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Prefácio
A estratégia internacional para o combate à pobreza incluída nas Metas de

Desenvolvimento do Milênio (MDGs) por ocasião da Cúpula do Milênio das Nações Unidas
em setembro de 2000, originou-se na adoção, em maio de 1996, de uma série de metas pela
Comissão de Assistência ao Desenvolvimento (DAC) da OCDE para o ano de 2015. Estes
objetivos são dirigidos principalmente ao esforço para melhorar o desenvolvimento social em
todo o mundo, respeitando o ambiente. Da mesma maneira, a Lei para o Crescimento e
Oportunidades da África, uma lei recentemente aprovada nos Estados Unidos, começou como
uma resolução para a África adotada pelo Congresso cinco anos antes. Tanto as metas do DAC
(publicadas em Shaping the 21st Century: the Contribution of Development Cooperation) e as
resoluções dos EUA influenciaram este projeto do Centro de Desenvolvimento da OCDE. Este
projeto, lançado em 1997 e dirigido pelo Professor Jean-Claude Berthélemy, procurou
identificar condições para a arrancada econômica da África.

Em meados dos anos 90, a África mostrou sinais de desenvolvimento tanto econômico
como político. Entretanto, ainda não está clara a sustentabilidade destes progressos. A despeito
de tais incertezas, nós não poderíamos esperar os acontecimentos para revelar quem estaria
certo, os otimistas ou os pessimistas. Ao invés disto, seria necessário determinar quais as
evoluções recentes nas econômicas africanas que conduziriam ao substancial desenvolvimento
econômico e social através do tempo. Levando-se em conta que eventos inesperados poderia
influenciar periodicamente os resultados, o que era necessário era um panorama de longo
prazo que poderia identificar as condições para a emergência de certos países africanos.

O projeto África Emergente do Centro de Desenvolvimento da OCDE, tomou como
hipótese básica o fato de que não poderá existir redução real da pobreza sem uma arrancada
econômica. O objetivo foi então o de determinar quais os fatores que poderiam influenciar o
crescimento de longo prazo. A experiência do Japão, seguida nos anos 60 pela Coréia, Taiwan
(Formosa) e outras economias dinâmicas do sudeste asiático, mostraram que, mesmo em
situações de extrema pobreza, pode haver crescimento econômico e redução da pobreza, se
forem colocadas em prática as políticas econômicas apropriadas.

A despeito disto, este processo não é uniforme nem entre as regiões, nem
internacionalmente. Existem sempre os países que lideram e outros que seguem. Os países que
foram mais longe no processo de reformas econômicas e política  podem ser considerados
como os que possuem as melhores chances de arrancada econômica no médio prazo. Eles são
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também os lugares onde a assistência ao desenvolvimento tem as melhores chances de ter um
impacto positivo no crescimento e na redução da pobreza.

A assistência aos países que mais se destacaram no processo de reformas, deve servir
como um incentivo para que outros países acelerem seu ritmo de reformas. O exame da África
"emergente" é baseado na convicção de que estes sucessos iniciais podem criar um efeito
amadurecedor no nível regional e estimular a arrancada em um número significante de outros
países Africanos em linha com os objetivos do DAC.

As Metas do Milênio, juntamente com outras estratégias para a África adotadas pelo G-8,
os maiores países africanos e as instituições de Bretton Woods, revelam que o Centro de
Desenvolvimento da OCDE estava certo ao começar este projeto cinco anos atrás, a despeito
das dificuldades encontradas. Neste contexto eu gostaria de agradecer os governos da Bélgica
e da Suíça que forneceram o apoio intelectual e financeiro que permitiu a conclusão do
projeto. Eu gostaria de agradecer particularmente ao Sr. Paul Frix, Representante Adjunto
Permanente da Delegação da Bélgica junto a OCDE e Sr. Henri-Philippe Cart, Diretor Geral
Assistente da Agência Suíça para a Cooperação e Desenvolvimento (SDC), Ministério de
Relações Exteriores. O sucesso do workshop realizado em Genebra em outubro de 2000, em
colaboração com o Instituto Superior de Estudos Internacionais, no qual o Professor Jean-
Claude Berthélemy apresentou os principais resultados do projeto, levou-nos a crer que este
livro será bastante útil para aqueles interessados no desenvolvimento africano.

