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OS PROCESSOS 
INTEGRACIONISTAS NAS 
ECONOMIAS ASIATICAS 

ANTONIO REBELO DE SOUSA 



Lusiada 

A questao da forrna<;_:ao de espac,;os de integra<;_:ao econ6rnica tern que ser 
perspectivada tendo em conta a tendencia para a intemacionaliza<;ao, por urn !ado, e 
as caracteristicas espedficas das rnais diversas regioes, a nfvel mundial , por outro. 

Para alem da U.E. da NAFTA e do Mercosul, respectivamente, no Conti
nente Europeu, na America do Norte e na America do Sui, algumas experiencias 
integracionistas tern vindo a ser levadas a cabo, nas mais diversos regioes do 
Mundo e segundo as mais diferentes metodologias 

De acordo com a l6gica liberal- que, muito natural mente, privilegia o papel 
do mercado e da iniciativa privada -, urn processo integracionista passa pela 
l iberaliza<;ao do comercio, numa primeira fase, pel a criagao de uma Uniao Adua
neira e de urn Mercado Com urn, numa segunda e terceira fases, e pela constru<;_:ao 
de uma Uniao Econ6mica e MoneUiria, numa quarta fase. 

Numa 16gica estatizante (que esta, p01ventura, presente, ainda, num ou nou
tro pais do Continente Asiatica), a integra<;_:ao econ6mica processa-se inversamen
te, come<;_:ando pel a coordena<;_:ao de polfticas econ6micas, a nfvel central, nao se 
visualizando a liberalizarao dos movirnentos dos factores e das trocas comerciais, 
a curta e media prazos. 

Trata-se de urn a 16gica que esteve subjacente ao COMECON, com os re
sultados que sao do conhecimento geral. 

Quando se fa! a do Continente Asiatica, importa, desde logo, distinguir qua
tro realidades com as suas caracterfsticas pr6prias. 

- Os NIC's ("New Industrialized Countries"), integrando pafses como 
Taiwan, Singapura, Coreia do Sul e Hong-Kong; 
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-0 Japao, a Australia e a Nova-Zelandia; 
-A Republica Popular da China; 
- Os restantes pafses asiaticos em vias de desenvolvimento, que nao che-

gam a fazer parte da "semi-periferia" - para utilizar a expressao de 
Krugman-, ao contrario dos NIC's. 

Nao faz, por conseguinte, sentido falar-se em integra<_;ao econ6mica ao Sui 
da China sem se ter em linha de conta estas realidades distintas, as quais condu
zem, necessariamente, a visualiza<_;ao de blocos de integra<_;ao diferentes, com 
metodologias e polfticas pr6prias. 

Os NIC's apresentam a vantagem, conforme diria o conhecido Professor 
da Universidade de Missouri, Sioma Kagan, de conciliarem baixos custos de pro
du<_;ao com a ausencia de indivisibilidades tecnol6gicas (que o mesmo e dizer, com 
nfveis de produtividade semelhantes aos das economias mais avan<;adas), o que 
lhes permite a obten<;ao de vantagens comparativas relevantes. 

De urn modo geral, evolufram rapidamente de uma fase de "arranque eco
n6mico" ("big-push") para as proximidades do "shortage point", isto e, criaram urn 
sector moderno altamente competitivo a escala internacional, mas nao consegui
ram ultrapassar o dualismo econ6mico-social, generalizando o desenvolvimento a 
quase totalidade dos sectores de actividade econ6mica e enveredando, definitiva
mente, por urn crescimento auto-sustentado. 

Em termos de crescimento econ6mico, a taxa registada no decurso dos 
ultimos anos tern oscilado entre os 4,5 e 8,9% (Hong-Kong e Coreia, respectiva
mente) rondando, em media, os 6-6,5%, registando-se, todavia, urn a desacelera<_;ao 
rna is recentemente, fruto, em larga medida, de uma transferencia maci<_;a de re
cursos financeiros para outras "pra<_;as". 

Em boa verdade, a crise iniciada em Julho de 1997 na Asia Ocidental afec
tou gravemente os pafses da regiao, continuando, ate ao presente, a persistir os 
efeitos negativos que deJa decorreram, nao s6 ao nfvel dos fluxos comerciais e de 
capitais, como tam bern em termos das pr6prias expectativas atinentes a evolu<_;ao 
previsfvel das respectivas economias. 

A interven<;ao do F.M.I., bern como de outras institui<_;6es multilaterais e a 
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ajuda bilateral de alguns pafses permitiram a criac;ao de urn quadro de ajustamento 
favonivel ao arranque de urn ciclo de crescimento sustentado. 

