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Resumo 

Pretende-se, no presente artigo, analisar a relevancia da ajuda ao desen
volvimento e do investimento directo estrangeiro - bern como sintonizar as 
principais variaveis explicativas da evolw;:ao do nivel de rendimento - nas eco
nomias correspondentes ao que se convencionou designar de "transi~ao". 

A partir das contribui~oes de diversos autores como, por exemplo, 
Philippe AGHION, SCHANKERMAN, Elisabete FALCETI, KRKOSKA e 
Daniel GROS, procedeu-se a uma tentativa de caracteriza~ao das economias 
em transi~ao, procurando-se, simultaneamente, dividi-las em tres grupos 
distintos: os PECO's, os paises que integram a SEE e os paises membros da 
CEI. 

A adop~ao da metodologia de analise proposta no presente artigo po
dera, eventualmente, permitir uma melhor perspectiva da evolu~ao futura da 
UE, no quadro da economia internacional. 

Abstract 

The objective of this paper is to analyze the relevance of aid to develop
ment and Foreign Direct Investment to those economies which are conven
tionally designated as transition economies, as well as to harmonize the main 
explanatory variables of the evolution of income levels. 

On the basis of contributions by authors such as, for instance, Philippe 
AGHION, SCHANKERMAN, Elisabetta FALCETTI, KRKOSKA and Daniel 
GROS, this paper seeks to characterize transition economies, while at the same 
time dividing them into three distinct groups: the CCEU, South-eastern 
European (SEE) countries, and the members of CIS. 

The methodology for analysis proposed in this paper should allow for a 
better insight into the EU future development considered within the 
framework of the international economy. 
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1. Da importiincia da ajuda ao desenvolvimento. 

Para se compreender a importancia da ajuda ao desenvolvimento nas 
economias em transi<;:ao afigura-se indispensavel procurar analisar o impacto 
dos investimentos infraestruturais nas respectivas estruturas produtivas. 

A este prop6sito ou com este objectivo foram realizados alguns estudos, 
sendo, nomeadamente, de referir as contribui<;:6es de Philippe AGHION e de 
MARK SCHANKERMAN (2000), os quais pretenderam "medir" tres contri
bui<;:6es principais do investimento infraestrutural, a saber: a) o efeito em 
termos de selec<;:ao directa pelo mercado (privilegiando as empresas que 
produzem a custo mais baixo); b) o efeito de reestrutura<;:ao (por exemplo, a 
redu<;:ao dos custos de transporte incentiva as empresas a investir na redu<;:ao 
dos seus custos de produc;ao ); c) o efeito de acesso a novas empresas (i.e., a 
redu<;:ao de custos encoraja a entrada de empresas utilizadoras de metodos de 
produ<;:ao geradores de baixos custos). 

A analise de AGHION e SCHANKERMAN centra-se, fundamentalmente, 
numa abordagem pelos custos (secundarizando a vertente qualidade, a qual se 
apresenta particularmente relevante para a compreensao da especializac;ao 
intra-sectorial), sub-dividindo os efeitos resultantes da reduc;:ao dos custos nos 
"efeitos directos" e nos "efeitos dinamicos" (sendo estes tiltimos entendidos 
como acrescimo de selectividade adveniente da propria reduc;:ao de custos). 

Os autores chegam a cinco conclus6es fundamentais, a saber: 
> os investimentos infraestruturais aumentam o nfvel de bem-estar (re

duc;ao directa dos custos e efeitos dinamicos resultantes do incremento 
da selectividade); 

> muito embora os investimentos infraestruturais contribuam para redu
zir a margem de lucro (uma vez que conduzem a urn acrescimo de 
competic;:ao), verifica-se uma tendencia para o sector privado aumen
tar a sua quota de mercado ( o que vai, naturalmente, ao encontro do 
objectivo preconizado, por exemplo, para os PECO's de criac;:ao de 
economias de mercados viaveis e competitivas ); 

> as empresas menos eficientes tendem a resistir aos investimentos infra
estruturais, enquanto que as mais eficientes sao a favor deste tipo de 
investimento; 

>OS investimentos em infraestruturas dao Uill maior incentivo as empre
sas de baixos custos do que as empresas de elevados custos, o que 
alias, "explica" a conclusao anterior; 

> os investimentos infraestruturais incentivam a entrada de novas em
presas de baixos custos. 

