Programa) e o reforço da ajuda financeira quando os países enfrentam

situações de instabilidade, poderá contribuir para aliviar o ciclo político-económico do

ajustamento.131 Não obstante, a participação mais activa do governo na formulação das políticas

económicas, um limite temporal mais alargado de aplicação das medidas (para evitar o “efeito

de choque” )132 e o apoio e informação da população, poderão ser factores fundamentais, para a

aceitação dos PAE. “Participation also brings with it the commitment, and commitment brings

with it greater effort – the kind of effort that is required to make the project successful.”133 “The

key ingredients in a successful development strategy are ownership and participation. […]

Ownership is essential for successful transformation: policies that are imposed from outside

may be grudgingly accepted on a superficial basis but will rarely be implemented as intended.

But to achieve the desired ownership and transformation, the process that leads to that strategy

must be participatory.”134

                                                          
131 MORRISON et all, 1994: 187 ;
132 MORRISON, 1996;
133 STIGLITZ, 1999;
134 STIGLITZ, 1998a;
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Conclusão

Envolvendo elementos como a qualidade e acesso à educação e à saúde, a preservação do

ambiente ou a liberdade e a garantia dos direitos humanos, o Desenvolvimento é um conceito

complexo, distinto de crescimento, que ultrapassa largamente a esfera económica. Alcançá-lo

parece ser um dos grandes objectivos de todos os povos, premente sobretudo nos países pobres,

muitos dos quais situados na África a sul do Saara.

Os Programas de Ajustamento Estrutural (PAE) surgem nos anos 80, associados a uma

determinada conjuntura político-económica internacional e reúnem um conjunto de medidas

assentes sobre três pilares: equilíbrio da balança de pagamentos, crescimento económico e

ajustamento estrutural. Tendo como objectivo a resolução de problemas que, a início se

julgavam conjunturais, envolvem, sobretudo, políticas de estabilização, de curto-prazo que,

apesar de necessárias, não parecem suficientes para atingir o objectivo do desenvolvimento. O

terceiro pilar – ajustamento estrutural é o que mais se aproxima das reformas e da mudança

inerentes a este conceito. No entanto, talvez pelas influências do paradigma dominante, que de

uma certa forma procura isolar a ciência económica e “matematizar a realidade”, as medidas

propostas no quadro destes Programas baseiam-se sobretudo no contexto económico, no sentido

da liberalização e da dinamização dos mercados, negligenciando outras vertentes da sociedade

igualmente importantes quando se pensa em desenvolvimento.

Fundamentados, principalmente, nos paradigmas da “nova ortodoxia”, os PAE reúnem

um conjunto de políticas económicas, sobretudo de cariz liberal, que enfatizam o mercado como

o mais eficiente locador de recursos, a iniciativa privada, o “getting the prices right” e a

desregulação como factores de crescimento, em detrimento do Estado e da sua intervenção na

Economia.

A situação da maior parte dos países africanos no início dos anos 80, causada, em parte,

pela má aplicação de políticas económicas como a “estratégia de substituição de importações”, o

controle de preços, a valorização da taxa de câmbio ou o financiamento dos défices por emissão
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monetária, não parece levantar muitas dúvidas acerca da necessidade de uma reforma profunda.

O Estado, considerado pelos “heterodoxos” como indutor do desenvolvimento, reflectia os

custos de uma economia pouco diversificada e distorcida pelos regimes coloniais e de um

crescimento excessivo, com acentuados défices orçamentais.

A receita pública dependia, sobretudo, dos impostos alfandegários, muito sujeitos à

volatilidade dos preços das matérias-primas e com tendência a diminuir com o processo de

globalização. A despesa reflectia os défices das empresas públicas e para-estatais e o papel do

Estado como um dos grandes empregadores das economias, com a percentagem destinada ao

pagamento de salários a absorver uma boa parte dos gastos em bens e serviços, já por si

elevados.