Todavia, a manutenc;ao de estruturas financeiras debilitadas, bem como a 
existencia de urn clima de incerteza, em termos politicos, em alguns pafses da 
regiao asiatica, tern vindo a contribuir para dificultar a retoma da confianc;a por 
parte dos agentes econ6micos. 

Para Hong-Kong preve-se uma taxa de crescimento do PIB de- 4,5% em 
1998, de 1,8% em 99 e de 5,5% no ano 2000 da efectiva recuperac;ao). 

Singapura devera passar de uma taxa de crescimento do PIB de 7,5% em 
1997, para urn a situac;ao de estagnac;ao em 98 e em 99 (0,1 e 0,5%, respectivamen
te) e para urn a relativa retoma no ano 2000 (3 a 3,5% ). 

Taiwan, no grupo considerado, e uma execpc;ao, uma vez que a taxa de 
crescimento do PlB tera descido, tao somente, de 6,5% em 97 para 4,9% no ano 
cmTente (valor previsto ), admitindo-se que se venha a manter ao mesmo nfvel 
(entre 4,5% e 5%) em 99 e a au men tar para 6 a 6,5% no ano 2000. 

Paralelamente aos problemas sentidos neste conjunto de pafses, tem-se vin
do a regis tar urn agravamento da recessao no Japao, prevendo-se mesmo, para o 
anode 1999, urn a taxa de crescimento negativa do PIB que podeni ron dar os 3%, 
tanto mais que a desvalorizac;ao recente do dotar americana teni seguramente 
implicac;6es na quota de mercado japonesa no comercio mundial , con forme resul
ta, alias, de estudos levados a cabo por autores como DORNBUSH. 

Para Dornbush e com base em estudos por ele proprio realizados, o " impac
to" de uma desvalorizac;ao do dolar americana da ordem de 5% em relac;ao as 
principafs paridades provoca uma reduc;ao no PIB japones de cerca 1%, com o 
desfasamento temporal de, aproximadamente, 6 meses a 1 ano. 

Australia e a Nova-Zelandia (que, tambem, fazem parte do segundo conjun
to de pafses asiaticos que se mencionam) tern conhecido uma evolu<;ao menos 
desfavonivel do que o Japao, mas continuam a ser altamente "sensfveis" a con jun
tura recessionista japonesa. 
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As taxas de infla<;ao neste conjunto de pafses tem-se apresentado baixas, 
mas as tax as de juro nao tern actuado com eficacia ( enquanto variavel explicativa 
determinante) ao nfvel do investimento, o qual continua a ser, fundamentalmente, 
influenciado pela componente "psicol6gica". 

0 maior problema que tern vindo a subsistir para o caso concreto da Asia 
(numa perspectiva de grandes equilfbrios macroecon6micos) eo desemprego, o 
qual se situou nos 8,4% em 97, nao devendo baixar dos 8% em 98/99. 

0 conjunto do Japao, Australia e Nova-Zelandia tern uma dinamica propria 
com caracterfsticas proximas, em multiplos aspectos, dos pafses industrializados, 
em geral, e da NAFTA, em particular, nao podendo ser considerado da mesma 
forma que os NIC's, inclusive em termos de negociac;:6es no ambito do G.A.T.T. 
ou em termos de analise das areas de integrac;:ao em constitui<;ao. 

A Republica Popular da China deve ser considerada, em qualquer caso, 
como uma realidade "a parte", sujeita a "tratamento analftico aut6nomo". 

Tendo enveredado, ap6s a revolu<;ao de 1949, por urn modelo de desenvol
vimento assente no sector primario, evolufu, no decurso da segunda metade dos 
anos 50, para urn modelo assente na expansao de industrias de base como, por 
exemplo, as do ac;:o e do cimento, no quadro da "Polftica do Grande Saito em 
Frentes", a qual nao teve os resultados pretendidos. 

A partir de principias anos 60, a China reorientou o seu desenvolvimento 
econ6mico pata o sector primario, privilegiando a adopc;:ao de combinac;:6es 
trabalho-intensivas. 

E, a partir de finais da decada de 60, princfpios da decada de 70, iniciou-se 
urn processo gradualista conducente a alguma internacionalizac;:ao da economia 
chinesa, com a crescente incorporac;:ao de combinac;:6es produtivas mais sofistica
das e com a obtenc;:ao de nfveis de produtividade mais elevados. 