Toda a analise levada a cabo por AGHION e SCHANKERMAN (2000) 
assenta nos custos comparativos, com as limita<;:6es daf decorrentes e que se 
prendem com os pressupostos da inalterabilidade das dota<;:6es de factores, de 
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se estar na fronteira de possibilidades de produc;ao e de nao se entrar em linha 
de conta com o progresso tecnologico, entre outros aspectos que nao se 
pretende, nesta oportunidade, esmiuc;ar. 

Para alem de que (como reconhecem os proprios autores) "uma analise 
custo-beneficio que pretenda comparar duas empresas deveria assentar no 
principia segundo o qual a compara\=aO entre as respectivas quotas de mercado 
so deve ser efectivada uma vez concretizados os necessarios investimentos 
infraestruturais" . 

Melhor dizendo, para se conduir que o grau de eficiencia da empresa A e 
melhor do que o da empresa B (em condi\=6es de economia competitiva) seria 
necessaria (pelo menos, em teoria) pressupor que ambas actuavam em condi
<;6es optimas (e identicas) em termos de infraestruturas gerais de enquadra
mento, o que, como e sabido, se apresenta utopico. Deste modo, o que, na 
prcHica, se apresenta possfvel fazer e comparar os graus de eficiencia e de 
competitividade das duas empresas nas condi<;oes cono·etas de funcionamento 
em que as mesmas tern que intervil~ i.e., 0 que e passive] e, isso sim, comparar 
graus de eficiencia relativa. 

AGHION e SCHANKERMAN afirmam que quando, por exemplo, existe 
uma diferen<;a de cerca de 25% entre o custo de empresas EC - Elevado Custo e 
o custo de empresas BC - Baixo Custo, apresentando-se, simultaneamente, o 
nivel inicial das infraestruhtras born, o efeito directo de urn investimento novo 
apenas explica em 42% a altera<;ao, entretanto, verificada no nivel de Bem-Estar. 

Par outro lado, em economias com urn grau de desenvolvimento menor 
(em termos de infraestruturas) - como, par exemplo, algumas das economias 
que integram a C.E.I. (Comunidade dos Estados Independentes) - o efeito 
directo representa quase 100% da "explica<;ao" da varia<;ao ocorrida no nfvel 
de Bem-Esta1~ enquanto que o efeito dinamico (ligado a selectividade) apre
senta pouco peso "explicativo". 

Mais, concluem os autores que os efeitos indirectos podem ser maiores se 
houver uma elevada propor~ao de empresas de EC, bem como uma elevada 
assimetria do que designam de "assimetria de custos" e um born nfvel inicial 
de infraestruturas. 

Para AGHION e SCHANKERMAN deverao existir tres categorias dis
tintas de apoio financeiro par p arte do Banco Europeu de Reconstru<;ao e 
Desenvolvimento - BERD, a saber: a) a que respeita ao investimento infra
estrutural; b) a que se relaciona com a reestrutura<;ao das actividades; c) a que 
esta ligada a entrada de novas empresas no mercado. 

Convira, todavia, ter presente a diferen~a (tal como e, alias, salientado 
pelos autores) entre o investimento em infraestruturas e o investimento na 
reestrutura<;ao das empresas, uma vez que, no primeiro, nao se torna neces
saria identificar "ex ante" as unidades produtivas mais eficientes, enquanto 
que, no segundo, se apresenta indispensavel proceder a essa identifica~ao (o 
que implica a existencia de capacidade do BERD para o efeito ). 
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Por outro lado, a analise da ajuda a conceder depende, ainda, da fase do 
processo de desenvolvimento em que se encontra a economia (bem como o 
sector espedfico considerado ), havendo que ter em conta os efeitos dos 
proprios investimentos infraestruturais na capacidade de aprendizagem das 
empresas ( quer a partir dos aspectos particularizantes das suas experiencias, 
quer a partir de experiencias alheias ). 

Os autores nao sublinham, todavia, a necessidade de se ter uma perspec
tiva global e globalizante do processo de desenvolvimento, na linha do CDF -
"Comprehensive Development Framework", o que passaria pela considera<;ao 
de diversas areas prioritarias de interven<;ao e bern assim por actua<;6es simul
taneas e concertadas ao nfvel da negocia<;ao da dfvida, da concretiza<;ao de 
programas de ajustamento estrutural e de polfticas consistentes de estabili
za<;ao macroeconomica, para ja nao se mencionar a indispensabilidade das 
reformas estruturais e institucionais. 

E para a aplica<;ao de uma abordagem CDF seria, em boa verdade, uti] 
estudar qual o impacto das diversas variaveis explicativas do crescimento eco
nomico na obten<;ao de padr6es de desenvolvimento mais elevados por parte 
das economias em transi<;ao. 