Perante Estados que gastavam para além das suas disponibilidades, intervinham

frequentemente na economia (por vezes com medidas “menos felizes”) e eram acusados de

burocracia e corrupção, foi com um certo radicalismo que os PAE, a única solução que restava

aos países africanos face ao forte endividamento externo, se opuseram à intervenção pública,

impondo medidas como a remoção de subsídios, despedimento de funcionários públicos, cortes

salariais, privatizações, etc.

Com vista atingir o equilíbrio externo, a melhoria das finanças públicas tornou-se num

dos objectivos destes Programas. Mas apesar das dificuldades relacionadas com a falta de

estatísticas ou com a fiabilidade das mesmas, que se reflecte na segurança dos resultados, não

parece ser evidente uma melhoria significativa das contas públicas 10 anos após a adopção dos

primeiros PAE.

A receita pública tem-se mantido relativamente estável. A tributação aduaneira continua a

contribuir decisivamente para o total dos recursos, mesmo tendo sido criados novos impostos

indirectos em alguns países. Verificou-se, sobretudo, uma tendência para a redução dos

impostos directos a favor dos impostos indirectos, justificada pela necessidade de aumento da

receita, de minimização da fuga fiscal e pelos menores custos políticos de implementação deste

tipo de tributação. De assinalar as respectivas consequências ao nível da equidade, uma vez que,
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se tratam de impostos regressivos que até mesmo os mais pobres têm de pagar.

No que respeita à despesa, a evolução acabou também por não ser decisiva, verificando-se

uma quebra sobretudo nos primeiros anos da década de 80. O crescimento dos juros da dívida

tem absorvido uma boa percentagem do orçamento público, em detrimento das restantes

despesas que têm vindo a perder importância no total da despesa pública, com destaque para os

sectores sociais, com quebras consideráveis em alguns países.

As despesas militares, apesar de decrescentes, parecem ainda ser excessivas face à

escassez de recursos. Este é um campo em que as instituições internacionais poderiam exercer

uma maior pressão no sentido de reduzir e canalizar estas despesas para outros sectores, onde

esses recursos contribuíssem mais directamente para o desenvolvimento.

Os sectores sociais, designadamente, a educação e a saúde, também sofreram bastante

com a contracção orçamental, principalmente tendo em conta a forte pressão demográfica

existente em África. Em relação à educação, mais que uma quebra no orçamento, o principal

problema parece ser a redução drástica da qualidade de ensino, com o crescimento do número

de alunos por turma, a desmotivação dos professores e a falta de material escolar. Na saúde, a

melhoria dos indicadores sociais está relacionada sobretudo com medidas baratas, mas bastante

eficazes, como as campanhas de imunização. Parece ter havido uma quebra no orçamento

superior à que existiu para a Educação, compensada em parte pela ajuda externa. As medidas de

rigor orçamental que poderiam contribuir para uma afectação mais eficiente dos recursos e

poderiam gerar ganhos significativos ao nível do bem-estar, acabaram por ser condicionadas

pelo peso dos lobbies.

Também os investimentos económicos em infraestruturas diminuíram, uma vez são os

que mais facilmente podem ser cortados sem grandes custos políticos, mesmo que tal envolva

consequências nefastas para o processo de desenvolvimento.

Parece assim evidente, que num contexto de contenção orçamental, se não houver uma

preocupação no sentido de proteger os investimentos em educação, saúde ou infraestruturas,

estes tendam a diminuir, quer em quantidade e quer em qualidade, com consequências graves
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sobre o bem-estar das populações e sobre o próprio processo de desenvolvimento. E o que

ressalta da análise dos primeiros anos do ajustamento é uma certa passividade por parte das

instituições de Bretton Woods perante estas questões.

Paralelamente, o facto de não se considerarem os factores “não económicos” na

formulação das políticas e de se tender a negligenciar os efeitos sociais, políticos, culturais e

ambientais das mesmas, acabou por limitar o sucesso dos PAE e das políticas a eles inerentes e

constituir uma fonte de críticas a este tipo de intervenção. E basta analisar algumas das medidas

de ajustamento, neste caso, as que se relacionam com o papel do Estado, para concluir que os

seus efeitos não se esgotam na esfera económica e que o facto dos mesmos não terem sido

equacionados aquando da formulação do policy mix, acabou por pôr em causa os respectivos

resultados.

