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Prefácio
Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 1996, nômicos e os resultados econômicos. Faz uma série de

o décimo nono desta série anual, é dedicado aos observações gerais que proporcionam informações valiosas
países que estão fazendo a transição do planeja- a todas as economias em transição e aos países interessa-

mento cential - em particular, os países da Europa dos. Demonstra que é preciso não só liberalizar as econo-
Central e Oriental, os Estados que se tornaram indepen- mias mediante a abertura do comércio e de oportunidades
dentes da antiga União Soviética, a China e o Vietnã de mercado e estabilizá-las mediante a redução da inflação
para a economia de mercado. e a prática da disciplina fiscal, como também manter a

Esta transição, que afeta cerca de um terço da popula- aplicação consistente dessas políticas ao longo do tempo.
ção mundial é inevitável. O mundo está mudando rapi- Examina a necessidade de reformar as empresas e ampliar
damente: o < rescimento desmesurado do comércio global o setor privado, reestruturando ao mesmo tempo as redes
e dos investimentos privados registrado nos últimos anos de segurança social, a fim de amortecer o impacto da tran-
criou enorre potencial de crescimento do emprego, da sição para o mercado. E faz uma observação muito im-
renda e do iadrão de vida em função da ação livre dos portante: em última análise, é contando com direitos de
mercados. Mas os sistemas econômicos desses países, propriedade bem-definidos e uma generalização da pro-
dominados pelo Estado, empertados pelo controle buro- priedade privada que os mercados podem funcionar de
crático e ineficiemes, impediam que os mercados funcio- maneira eficiente e eqüitativa.
nassem e, por isso. eram incapazes de sustentar a melhoria O relatório também apresenta uma contribuição
do bem-estar humano. Embora garantissem emprego e importante ao examinar as instituições que impulsionam a
serviços sociais, esses sistemas o faziam à custa da produti- economia de mercado. Mostra como os órgãos públicos,
vidade, do padrão geral de vida e do meio ambiente, que sistemas jurídicos, instituições financeiras e sistemas de
sofreu grave deterioração em alguns países devido à distor- educação e saúde podem realçar o êxito das economias de
ção dos preços, ao uso ineficiente dos recursos naturais e à mercado. Essas são as instituições que ajudam a estabelecer
obsolescência das fábricas. e aplicar as regras que permitam realizar as transações

A transição para o mercado, embora necessária, não é num clima de confiança, reduzindo as oportunidades de
fácil. Alguns países tiveram mais êxito que outros na corrupção e crime, mobilizando e distribuindo recursos e
implementação dos principais elementos da reforma. formando capital humano. Também mostra que os países
Acima de tudo, a transição teve e continuará tendo pro- em transição precisam integrar-se cada vez mais à econo-
fundo impacto na vida das pessoas. Em alguns países em mia global. A integração às instituições do sistema mun-
transição, houve queda do padrão de vida; em outros, o dial de comércio é uma maneira importante de ajudar esses
bem-estar humano melhorou significativamente, Em toda países a fomentar e sustentar as reformas que levem a cabo.
parte, as regras econômicas básicas mudaram e as relações Além desses elementos técnicos e institucionais da
entre o povo e as instituições políticas, sociais e econômi- transição, que são essenciais, o relatório trata do elemento
cas se alteraram irreversivelmente. humano. Ele trata dos meios de proteger os cidadãos con-

Este relatório tem por objetivo analisar a experiência tra a perda de segurança e renda que pode acompanhar a
das economias em transição, identificar as estratégias bem- transição; dos meios de ajudá-los a fazer face à crescente
sucedidas e destacar os elementos essenciais do êxito. mobilidade e know-how que as economias de mercado exi-
Procurando não generalizar em excesso, o relatório reco- gem dos trabalhadores; e da necessidade de que os seus fi-
nhece que os países examinados representam uma ampla lhos recebam a educação e os serviços de saúde que lhes
diversidade de histórias, culturas e sistemas políticos; na permitirão contribuir para a prosperidade almejada pelos
verdade, examina os vínculos entre esses fatores não eco- países. O que nos traz de volta à própria razão da transição
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e ao motivo pelo qual este relatório é necessário. Ele mos- final, o êxito da transição será medido não só pelis estatís-
tra como dar largas ao enorme potencial das populações ticas de riqueza nacional, investimento e produtividade,
dos países e como ajudá-las a realizar a sua visão de um mas também pela qualidade de vida dos habitantes daque-
futuro com oportunidade e bem-estar para todos. No les países.

James D. Wolfensohn
Presidente do Banco Mundial

31 de maio de 1996

Este relatório foi preparado por uma equipe chefiada por Alan Ge[b e integrada por Nicholas Barr, Stijn
Claessens, Cheryl Williamson Gray, Peter Harrold, Françoise Le Gall (FMI), John Nellis, Zhen Kun Wang e
Ulrich Zachau. A equipe foi assessorada por Annette Brown, Gregory Kisunko, Tatiana Proskuryakova, Sarbajit
Sinha, Stoyan Tenev e Triinu Tombak. Gilles Alfandari e Laszlo Urban também contribuíram para o relatório. A
editoria principal esteve a cargo de Stephanie Flanders. O trabalho foi realizado sob a direção geral de Michael
Bruno.

Muitas outras pessoas, pertencentes ou não aos quadros do Banco Mundial, ofereceram valiosos comentários
e contribuições (ver a Nota Bibliográfica). O Departamento de Economia Internacional contribuiu com os dados
do apêndice e foi responsável pelos Indicadores Selecionados do Desenvolvimento Mundial. Fizeram parte da
equipe de produção Amy Brooks, Kathryn Kline Dahl, Joyce Gates, Stephanie Gerard, Audrey Heiligman, Cathe
Kocak, Jeffrey N. Lecksell, Brenda Mejia, Hugh Nees, Beatrice Sito e Michael Treadway. O projeto gráfico esteve
a cargo do Magazine Group. Rebecca Sugui atuou como assistente executiva da equipe. Daniel Atchison,
Elizabeth V. de Lima e Michael Geller atuaram como assistentes gerais. Maria D. Ameal atuou como assistente
administrativa.

A preparação do relatório foi facilitada em grande parte por documentos básicos e contribuições dos partici-
pantes das reuniões de consulta (seus nomes constam na Nota Bibliográfica).
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* efinições e
Notas Explicativas
Alguns termos empregados neste relatório intercâmbio da moeda nacional por outras moedas e

Coeßiciente de Giní- medida padrão da desigualdade da vice-versa (conversibilidade); ou sobre a livre entrada de

distribuição de renda, que representa o desvio de uma firmas no mercado mterno.
Privatização - termo utilizado no sentido estrito de alie-

distribuição real em relação a um estado de perfeita nação pelo Estado de empresas, terras ou outros bens,

Empresa munici rural (EMR) - uma forma de orga- e não no sentido mais amplo de qualquer ação que

nEzação empresarial específica da China, na qual a impele uma empresa ou economia rumo à propriedade
epaçno todoesarou em sua maior parte, pertence ao privada ou tende a fazer com que o comportamento
empresa, no todo em s haitate lcstenham das empresas estatais se assemelhe ao das empresas pri-
governo local, embora os habitantes locais tenham vadas.
direitos de propriedade implícitos sobre ela. Risco moral - situação na qual a presença de seguro ou

Especulação - qualquer manipulação da lei ou autori- expectativa de compensação enfraquece ou distorce os
dade governamental para gerar renda econômica ou incentivos para um comportamento prudente.
dela se apropriar. Trata-se da renda de fatores produti-
vos além do mínimo necessário para manter esse fator Grupos de países
na sua utilização atual; pode surgir da aquisição de um Pata fins operacionais e analíticos, o principal critério ado-
direito ou recurso cuja propriedade é ambígua ou mal tado peloopencionaidialnalracos,ssirinciaascritno éo-
exercida; ou mediante alteração da política governa- tadpon Banco Mundial para classificar as economias é o

mental que cria uma escassez artificial. produto nacional bruto (PNB) per capita. Cada economia

Estabilização - refere-se à estabilização macroeconô- está classificada como de renda baixa, média (subdividida

mica, ou seja, o controle e redução da inflação e con- em média baixa e média alta) ou alta. Utilizam-se também

tenção dos desequilíbrios macroeconômicos (como os outros grupos analíticos, baseados em regiões geográficas,

déficits fiscais) e dos desequilíbrios externos (como os exportações e nível de endividamento externo.

déficits em conta corrente). Devido a variações no PNB per capita, a composição de

Externalidades - custos e benefícios resultantes de uma cada grupo pode mudar de uma edição para outra deste

atividade ou transação econômica que recaem sobre relatório. Uma vez determinada a classificação para uma

pessoas ou entidades que dela não participaram. edição, todos os dados históricos apresentados baseiam-se

Falha do mercado - qualquer situação em que os merca- no mesmo agrupamento de países. Os agrupamenos de

dos sistematicamente produzem bens e serviços em países segundo a renda utilizados na presente edição estão

quantidade maior ou menor que o nível ótimo para a assim definidos:

sociedade.
Fortes restrições orçamentárias - situação em que os Economias de baixa renda - aquelas cujo PNB per capita

gerentes das empresas estatais sabem que os orçamen- era igual ou inferior a US$ 725 em 1994.

tos estabelecidos pelo governo central são fixos e que as Economias de renda média - aquelas cujo PNB per
perdas não serão financiadas pela receita geral ou pelo capita era superior a US$ 725 mas inferior a US$ 8.956

banco central. em 1994. Este grupo subdivide-se em economtas de

Gestão empresarial - supervisão e controle da adminis- renda média baixa e economias de renda média alta,

tração e desempenho de uma empresa, geralmente conforme o PNB per capita seja inferior ou superior a

exercida pelos proprietários. US$ 2.895.