Além de suas outras responsabilidades no governo francês, Jean-Claude Berthélemy
dirigiu este projeto e escreveu Parte Um e Parte Dois com Ludvig Söderling, da secção
africana do Fundo Monetário Internacional, como co-autor, o qual também contribuiu para o
estudo de caso de Gana. Jean-Michel Salmon escreveu a Parte Três na primavera de 2001.
Henri-Bernard Solignac Lecomte foi o responsável pelo Sumário de Conclusão e repartiu as
responsabilidades editoriais. Eu gostaria de agradecer a todos, bem como assumir minha
responsabilidade pessoal pela coordenação final das várias contribuições do livro.

*    *    *

Este trabalho é organizado da seguinte maneira: A Parte Um cobre os cenários de
crescimento sob uma perspectiva pan-africana. O Capítulo 1 trata da questão de crescimento
renovado nos anos 90, enquanto o Capítulo 2 analisa os fatores por detrás da arrancada
econômica da África, enfatizando os dois principais determinantes de mudanças estruturais na
produção: a realocação da mão de obra rural e a diversificação da produção. Ambos afetam a
função de produção e são novamente tratados no anexo do Capítulo 2, o qual constitui a parte
essencial deste trabalho. A Parte Dois observa os principais fatores de crescimento em seis
países africanos emergentes. Os Capítulos 3 e 4 tratam da acumulação do capital físico e
humano, respectivamente, e o Capítulo 5 trata do desempenho exportador.

A Parte Três contém seis estudos de caso, enfocando a economia política do processo de
reforma. O Capítulo 6 apresenta uma síntese geral, enquanto que os Capítulos 7 a 12
descrevem as situações de Burkina Fasso, Costa do Marfim, Gana, Mali, Uganda e Tanzânia.
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Estes estudos de casos, citados na bibliografia, foram completados por Ame Bigsten (Uganda),
Gerard Chambas (Burkina Fasso e Mali), Denis Cogneau (Costa do Marfim), Jean-Louis
Combes (Burkina Fasso e Mali), Anders Danielson (Tanzânia), Patrick Guillaumont (Burkina
Fasso e Mali), Sylviane Guillaumont-Jeanneney (Burkina Fasso e Mali), Clark Leith (Gana),
Sandrine Mesplé-Somps (Costa do Marfim), Steve-Kayizzi-Mugerwa (Uganda), e Bertrand
Laporte (Burkina Fasso e Mali). A República Democrática do Congo era parte inicial deste
estudo, mas foi retirada em virtude do conflito atual, que deixa dúvidas sobre suas
perspectivas de crescimento. Assim, a contribuição de Joseph Maton, Koen Schoors e
Annelies Van Bauwel não foi incluída.

O Sumário de Conclusão aborda as principais implicações da economia política e
mudança institucional para a África emergente. Inicia pela colocação da questão se a África
difere ou não de outros continentes em termos de seu crescimento econômico após sua
independência. Quando examinada no contexto dos três pilares de crescimento, o crescimento
sustentável alcançável através de mudança estrutural - acumulação de capital, ganhos de
produtividades e reforma institucional - muitos países africanos aparentam ter acumulado
acumulação sem produtividade, e desta forma não alcançaram crescimento sustentado. Este
fato nos permite entender as perspectivas para as próximas décadas e em particular os períodos
alternados de "pessimismo" e esperança para um "renascimento” africano. Finalmente, os
cenários de crescimento para 2020 apresentados no capítulo 2, são sumarizados antes das
implicações de política econômica e mudanças institucionais para países africanos e para
doadores.

O que os países africanos podem fazer para si próprios é estimular investimento em um
modo sustentável, melhorar a produtividade dos fatores, promover mudanças estruturais,
aumentar a abertura dos mercados e melhorar o desempenho exportador (levando em conta
que imitação se iguala à inovação) e finalmente implementar as reformas políticas necessárias
para uma transformação estrutural sustentável. Os doadores, por outro lado, deveriam
considerar uma recalibração e redirecionamento da assistência, aumentando a capacidade dos
países africanos em repartir os benefícios da globalização e continuar o processo de
liberalização comercial.