Assim, com vista a minimizar a despesa, foi recomendado o pagamento de taxas de

utilização dos serviços públicos, uma medida geradora de efeitos sobre a equidade, uma vez que

tende a originar uma redução da procura, principalmente junto das classes mais pobres. Tirando

algumas excepções, a contribuição desta fonte de receita parece estar longe de ser determinante.

A redução dos subsídios gerais e a definição de grupos-alvo permitiria diminuir os gastos,

visto que se deixaria de apoiar uma percentagem da população que não necessitaria deles. No

entanto, há que ter em conta que ao definir o grupo de beneficiários, se deixam de fora muitos

dos mais necessitados, acabando por degradar o nível de vida das populações.

A redução do número de funcionários públicos permitiria diminuir o peso dos salários na

despesa pública e aumentar a produtividade. Esta medida teve sucesso limitado, não só pelo

poder reivindicativo desta classe, mas também, pelos elevados custos sociais do despedimento

em massa, em países onde impera o conceito de família alargada e onde não existe um sistema

de Segurança Social que assegure a subsistência. No entanto, registou-se ao longo do período

considerado, uma quebra dos salários reais com consequências sobre o nível de vida das

famílias, sobre a motivação dos funcionários e responsável pela fuga de qualificações para

outros sectores da economia.
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A privatização das empresas públicas seria uma das formas de minimizar o reflexo dos

défices consecutivos do sector empresarial do Estado no orçamento público. No entanto, trata-se

de um processo moroso que levanta um conjunto de questões, nomeadamente no que respeita à

capacidade do sector privado africano de substituir o Estado. Há, ainda, que referir a dificuldade

em vender as empresas deficitárias, sendo as que apresentam lucros, as mais facilmente

privatizadas.

A corrupção continua ainda a ser um dos problemas do Estado africano e um entrave ao

desenvolvimento. As soluções propostas pelo Banco Mundial passam sobretudo pela

liberalização no sentido de uma menor intervenção pública na economia, o que parece ser

insuficiente para resolver esta questão, muito ligada à fraqueza das instituições.

Outra das características da sociedade africana, refere-se à coexistência de um sector

informal forte a par do sector formal. O processo de ajustamento, apesar de tender a contrair os

poderes públicos, responsáveis pelo crescimento deste sector, acabou por contribuir directa ou

indirectamente para o seu desenvolvimento, como um dos receptores do emprego na economia e

uma das fontes de compensação pela quebra dos salários reais.

A par das consequências dos Programas, o facto de não se considerarem as características

dos Estados e das recentes democracias africanas acabou por inviabilizar muitas das medidas

propostas, rapidamente alteradas perante o surgimento de instabilidade e contestação social.

A sucessão dos PAE ao longo dos anos acentua a responsabilidade das instituições de

Bretton Woods em direccionar a sua actuação para o desenvolvimento, através da

condicionalidade imposta e da sua influência sobre o policy mix, e principalmente, em

considerar os efeitos das políticas propostas.

A visão negativa do papel do Estado contribuiu para a fragilização de uma instituição que

já por si, enfrentava algumas dificuldades. Hoje, um dos factores considerados cruciais para que

exista desenvolvimento é a existência de instituições fortes e de um Estado eficaz e eficiente,

que num contexto de “boa governação”, invista nas capacidades humanas e promova as

reformas necessárias ao desenvolvimento. Depois de vários anos de ajustamento estrutural, as
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instituições de Bretton Woods reconhecem a necessidade de apostar na “boa governação”,

assumindo que uma das causas do fracasso de algumas políticas resultou da falta de um Estado

e de instituições fortes.