Informalização - situação que ocorre quando a atividade Economias de renda alta - aquelas cujo PNB per capita
econômica sai da área da economia em que está sujeita era igual ou superior a US$ 8.956 em 1994.

a leis, regulamentos e impostos e é coberta pelas esta- Mundo é o conjunto de todas as economias, incluídas

tísticas econômicas oficiais. aquelas cujos dados são esparsos e as de população infe-

Liberalização - salvo indicação em contrário, refere-se à rior a 1 milhão de habitantes. Essas economias não

liberalização econômica: diminuição ou eliminação das aparecem em separado nas tabelas principais, mas
restrições governamentais sobre as transações, preços e são apresentadas na Tabela la dos Indicadores

mercados internos; sobre as transações externas e o livre Selecionados do Desenvolvimento Mundial.
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A classificação segundo a renda não reflete necessaria- As taxas de crescimento dos dados econômicos apresenta-
mente o nível de desenvolvimento. (Nos Indicadores dos nos Indicadores Selecionados do Desenvolvimento
Selecionados do Desenvolvimento Mundial, as economias Mundial baseiam-se em preços constantes e, salvo indi-
de renda alta classificadas como em desenvolvimento pelas cação em contrário, foram computadas pelo método
Nações Unidas ou assim consideradas pelas suas autorida- dos mínimos quadrados. Para mais detalhes, consultar
des estão identificadas pelo símbolo t.) O emprego do as notas técnicas dos Indicadores Selecionados do
termo "países" em relação às economias não implica juízo Desenvolvimento Mundial.
do Banco em relação à situação jurídica ou outra condição O símbolo / em datas (por exemplo, 1990/9 1) significa
do respectivo terrirório. que o período pode ser inferior a dois anos, mas

No final dos Indicadores Selecionados do Desen- abrange os dois anos e refere-se a um ano agrícola, ano
volvimento Mundial, duas tabelas apresentam uma classi- pesquisado ou exercício fiscal.
ficação das economias por renda e região, bem como por O sinal.. nas tabelas significa "não disponível".
categorias de exportação e endividamento. O sinal - nas tabelas significa "não aplicável". (Nos

Indicadores Selecionados do Desenvolvimento Mun-
Outros grupos analíticos dial, as lacunas indicam que os dados não se aplicam.)
No texto do relatório, a Europa Central e Oriental (ECO) O número 0 ou 0,0 nas tabelas e figuras significa zero ou
inclui, para fins analíticos, os seguintes países: Albânia, uma quantidade inferior à metade da unidade indicada
Bulgária, Croácia, Eslovênia, Hungria, Ex-República e não conhecida com mais exatidão.
Iugoslava da Macedônia, Polônia, República Eslovaca,
República Tcheca e Romênia. A Bósnia-Herzegóvina e a A data-limite para todos os dados dos Indicadores
Iugoslávia tambén fazem parte desse grupo, mas não são Selecionados do Desenvolvimento Mundial é 30 de abril
analisadas no relatório. de 1996.

Os novos Estados independentes (NEI) são: Armênia, Os dados históricos deste relatório podem diferir dos
Azerbaijão, Bielo-Rússia, Cazaquistão, Estônia, Geórgia, apresentados em edições anteriores, devido à sua constante
Letônia, Lituânia, Moldova, Quirguízia, Rússia, Tadji- atualização quando se passa a dispor de melhores dados, à
quistão, Turcomênia, Ucrânia e Uzbequistão. adoção de um novo ano-base para os dados a preços cons-

As economias em transição analisadas incluem, além tantes ou a alterações na composição dos grupos de países.
desses dois grupos, a Mongólia, a China e o Vietnã. As notas técnicas dos Indicadores Selecionados do

O texto também se refere aos seguintes subgrupos: os Desenvolvimento Mundial definem outros termos econô-
países bálti os (Estônia, Letônia e Lituânia); o grupo de micos e demográficos.
países de Visegrado (Hungria, Polônia, República .
Eslovaca e República Tcheca); e os países com economias Siglas e abreviaturas
seriamente afetadas por tensões regionais (Armênia, BERD Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvi-
Azerbaijão, Croácia, Geórgia, Macedônia e Tadjiquistão). mento

O Coriselho de Assistência Econômica Mútua CAEM Conselho de Assistência Econômica Mútua (ver
(CAEM) -- o sistema de comércio do bloco comunista, já "Outros grupos analíticos")
dissolvido - incluía em 1989 a Alemanha Oriental, CFI Corporação Financeira Internacional
Bulgária, Cuba, Hungria, Mongólia, Polônia, Romênia, ECO Europa Central e Oriental (ver "Outro grupos
Tchecoslováquia, União Soviética e Vietnã. analíticos")

Na data da publicação, pertenciam à Organização de EMR Empresas municipais rurais (ver "Alguns termos
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) a empregados neste relatório")
Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, FMI Fundo Monetário Internacional
Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, GATT Acordo Geral de Tarifas e Comércio
Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Japão, Luxemburgo, IED Investimento estrangeiro direto
México, Nova Zelândia, Noruega, Países Baixos, Portugal, IVA Imposto sobre o valor agregado
Reino Unido, Suécia, Suíça e Turquia. Os dados da OCDE NEI Novos Estados independentes (ver "Outros
para um determinado ano referem-se aos países que eram grupos analíticos")
membros naquele ano. OCDE Organização de Cooperação e Desenvolvimento
Notas explicativas Econômico (ver "Outros grupos analíticos")

OMC Organização Mundial do Comércio
Um bilhão: mil milhões ONG Organização não-governamental
Um trilhão: mil bilhões PAC Política Agrícola Comum (da União Européia)
Tonelada: tonelada métrica, equivalente a 1.000 quilos ou PIB Produto interno bruto

2.204,6 libras PNB Produto nacional bruto
Dólar dólar corrente dos EUA, salvo especificação em PPA Paridade do poder aquisitivo

contrário UE União Européia
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O Significado
da Transição

ntre 1917 e 1950, alguns países onde vivia um terço guiam as organizações. Isso resulta numa profunda tran-

da população mundial separaram-se da economia de sição tanto social como econômica. Há necessidade de
mercado e se lançaram na experiência de construir reformas semelhantes em outros países, razão pela qual a

um sistema econômico alternativo. Primeiro no que fora o experiência da transição também lhes interessa. Mas a
Império Russo e na Mongólia; após a Segunda Guerra maioria dos seus programas de reforma empalidece em
Mundial, n i Europa Central e Oriental e nos países bálti- comparação com as dimensões e intensidade da transição
cos; e depois, na China, na Coréia do Norte e no Vietnã do planejamento para o mercado.
(com reperc ussões e imitações em outros lugares), envidou- Este relatório, ao dar uma visão de conjunto dos even-
se um gigantesco esforço para centralizar o controle da pro- tos e alterações introduzidas nas políticas de 28 países, pro-
dução e distribuir os recursos mediante o planejamento cura saber quais são os ingredientes de uma transição bem-
estatal. Essa vasta experiência transformou o mapa político sucedida e como consegui-los. Evidentemente, a transição
e econômico do mundo e traçou o rumo de grande parte ainda está em andamento; muitas perguntas importantes
do seculo XX. Agora, o seu fracasso pôs em marcha uma ainda não tiveram respostas definitivas. O fato de que
transformação igualmente radical, na medida em que aque- muito ainda está pendente reforça a importância de exami-
les mesmos países estão mudando de rumo e procurando nar as lições que podemos tirar até agora.
reconstruir mercados e se reintegrar na economia mundial. A herança do planejamento