*    *    *

Os estudos de caso incluídos aqui foram avaliados pela Comissão de Planejamento de
Projetos (que se reuniu em julho de 1998 e fevereiro de 1999) e foram concluídos no relatório
síntese que foi objeto de várias apresentações; os cenários de crescimento para 2020 foram
publicados durante as conclusões do Primeiro Fórum Internacional de Perspectivas Africanas,
organizado pelo Centro de Desenvolvimento da OCDE e o Banco Africano de
Desenvolvimento, e realizado pelo Ministério de Finanças da França em fevereiro de 2000.
Além do workshop de Genebra já mencionado anteriormente, outras apresentações deste
trabalho foram feitas em outubro de 2000 e em maio de 21001 no Ministério das Relações
Exteriores da França; em dezembro de 2001 em Nairóbi com o Consórcio Africano de
Pesquisa Econômica; em março de 2001 no FMI e no Centro de Estudos Africanos em Oxford,
bem como as Universidades de Clermont-Ferrand e Dacar.
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Por ocasião de minha chegada, os estudos de caso e o relatório de síntese foram
disponibilizados no website do Centro de Desenvolvimento para comentários adicionais. Os
autores responsáveis para Burkina Fasso, Costa do Marfim, Gana e Mali publicaram seus
estudos separadamente. O estudo de caso da República Democrática do Congo pelo Professor
Joseph Maton aparecerá como Technical Paper no. 178. Vários estudos temáticos de pontos
particulares completados durante este projeto são listados na Seção 1 da Bibliografia. Eles
incluem a Iniciativa para Países Pobres Altamente Endividados (Technical Paper no. 163), a
reforma do setor financeiro, a política comercial e de trocas, o papel da liberalização do
comércio no crescimento, o impacto de política macroeconômica no crescimento (Technical
Paper no. 150) a os fatores de crescimento (Technical Paper no. 145).

O projeto foi beneficiado, em cada estágio de seu desenvolvimento, da troca de diferentes
pontos de vista de um grande grupo de pessoas tanto dentro como fora da OCDE e todos estes
comentários tiveram uma influência no trabalho final. Eu gostaria de agradecer em especial
pelas suas contribuições: Orlando Abreu, Patrick Asea, Dominique Bocquet, Kwezi Botchway,
François Bourguignon, Bruno Cabrillac, Richard Carey, Bernard Chane-Kune, Jean-Pierre
Cling, Jean-Marie Cour, Jacqueline Damon, Sébastien Dessus, Shanta Devarajan, Augustin
Fosu, Andrea Goldstein, Jan Gunning, Ulrich Hiemenz, Mohamad Hussein, Anne Joseph,
Mustapha Kassé, Tony Killick, Michael Klein, Peter Landymore, Jacques Loup, Claude
Maerten, Allechi M'Bet, Katharina Michaelowa, Christian Morrisson, David O'Connor,
Temitope Oshikoya, Ademola Oyejide, Sheila Page, Christiane Richaud, Louk de la Rive Box,
Amos Tincani, Aristomène Varoudakis e Alain Viry.

Este trabalho demonstra que, mesmo se o otimismo que caracterizou 1996-97 tenha sido
atenuado, a África continua a ter um potencial para emergência. É ainda possível esperar que
os sucessos observados em Botsuana e Maurício podem ser alcançados em outros países
africanos.

A despeito desta heterogeneidade, evidente nas três partes do livro, a África almeja um
desenvolvimento unitário. A despeito das diversas estratégias para a África adotadas pelo G-8
e pelas instituições de Bretton Woods, os recursos necessários para o desenvolvimento
requerem a busca de reformas liberais e acima de tudo de melhorias na governabilidade e nas
estruturas institucionais. Sem estas, existe um risco substancial que os maiores ativos da
África possam ser desperdiçados pela corrupção. É somente através destas reformas que a
África poderá atrair o investimento estrangeiro. Sem dúvida alguma, isto requer uma
verdadeira liderança política. As estratégias recentes levadas avante pelos líderes dos três
maiores países do continente, levam-nos a acreditar que existe atualmente o ingrediente
essencial para o atingimento de crescimento sustentável na África - uma visão de longo prazo
por parte de lideranças.

Entretanto, a modernização econômica leva uma ou mais gerações e requer investimentos
de longo prazo. Nós nunca poderemos superestimar a necessidade do fortalecimento do capital
humano através da implementação de uma educação abrangente e sustentável e da política de
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saúde. Maiores níveis de investimento são também necessários, tanto para criar capacidade
produtiva e emprego, bem como para modernizar as estruturas econômicas. Dado o atual
potencial para a poupança, isto requer o uso de financiamento externo. Entretanto, tal
financiamento ainda necessita de uma solução. A qualidade da assistência e as modalidades de
seu uso são, portanto, fundamentais tanto para o combate à pobreza como para um
desenvolvimento sustentável.

Este projeto demonstra, por fim, que a África não é essencialmente diferente dos outros
continentes. Ela é simplesmente menos compreendida. Por esta razão, eu espero que o
presente trabalho contribua para aumentar o conhecimento atual da África emergente e, desta
forma, restaurar a confiança nas perspectivas para o continente como um todo.

Jorge Braga de Macedo

Presidente

Centro de Desenvolvimento - OCDE.

Agosto de 2001.
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