Desde os primeiros Programas e após a constatação de efeitos menos positivos sobre o

bem-estar das populações, tem-se verificado uma maior abertura no discurso do FMI e do

Banco Mundial, que passou a incluir temas como o fortalecimento das instituições, a redução da

pobreza ou o crescimento sustentável. No entanto, há quem fale em ir mais além, uma vez que

não basta ir “juntando peças” aos PAE actuais, é preciso partir para a reformulação dos mesmos,

pegando nos antigos e nos novos objectivos e hierarquizando-os de forma a criar uma estratégia

de desenvolvimento consistente e bem articulada, que consiga tirar partido do que há de melhor

nas actuações do Estado e do Mercado.
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ANEXO I

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Benin
Burkina Faso
Burundi
Camarões
República Centro-Africana
Chade
Congo
Costa do Marfim
Guiné Equatorial
Gabão
Gambia
Gana
Guiné
Guiné-Bissau
Quénia
Madagáscar
Malawi
Mali
Mauritânia
Maurícias
Moçambique
Niger
Nigéria
São Tomé
Senegal
Serra Leoa
Somália
Sudão
Tanzânia
Togo
Uganda
Zaire
Zambia
Zimbabué

Fonte: STEWART, 1995: 140;

Países da África Sub-Saariana com Programas de 
Ajustamento/Estabilização na década de 80

(Anos de adopção dos empréstimos - FMI e/ou Banco Mundial)



ANEXO II

1981 1990 Var. 1981 1990 Var. 1981 1990 Var
Países em ajustamento intensivo          
Gana 10,10 14,00 3,90 4,20 13,90 9,70 -5,90 0,40 6,30
Quénia 28,40 31,40 3,00 23,10 22,60 -0,50 -5,30 -6,80 -1,50
Malawi 35,30 29,20 -6,10 19,50 23,70 4,20 -15,80 -1,90 13,90
Mauritânia 40,1a 33,50 -6,60 34,80a 21,80 -13,00 -5,30a 4,20 9,50
Maurícias 27,4a 24,20 -3,20 17,00a 24,20 7,20 -10,40a -0,50 9,90
Nigéria 13,1a 27,70 14,60 11,50a 15,70 4,20 -1,60a -10,50c -8,90
Tanzânia 33,00 20,90b -12,10 19,60 16,00b -3,60 -13,40 -4,90b 8,50
Togo 35,30 32,50 -2,80 34,80 30,20 -4,60 -0,50 -2,60 -2,10
Zambia 39,80 21,90 -17,90 25,10 11,10 -14,00 -14,00 -5,00 9,00
Outros países em ajustamento
Burkina Faso 14,5a 16,30b 1,80 14,00a 15,30b 1,30 -0,30a 1,60b 1,90
Gabão 41,1a 45,90b 4,80 48,00a 46,00b -2,00 6,90 0,10b -6,80
Mali 25,90 28,90 3,00 14,40 18,90 4,50 -5,60 -4,60 1,00
Serra Leoa 27,20 11,10 -16,10 16,80 8,80 -8,00 -9,20 -1,40 7,80
Zaire 33,80 13,00 -20,80 21,50 12,00 -9,50 -5,90 1,90 7,80
Zimbabué 31,30 40,50 9,20 26,30 35,60 9,30 -7,30 -7,10 0,20
Outros países           

Botswana 40a 42,20 2,20 40,00a 60,90 20,90 0,00a 18,70 18,70
Camarões 21,60 22,30 0,70 18,30 17,70 -0,60 -3,40 -3,50 -0,10
Libéria 33,70 25,70b -8,00 22,70 17,80 -4,90 -11,50 -7,90b 3,60
Suazilândia 28,2a 24,90b -3,30 34,80a 26,70b -8,10 6,60a 1,80b -4,80

         
Países em ajustamento (total) 29,20 25,73 -3,47 22,04 20,79 -1,25 -6,37 -2,56 3,81
Países em ajustamento intensivo 32,81 29,41 -3,40 23,70 22,40 -1,30 -9,11 -3,45 5,66
Outros países em ajustamento 29,25 25,10 -4,15 23,50 22,12 -1,38 -3,78 -1,80 1,98
Outros 33,90 29,63 -4,27 28,95 30,78 1,83 -2,08 2,35 4,43
Todos os países 30,19 26,55 -3,64 23,49 22,89 -0,60 -5,47 -1,53 3,94
(a) Dados de 1980