O Manifesto Comunista, ao retratar a chegada turbu-

lenta do capitalismo ao século XIX, oferece o que se pode- Karl Marx argumentava que o socialismo substituiria o
ria chamar um retrato estranhamente preciso do pano- capitalismo primeiro nos países capitalistas mais industriali-
rama da transição atual: zados. Na verdade, a primeira parte do século XX foi um

período de considerável ebulição social, principalmente na
Transformação constante da produção, distúrbio Europa. Mas o socialismo revolucionário firmou raízes em
ininterrupto de todas as condições sociais, incerteza países mais agrários, onde o desenvolvimento econômico e
e agitação generalizada.(. . .) Todas as relações há a industrialização eram preocupações tão grandes quanto a
muito estabelecidas, com sua carga de antigos pre- distribuição eqüitativa. O planejamento deu resultados
conceitos e opiniões veneráveis, se desvanecem, impressionantes: aumento da produção, industrialização,
todas as relações recém-formadas se tornam anti- ensino básico, saúde, habitação e empregos para populações
quadas antes de se solidificar. Tudo que é sólido se inteiras; e uma aparente imunidade à Depressão dos anos
dissolve no ar.. ... .) 30. Havia relativa eqüidade na distribuição da renda, e um

Estado amplo, embora ineficiente, assegurava o acesso de
A meta a longo prazo da transição é a mesma das refor- todos aos bens e serviços básicos (Tabela 1). Mas o sistema

mas econômicas em geral: construir uma próspera econo- era muito menos estável do que parecia, porque era enorme
mia de mercado capaz de melhorar o padrão de vida a a ineficiência intrínseca do planejamento. Os planejadores
longo prazo. O que distingue a transição das reformas em não conseguiam obter informação suficiente para substituir
outros países é a transformação sistêmica que ela implica: a que os preços fornecem numa economia de mercado. O
é preciso que a reforma penetre nas regras fundamentais planejamento tornou-se, em grande parte, um processo per-
do jogo, nas instituições que moldam o comportamento e sonalizado de barganha, em que era importante ter certas

1
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Tabela 1 As cifras iniciais
(percentagens, salvo indicação em contrário)

Economias em transição

outros Comparadores
NEI e Baixa Renda

Indicador ECO Rússia Mongólia China8  Vietnãa rendah india média OCK
População e renda
População, 1989 (milhões) 122 149 139 1.102 64 1.002 850 1.105 773
PIB per capita, 1990c

(dólares de 1990)
World Bank Atlas 2.268 4.110 2.141 404 188 320 380 2.220 20.170
PPA 4.647 6.440 4.660 1.000 .. 1.086 1.090 4.289 15.615

Crescimento antes da
transiçãod 1,5 1,9 2,3 4,9 .. 3,4 5,8 2,9 3,0

Estrutura econômica
Parcela da população urbana

na população total, 1991 61 74 58 18 19 28 27 62 77
Parcela do investimento

no PIB, 1989® 34 34 31 35 16 21 24 25 22
Parcela da indústria

no PIB, 1989 51 50 40 48 23 28 29 36 31
Uso de energia (kg de

petróleo equivalente por
dólar do PlB)f 0,81 0,91 0,71 0,38 .. 0,14 0,21 0,41 0.31

Recursos humanos
Coeficiente de Gini, 19899 26 24 24 30 36 46 34 45 33
Esperança de vida ao nascer,

19899 (anos) 71 69 70 70 66 56 60 68 77
Taxa de analfabetismo, 1991 3 2 2 31 12 41 52 17 <5

Indicadores monetários
e cambiais

M2 como percentagem do PIB 53 100 75 25 19 33 46 41 78
Ágio da taxa de câmbio do

mercado negro, 1989 331 1.828 1.822 .. 464 87 12 101 o
Não disponível

PPA: paridade do poder aquisitivo
Nota : Todas as medidas referentes a grupos de países são médias ponderadas pela população.
a. Todos os dados da China referem-se a 1978 e os do Vietnã a 1986, salvo indicação em contrário (isto é, dados sobre crescimento do PIB,
uso de energia, coeficiente de Gini e esperança de vida).
b. Exceto China e índia.
c. Os dados dos NEI e da Mongólia referem-se a 1991.
d. Taxa média anual de crescimento do PIB real a preços de mercado; os dados da ECO e comparadores referem-se a 1980-89; os dos NEI e
da Mongólia, a 1980-90; e os da China, a 1966-78.
e. Investimento interno bruto.
f. Calculado pela PPA utilizando dólares de 1992; os dados da ECO referem-se a 1990; os dos NEI, da Mongólia e dos comparadores, a 1992;
os da China, a 1980 (estimativas do Banco Mundial).
g. Os dados da China referem-se a 1980 e os do Vietnã, a 1992.
Fontes: Dados do FMI e Banco Mundial; dados da International Currency Analysis, Inc.

conexões (bIat ou guanxi). Isso era prejudicial para a indús- ficaram para trás. Após registrar altas taxas anuais de cres-
tria e mais ainda para a agricultura. Ademais, a supressão cimento nos anos 50 (com 10% em média, segundo esti-
dos incentivos individuais exigiu a aplicacão de uma série de mativas oficiais), a economia soviética sofreu uma desace-
controles. Estes, no início, basearam-se no compromisso leração: o crescimento baixou para uma média anual de
ideológico e num dedicado partido de vanguarda, mas fre- 7% nos anos 60 e 5% nos anos 70, mal chegando a 2% na
qüentemente degeneraram em cultos da personalidade e década de 1980 e contraindo-se na de 1990. Essa tendên-
abusos do poder pelas elites da nomenclatura. cia ocorreu apesar de altas taxas de investimento - os ren-

Com o tempo, as profundas deficiências do planeja- dimentos da formação de capital começaram a cair de
mento foram-se tornando cada vez mais evidentes. As forma rápida e constante em meados da década de 1950
indústrias pesadas, como a metalurgia e a fabricação de (Figura 1). Uma estagnação semelhante afetou a Europa
máquinas, ganharam ênfase, enquanto os bens de consumo Oriental. Como importante exportadora de petróleo, a
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Nos anos 70, os investimentos soviéticos Quadro 1 Ficando para trás nos mercadosestavam produzindo pouco ou nenhum mundiais
rendimento.

A partir de meados dos anos 60, surgiram sinais

Figura 1 Investimento e taxas de inequívocos de que a ECO e a União Soviética esta-

rentabilidade na indústria soviética vam ficando para trás das economias recém-indus-
trializadas em termos de qualidade dos produtos. Em
1985, as exportações de engenharia da ECO repre-

Percentagem sentaram menos de 30% do valor unitário médio de
35 -todos os exportadores de produtos semelhantes; em

30 muitos casos essas exportações utilizavam tecnologias
de 20 anos antes. A diferença de qualidade era maior

25 - nos bens de consumo, inclusive artigos eletrônicos,

20Parca dos investimentos devido à reduzida influência dos compradores inter-
nos sobre a qualidade do produto. Um estudo cons-

15 tatou que os carros soviéticos em 1990 valiam um

10 Rendimento dos terço do preço de carros ocidentais semelhantes no

investimentos mercado finlandês. Como no caso da alta intensi-
dade de energia (Tabela 1), o declínio da qualidade

0 ,devia-se aos incentivos criados pelo sistema e ao iso-
1950 1960 1970 1980 lamento em relação tanto aos mercados mundiais

Fonte: Easterly e Fisher 1995b. quanto ao investimento estrangeiro direto. Mesmo
com uma grande importação de bens de capital oci-
dentais, não se registrou melhoria significativa.

União Soviética beneficiou-se dos aumentos de preços de tido tinha uma forte base rural; assim, o melhoramento
1973 e 1979, mas a escassez e a deterioração da qualidade econômico transformou-se numa meta mais urgente. O
dos seus bens manufaturados em relação aos das economias impulso reformista foi diferente no Vietnã, empenhado em
de mercado eram claros sinais de estagnação (Quadro 1). se recuperar de 40 anos de guerra, e na Mongólia. Ao con-

Os indicadores sociais também se deterioraram, confir- trário da China, ambos tinham vínculos profundos com a
mando o estado calamitoso do sistema. Após a Segunda União Soviética e dependiam dos subsídios soviéticos.
Guerra Mundial, houve rápida melhoria dos indicadores Ambos necessitavam sair do isolamento.
de saúde da Rússia, que começaram a se aproximar dos Em resposta, a maioria dessas economia rejeitou, no
níveis das economias industrializadas de mercado. Con- todo ou em parte, o planejamento central e iniciou a tran-
tudo, em meados dos anos 60, começaram a se estagnar e sição para mecanismos descentralizados de mercado, sus-
entraram depois em retrocesso: a esperança de vida dimi- tentados por uma generalização da propriedade privada.
nuiu dois .nos entre 1966 e 1980. Isso contrasta acentua- Nem todos seguiram o mesmo caminho. Apesar de aspec-
damente com a tendência registrada em outros países tos em comum, as economias de planejamento central
industrializados, que, no mesmo período, acusaram longe estavam de constituir um bloco monolítico. Os paí-
aumentos de três a quatro anos. ses apresentam diferentes histórias, culturas e dotações de

