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Crise do Estado 

- É em meio a um intenso debate sobre a redefinição do papel do Estado
que surge o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado-Pdrae. No
que se refere aos países em geral: a maciça interferência do Estado no
mercado acarretou-lhe distorções crescentes, o Estado passou a
conviver com artificialismos que se tornaram insustentáveis na década
ele 1990. Essas distorções deram origem à crise econômica, e tornou-se
inadiável equacionar a questão da reforma ou da reconstrução do
Estado, que já não conseguia atender com eficiência à sobrecarga de
demandas a ele dirigidas, sobretudo na área social.

- A crise do Estado teve início nos anos 1970, mas somente nos anos
1980 se tornou evidente, haja vista o descontrole fiscal em face do qual
houve redução nas taxas de crescimento econômico, aumento do
desemprego e elevados índices de inflação. A causa da desaceleração
econômica nos países desenvolvidos e dos graves desequilíbrios na
América Latina e no Leste Europeu era a crise do Estado/
Administração, que não soube processar de forma adequada a
sobrecarga de demandas a ele dirigidas.



Crise do Estado 

- A crise do Estado/ Administração definiu-se então: como uma crise fiscal,
caracterizada pela crescente perda do crédito por parte do Estado e pela
poupança pública que se torna negativa; como o esgotamento da estratégia
estatizante de intervenção do Estado, a qual se reveste de várias formas: o
Estado do Bem-estar Social nos países desenvolvidos, a estratégia de
substituição de importações no Terceiro Mundo e o estatismo nos países
comunistas; e como a superação da forma de administrar o Estado, isto é, a
superação da Administração Pública burocrática.

- O mesmo Estado -que interviera na economia para alavancar seu
desenvolvimento -agora deve se concentrar na regulação e controle,
mantendo apenas as atividades essenciais, e deixando para o terceiro setor
e o mercado as demais atividades: o Estado afasta-se da função de
executor/ promotor e agente ativo do processo de desenvolvimento
econômico e social -para atuar no fomento, regulação, fiscalização e
controle. No Brasil. A crise estava presente desde os anos 1970, mas se
tornou clara a partir da segunda metade dos anos 1980. As causas foram: a
crise fiscal do Estado; o esgotamento da estratégia de intervenção no
mercado via substituição de importações; e a superação da administração
burocrática, que, centralizada, tornou-se inflexível, cara e ineficiente.