(b) Dados de 1987

('c) Dados de 1989

Fonte: STEWART, 1995:156

Rácio da receitas = Receita/PNB

Rácio da despesa = Despesa/PNB

Défice Orçamental = (Receita-Despesa)/PNB

Alterações fiscais em Países Africanos 1981 - 1990

Rácio da despesa Rácio da receita Défice orçamental



ANEXO III

1981 1990 Var. 1981 1990 Var. 1981 1990 Var 1980 1990 Var. 1980 1990 Var. 1980 1990 Var.
Botswana 33 17 -16 0 0 0 1 4 3 39 12 -27 0 0 0 27 67 40

Burundi ** 19 22 3 1 8 7 25 45 20 40 16 -24 8 2 -6 6 7 1

Camarões ** 22 17 -5 8 0 -8 18 25 7 38 28 -10 5 3 -2 8 27 19

Rep. Dem Congo 30 25 -5 2 0 -2 12 18 6 38 28 -10 5 9 4 12 20 8

Rep. Congo** 49 9 -40 4 0 -4 8 5 -3 13 9 -4 3 0 -3 24 77 53

Costa do Marfim** 13 20 7 6 6 0 25 17 -8 43 50 7 6 3 -3 8 4 -4

Quénia** 29 34 5 0 0 0 39 37 -2 19 15 -4 1 1 0 13 14 1

Lesoto 13 15 2 0 0 0 10 12 2 61 52 -9 2 0 -2 14 21 7

Madagáscar** 17 18 1 11 0 -11 39 24 -15 28 53 25 3 2 -1 2 2 0

Maurícias** 15 13 -2 0 5 5 17 29 12 52 30 -22 4 6 2 12 17 5

Serra Leoa** 22 17 -5 0 0 0 16 33 17 50 46 -4 2 0 -2 10 3 -7

Zimbabué** 46 43 -3 0 0 0 28 24 -4 4 20 16 1 2 1 20 10 -10
 As componentes podem não somar 100% devido a ajustamentos à receita total
** Países em ajustamento
Fonte: BANCO MUNDIAL, 2000: Table 4.15;

Repartição da receita pública em países da África Sub-Saariana
 (% do total da receita corrente)

Outras receitas
Impostos sobre o 

rendimento, lucro  e 
ganhos de capital

Segurança Social Impostos sobre bens e 
serviços

Impostos sobre o 
comércio externo Outros impostos



ANEXO IV

1981 1990 Var. 1981 1990 Var. 1981 1990 Var 1980 1990 Var. 1980 1990 Var.
Botswana 47 48 1 29 25 -4 2 2 0 19 31 12 32 19 -13
Burundi ** 39 53 14 25 30 5 2 8 6 7 11 4 46 15 -31
Camarões ** 55 53 -2 32 37 5 1 23 22 11 13 2 33 8 -25
Rep. Dem Congo 65 94 29 42 54 12 8 0 -8 8 1 -7 20 5 -15
Costa do Marfim** 39 46 7 28 26 -2 8 20 12 13 9 -4 28 25 -3
Quénia** 57 45 -12 27 28 1 7 26 19 13 18 5 23 12 -11
Lesoto 50 51 1 34 31 -3 10 4 -6 13 9 -4 27 37 10
Maurícias** 42 45 3 32 34 2 14 11 -3 28 28 0 17 16 -1

Zimbabué** 56 48 -8 31 36 5 7 20 13 32 26 -6 5 6 1

 As componentes podem não somar 100% devido a ajustamentos à despesa total

* Estão incluídos nos Bens e Serviços

** Países em ajustamento na década de 80

Fonte: BANCO MUNDIAL, 2000: Table 4.14;

Repartição da despesa pública em países da África Sub-Saariana

Despesas de capitalBens e serviços Salários e remunerações* Juros Subsídios e transferências 

(% do total da despesa)



ANEXO V

1985 1995 Var. 1985 1995 Var.