Na China, apesar de uma economia menos planejada, o recursos. E, ao passo que a mudança política para uma
padrão de vida tampouco ficou imune à estagnação. A pro- democracia multipartidária foi um objetivo importante
dutividade geral (de todos os fatores) diminuiu entre 1955 das reformas adotadas após 1989 na Europa Central e
e 1978, apesar dos altos investimentos na indústria pesada, Oriental (ECO) e nos novos Estados independentes
ou talvez por causa deles. Os episódios de fome provocados (NEI) da antiga União Soviética, nem a China, que ini-

pelo Grande Salto à Frente (1958-60) e pelos dez anos ciou as reformas econômicas em 1978, nem o Vietnã pas-
desastrosos de Revolução Cultural deixaram uma sociedade sou por uma transição política em que o governo deixasse
desiludida com a política e um Partido Comunista pronto de ser dominado pelo Partido Comunista. Assim, a tran-
para a mudança. Muitas regiões haviam começado a intro- sição oferece, de um país a outro, uma imensa variedade
duzir reformas locais. Os camponeses acreditavam que a de pontos de partida, estratégias e resultados.
política agrária coletivista prejudicava a produtividade e o A maioria das economias do mundo, numa época ou
padrão de vida. A sua opinião era ponderável porque o Par- noutra, deixou de controlar os preços, liberou o comércio
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ou privatizou empresas estatais - com diferentes graus de que os observados nas economias de mercado (Tabela 1) e
êxito. Mas, conforme já foi indicado, a transição é dife- teve efeitos negativos sobre o meio ambiente (Quadro 2).
rente. Significa não simplesmente a adoção ou modifica- Assim, é preciso que a transição desencadeie L,m pro-
ção de algumas políticas ou programas, mas a passagem de cesso complexo de criação, adaptação e destruição. A fila
uma forma de organização econômica para outra total- cede lugar ao mercado. A economia de escassez dá lugar a
mente diferente. Os hábitos e regras em que um sistema uma economia de múltiplas escolhas, e os setores e ativi-
econômico se fundamenta geralmente são tão generaliza- dades reprimidos crescem rapidamente enquanto os exces-
dos e arraigados que ninguém os contesta; na verdade, sivamente desenvolvidos se contraem ou se ajustam. Os
quanto mais enraizados, menos se pensa neles consciente- direitos de propriedade são formalmente reconhecidos e
mente. Instituições como o sistema educacional, as orga- distribuídos e grandes volumes de riqueza deixam de per-
nizações trabalhistas e de jovens, a organização e supervi- tencer ao Estado e por ele ser controlados. Velhas institui-
são do trabalho nas empresas e estabelecimentos agrícolas ções e organizações evoluem ou são substituídas, exigindo
e a disponibilidade de informação para o público eram novas aptidões e atitudes. E as relações entre o cidadão e o
cuidadosamente cultivadas para servir ao processo de dis- Estado alteram-se fundamentalmente, com maior liber-
tribuição burocrática, bem como aos objetivos mais dade de escolha, mas também maior risco econômico. É
amplos do planejamento central. Paternalistas e restritivas, verdade que pode haver necessidade de mudanças seme-
essas instituições proporcionavam bens e serviços que lhantes em várias economias. Mas, nos países em transi-
satisfaziam as necessidades básicas, mas impunham estri- ção, a magnitude é exponencialmente maior. Por exem-
tos limites à escolha individual e doutrinavam os cidadãos plo, as economias em transição privatizaram mais de
com propaganda antimercado. Assim, a transição, para 30.000 grandes e médias empresas em cinco anos. No
que seja bem-sucedida, precisa transcender a engenharia período de 11 anos, de 1980 a 1991, o resto do mundo
econômica, reestruturar a base institucional do sistema privatizou menos de 7.000. Os países só completarão a
social e desenvolver a sociedade civil - uma agenda transição quando os seus problemas e reformas chegarem
enorme cuja realização levará muitos anos. a se assemelhar aos das economias de mercado há muito

O desafio econômico da transição já basta em si mesmo estabelecidas com níveis de renda semelhantes.
para intimidar. As economias planejadas eram autárquicas. Balanço da situação
Algumas estavam vinculadas entre si pelas relações comer-
ciais do Conselho de Assistência Econômica Mútua Este Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial procura
(CMEA), mas nenhuma tinha amplo comércio com o destilar as lições do processo de transição analisando dera-
resto do mundo. Décadas de distribuição burocrática lhadamente dois conjuntos de indagações de grande
haviam criado graves distorções: alguns setores (principal- amplitude. O primeiro examina os desafios iniciais da
mente a indústria pesada) acusaram um crescimento exces- transição, como foram enfrentados por vários países e
sivo, enquanto outros (indústria leve e serviços) sofreram como podem ser enfrentados por outros.
extrema repressão; talvez um quarto da economia soviética
servia exclusivamente à máquina militar. Os preços relati- * As diferenças nas políticas de transição e nos seus resul-
vos divergiam muito dos padrões do mercado, o que tados refletem diferentes estratégias de reforma ou fato-
implicava fluxos maciços de subsídios (implícitos ou explí- res específicos de cada país, como a história, o nível de
citos) entre setores. A energia, a habitação, o transporte desenvolvimento ou, o que é igualmente importante, o
coletivo e os alimentos básicos eram extraordinariamente impacto das mudanças políticas que estavam ocorrendo
baratos, ao passo que os bens de consumo, quando dispo- ao mesmo tempo?
níveis, eram de baixa qualidade. Com a escassez generali-
zada, as firmas atuavam num mercado que favorecia os Essa pergunta refere-se ao tema mais amplo da transi-
vendedores e reduzia os incentivos para melhorar a quali- ção. Tendo em vista a ampla gama de estratégias de
dade. Como pertenciam quase totalmente ao Estado, fal- reforma e resultados nos diferentes países em transição, é
tava às empresas aquela definição de direitos de proprie- natural - e importante - perguntar a que se deve essa
dade que estimula o esforço do trabalho em busca do lucro divergência. A mensagem básica do relatório é que a apli-
nas economias de mercado. As empresas tinham poucos cação firme e persistente de uma política adequada produz
motivos para usar os insumos de maneira eficiente e fortes grandes beneficios. Mas o relatório mostra também que a
incentivos para acumular mão-de-obra e matéria-prima. história e a geografia são importantes; que aquilo que os
Muitas adicionavam valor negativo; aos preços mundiais, líderes são capazes de fazer ou mesmo de tentar é forte-
o custo dos seus insumos teria excedido o valor do pro- mente influenciado pela estrutura da economia, pela capa-
duto. Com a combinação de uma indústria pesada domi- cidade administrativa ou institucional e pelas maneiras em
nante, energia a preços baixos e desperdício de insumos, a que o sistema político mobiliza e canaliza a opinião
intensidade de energia subiu a níveis muito mais altos do pública. Essa conjugação entre escolha e circunstância
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Quadro 2 A herança ambiental do planejamento

Durante mais de 30 anos, as economias planejadas semelhantes às das economias de mercado, a falta de
concentraram-se no aumento do produto mediante manutenção e as práticas operacionais descuidadas fre-
metas de produção quantitativas, sem levar em conta qüentemente impediam que atingissem mais que uma
os custos e estabelecendo precos muito inferiores aos fração da eficiência que poderiam obter. A reabilitação
reais para os recursos naturais e o capital. Uma das ambiental provavelmente será um longo processo que
prioridades era a expansão das indústrias pesadas tradi- implicará mudanças na cultura administrativa e na
cionais, que freqüentemente utilizam carvão como a aplicação de regulamentos.
principal fonte de energia. Em qualquer país, esse tipo Os problemas ambientais criados pela disposição
de desenvolvimento industrial é desastroso para o meio desordenada de resíduos são, na sua maioria, desconhe-
ambiente. Mas nas economias planejadas foram maio- cidos, mas podem ser consideráveis. Alguns danos
res os efeitos da poluição porque a energia e a matéria- talvez sejam irreversíveis: a destruição do Mar Aral é
prima eram muito baratas e, por isso mesmo, utilizadas uma catástrofe ecológica provocada pelo desejo de
em excesso. O sistema fomentava a mentalidade aumentar a produção de algodão; a poluição do Mar
segundo a qual os novos investimentos são a solução de Negro é outro problema grave. Uma questão particu-
todos os problemas industriais. A prática de introduzir larmente importante nos NEI é a contaminação com
pequenas melhorias para aumentar a eficiência e a qua- resíduos nucleares. Usinas nucleares sem segurança e o
lidade do produto - a base de uma boa gestão indus- que restou do reator de Chernoby constituem outras
trial - era quase desconhecida. Quem visita uma preocupações. O debate sobre esses problemas ficou
fábrica numa economia em transição invariavelmente emperrado em virtude de desacordos quanto à gravi-
percebe i falta de medidas administrativas para reduzir dade dos riscos e aos custos de medidas alternativas.
derramamentos, vazamentos e desperdício - o bom Foram tomadas medidas limitadas para melhorar o
desempenho industrial caminha lado a lado com o controle, os equipamentos de segurança, os procedi-
bom desempenho ambiental. Mesmo nos casos em que mentos operacionais e a manutenção - e nada mais
as fábricas aplicavam medidas de controle da poluição além disso.