2. Das variaveis explicativas do desenvolvimento das economias em tran
si~ao. 

Elisabeta FALCETI, Martin RAISER e Peter SANFEY (2000) procuraram 
investigar a importancia relativa de tres variaveis na explica<;ao do crescimento 
economico nas economias em transi<;ao, a saber: 

> as condi<;6es iniciais de desenvolvimento; 
> as politicas de estabiliza<;ao macroeconomica; 
> as reformas estruturais. 

Segundo os autores, se se adoptar urn modelo "cross-section", as diferen
<;as de situa<;ao inicial poderao vir a apresentar urn maior peso relativo na 
explica<;ao das disparidades existentes em termos de crescimento economico, 
no decurso dos primeiros anos do periodo de transi<;ao. 

Todavia, a medida que OS anos vao passando, 0 "impacto" das "condi
<;6es iniciais" vai diminuindo (deixando de se apresentar relevante a partir dos 
dez anos), aumentando, entretanto, o "impacto" das reformas. 

Por outro lado e ainda segundo os autores, o "impacto" das politicas de 
estabiliza<;ao macroeconomica apresenta-se pouco claro, muito embora se con
sidere (a semelhan<;a de outros autores como, por exemplo, FISCHER, SAHAY, 
VEGH, LOUCANJ e SHEETS) que, de um modo geral, e positivo. 

Melhor dizendo, considera-se que, por exemplo, politicas conducentes a 
redu<;ao da taxa de infla<;ao ou a urn controle mais rigoroso dos defices 

90 Lusfada. Economia e Empresas, Lisboa, n .Q 4/2004 



Das economias em transi~ao aos novos desafi os de integra~ao, p. 85-100 

or<;amentais tem urn efeito benefico em termos de desenvolvimento econcSmico, 
numa perspectiva de longo prazo. 

Simplificando, os autores reconduzem as reformas estruturais, no essen
cia}, a liberaliza<;ao do comercio e as privatiza<;6es, concluindo - tal como 
STIGLITZ - que estas tiltimas contribuem positivamente para o desenvolvi
mento econcSmico, desde que exista "good governance" . A analise levada a 
cabo pelos autores - e que se pretende aplicar as economias em transi<;ao -
apresenta, no entanto, diversas limita<;6es, com destaque para as seguintes: 

>- a existencia nos pafses que constituem o objecto da presente an<Hise de 
uma importante "economia paralela"; 

>- o facto de se ter reconduzido, como se disse, as refonnas a liberali
za<;ao do comercio e as privatiza<;6es; 

>- se adoptarmos uma regressao linear mtiltipla, com duas variaveis 
"explicativas", a sabe1~ as "reformas" e as "condi<;6es iniciais", entao 
podera existir o risco de multicolinearidade. 

Em sfntese, FALCETI, RAISER e SANFEY chegam as seguintes conclu
s6es fundamentais: 

>- existe um efeito positivo significativo da liberaliza<;ao do comercio e 
das privatiza<;6es (reformas estruturais) no crescimento; 

:;;..- as "condi<;6es iniciais" tem uma importante influencia na explica<;ao 
do crescimento nos primeiros dez anos de transi<;ao, decrescendo, de 
uma forma muito substancial, essa infl.uencia, posteriormente; 

>- as polfticas de estabiliza<;ao explicam, tambem, o ritmo de crescimento 
econcSmico, sendo, todavia, mais diffcil quantificar o seu "impacto" 
(ate porque o mesmo tem muito a ver com o que se convencionou 
designar de "componente psicolcSgica" do investimento). 

Uma questao da maior relevancia - que se prende com as polfticas de 
estabiliza<;ao, a estabilidade cambial e a "componente psicolcSgica" do inves
timento alcSgeno - a ter em conta consiste no facto de o crescimento econcSmico 
nas economias de transi<;ao passa1~ fundamentalmente, pela considera<;ao de 
duas vertentes, a saber: 

">- o aumento da produtividade, com o que tal implica em termos de 
aposta em termos de progresso tecnolcSgico e de forma<;ao da mao-de
-obra; 

">- o incremento de "stock" de capital, com as necessarias implica<;6es em 
termos de processo de acumula<;ao capitalfstica previa (e, par conse
guinte, em termos, de forma<;ao de poupan<;a). 