Países em ajustamento (anos 80)    
Burkina Faso 1,90 2,90 1,00 18,70 12,00 -6,70
Camarões 1,90 1,90 0,00 8,30 10,20 1,90
Costa do Marfim 1,20 1,10 -0,10 ... 4,20 ...
Gabão 2,80 2,60 -0,20 6,60 9,60 3,00
Madagáscar 1,90 0,90 -1,00 8,00 5,00 -3,00
Malawi 2,00 1,60 -0,40 5,80 3,50 -2,30
Mauritânia 6,90 3,20 -3,70 25,00 9,30 -15,70
Maurícias 0,20 0,40 0,20 0,80 1,60 0,80
Niger 0,80 1,20 0,40 5,00 7,90 2,90
Nigéria 1,50 0,80 -0,70 9,40 3,50 -5,90
Quénia 2,30 2,30 0,00 8,40 6,20 -2,20
Serra Leoa 0,80 6,10 5,30 5,00 28,90 23,90
Tanzânia 3,80 1,80 -2,00 12,80 8,40 -4,40
Togo 2,60 2,30 -0,30 6,90 10,20 3,30
Uganda 2,00 2,30 0,30 15,60 13,30 -2,30
Zimbabué 5,70 4,00 -1,70 14,40 10,50 -3,90

  
Outros países     
Botswana 2,50 5,30 2,80 5,80 12,70 6,90
Etiópia 6,70 2,20 -4,50 28,90 9,20 -19,70
Ruanda 1,70 5,20 3,50 9,40 23,30 13,90

Fonte: BANCO MUNDIAL, 1998: Table 5.7;

Despesas militares e comércio de armas

% do PNB % da despesa pública

Evolução das despesas militares em países da                        
África Sub-Saariana



ANEXO VI

1981 1990 Var. 1981 1990 Var.
Países em ajustamento intensivo
Gana * 2,90 4,86 1,96 29,00 34,70 5,70 129
Quénia 8,10 7,91 -0,19 28,40 25,20 -3,20 107
Malawi 5,80 4,73 -1,07 16,30 16,20 -0,10 73
Maurícias 5,00 5,59 0,59 25,10 23,00 -2,10 144
Nigéria * 1,60 1,00 -0,60 7,00 3,60 -3,40 112
Tanzânia 5,90 2,93 -2,97 25,90 14,00 -11,90 53
Togo 9,50 8,16 -1,34 29,00 25,10 -3,90 80
Zambia 7,20 3,50 -3,70 18,00 16,00 -2,00 40
Outros países em ajustamento
Burkina Faso 3,60 2,15 -1,45 22,30 19,20 -3,10 80
Mali ** 4,90 3,21 -1,69 18,80 11,10 -7,70 128
Serra Leoa 5,80 1,55 -4,25 13,70 14,00 0,30 32
Zaire * 6,59 0,27 -6,32 19,50 2,10 -17,40 27
Zimbabué 7,70 12,56 4,86 26,40 31,00 4,60 118
Outros países
Botswana 11,04 10,55 -0,49 27,60 25,00 -2,60 259
Camarões 3,44 3,96 0,52 10,20 15,40 5,20 85
Libéria 7,95 4,37 -3,58 23,60 17,00 -6,60 52
Suazilândia 8,97 8,52 -0,45 31,80 34,20 2,40 93

       
Países em ajustamento (total) 5,74 4,49 -1,25 21,49 17,00 -4,49 86
Países em ajustamento intensivo 5,75 4,83 -0,92 22,34 19,73 -2,61 92
Outros países em ajustamento 5,72 3,95 -1,77 20,14 15,48 -4,66 77
Outros 7,85 6,85 -1,00 23,30 17,73 -5,57 122
Todos os países 6,23 5,05 -1,18 21,92 17,01 -4,91 90
Fonte: STEWART, 1995: 158;
* valores de 1982 em vez de 1981

 Despesa pública em sectores sociais na África Sub-Saariana (%)

Em percentagem do 
PNB

Em percentagem da 
despesa pública

Indice da 
despesa social 

per capita 
(1981=100)