afeta não s, os resulrados das etapas iniciais da transição criação de uma economia dominada pelo setor privado.
descritas ni Capítulo 1, como também a abordagem de Examina o papel da entrada de novas empresas privadas e,
outros dile nas que afligem os reformadores. em particular, da privatização de empresas, estabelecimen-

tos agrícolas e imóveis residenciais e comerciais. Analisa as
* É preciso adotar de início fortes políticas de liberaliza- razões pelas quais os resultados econômicos positivos

ção e es:,abilização ou podem outras reformas avançar podem depender de abordagens bem diferentes à mudança
sem elas' de propriedade e à alienação de empresas e põe em evidên-

cia as políticas que devem prevalecer. As lições que pode-
O Capítulo 2 examina várias reformas macroeconômicas mos tirar até agora dessa transição mostram que a entrada

da transição - liberalização dos preços e do regime comer- de cada nova empresa é vital, que a privatização é impor-
cial, orçamentos rigorosos e liberdade para a entrada de tante e que também tem importância a maneira pela qual
novas firmas - e as inter-relações entre liberalização, esta- é efetuada. Mas nem todos os países iniciam a privatização
bilização e crescimento. O capítulo conclui que há necessi- no mesmo momento. Além disso, uma vez adotada, a pri-
dade tanto de uma liberalização extensa quanto de uma vatização deve ser encarada como o princípio e não como
resoluta estabilização para aumentar a produtividade e o o fim de um processo de reorganização da propriedade e da
crescimento; e que a manutenção de tais políticas exige uma estrutura de incentivos das empresas.
rápida mudança estrutural, além de reformas institucionais.

a É preciso que haja ganhadores e perdedores no processo
* É preciso que a economia de mercado seja instantanea- de transição? Como podem as políticas sociais aliviar os

mente transformada numa economia privada? Ou pode- efeitos adversos da transformação e, ao mesmo tempo,
se adiar a privatização nos primeiros anos da reforma? impulsionar o processo?

O funcionamento adequado dos mercados requer A transição produz ganhadores - os jovens, os dinâmi-
incentivos nítidos, que decorrem de direitos de proprie- cos, os flexíveis e os que têm boas conexões -, mas também
dade bem definidos. O Capítulo 3 aborda o processo de impõe custos aos grupos visíveis e vulneráveis; além disso,
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em muitos países, foi acompanhada de um aumento da a Como deve o governo se reestruturar para atender às
pobreza. O Capítulo 4 examina as reformas da política necessidades de um sistema de mercado?
social, em particular as medidas diretas para aliviar a pobreza
que devem acompanhar a adoção de salários determinados O Capítulo 7 considera o problema de introduzir alte-
pelo mercado, a crescente mobilidade da mão-de-obra e a rações profundas no governo, em termos tanto d. gestão
desvinculação entre os serviços sociais e as empresas. da despesa e da receita quanto de divisão das responsabili-

O segundo grupo de indagações consideradas no relató- dades entre as autoridades centrais e locais. Tanto o
rio vai além dessas reformas iniciais e analisa a agenda para âmbito como a natureza das atividades do governo devem
a sua consolidação a longo prazo: criar as instituições e mudar, cabendo mais freqüentemente ao Estado facilitar
políticas que ajudem o novo sistema a se desenvolver e as atividades do setor privado do que substituí-las.
prosperar. Cada país em transição encontra-se numa etapa
diferente do processo de reforma, mas quase todos abando- u Como podem os países preservar e adaptar a sua base de
naram decisivamente o planejamento central. E enfrentam capital humano?
um desafio ainda maior: consolidar a base de uma econo-
mia de mercado próspera. Não existe um plano único que Os países iniciam a transição com uma base de capital
todas possam seguir; na verdade, uma das vantagens da humano relativamente forte. Entretanto, conforme se
economia de mercado é sua variedade e capacidade de indica no Capítulo 8, os sistemas de saúde e educação
adaptar-se a diferentes culturas. Contudo, as instituições necessitam de uma extensa reforma para aumentar a sua
essenciais - sistemas jurídicos, sistemas financeiros e eficiência e flexibilidade.
governos - têm de ser adaptadas ou criadas. Ademais, a
base de capital humano, tão essencial para o crescimento a U Por que a integração internacional é tão importante
longo prazo, precisa ser fortalecida e os países devem bus- para a transição e quais as implicações para os parceiros
car por seus próprios meios uma posição totalmente inte- comerciais e os fluxos de capital? Qual o melhor apoio
grada na economia mundial. Esses aspectos são examina- que a assistência externa pode dar à transição?
dos na segunda parte do relatório.

Esses temas são considerados no Capítulo 9. A integra-
E Que devem fazer os países em transição para desenvol- ção aos mercados mundiais beneficia tanto o resto do

ver e fortalecer o ordenamento jurídico? mundo quanto os próprios países em transição, em parte
porque reafirma as outras reformas. A oportunidade e a

O Capítulo 5 examina os motivos pelos quais os gover- composição da assistência externa à transição devem
nos precisam ser suficientemente fortes para assumir a corresponder às características de cada país; alguns têm
liderança na definição das regras do jogo e na criação de necessidades mais prementes de desenvolvimento a longo
instrumentos para sua aplicação. Mas o ordenamento jurí- prazo do que outros. O desafio consiste em proporcionar
dico não pode ser criado de cima para baixo, por decreto. assistência que incentive e facilite a transição para o mer-
Requer também a demanda de baixo para cima, estimu- cado em vez de substituí-la.
lada pelo crescimento das atividades de mercado. Para que O Capítulo 10 sintetiza as principais mensagens desta
o novo sistema desperte confiança, é preciso demonstrar publicação.
também que os políticos e as autoridades observarão as O relatório concentra-se nos países da ECO, nos NEI,
suas normas e limitações. na Mongólia, na China e no Vietnã. Atualmente, esses

países estão dispersos num amplo espectro de reformas,
E Como podem os países desenvolver sistemas financeiros mas apenas um ou dois reformadores mais avançados

eficazes? estão-se aproximando do ponto em que os problemas da
transição estão pouco a pouco se mesclando aos problemas

Os países começaram a transição com sistemas bancá- normais das economias de mercado. Os países examinados
rios fracos e passivos, com pouca capacidade de avaliar ris- não são os únicos que possuíam economia planejada. Uma
cos de crédito e sem mercados de capital. Conforme lista completa deveria incluir a Argélia, o Camboja, Cuba,
explica o Capítulo 6, a reforma do setor financeiro não o Laos, a Nicarágua, a Coréia do Norte e a Tanzânia,
pode ser levada a cabo independentemente de outras refor- entre outros. Muitos outros países têm economias mistas

mas, como a estabilização macroeconômica e a reforma das ou de mercado com base fraca e, numa ou noutra época,
empresas. Contudo, se os problemas forem enfrentados adotaram parte do modelo de planejamento. Assim, o
desde o início e com decisão, é possível reduzir o seu processo de transição interessa a toda uma ampla gama de
impacto e lançar as sementes de um sistema mais eficaz. países e povos.



PRIMEIRA PARTE

O Desafio
da Transição

OS PAÍSES INICIARAM A TRANSIÇÃO A PARTIR DE

pontos muito diferentes. Esta parte do relatório considera os

padrões e o progresso da reforma, alguns resultados e os fatores

específicos que influenciaram a adoção das políticas em cada

país (Capítulo 1). As reformas principais da transição incluem

a liberalização dos preços e dos mercados e a entrada de novas

firmas, bem como a adoção de programas destinados a obter ou

preservar a estabilidade dos preços. Mas os países não podem

ignorar a sua história e geografia, e essa herança, juntamente

com o cenário político, afeta profundamente a importância

relativa das diversas reformas e a maneira pela qual são aborda-

das por parte das autoridades.

A liberalização e a estabilização estão estreitamente rela-

cionadas (Capítulo 2). A liberalização dos mercados é a reforma

habilitadora básica, da qual fluem todos os possíveis benefícios

da transição. Mas os sinais dados pelo mercado na forma de



preços não podem desempenhar a sua função num ambiente de graves dese-

quilíbrios macroeconômicos e pronunciada inflação. Assim, a estabilização é

um complemento vital da liberalização no fomento da produtividade e do

crescimento, não só durante como após a transição.