Acontece, todavia, que os efeitos decorrentes de uma politica conducente 
ao aumento da produtividade nao se fazem sentir senao a media e longo 
prazos, implicando, em qualquer caso, a concretiza<;ao de investimento lfquido, 
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pelo que a segunda vertente (correspondente ao incremento do "stock" de 
capital) se apresenta da maior importancia. 

Mas, para que exista investimento novo significative (intensificando o 
aumento de "stock" de capital) afigura-se indispensavel a acumular;iio previa 
de poupanr;a, endogena ou exogena. E, em prindpio, a formar;iio de poupanr;a 
endogena nas economias em transir;iio conhece algumas limitar;6es, em larga 
medida decorrentes do facto de uma parte significativa da popular;iio viver ao 
nivel da subsistencia e de nao se constatar a existencia de uma classe media 
forte, pelo que as economias em causa deveriio ter que recorrer ao investi
mento alogeno (que 0 mesmo e dizer a poupanr;a exogena). 

E para que exista investimento alogeno apresenta-se, absolutamente, 
necessaria que sejam postas em pratica politicas de estabilizar;iio macroecon6-
micas consistentes, procurando-se influenciar positivamente a "componente 
psicologica" do investimento. 

Oaf que convenha estudar ate que ponto existe ou niio, em termos 
significativos, uma relar;iio positiva entre o investimento directo estrangeiro 
(IDE) e a Forma<;iio Bruta de Capital Fixo (FBCF) para as economias em tran
sir;ao, as quais constituem o escopo da presente analise. 

3. Da relevancia do Investimento Directo Estrangeiro (IDE) para o processo 
de desenvolvimento das economias em transi~ao. 

Um dos estudos interessantes - embora apresentando algumas debilida
des - sobre a relar;iio existente entre o IDE e a FBCF nas economias em tran
sir;ao e o de Libor KRKOSKA (2001), o qual conclui que a forma<;iio de capital 
esta positivamente associada ao IDE. 

0 autor procm·a, ainda, demonstrar que o IDE funciona como "substi
tute" do credito interno (o que nem sempre se apresenta verdade, podendo, 
ate, suceder, em certos casos, que funcione como "complemento") e que se 
apresenta complementar do cn§dito externo e das proprias receitas com as 
privatiza<;6es. 

Para KRKOSKA, o IDE tem tido um impacto positivo nas economias em 
transi<;iio pelas seguintes raz6es fundamentais: 

92 

)» constitui, em qualquer caso, uma fonte de financiamento; 
)» ajuda a minimizar o defice externo e facilita a cobertura do que o 

autor designa de "defice fiscal" (ou, melhor dizendo, do defice or<;a
mental), o qual estaria, tambem, ligado as receitas com as privati
zar;6es (associadas ao IDE); 

)» contribuiria para a forma<;iio de capital e bem assim para a transfe
rencia de tecnologia e de "Know-how"; 

)»- criaria condi<;oes para a internacion aliza<;ao das economias (com 
expansao do Sector de Bens Transaccionaveis - BT). 
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KRKOSKA suscita, ainda, uma questao: ate que ponto se apresentaria ou 
nao importante o recurso ao IDE tendo em vista a formac;ao de capital, em 
alternativa a outras formas de financiamento, tais como, por exemplo, o cre
dito interno e externo, o mercado de capitais ou os proprios subsfdios estatais? 

Segundo autores como Graham e Lipsey conviria comec;ar por definir o 
que se entende por IDE com algum rigm~ o que nem sempre se apresenta facil, 
uma vez que este conceito aparece, sobretudo, associado a origem ou a prove
niencia de fundos e nao, propriamente, a sua utilizac;ao (ou ao tipo de aplicac;ao). 

De facto, nem sempre o afluxo de capitais resultante, por exemplo, de 
privatizac;oes e, verdadeiramente, canalizado para investimento (estando-lhe 
ate, eventualmente, associado um ulterior "outflow"). 

Todavia, em muitos casos de "take-overs", uma parte do IDE e canali
zada para a formac;ao de capital, sendo, ainda, de referir que, em multiplas 
experiencias, o IDE aparece, necessariamente, associado a investimento infra
estrutural (inclusive, sob a forma de investimento publico directo ou de P.P.P. -
Public Private Project), pelo que, em princfpio, sempre que se verifique um 
acrescimo de IDE devera o mesmo produzir um "impacto" positivo no "stock 
de capital" e no produto interno (KRKOSKA, 2001). 