Apesar de, no decurso dos ultimos anos, se ter mantido elevada a taxa de 
crescimento do PIB da Republica Popular da China, manda a verdade reconhecer 
que a mesma passou dos 10,5% em 95 para 9,7% em 96, tendo-se, registado urn 
abrandamento em 97 (8,8% ). 
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Em 1998, a taxa de crescimento do PIB da Republica Popular da China 
deveni situar-se entre os 5,5 e os 6,0%, admitindo-se urn ligeiro incremento em 99 
(6,5 a 7,0%) e no ano 2000 (7,0 a 7,5% ). 

Por outro !ado, a taxa de infla~ao tern vindo a sofrer uma forte redu~ao, 
havendo mesmo quem coloque algumas quest6es quanta a metodologia utilizada 
na determina~ao do IPC. 

De facto e segundo os dados disponfveis, a taxa de infla~ao sofreu uma 
redw;ao de 14,8 para 6,0%, entre 1995 e 1996, baixando para menos de 1% (0,8%) 
em 97 e passando mesmo (previsivelmente) a ser negativa em 98 e 99 ( -1 ,.5 e-
0,4%, respectivamente- (1 )). 

Simultaneamente, a evolw;ao da Balan~a de Transac~6es Comentes chine
sa continua a apresentar-se largamente positiva. 

Assim e de acordo como pensamento de alguns conhecidos economistas, a 
China sera, porventura, o melhor sucedido dos NIC's na primeira decada do proximo 
Seculo, expandindo exportac;6es industria is a prec;os altamente competitivos, gra~as 
aos baixos custos salariais e a ausencia de significativas indivisibilidades tecnologicas. 

E preciso, todavia, nao esquecer as consequencias que poderao resultar de 
uma "16gica de compara~ao permanente" de modelos e de resultados, 
designadamente em termos de estabilidade politico-social, a qual assume urn 
caracter muito particular com a evolu<;:ao recentemente operada em Hong-Kong. 

No atinente aos restantes palses asiaticos em vias de desenvolvimento, im
porta, desde logo, mencionar que os mesmos tern, tam bern, tido que lidar com os 
riscos de "sobre-aquecimento" da economia, sendo, todavia, ce1to que, na genera
lidade dos casos, tem sido possivel controlar a procura interna. 

A desacelera<;;iio das exportac;6es na regiao em causa, no decorrer de 96, 
ajudou a center as press6es inflacionistas, embora tivesse, de alguma forma, con
tribufdo para agravar os desequilibrados externos em alguns casos. 

Assim, enquanto que a Tailfmdia conheceu urn a forte desacelera<;:ao, com 
uma taxa de crescimento do PTB de -0,4% em 97 e, previsivelmente, da ordem dos 
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-7,0% em 98, apresentando, simultaneamente, uma taxa de infla<;iio de 6,0% em 
97 e de 9,5% em 98 (previsao), ja a Malasia podera vir a conhecer no corrente 
ano, uma contrac<;iio do nfvel de actividade econ6mica de 4,6% e uma taxa de 
infla<;ao de 6,0%, embora ambos os pafses mantenham uma situa<;iio em nada 
preocupante no que concerne aos desequilfbrios externos. 

As pr6prias Filipinas- que tern vindo a passar por uma versao atenuada da 
"crise asiatica" - deverao conhecer uma taxa de crescimento do PIB, em 98, de-
0,5%, com uma taxa de infla<;iio de 10% e a Indonesia- que, de todas as economi
as "asiaticas", e a que tern vindo a experimentar maiores dificuldades- devera vir 
a sofrer uma contrac<;iio no nfvel de actividade econ6mica, em 98, de 18%, com 
uma taxa de infla<;iio galopante, da ordem dos 65%. 

0 Paquistao - que tern vindo a sofrer menores press6es contraccionistas 
(com uma taxa de crescimento do PIB de 1,3% em 97, vindo a conhecer uma 
assinalavel expansao em 98, podendo atingir uma taxa de crescimento de 5,4%)
man tern, ainda, elevadas taxas de infla<;ao (12,0% em 97 e cerca de 8,0% em 98). 

Importa, agora, real<;ar dois pafses pertencentes a este quarto grupo que 
poderao vir a desempenhar urn papel fundamental no desenvolvimento econ6mico 
da regiao: o Vietname e a india. 

Quanta ao Vietname, a taxa de crescimento que ate 1996 rondou os 9,3%-
9,5% (com uma taxa de infla<;ao da ordem dos 5,6%) manteve-se a urn nfvel 
elevado em 98 (8,8% ), baixando para os 4,0% em 1999 (previs6es de Setembro de 
98). Concomitantemente, a taxa de infla<;iio baixou para 3,2% em 97, verificando-se 
press6es inflacionistas em 98, as quais levam a admitir que a taxa de infla<;iio 
venha a ser, no final de 98, da ordem dos 9,0%. 