A criação de direitos de propriedade e incentivos, assim como de uma

economia predominantemente privada, é o segundo desafio (Capítulo 3).

Aqui também as condições iniciais são importantes. Alguns países em tran-

sição terão necessidade mais urgente de privatizar do que outros. Mas pode

haver objetivos em conflito e dificuldades para criar um programa efetivo e

popular.

O terceiro desafio - vital por motivos tanto sociais e políticos quanto

econômicos - é a erradicação da pobreza e a redução de outros efeitos da

transição sobre certos grupos (Capítulo 4). Muitos ganham com a transição,

que, dependendo do ponto de partida e do contexto das reformas, pode ser

acompanhada de declínio da pobreza desde o primeiro dia. Mas os conside-

ráveis ajustes implícitos numa mudança de sistema econômico podem ter

também efeitos adversos para muitos. As perdas por eles sofridas precisam ser

equacionadas mediante a adoção de políticas sociais eficazes e de medidas

que incentivem o crescimento sustentado.



Modelos de
Reforma, Progresso k
e Resultados

omo podem os governos abordar a variedade de nos NEI aproximaram-se desse modelo geral. A excepcio-

reformas necessárias para a transição? Para colocar nal transição "instantânea" da Alemanha Oriental após
a questão com clareza, simplificamos a realidade e unificação com a Alemanha Ocidental aproxima-se ainda

apresentamos duas abordagens contrastantes e estilizadas. mais (Quadro 1.1). O fundamento dessa estratégia está
A primeira consiste em lançar um programa rápido e bem sintetizado na afirmação do Presidente Václav Havel,
geral, abrangendo o maior número de reformas no período da República Tcheca, de que "não se pode cruzar um
mais curto possível. A segunda, em adotar reformas par- abismo com dois pulos". Os reformadores queriam mini-
ciais e escalonadas. mizar a duração do inevitável período doloroso e romper

Cada um desses caminhos oferece um padrão especí- rapidamente os vínculos entre o Estado e o sistema produ-
fico de riscos e recompensas. Mas muitos países que ini- tivo para proteger-se contra uma recaída ou estagnação.
ciaram a transição não tinham opção. As circunstâncias Em consonância com esse raciocínio, o fundamento
econômicas e políticas de cada país afetam consideravel- moral da abordagem radical é o de que, sempre que for
mente a variedade de reformas que pode adotar e os seus viável, uma reforma rápida deve ser tentada. A experiência
resultados. Contudo, dentro dessa variedade, a clara lição da Polônia e de outros países mostra que algumas mudan-
das reformas executadas nos últimos anos é a de que, inde- ças podem ocorrer da noite para o dia. É possível liberali-
pendentemente do seu ponto de partida, uma reforma zar os mercados, abolir os controles cambiais e eliminar as
decisiva e consistente dá bons resultados. restrições que as pequenas empresas enfrentam - tudo

Dois caminhas para a reforma com uma única penada. As medidas de estabilização tam-
bém podem ser implementadas rapidamente, mesmo com

A abordagem radical visa a substituir o planejamento cen- um conjunto simples de instrumentos normativos. Mas a
tralizado pelos rudimentos de uma economia de mercado maioria das outras reformas é inerentemente demorada.
num único surto de reformas: rápida liberalização dos Embora a privatização formal possa ser efetivada em um
preços e do comércio, acompanhada de um decidido pro- ou dois anos, a mudança de direção da maioria das gran-
grama de estabilização para restabelecer ou manter a esta- des empresas quase sempre leva mais tempo. E o desenvol-
bilidade dos preços; adoção rápida da conversibilidade em vimento de instituições de apoio ao mercado, como os sis-
conta corrente; abertura imediata dos mercados à entrada temas jurídicos e financeiros, leva anos, senão mesmo
de novas empresas privadas; e o início, pelo menos, de décadas, porque exige uma mudança fundamental das
uma ampla série de outras reformas, como a privatização aptidões, organizações e atitudes. A complexidade nem
de empresas estatais, a desmonopolização da indústria e a sempre é o único motivo da demora das reformas: a polí-
reforma das normas contábeis, do sistema tributário, do tica também pode impedir o processo, como ocorre com
sistema judiciário, do setor financeiro e do serviço público. freqüência na reforma de programas sociais.

A rápida reforma da Polônia em 1990 e muitos dos pro- Com diferentes reformas desenvolvendo-se em ritmos
gramas lançados em outros países da ECO e, após 1992, diferentes, mesmo os reformadores mais rápidos descobri-

9
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seriam ampliadas uma vez comprovada sua eficáci. Alguns
Quadro 1.1 Alemanha Oriental: uma transição setores reprimidos, como a agricultura, são liberalizados
instantânea logo no início. Após esses passos iniciais, os mercados

estendem-se de maneira lenta mas firme a outras partes da
Na época da unificação, a Alemanha Oriental tinha economia, à medida que se armam os módulos institucio-
um quarto da população da Alemanha Ocidental nais de um sistema de mercado.
mas contribuía apenas com um décimo para o seu Essa estratégia baseia-se na existência de uma margem
produto interno bruto. A unificação proporcionou para obter grandes aumentos de produtividade com as pri-
uma estrutura institucional e jurídica comprovada meiras reformas parciais. Estas, por sua vez, aumentam a
pelo mercado e um grande contingente de profissio- renda, criando o impulso para reformas mais difíceis, num
nais experimentados. Também tornou disponível processo que se reforça por si mesmo. É preciso -ambém
um volume enorme de recursos - cerca de que os reformadores gradualistas sejam capazes de susten-
US$ 700 bilhões - para financiar investimentos e tar as reformas durante um período longo e de conter os
transferências sociais. Contudo, as diferenças sala- efeitos colaterais de uma liberalização seletiva da econo-
riais necessárias para compensar a baixa produtivi- mia. Como o mercado e o plano têm de coexistir por certo
dade do Leste não tardaram a se mostrar inviáveis tempo, os indivíduos e as empresas terão um forte incen-
do ponto de vista social e político. Com a elevação tivo para buscar a rentabilidade econômica transferindo os
dos salários, os custos unitários da mão-de-obra na bens e recursos financeiros do setor controlado e de baixo
Alemanha Oriental passaram a ser os mais altos do preço da economia para o setor liberalizado e de altos pre-
mundo. O resultado foi o desemprego em massa, ços. É preciso que o governo seja capaz de manter um con-
que só se tornou politicamente apetecível graças a trole firme tanto no âmbito macroeconômico quanto no

transferências sociais, em virtude das quais o padrão microeconômico, supervisando as atividades ainda cober-

de vida dos desempregados tornou-se mais alto que tas pelo plano e impondo penalidades rigorosas para o seu

o dos trabalhadores antes da unificação. Não fossem descumprimento.

a aposentadoria antecipada e outros programas, o A abordagem gradativa - resumida na expressão de

desemprego teria passado de 30%. Deng Xiaoping "tatear as pedras para cruzar o rio" - é

A antiga República Democrática Alemã está essencialmente o caminho seguido pela China. Após a

começando a sair do período de ajuste e as empresas morte de Mao Tse-tung e a denúncia da Revolução Cultu-

que sobreviveram constituem um grupo altamente ral, as reformas iniciadas em 1978 abriram a porta para

competitivo. Mas provavelmente poucos dos de- empreendimentos conjuntos e começaram a liberalizar os

sempregados encontrarão trabalho. A transição rele- preços, primeiro marginalmente, depois de maneira mais

gou toda uma geração à marginalidade econômica. extensiva. A maioria das reformas iniciais concentrou-se na
economia rural. O sistema de responsabilidade familiar,
iniciado localmente para descoletivizar a agricultura, foi
aplicado a outras regiões. O governo elevou a renda rural ao

rão que, no início, a economia está eivada de deficiências. aumentar os preços agrícolas ao nível do produtor. Em
Muitas empresas funcionam sem um proprietário efetivo; seguida, afrouxou as restrições às empresas industriais "não-
os sistemas jurídicos e de informações ainda não estão estatais" (as de propriedade dos governos locais e coletivas)
adaptados aos mecanismos de mercado; as empresas e esta- e permitiu a entrada de novas empresas numa vasta gama
belecimentos agrícolas têm dificuldade em obter crédito de atividades. Além disso, incentivou as novas empresas
dos bancos; e os governos têm dificuldade em tributar os municipais rurais (EMR) a funcionar de acordo com os
setores emergentes para compensar a perda de receita dos princípios do mercado. A parcela da produção correspon-
setores em declínio. dente às empresas privadas e não-estatais cresceu acentua-