Por outro lado, importa, ainda, reconhecer - na linha da analise levada a 
cabo pelo autor - que o IDE pode, tambem, em certas circunstancias, contri
buir para melhorar as condic;oes de acesso ao credito externo por parte das 
unidades produtivas, bem como de transparencia empresarial, aumentando a 
competitividade e uniformizando e generalizando regras de conduta (o que se 
apresenta positivo para quem defenda uma globalizac;ao que tenha como 
matriz uma economia de mercado e, altamente, negativo para quem esteja 
contra a globalizac;ao e pretenda o regresso ao proteccionismo ou, em alter
nativa, a globalizac;ao da "revoluc;ao proletaria", entendida no sentido mar
xista-leninista ou na sub-versao trotskista). 

De qualquer forma, existe um certo consenso (conforme refere KRKOSKA) 
quanta aos factores que influenciam o IDE nas economias em transic;ao, a saber: 

);;-- a dimensao do mercado exportador potencial; 
);;-- os "factores de gravidade" ("gravity factors"); 
);;-- a diversidade e a quantidade de recursos disponfveis; 
);;--as "aptid6es" existentes, quer em termos tecnologicos, quer em termos 

de grau de qualificac;ao da mao-de-obra; 
> a estrutura de custos de produc;ao; 
>a intensidade e o ritmo das reformas estruturais; 
>a estabilidade polftica e economica e o seu "impacto" na componente 

psicologica do investimento (havendo, nesse domfnio, diferenc;a entre, 
por exemplo, os PECO's e os paises que integram a CEI - Comu
nidade dos Estados Independentes). 
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KRKOSKA considera que, com excep~ao do caso da Hungria, o IDE nas 
economias em transi~ao nao se tern vindo a apresentar muito elevado, nao 
chegando, por exemplo, em 1998, a 10% do montante global para os PVD's e a 
20% do IDE "per capita" para o mesmo conjunto de paises. 

No entanto, manda a verdade reconhecer que, em termos de racio IDE/ 
I PNB, os valores obtidos para as economias em transi~ao sao comparaveis aos 
verificados na America Latina, no Sudeste Asiatica e, inclusive, nos paises 
menos evolufdos da UE. 

Urn dos factores que apresenta significativa relevancia na explica~ao do 
IDE consiste na "gravidade" ("gravity factor"), nomeadamente, nos casas da 
Republica Checa, Polonia e Hungria, sendo de salientar que o mesmo tern que 
ver com a proximidade ou adjad~ncia em rela~ao aos paises da UE (proximi
dade da propria fonte ou origem do IDE). 

Por outro lado, nos casas concernentes a Polonia, Russia e Romenia 
(sobretudo, no caso Russo) o factor dimensao do mercado potencial ocupa um 
lugar de importancia primacial e nos casas atinentes ao Azerbaijao e a Russia 
os recursos naturais revestem-se, tambem, da maior das relevancias na expli
ca\aO do IDE. 

0 IDE estaria, de alguma forma, associado nao apenas as privatiza~6es 
como tambem a reestrutura~ao das empresas. 

Em boa verdade e ainda segundo KRKOSKA, existe uma rela~ao directa 
(para as economias em transi~ao) entre o racio IDE / PNB e as receitas com as 
privatiza~6es, muito embora o autor reconhe~a que se verificam algumas limi
ta~6es nos processos de privatiza~ao, uma vez que os mesmos se apresentam, 
por vezes, dificilmente compatibilizaveis com o que se convencionou designar 
de consolida~ao de grupos nacionais, uma vez que a mesma implica, em regra, 
o recurso ao endividamento, interno e externo. 

Quanta a reestrutura~ao empresarial, os investidores estrategicos interes
sados na recupera~ao de empresas insolventes optam entre duas modalidades: 

>- a aquisi~ao da empresa em questao no seu conjunto, depois da 
reestrutura~ao I consolida~ao do Passivo; 

>-a aguisi~ao de, apenas, uma parte dos activos da empresa, parte essa 
nao onerada ou nao associada a quaisguer responsabilidades signifi
cativas. 

