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Quando se trata da saúde pública, as políticas governamentais são importantes. E quando a
economia de um país está a sofrer uma grave crise económica, as decisões se tornam ainda
mais cruciais. Nas últimas décadas, a proteção dos programas sociais e dos gastos com a
saúde tem sido um dos pilares do apoio do FMI aos países.
Canais saudáveis nos programas apoiados pelo FMI
Diversos estudos constataram que o apoio do FMI às reformas dos países resulta, em média,
na preservação ou no aumento da despesa com a saúde pública (ver caixa). Um estudo
concluiu que o efeito dos programas do FMI é considerável — eles elevam os gastos com a
saúde pública em cerca de 1% do PIB num período de cinco anos. As reformas executadas ao
abrigo dos programas são essenciais para estabilizar as economias desses países. Sem elas, a
economia nacional poderia entrar em colapso, juntamente com o sistema de saúde pública.
Um estudo recente aponta algumas maneiras pelas quais o apoio do FMI poderia dificultar a
realização de gastos com a saúda pública, mas esse impacto é contrabalançado por outros
fatores importantes através dos quais o apoio do FMI tem um efeito positivo sobre os gastos
com a saúde pública do país.
Vejamos alguns exemplos das diferentes formas pelas quais o apoio do FMI pode ajudar um
país a se reerguer e custear programas de proteção social, como o sistema de saúde:


Elevação do crescimento económico a longo prazo. A estabilidade económica e financeira
promovida nos programas apoiados pelo FMI pode ajudar os governos a gerar receitas
para financiar o sistema de saúde.



Maior apoio dos doadores. O apoio do FMI pode ajudar os países a ampliar o
financiamento recebido de outros doadores, o que eleva os recursos disponíveis para
financiar gastos prioritários com a saúde e outros programas sociais.



Reformas tributárias. Os programas do FMI normalmente enfatizam reformas tributárias
que aumentam a arrecadação, o que proporciona ao governo mais dinheiro para gastar
com serviços de saúde de uma forma sustentável. Desde 2007, houve um aumento
expressivo no número de países com reformas tributárias. Este estudo mostra a ligação
positiva ente o apoio do FMI, reformas e receitas em 126 países de rendimento médio e
baixo. O potencial para elevar o rácio de receitas é de quase um ponto percentual do PIB
num dado ano.
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Proteção dos gastos sociais. A inclusão explícita de níveis mínimos de gastos sociais nas
reformas apoiadas pelo FMI incentivou os países a elevarem os gastos com a saúde.
O número de requisitos ligados aos gastos sociais nos países de baixo rendimento
aumentou sensivelmente nos últimos anos, assim como o investimento público.
O Gabinete de Avaliação Independente (IEO) do FMI concluiu que 29 de 30 programas
recentes de reforma incorporavam esses níveis mínimos. A ênfase na despesa pública
potenciadora do crescimento — que inclui os gastos com educação e saúde — nas
reformas nacionais apoiadas pelo FMI contribui também para elevar os gastos com a
saúde pública.



Maior eficiência nas despesas. Aumentar a eficiência global das despesas pode ajudar
os governos a financiar os gastos com educação, saúde e investimento. Por exemplo, a
eliminação gradual dos subsídios à energia — que normalmente beneficiam mais os
ricos do que os pobres — tem sido um elemento importante para a economia de
recursos em vários países. Nos últimos anos, o número de requisitos que contribuem
para melhorar a execução e o controlo do orçamento — e, assim, a eficiência da
despesa pública — aumentou consideravelmente. No tocante ao investimento público,
figuram entre os principais requisitos a introdução de procedimentos mais rigorosos de
avaliação, seleção e aprovação de projetos de investimento, bem como o reforço da
gestão e monitorização da implementação dos projetos. Ademais, a maior eficiência na
execução dos gastos com a saúde pública significa que o governo pode produzir
resultados melhores com o mesmo nível de gastos no setor.

iMFdirect blog home: http://blog-imfdirect.imf.org/

3

Há outras maneiras pelas quais o FMI pode ajudar um país em crise a preservar os gastos com a
saúde. Por exemplo, a experiência recente dos países afetados pela epidemia do vírus Ébola —
Guiné, Libéria e Serra Leoa — mostra a influência positiva do apoio financeiro do FMI. Desde
setembro de 2014, o FMI proporcionou assistência financeira de emergência aos três países,
num total de USD 378 milhões, para ajudá-los a combater o surto do Ébola. A resposta do FMI
ajudou os governos a liberar espaço nos seus orçamentos, o que é crucial para elevar os gastos
com a saúde, e serviu como catalisador do apoio dos doadores, cuja assistência foi largamente
dirigida a esta área.
É óbvio que ainda há margem para melhorar a formulação do apoio do FMI a países em crise.
Quando se trata da saúde pública, os dados empíricos em geral revelam resultados positivos.
Literatura sobre gastos com a saúde pública (em inglês)
O FMI limita as despesas de saúde nos países pobres? Dados e programa de ação
O que acontece com os gastos sociais nos programas apoiados pelo FMI?
A condicionalidade nos programas apoiados pelo FMI promove a reforma das receitas?
O reexame das avaliações do IEO sobre o papel do FMI no PERP e no PRGF (2004) e sobre o FMI e
a ajuda à África Subsariana (2007)
A resposta do FMI à crise do Ébola
O impacto da condicionalidade do FMI sobre a despesa de saúde pública: Análise transnacional de
16 países da África Ocidental
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