De qualquer forma, trata-se de uma economia em condi<;6es de passar a 
pertencer, a media prazo, ao grupo dos NIC's, experimentando uma significativa 
tendencia para o afluxo de capitais externos, afluxo esse, que lhe permitira aumen
tar a capacidade competitiva a escala internacional. 

A india podera assumir a lideran<;a de uma das areas de integra<;iio que 
virao, porventura, a surgir no Continente Asiatica, gra<;as ao mercado intern a po
tencial que apresenta. 
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0 crescimento econ6mico tern sido moderadamente elevado, atingindo os 
7,5% em 96 e os 5,6% em 97, muito em bora se tivesse manti do a tendencia para a 
desaceleragao em 98, prevendo-se uma taxa de crescimento do PIB de 4,8%. 
Note-se que o efeito resultante desta expansao do nivel de actividade produtiva 
tem vindo a ser moderado pelo crescimento demografico, o qual continua a 
apresentar-se como uma das "debilidades" do modelo indiana. 

A taxa de inflagao, que havia sido de 10,2%, em 1995, desceu para 6,9% em 
96 e de en tao para ca. nao tern sofrido grandes alterag6es, atingindo os 6,3% em 97 
e aumentando (previsivelmente) para 7,2% em 98. 

De facto, a polftica economica que tern vindo a ser prosseguida, a par das 
"press6es extern as", continua a "condicionar" negativamente a taxa de inflagao. 

Por outro I ado, a aplicac;ao durante longos anos de urn modele de substituic;ao 
de importac;oes tera contribuido para urn certo atraso no desenvolvimento das 
estruturas produtivas, tornando-se, cad a vez rna is, necessaria caminhar para urn a 
crescente abertura da economia e para uma maior consolidac;ao/eficiencia ao nf
vel do Sistema Financeiro. 

Este e, alias, o grande desafio que se coloca as economias em vias de de
senvolvimento do Continente Asiatica, bem como ode se procurar minorar algu
mas das consequencias previsfveis de urn Big-Bang no sector de servic;os 
( designadamente na area da distribuic;ao) que suceda ao Big-Bang financeiro da 
decada de 80. 

Urn excessivo afluxo de capitais provenientes dos EUA e da Europa podeni 
conduzir a uma sobrevalorizac;ao das taxas de cambia de muitas das economias do 
continente Asiatica, com as consequencias daf decorrentes ao nivel das respecti
vas balangas comerciais, a mediae Iongo prazos. 

Tal j a sucedeu no pass ado recente, com os efeitos ja con hecidos, logo que 
se tornou evidente a existencia da sobrevalorizagao cambial e assim que se regis
lou urn a tendencia para desinvestir, com quebras elevadas nas cotac;oes das balsas 
de val ores, fen6menos estes que poderao ocorrer com maior frequencia se, entre
tanto, se cometerem enos "estrategicos" fundamentais como os cometidos pela 
Republica Popular da China em relac;ao a Hong-Kong. 
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Todavia, tudo se tornara, ainda, mais complexo se, a par de uma 
sobrevaloriza<5ao cambial, nao se tornar possfvel, atraves de uma politica moneta
ria adequada, controlar a infla<5ao. 

Uma polftica or<5amental permissiva e a manuten($ao, em alguns casos, de 
urn sector publico pesado constituirao sempre aspectos negativos em rela<5ao aos 
quais se tornara necessaria actuar com prontidao e eficacia. 

Finalmente, importa dizer, ainda, uma palavra sobre as rela<56es econ6mi
cas existentes entre Portugal e esta area do globo- e, muito em particular, entre 
Portugal e a China. 

Sendo certo que o relacionamento econ6mico existente apresenta ainda urn 
significado muito reduzido em rela<5ao ao que se pretende que venha a acontecer 
no futuro, importa mencionar que existem condi<56es para a consolida<_;ao das ex
porta<_;6es de pasta celul6sica, de aglomerado e de corti<_;a, podendo, ainda, vir a 
ser aumentadas as exporta<56es de uma gama diversificada de produtos, com des
taque para o azeite e azeitonas, os vinhos de mesa, a salsicharia fumada, conser
vas, a<_;o para constru<_;ao dvil, maquinas- ferramentas e mol des de alta qualidade. 

Paralelamente, temos exportado servi<5os de qualidade, em muitos casos 
Jigados a area da constru($aO OU a area industrial. 