Em termos de modelo econometrica, KRKOSKA (2001) pro cur a explicar a 
evolu~ao da Forma~ao Bruta de Capital Fixo - F.B.C.F. - a partli~ fundamental
mente, da considera~ao do que designa de "reservas acumuladas" (i.e., 
resultados liguidos de explora~ao depois da distribui~ao de dividendos ), do 
"credito novo", do financiamento pelo mercado de capitais e dos subsidios e 
transferencias. 
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0 sobredito modelo foi aplicado a 25 economias em transi<;ao (excluindo 
a Bosnia Herzegovina e a Jugoslavia), cobrindo os anos de 1989 a 2000, 
pennitindo, segundo o autm~ chegar as seguintes conclus6es fundamentais: 

a) a FBCF est;:\ positivamente ligada ao IDE, a capitaliza<;ao do mercado 
de capitais e ao credito interno; 

b) nao existe uma rela<;ao significativa entre a FBCF e os subsidios, 
sendo, todavia, certo que o IDE se apresenta positivo para a FBCF nos 
paises em transi<;ao; 

c) existe uma rela<;ao negativa entre o grau de liquidez no mercado de 
capitais e a FBCF ( o que, segundo o autm~ podera ter que ver com o 
aumento do investimento especulativo em rela<;ao ao investimento 
reprodutivo ); 

d) o IDE funciona, ate certo ponto, como elemento ou factor substitutivo 
do investimentu domestico e do credito intemo; 

e) o credito externo aparece associado ao IDE (correla<;ao positiva); 
f) as privatiza<;6es e os recursos naturais esUio associados positivamente 

ao IDE (pelo que, indirectamente, poderao influenciar positivamente a 
FBCF); 

g) muito embora os subsidios nao contribuam de forma significativa para 
o aumento da FBCF, tambem parecem nao constituir um obstaculo ao 
seu incremento. 

Apesar de a analise levada a cabo por KRKOSKA nao se apresentar, par
ticularmente, original, afigura-se possivel retirar da mesma algumas i.mplica
<;6es polfticas, a saber: 

a) a relevancia de um born "clima" para a concretiza<;ao de investimentos 
(e, muito em particulm~ para a existencia de IDE), o que, por sua vez, 
se relaciona, tambem, com a componente psicol6gica do investimento; 

b) a indispensabilidade de se apostar muna adequada regulamenta<;ao do 
mercado de capitais e bem assim de se proceder a profundas reformas 
no sector financeiro; 

c) a necessidade de nao se procurar ver nos subsidios urn verdadeiro 
suporte ao investimento domestico (muito embora, tambem, nao se 
apresente correcto considerar que os mesmos produzem sempre um 
impacto negativo na F.B.C.F. e no IDE); 

d) a admissibilidade de, em determinadas circunstancias, o Estado desem
penhar fun<;oes sociais e ambientais, bem como em termos de contri
bui<;ao para a reestrutura<;ao das empresas, sem, por tal facto, ter de 
prejudicar o sector privado da economia e o proprio processo de desen
volvimento. 
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4. Como distinguir, entre si, as economias em transi~ao. 

MARC SUHRCKE e DANIEL GROS (2000) procuraram estabelecer, 
analiticamente, uma distin<;ao entre os PECO' s, os paises da SEE (South
Eastern European Countries) e os que integram a CEl (Comunidade dos 
Estados independentes ), bem como chegar a algumas conclus6es quanto a 
existencia de caracterfsticas comuns a estas economias em transi<;ao que 
permitam explicar a necessidade de uma abordagem especifica para os 
respectivos processos de desenvolvimento. 

Uma primeira questao a colocar - e que se prende com os "tra<;:os 
comuns" - consiste, precisamente, no facto de se saber se o modelo de direc
<;ao-central tera deixado ou nao uma heran<;a tao pesada que conduza a uma 
significativa diferencia<;:ao (volvidos mais de dez anos) das economias pos
-comunistas em rela<;ao as restantes economias que apresentam um PIBP, com
paravel. 

Para os autores, permanecem, ainda hoje em dia, nas economias em 
transi<;:ao algumas das caracteristicas dos modelos de direc<;:ao-central, com 
destaque para as seguintes: 

);>-urn peso significativo atribufdo a industria (em especial a industria 
pesada), negligenciando-se o Sector de Servi<;os; 

);>- um elevado esfor<;o de investimento em capital ffsico e humano; 
);>- um relativo subdesenvolvimento do sector financeiro, o qual resulta, 

segundo 0 autOl~ do proprio facto de nao se tornar necessaria dispor 
de um sistema de afecta<;ao das poupan<;as dos particulares a investi
mento, de acordo com criterios de rendibilidade; 

);>- a ausencia de um conjunto de "instrumentos jurfdicos" que, em prin
cipia, deveriam integrar urn enquadramento legal que sirva de base ao 
funcionamento das economias de mercado. 