ANEXO VII

1980 1996 Var.
Botswana 6 10,4 4,4
Burkina Faso 2,2 1,5 -0,7
Burundi 3,4 3,1 -0,3
Camarões 3,6 2,9 -0,7
Rep. Congo 7 6,2 -0,8
Costa do Marfim 7,2 5 -2,2
Etiópia 3,1 4 0,9
Gabão 2,7 2,8 0,1
Gâmbia 3,3 6 2,7
Quénia * 6,6 6,8 0,2
Lesoto 5,1 7 1,9
Madagáscar 4,4 1,9 -2,5
Malawi * 3,4 5,5 2,1
Mali 3,7 2,2 -1,5
Maurícias * 5,3 4,3 -1
Nigéria * 6,4 0,9 -5,5
Togo * 5,6 4,7 -0,9
Zâmbia * 4,5 2,2 -2,3
Zimbabué 6,6 8,3 1,7
África Sub-Saariana 4,1 4,3 0,2
* Países em Ajustamento Intensivo
Fonte: BANCO MUNDIAL, 1999: Table 2.9;

Despesa pública em Educação          
(% do PNB)



ANEXO VIII

1980 1996 Var. 1980 1996 Var. 1980 1996 Var.
Benin 67 78 11 16 17 1 1 3 2
Botswana 91 108 17 19 65 46 1 6 5
Burkina Faso 18 40 22 3 8 5 0 1 1
Burundi 26 51 25 3 7 4 1 1 0
Camarões 98 89 -9 18 27 9 2 4 2
Rep. Dem. Congo 92 72 -20 24 26 2 1 2 1
Rep. Congo 141 114 -27 74 53 -21 5 8 3
Costa do Marfim 75 71 -4 19 24 5 3 5 2
Etiópia 37 38 1 9 12 3 0 1 1
Guiné 36 48 12 17 12 -5 5 1 -4
Quénia 115 85 -30 20 24 4 1 2 1
Lesoto 104 108 4 18 31 13 1 2 1
Malawi 60 89 29 5 17 12 1 1 0
Mali 26 45 19 8 10 2 1 1 0
Mauritânia 37 79 42 11 16 5 1 4 3
Maurícias 93 107 14 50 65 15 1 7 6
Niger 25 29 4 5 7 2 0 1 1
Senegal 46 68 22 11 16 5 3 3 0
Sudão 50 51 1 16 21 5 2 4 2
Tanzânia 93 66 -27 3 5 2 0 1 1
Togo 118 120 2 33 27 -6 2 4 2
Uganda 50 74 24 5 12 7 1 2 1
Zâmbia 90 89 -1 16 27 11 2 3 1
Zimbabué 85 113 28 8 49 41 1 7 6
África Sub-Saariana 78 77 -1 15 27 12 1 3 2

Fonte: BANCO MUNDIAL, 1999: Table 2.10;

*Proporção dos estudantes, independentemente da idade, face ao grupo etário relevante no dado nível de
educação.

Rácio Bruto de Escolarização por nível de ensino

Primário Secundário Terciário
% do grupo etário relevante



ANEXO IX

1980 1996 Var.
Burkina Faso 23,1 21,2 -1,9
Rep. Congo 10,1 19,1 9
Costa do Marfim 22,7 16,9 -5,8
Etiópia 17,7 34 16,3
Gâmbia 19,4 14,5 -4,9
Quénia * 15,7 17 1,3
Lesoto 8,6 16,2 7,6
Madagáscar 9,2 5,1 -4,1
Malawi * 7,6 9 1,4
Mali 31,7 15,4 -16,3
Mauritânia * 30,5 11,2 -19,3
Maurícias * 15,8 9,8 -6
Senegal 24,6 10,6 -14
Togo * 8,3 7,8 -0,5
Zâmbia * 10,6 5,1 -5,5
Zimbabué 24,3 20,2 -4,1
* Países em Ajustamento Intensivo
Fonte: BANCO MUNDIAL, 1999: Table 2.9;

Despesa por estudante no ensino primário 
(em % do PNB per capita)