Importamos, fundamentalmente, da China, da India, da Malasia e de 
Singapura e exportamos, sobretudo, para a Australia, para a China, para a Malasia, 
para a India, Singapura e Tailandia. 

Tudo indica que o empresariado portugues ira, seguramente, procurar, no 
decurso dos pr6ximos 2 a 3 anos, aumentar as exporta<56es, por forma a equilibrar 
os fluxos comerciais com a regiao, bern como incrementar a instala<5ao de novas 
empresas que constituam plataformas de reexporta<_;ao para outros pafses, em 
sectores "nodais", tais como o alimentar e de bebidas, ode materiais de constru
<$i'iO cfvil, ode equipamentos e bens industriais eo de servi<_;os. 

Afigura-se, hoje em dia, essencial ter a no<_;ao de que o mercado asiatica
e, muito em particular, o da China - apresenta grandes potencialidades a que nao 
podemos estar alheios. 
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A cria<;ao de regi6es ou blocos de integra~ao nesta area poden1, do nosso 
ponto de vista, facilitar as trocas comerciais e a coordenagao de polfticas econ6mi
cas se os dirigentes asiaticos nao cairem na "tenta~ao proteccionista". 

0 processo de integragao nesta area sera sempre naturalmente faseado, 
com a eventual possibilidade de surgiram, inicialmente, tres ou quatro "blocos de 
integragao", resultantes da existencia de realidades bern diversificadas, conforme 
se disse anteriormente. 

S6 ap6s uma efectiva consolidagii.o dessas experiencias e de uma maior 
homogeneiza~ao do sistema finan~eiro, a escala internacional, sera possfvel 
caminhar-se para uma, ainda, maior integragao, a nfvel regional. 

Para que esta evolu~ao seja passive! e, tam bern, preciso inseri-la numa trans
formagao gradualista do proprio Sistema Financeiro Internacional que perm ita as
segurar uma efectiva estabilidade cambial entre o d6lar, o euro eo iene. 

Eis, algumas reflexoes sabre o futuro das economias asiaticas, na certeza 
de que a sua evolu~ao tera, sempre e era qualquer caso, uma grande influencia na 
evolu~ao da economia portuguesa, ainda que por via indirecta, is toe, pel as suas 
repercuss6es nas economias americana e europeia, pelo que teremos de estar 
atentos as tendencias existentes numa regiao de importancia decisiva no de vir da 
economia mundial. 

A terminar, uma palavra sabre as teses que, ultimamente, tern sido defendi
das por autores como Paul Krugman relativamente aos NIC's e, de urn modo 
geral, no que concerne ao que alguns insistem em apelidar de "economias asiaticas 
emergentes". 

As vantagens comparativas des las economias, resultantes dos baixos cus
tos salariais e, em muitos casas, de horarios de trabalho insusceptiveis de compa
ra<_;ao como que se passa no Ocidente evolufdo, enfim de urn verdadeiro "dumping 
social", poderao vir a safer uma transformac;ao radical nos proximos dez anos. 

Em boa verdade, existe, tambem , hoje em dia, urn "efeito 
clemonstrac;ao-imita~ao social" gra~as ao fen6meno da globalizagao. 
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Nao e mais passive! ao jovem estudante coreano, japones ou tail andes nao 
saber quais as reivindica<_;:6es, os direitos adquiridos, enfim, a qualidade de vida do 
estudante americana ou frances. 

Daf que seja passive! prever a concretiza<_;:ao de profundas reformas sociais 
nos NIC's e nas economias asiaticas em que os regimes ditatoriais nao consigam 
uma existencia mais prolongada, com as consequencias dai resultantes (numa fase 
intermedia, de ajustamentos em term as de quebra de produtividade e de incremen
to dos custos marginais e medias, que o mesmo e dizer em term as das suas pr6pri
as vantagens comparativas). 

Alguns pafses- como, par exemplo, a China, que certos au tares apelidam de 
"New Nic" - poderao nao passar, tao cedo, par uma experiencia deste tipo, uma 
vez que nao se visualiza, para os anos mais pr6ximos, uma liberaliza<_;:ao ao nfvel do 
sistema politico. 

Mas, na grande maio ria das economias que constituem o objecto deste bre
ve artigo, havera, seguramente, uma "viragem", a que correspondera uma profun
da altera<;ao na correla<;ao de for<;as ao nfvel dos diversos blocos de integra<_;:ao, a 
escala mundial. 

NOTAS 

(1) Previs6es do Banco Mundial de Outubro de 98. 
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