A lógica rendeira das economias da África subsariana
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OS MODELOS VENT FOR SURPLUS
Os chamados modelos vent for surplus pretendem equacionar os efeitos do comércio sobre o
crescimento económico através da valorização de recursos até então não explorados. São modelos de um crescimento ancorado no comércio, em que se não parte do pressuposto do pleno
emprego de factores de produção. Comportam várias alternativas, definidas quer pela natureza
do recurso em surplus, quer pelo tipo de país ou região objecto da sua aplicação. A ideia básica é
simples e remonta a Adam Smith (A Riqueza das Nações). Países então recentemente colonizados
estariam em estádios de desenvolvimento não compatíveis com a plena utilização dos seus recursos económicos disponíveis (basicamente os factores recursos naturais e mão-de-obra), encontrando-se estes, portanto, em surplus. O seu aproveitamento, através da aplicação em produções
cujo objectivo último seria a satisfação de uma procura situada no exterior (através do comércio
externo) permitiria a obtenção de proveitos (em contrapartida das exportações) não disponíveis
de outro modo. Eles poderiam assim:
• Solver necessidades adicionais e alargar o mercado doméstico, o que ocasionaria uma maior
divisão do trabalho e incrementaria, em consequência, a produtividade.
• Através dos efeitos induzidos pelo alargamento da base produtiva de exportação, bem como
pela disponibilidade de recursos adicionais advenientes da exportação, gerar o desenvolvimento
das forças produtivas internas.
A denominação vent for surplus aparece em Stuart Mill, num contexto de crítica à ideia basilar de
Adam Smith. Tal denominação foi retomada ulteriormente por Hla Myint e por Richard Caves.
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Entretanto, se os recursos em surplus são unicamente recursos naturais e se o objecto de aplicação do modelo é um país de recente povoamento europeu isento da influência da lógica e das
instituições das sociedades tradicionais autóctones, estaremos em presença de uma das variantes:
a chamada staple theory of economic growth. Terá sido o caso do Canadá e de outras dominion
capitalist societies, como por exemplo, a Austrália.
A aplicação do modelo a países ou regiões onde os recursos em surplus são, além dos recursos
naturais, uma mão-de-obra tida como “ilimitada” sendo ainda, cumulativamente, sujeitos à influência de instituições, da lógica e de modelos de organização pré capitalistas, situa-nos na versão denominada unlimited labour. Aí, as formações sociais terão uma expressão dual caracterizada por
um sector moderno da economia (implantado fundamentalmente em função da solvência de uma
procura externa, o que lhes confere um carácter de extroversão) e por um sector de subsistência.
É o caso das sociedades da África Subsariana.
A aplicação do modelo na sua versão unlimited labour em contextos de predominância do modo
de produção tributário, não se traduziu na obtenção dos efeitos esperados por Adam Smith. O
mercado interno não só não assumiu a dimensão capaz de servir de alavanca para o alargamento
da base produtiva (que permaneceu estreita), como – inclusive face à rigidez das estruturas produtivas domésticas – não se realizaram, na prática, os esperados efeitos produtivos induzidos. Este
sistema gerou sim, uma especialização económica, uma lógica rendeira e uma forma de inserção
de tais sociedades na economia internacional, que permanece e se reproduz.
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1 Ndulu, B.J. & div. (ed.), 2008: 5-8.

16 Hyden, G., 1987 e 2007.

2 Ibidem.

17 Frimpong-Ansah, J. H., 1991.
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18 Wallerstein, I., 1985.

País em processo de crescente dependência em relação aos produtos primários
não transformados já que, por diversas razões, as suas produções essenciais de
ácido fosfórico, fosfatos e adubos estão em processo claramente decrescente.
(OCDE, BAD, 2006:498).
4 CNUCED 2002 :113.
5 Carneiro, E. M., 2004.
6 Elsenhans, H., 1991.
7 Karl, T. L., 1997.
8 North, D. C., 2007.
9 Shafer, D. M., 1994.
10 Collier & Collier, 2007.
11 Carneiro, E., 2004.
12 Carneiro, E., 2007.
13 Agravados ainda pela baixa tendencial dos termos de troca dos países em questão.
14 É fundamental que o conceito de renda se não restrinja às rendas externas, abarcando também as rendas internas. A “negação do capitalismo” produz na sociedade uma ubiquidade do fenómeno rendeiro, traduzindo-o numa forma de vida,
de constância e de regra na economia, de cultura. Cf. Wils, O., 2000, bem como
Bates, R., 2005.
15 Daí o desemprego massivo e a expressão crescente da economia informal e da
informalidade como resposta espontânea a esse fenómeno.

domésticas portadoras de lógicas nãoA inserção negativa na globalização
No contexto internacional, a hierarquização

19 Chabal & Daloz, 1999.
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