ANEXO X

1980 1990 Var. 1980 1990 Var.
Angola 41 46 5 153 129 -24
Benin 47 51 4 124 111 -13
Botswana 60 68 8 63 37 -26
Burkina Faso 44 48 4 154 133 -21
Burundi 45 50 5 114 68 -46
Camarões 53 57 4 106 88 -18
Cabo Verde 62 67 5 59 40 -19
Rep. Centro-Africana 47 51 4 117 98 -19
Chade 42 47 5 147 125 -22
Comoros 51 55 4 113 92 -21
Rep. Congo 50 54 4 124 113 -11
Costa do Marfim 49 53 4 109 91 -18
Etiópia 43 48 5 155 131 -24
Gabão 48 53 5 116 96 -20
Gambia 40 44 4 159 136 -23
Gana 52 55 3 100 84 -16
Guiné 40 43 3 161 138 -23
Guiné-Bissau 37 40 3 168 145 -23
Quénia 55 59 4 83 66 -17
Lesoto 52 57 5 116 93 -23
Libéria 51 54 3 159 135 -24
Madagáscar 50 51 1 138 116 -22
Malawi 44 48 4 169 146 -23
Mali 44 48 4 184 166 -18
Mauritânia 43 47 4 142 121 -21
Maurícias 66 70 4 32 20 -12
Moçambique 45 49 4 156 135 -21
Namíbia 53 58 5 120 99 -21
Niger 42 46 4 150 128 -22
Nigéria 48 52 4 118 98 -20
Ruanda 46 49 3 135 116 -19
S. Tomé e Príncipe - 66  83 69 -14
Senegal 45 48 3 103 80 -23
Seychelles - 71  - 17 -
Serra Leoa 38 42 4 171 146 -25
Somália 44 48 4 145 126 -19
Sudão 47 51 4 123 102 -21
Suazilândia 52 57 5 133 112 -21
Tanzânia 47 50 3 122 110 -12
Togo 49 54 5 110 88 -22
Uganda 46 49 3 113 96 -17
Zaire 49 53 4 111 91 -20
Zâmbia 50 54 4 90 74 -16
Zimbabué 55 64 9 82 42 -40
Fonte: PIO, 1994: 309 

Esperança média de 
vida à nascença

Mortalidade infantil 
(por mil)

Esperança média de vida e da mortalidade infantil em 
países da África Sub-Saariana



ANEXO XI

Elevadas Médias Baixas
  Privadas 19 7 4
  Públicas 40 6 2
  Doadores 9 3 2
  Total 68 16 8

Fonte: BANCO MUNDIAL, 1994: 163;

Nota: Países cujas despesas são de nível elevado: Botswana, Lesoto,
Suazilândia e Zimbabué. Países cujas despesas são de nível intermédio:
Burundi, Camarões, Gana, Quénia, Libéria, Malawi, Niger, Ruanda,
Senagal e Zâmbia. Países cujas despesas são de nível baixo: Burkina
Faso, Etiópia, Mali, Nigéria, Serra Leoa, Somália, Uganda e Zaire.

Distribuição das despesas em saúde por fonte de 
financiamento  

Países africanos seleccionados e agrupados em 
função do nível relativo das despesas de saúde, 

1990 
Despesas per capita   

(dólares EUA)



ANEXO XII

Ajuda per capita
Benin 7
Burkina Faso 4,7
Burundi 2,8
Camarões 3,3
Chade 5,8
Costa do Marfim 0,9
Etiópia 0,8
Gana 1,9
Guiné 3,5
Madagáscar 1,5
Malawi 2,5
Mali 4,3
Moçambique 2,9
Níger 5,6
Nigéria 0,6
Quénia 3,5
República Centro-Africana 6,5
Ruanda 4,1
Senagal 4,9
Serra Leoa 1,7
Somália 3,5
Sudão 1,5
Tanzânia 2,1
Togo 3,9
Uganda 2,8
Zaire 1,3
Zâmbia 0,7
Zimbabué 4,2

Média ponderada da população 2,5
Fonte: BANCO MUNDIAL, 1994: 179;

   (dólares EUA)

Ajuda externa ao sector da saúde em 1990
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