A solução seria, então, uma abordagem mais lenta? damente. Em 1984, as reformas haviam-se estendido à eco-
Não necessariamente. Os governos precisam implementar nomia urbana. Os governos locais passaram a ter maior
uma massa crítica de reformas rápidas para ganhar credi- autonomia fiscal. A administração das empresas estatais foi
bilidade e mudar o comportamento das pessoas e empre- reformada, uma vez que a sua fonte de financiamento dei-
sas, consolidando essas reformas e estimulando outras. xou de ser o orçamento do governo e passou a ser o sistema
Ademais, em certas circunstâncias, os reformadores preci- bancário. Progressivamente, foram abolidas as restricões ao
sam agir rapidamente para aproveitar uma oportunidade comércio exterior e ao investimento estrangeiro e iniciadas
única de grande mudança. várias reformas institucionais, inclusive a recriação de um

O segundo modelo, o da reforma fragmentada e gra- banco central. Enquanto isso, a função do planejamento ia
dual, pode começar com experiências localizadas, que sendo progressivamente reduzida. As reformas aceleraram-



se em 1994 e 1995, particularmente no tocante a impostos, reforma monetária (inclusive o congelamento e confisco
legislação empresarial e comércio exterior. de ativos financeiros) empreendida em janeiro de 1991 foi

a última tentativa desesperada de absorver a expansão
Opções e restrições: pontos de partida macroeconômicos monetária sem uma explosão dos preços; mas o fracasso
diferentes ... foi total. O sistema de comércio exterior planejado se dis-
O fato de existirem dois principais caminhos para ir da solveu. E a União soviética se desintegrou. O volume de
economia planejada ao mercado não significa que todos os comércio entre os membros do CAEM e entre as repúbli-
países estejam em condições de optar por um deles. Con- cas soviéticas caiu 70%. Essa situação caótica, combi-
forme já se iiidicou-, para tentar uma reforma gradual os nando uma economia em desintegração com um governo
governos precisam estar razoavelmente certos de que os a se enfraquecer rapidamente, não dava margem a uma
efeitos iniciais serão positivos e de que serão capazes de reforma gradual. Para esses países, a abordagem radical era
manter o coritrole da economia parcialmente liberalizada. a única opção.
Na maioria dos países da ECO e dos NEI, as autoridades
não puderam seguir nenhum dos dois. . . . e a importância das diversas heranças políticas

Primeiro, as tentativas iniciais de reforma parcial nesses O grau de desequilíbrio macroeconômico de um país não
países, inclusive a União Soviética, não lograram aumen- é o único fator que influencia a escolha do tipo de
tar a eficiência, principalmente por serem muito limitadas reforma. Os fatores não econômicos - política, história,
para produzir incentivos. As medidas parciais destinadas a cultura e geografia - podem ser muito importantes.
transferir a autoridade dos planejadores para os gerentes As atitudes dos cidadãos e a lealdade para com o regime
das empresas, como as propostas nos anos 60, teriam sido variam muito, dependendo de como o país se tornou
bem-sucedidas se tivessem sido implementadas decisiva- socialista. Antes de os revolucionários tomarem o poder, a
mente, quando a crise da produtividade estava começando Rússia fora um império dominado por um czar autoritá-
a surgir. Mas os países da ECO que buscaram persistente- rio, a Mongólia uma teocracia e o Vietnã uma colônia; e a
mente um "terceiro caminho" entre o planejamento e o China tinha passado pelo despotismo após o final da
capitalismo nunca encontraram uma opção que levasse ao dinastia Qing em 1912. Naqueles países, os governos
crescimento sustentado. É difícil acreditar que os soviéti- dominados pelo Partido Comunista surgiram principal-
cos teriam êito onde os húngaros fracassaram. mente de movimentos políticos internos; na China e no

O segunco e mais importante motivo pelo qual o gra- Vietnã, de esforços nacionalistas para expulsar os coloni-
dualismo não constituía uma opção nos países da ECO e zadores japoneses e franceses.
na União Soviética foi o fato de que, na segunda metade Em acentuado contraste, nos países bálticos e em
dos anos 80, a economia planejada estava se desintegrando grande parte da ECO, os governos socialistas eram apoia-
por dentro. EVm 1986, a União soviética iniciou a glasnost dos externamente e mantidos pela máquina política e mili-
(abertura política) e a perestroika (reestruturação econô- tar soviética, em parte mediante a repressão. Muitos detes-
mica). A gla, riost permitiu o ressurgimento dos movimen- tavam profundamente a presença soviética, e as heranças
tos democrkticos e do nacionalismo por muito tempo de democracia e dos mercados permaneciam fortes. A geo-
reprimido, bem como uma efusão de críticas ao governo. grafia também é importante: aqueles países estão próximos
A perestroika implantou algumas reformas e foi seguida de da Europa Ocidental, tinham estado expostos às normas
medidas para promover o investimento em face de uma políricas e culturais da Europa e queriam fazer parte da
redução progressiva dos recursos. Em vez de aumentar a União Européia. Assim, a "ruptura política" após 1989 foi
produtividade, o resultado foi a inflação e o endivida- particularmente forte nesses países. A reforma política
mento externo. Os salários aumentaram acentuadamente impulsionou em grande parte as reformas econômicas,
em relação aos preços oficiais, como ocorreu na Polônia e criando um vínculo peculiar que talvez não se aplique a
na maioria dos países da ECO nos últimos dias do antigo países em diferentes situações. Em 1993, o amplo apoio à
regime. Devido à maior autonomia das empresas e à ruptura política na maioria dos países da ECO moderou a
manutenção dos subsídios, o déficit fiscal soviético chegou percepção de que as reformas econômicas estavam tendo
a 11% do produto interno bruto (PIB) em 1988. Os impacto adverso (Figura 1.1). Uma pesquisa realizada um
depósitos bancários cresceram porque havia poucos bens ano depois revelou que os russos eram bem mais pessimis-
para compr.r, criando um excedente monetário. tas acerca do progresso político e econômico de seu país.

Em 1990, o fornecimento de insumos estava bem A reforma econômica radical revelou-se mais fácil nos
abaixo do nlvel planejado e os preços e taxas cambiais do casos em que a mudança política foi rápida e fundamen-
mercado negro eram muito mais elevados que os oficiais tal, como em grande parte dos países bálticos e da ECO.
(Tabela 1). A situação agravou-se assustadoramente em Os cidadãos que apoiavam os novos sistemas políticos des-
1991, quando o déficit chegou a cerca de 28% do PIB. A ses países também apoiavam políticas econômicas orienta-
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Os russos continuam mais pessimistas acerca do futuro.

Figura 1.1 Atitude pública em relação à reforma política e económica na Europa Central
e Oriental e na Rússia

ECO Rússia
Percentagem favorável Percentagem favorável

100 100

80 - 80 -

60 - 60-

40 4

o -í- 1o-
Anterior Atual Futuro Anterior Atual Futuro

ýýRegime porítico Regime econômico

Nota: Os dados são resultados de pesquisas realizadas em sete países da ECO em 1993 e na Rússia em 1994, que indagavam a opinião
sobre o regime anterior (socialista), o atual e o futuro (cinco anos depois). Fonte: Rose 1995a, 1995b.

das para o mercado. As empresas estatais e os ministérios interesse político e os que estão arcando com o custo da
que as dirigiam - fortalezas tradicionais do poder nos sis- reforma começam a fazer pressão. À medida que se desen-
temas anteriores - estavam debilitados e, no início, rolam, as reformas estruturais e institucionais passam a
pouca foi a oposição de grupos organizados às reformas. envolver um número maior de pessoas responsáveis pelas
Abriu-se uma oportunidade sem igual - um período de decisões e exigem a colaboração de mais pessoas - o
"política extraordinária" - em que era possível iniciar número de agentes se multiplica e o processo se torna mais
reformas de longo alcance com pouca oposição. Mas os complicado. Mas há quem saia ganhando com a reforma,
indivíduos também deixaram sua marca. As reformas mais e esta cria novos grupos de interesse com forte inclinação
decisivas refletem a visão de um líder ou de um pequeno para o mercado. O público tem de ser sempre lembrado
grupo dedicado. Rupturas políticas semelhantes ocorre- dos motivos da reforma e informado sobre o seu pro-
ram em alguns países fora da influência européia, como a gresso. Com a notável exceção da República Tcheca, pou-
Quirguízia e a Mongólia, onde líderes políticos excepcio- cos governos foram realmente eficazes nessa área.
nais assumiram o poder e implantaram reformas decisivas. Pesquisas de opinião em muitos países mostram uma
Nem todos os países tiveram uma ruptura política acen- queda na aprovação da economia de mercado. Não está
tuada, e alguns novos Estados estabeleceram outras priori- claro, porém, até que ponto isso reflete uma visão da pró-
dades. Os primeiros governos independentes da Ucrânia, pria reforma e até que ponto é uma reação ao ajuste eco-
por exemplo, preocupavam-se em afirmar uma identidade nômico. Têm sido destituídos tanto os governos radical-
nacional e a reforma somente se acelerou após um pro- mente reformistas quanto os defensores de uma atitude
fundo e prolongado declínio econômico. mais cautelosa. A volta dos socialistas ao poder desacele-