Por outro lado e nao obstante existam diferen<;as significativas entre as 
economias em transi<;ao e a generalidade dos PVD's (Paises em Vias de 
Desenvolvimento) - sobretudo, dos LDC's (Less Developed Countries) e dos 
LLDC' s (Less Less Developed Countries) -, manda a verdade reconhecer que 
faz sentido pensar-se na adop<;ao de uma metodologia semelhante a do CDF 
(Comprehensive Development Framework), procurando-se, simultaneamente, 
atender as diferen<;as de niveis de desenvolvimento. 

Nesse sentido, convem ter presente a diferencia<;ao levada a cabo pelos 
autores entre tres grupos de economias em transi<;ao: 
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a) o grupo mais avan<;ado, constituido pelos PECO's que celebraram, 
recentemente, o Tratado de Adesao com a UE, i.e., a Eslovaquia, a 
Eslovenia, a Estonia, a Hungria, a Latvia, a Lituania, a Polonia e a 
Republica Checa; 
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b) o grupo da Europa do Sudeste (SEE) compreendendo a Albania, a 
Bulgaria, a Croacia, a Macedonia e a Romenia; 

c) o grupo dos paises que integram a CEI (Comunidade dos Estados 
Independentes, tambem conhecida por CIS - "Community of 
Independent States"), a sabe1~ a Armenia, o Azerbaijao, a Bielo-Rtissia, 
a Georgia, o Tajquistao, o Kyrgyzstao, a Moldavia, a Russia, o Caza
quistao, o Turquemenistao e a Ucrania. 

Em termos gerais, afigura-se possfvel considerar que o primeiro grupo 
(que designamos de CEE-8) e o que se apresenta mais avan<;ado, seguindo-se
-lhe o SEE e, finalmente, o da CEI. 

Os autores concluiram que, de um modo geral e para os sobreditos 
paises, o peso do sector indush·ial na popula<_;ao activa e de 1,5 a 2 vezes o que 
deveria corresponder ao respectivo PIB , se se comparar com a generalidade 

p.c. 

das restantes economias europeias. 
Ja o mesmo nao se afigura possivel afirmar no que se refere ao peso do 

Valor Acrescentado Bruto do Sector Industrial no PIB, o qual nao se apresenta 
muito diferente dos valores verificados para as restantes economias europeias 
e para o mesmo nivel de PIB . 

p.c. 

Paralelamente, os autores salientam que o nivel de investimento em certo 
tipo de capital ffsico (por exemplo, em caminhos de ferro) e em capital 
humano se apresenta superior ao, normalmente, constatado nas restantes 
economias europeias (ou, ate mesmo, da OCDE) com um nivel de PIBP, 
identico. 

Uma das limita<_;oes que e, tambem, mencionada por DANIEL GROS e 
MARC SUHRCKE (2000) consiste no facto de existir muita corrup<_;ao, a todos 
os niveis, existindo mesmo, segundo os autores, uma correla<_;ao negativa entre 
corrup<_;ao e PIBp c' a semelhan<_;a, alias, do que sucede em termos mais gerais. 

Por outro lado, urn dos indicadores que servem para, de alguma forma, 
demonstrar a reduzida importancia relativa do sector financeiro no conjunto 
da economia para os paises em transi<_;ao consiste, precisamente, no racio M1

1 I 
PNB, o qual se apresenta, em regra, baixo. 

GROS e SUHRCKE chegam, no seu estudo, a conclusao de que as econo
mias em transi<_;ao mais marcadas pelas caracteristicas proprias do modelo de 
direc<_;ao central sao as que integram o grupo SEE e a CEI, havendo, ainda, tres 
economias nao europeias muito marcadas pelas referidas caracteristicas, a 
sabe1~ o Congo, Cuba e Guine-Bissau (para alem, obviamente, da Coreia do 
Norte, a qual nao foi objecto de estudo por parte dos autores)- 2• 

1 M1 - Quase-Moeda (encaixes monetiirios nas m aos de particulares, depositos a 
ordem e depositos a prazo). 

2 Todos os paises em causa tern regimes de tipo ditatorial ou para-ditatorial. 
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Em sfntese, GROS e SUHRCKE (2000) consideram que, ainda hoje em 
dia, se torna passive] distinguir as economias que foram, outrora, de direo;ao
central das restantes, designadamente no atinente ao nivel de emprego no 
sector industrial, a intensidade de utiliza<;ao da energia, as infraestruturas 
fisicas, a propon;:ao de popula<;ao com ensino secundario e universitario e ao 
subdesenvolvimento relativo do sector financeiro. 

Os autores separam, de forma muito clara, o grupo CEE-8 do grupo SEE 
e da CEI, chegando mesmo a colocar a questao sabre a razao de ser da 
manuten<;ao das ajudas ao desenvolvimento (a partir do BERD) as economias 
em transi<;ao, muito em particular aos PECO's3. 

5. Conclusoes finais 

Do conjunto das analises mencionadas, afigura-se possivel retirar diver
sas conclusoes relevantes, a saber: 

a) de urn modo geral, os investimentos infraestruturais conh·ibuem, de 
forma significativa, para a melhoria do nivel de Bem-Estat~ favore
cendo, naturalmente, as unidades produtivas mais eficientes e, por 
isso mesmo, mais competitivas; 

b) a ajuda ao desenvolvimento (quer ao nivel do BERD e das economias 
em transi<;ao, quet~ em termos mais gerais, ao nivel dos PVD' s e dos 
organismos de coopera<;ao multilateral e das IFT' s - Institui~oes Finan
ceiras Internacionais) tender a a dar mais peso aos investimentos 
infraesh·uturais ou ao apoio a reestrutura~ao da actividade empresarial 
e a entrada no mercado de novas empresas, consoante o grau de 
desenvolvimento do pais objecto da sobredita ajuda; 

c) as condi~6es iniciais (de desenvolvimento) apresentam uma influencia 
importante na explica~ao do crescimento das economias que cons
tituem o escopo da presente analise nos primeiros anos da transi~ao, 

ganhando maior relevancia os factores que se prendem com as refor
mas estruturais, a partir de cerca de dez anos; 

d) a liberaliza~ao do comercio e as privatiza<;oes (reformas estruturais) 
apresentam uma significativa importancia relativa na explica<;ao do 
desenvolvimento das economias em transi<;ao, sobretudo, volvidos 
cerca de dez anos; 

e) as politicas de estabiliza<;ao consistentes (orientadas para o rigor or<;a
mental e o controle da infla<;ao) tern, numa perspectiva de media e 
longo prazos, urn "impacto" positivo no processo de desenvolvimento 

3 Levanta-se a questao de, pelo menos, discrimina1~ de uma forma clara e consistente, 
os PECO's das economias SEE e dos membros da CEI no que se refere as modalidades de 
financiamento. 
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economico das economias em transic;ao, actuando ao nivel da "com
ponente psicologica do investimento" e contribuindo para o incre
mento do IDE; 

f) o IDE tern urn "impacto" positivo na FBCF (a par da capitalizac;ao do 
mercado de capitais), funcionando, ate certo ponto, como factor 
substitutivo do investimento domestico e do credito interno; 

g) a exish~ncia de transparencia nas privatizac;oes, bern como de uma 
adequada regulamentac;ao do mercado de capitais e de profundas re
formas no sector financeiro, conhibui para a expansao sustentada do IDE; 

h) a admissibilidade de, em certas circunstancias, o Estado desempenhar 
func;oes sociais e de apoio a reestruturac;ao das empresas sem, por tal 
facto, prejudicar ou constituir, necessariamente, urn entrave ao sector 
privado e ao processo de desenvolvimento das economias em transic;ao; 

i) o reconhecimento de que, do conjunto das economias em h·ansic;ao, os 
PECO' s constituem o grupo mais avanc;ado, seguido do da Europa do 
Sudeste (SEE) e, finalmente, da CEI. 

Do que se disse, afigura-se possivel conceber que, no limite (tendo como 
horizonte temporal 2010 a 2020), a UE venha a integrar 30 a 31 paises, com
preendendo, para alem dos actuais 25, a Romenia, a Bulgaria, a Albania, a 
Croacia, a Macedonia e, eventualmente, a Turquia 

A CEI devera, preferencialmente, consolidar-se, funcionando a Russia 
como micleo motor do processo de desenvolvimento endogeno, sem prejuizo 
da intensificac;ao de urn relacionamento comercial e economico preferencial 
com a U.E. 

Uma questao, particularmente, relevante para economias como a portu
guesa tern que ver com o papel que pequenas economias abertas poderao vir a 
desempenhar no bloco de integrac;ao europeia do futuro. 

Trata-se da analise a desenvolver em nova oportunidade. Na certeza de 
que, na linha de autores como LAFAY (1999), a aposta na especializac;ao intra
sectorial, na adjacencia e na qualidade dos bens e servic;os produzidos (a par 
de uma politica de "imagem" inserida numa Politica de "marketing" global 
coerente e consistente) devera constituir o alicerce fundamental de urn novo 
modelo de desenvolvimento que potencie a criatividade e que possibilite a 
obten<;ao de novos patamares de existencia humana. 
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