À medida que a vida política se normaliza, o caminho rou por vezes as reformas, mas até agora nenhum governo
da reforma se torna mais íngreme. Formam-se grupos de substituto procurou reverter a orientação para o mercado
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dada por seus predecessores. Na verdade, pesquisas reali- de novas firmas, os países do leste da Ásia eram menos
zadas em 1995 nos países da ECO mostram crescente liberalizados do que os países da ECO e NEI com refor-
apoio popular ao sistema de mercado atual e à sua expan- mas mais avançadas.
são. Entre os reformadores mais avançados, o debate polí- Contudo, a visão de um ano é demasiado curta para
tico voltou-se para os programas de benefícios, terreno captar o impacto econômico de um processo de liberaliza-
político bem conhecido nas economias de mercado há ção. Alguns países começaram a reforma antes dos outros.
muito estabelecidas. Pelo menos nos países da ECO, a Assim, o segmento roxo de cada barra mostra o nível
política está se normalizando. médio de liberalização de cada país no período 1989-95,

Isso não significa que a economia e a política sempre se reconhecendo que alguns países já haviam liberalizado
desenvolvem harmoniosamente. Se os resultados econô- parte da economia antes de 1989. Com base nessa
micos beneficiarem apenas alguns grupos, se o retorno ao medida, os países da ECO, os NEI e a Mongólia estão
crescimento for adiado por muito tempo e se a corrupção categorizados em quatro grupos, de acordo com o grau e
se tornar endêmica, os perdedores reagirão - e com a duração da liberalização. As economias de alguns países
razão. Em muitas economias em transição, os gerentes das foram gravemente afetadas por tensões regionais (inclusive
empresas estatais serviram-se da privatização para transfor- bloqueios e, em certos casos, guerra). Esses países estão
mar seu direito de controle em direito de propriedade, assinalados por um asterisco na Figura 1.2.
deixando à margem o cidadão comum. Isso fomentou o Por terem começado mais cedo, os países do leste da
cinismo em relação às reformas e desgastou a legitimidade Ásia estiveram quase tão expostos às forças do mercado
do sistema econômico pós-reforma. Pesquisas realizadas quanto os da ECO, em média, nos últimos sete anos. Mas
em dezembro de 1991 indicam que mais de um quarto entre os países da ECO e os NEI observam-se grandes
dos russos discordava da afirmação de que o povo seria variações. Desde 1989, a exposição da economia russa às
beneficiado com a introdução da propriedade privada. Em forças do mercado tem sido aproximadamente a metade
março de 1995, mais de dois terços discordavam. O esta- do nível registrado nos primeiros países do Grupo 1
belecimento de um consenso social será crucial para o (Figura 1.2), enquanto alguns NEI mal saíram do sistema
êxito a longo prazo da transição: análises de diferentes paí- de planejamento.
ses indicam que as sociedades muito desiguais em termos Outra dimensão da transição é a reforma da proprie-
de renda ou bens tendem a ser política e socialmente dade (Figuras 1.3 e 1.4). Neste campo também houve
menos estáveis e a ter taxas mais baixas de investimento e uma grande mudança. Em nove países da ECO e nos
crescimento. NEI, o setor privado agora domina mais da metade da ati-

vidade econômica. Os governos ainda mantêm participa-
Progressos e resultados- ..

çao significativa em muitas empresas classificadas como
Como os diversos caminhos da reforma - condicionados privadas, mas, dando-se um desconto plausível às econo-
pela história, política e estrutura econômica e institucional mias não oficiais (que a Figura 1.3 não inclui), a maioria
- influenciaram o progresso e os resultados obtidos até dos países já ultrapassou a metade dessa meta. A passagem
agora? para uma economia privada reflete tanto a entrada de

novas firmas (muitas vezes utilizando os ativos do setor
Progresso da reforma estatal) como a privatização de empresas estatais. Na
Ao avaliar o progresso, observamos quatro dimensões China, a propriedade também assumiu ampla variedade
amplas: liberalização, direitos de propriedade e proprie- de formas (Capítulo 3). O Vietnã é o único país da amos-
dade privada, instituições e políticas sociais. Primeiro, tra em que a parcela do setor estatal aumentou desde
consideremos a liberalização. A extensão de cada barra na 1989, mas muitas empresas consideradas como estatais
Figura 1.2 estima o grau em que o país em questão tinha são empreendimentos conjuntos com sócios privados
uma economia de mercado em 1995. A medida é aproxi- (principalmente estrangeiros).
mada e cobre três áreas: preços internos e mercado, Observam-se grandes diferenças no grau de privatiza-
comércio exterior e conversibilidade da moeda e abertura ção e efetividade da propriedade privada, tanto entre
à entrada de novas empresas. Em 1995, muitos dos países países quanto entre tipos de ativos num país (Figura 1.4).
da ECO e dos NEI eram essencialmente economias de Essas diferenças devem-se a vários fatores nacionais e his-
mercado, com comércio aberto, conversibilidade da conta tóricos, além de complexas questões políticas que surgem
corrente e políticas liberais em relação à entrada de novas com a redistribuição da riqueza. Conforme é explicado no
firmas e empresas privadas. Alguns ainda mantinham con- Capítulo 3, para que a transição seja bem-sucedida, é pre-
siderável controle dos preços e das exportações, bem como ciso adotar um padrão eficiente de propriedade. A transfe-
monopólios estatais - em certos casos após anunciar pro- rência inicial do título de propriedade é apenas o começo.
gramas de reformas que não vieram a ser implantados. As reformas institucionais também são afetadas pelas
Com maior controle sobre o comércio exterior e a entrada condições iniciais (Quadro 1.2). Seu relativo progresso
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Os países liberalizaram suas economias em diferentes épocas e ritmos, mas os que começaram
depois estão ganhando terreno.

Figura 1.2 Liberalização económica por país
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Nota: As barras indicam o grau em que as políticas de liberalização dos mercados e incentivo à entrada de novas empresas
prevaleciam em 1995, bem como o grau médio no período 1989-95. Os asteriscos indicam economias gravemente afetadas
por tensões regionais entre 1989 e 1995. O índice é uma média ponderada das estimativas de liberalização das transações
internas (liberalização dos preços e abolição dos monopólios estatais de comércio), transações externas (eliminação dos
controles e impostos sobre a exportação, substituição de cotas de importação e tarifas altas por impostos baixos a moderados
e conversibilidade da moeda) e entrada de novas empresas (privatização e desenvolvimento do setor privado). Os pesos são
0,3, 0,3 e 0,4, respectivamente. As estimativas iniciais baseiam-se em informações comparativas encontradas em relatórios do
Banco Mundial e outros. Elas foram revistas após consultas com especialistas dos países e especialistas com uma perspectiva
comparada de diversos países. Com referência aos 25 países da ECO e NEI, os indicadores de transição e os textos
correspondentes em BERD 1994 e 1995 forneceram outra base de calibração. Todos esses índices, contudo, constituem
estimativas necessariamente aproximadas. Ver também o documento básico de De Meio, Denizer e Gelb.
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O setor privado cresceu rapidamente.

Figura 1.3 Produção do setor privado como parcela do PIB
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Nota: As fi mas são consideradas privadas se menos de 50% pertencem ao Estado. No caso do Vietnã, o setor não-estatal exclui
empreendimentos conjuntos dos setores público e privado. O setor não-estatal chinês inclui empresas coletivas e empresas municipais
rurais, ber como empresas privadas; a agricultura é considerada privada em 1995, embora a terra seja arrendada a longo prazo. Os
asteriscos indicari economias gravemente afetadas por tensões regionais entre 1989 e 1995. Fontes: dados do BERD, FMI e Banco
Mundial; c ados oriciais.

nos países .stá r(lacionado com a extensão e duração da entanto, mesmo quando a reforma política é rápida, a
liberalização (Figura 1.5), em parte porque as reformas reforma institucional é lenta e a transição só chega a se
macroeconomicas, bem como a reforma da propriedade, completar quando as instituições estão em condições de
tendem a criar urna exigência de reforma institucional. No sustentar os mercados. E existem obstáculos importantes:
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A privatização tem sido irregular.

Figura 1.4 Privatização por tipo de ativos e grupo de países
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Nota: Os dados referem-se a 1995 e são médias simples das estimativas dos países de cada grupo (ver a Figura 1.2). Fontes: BERD 1995;
estimativas do Banco Mundial,

Quadro 1.2 Condições iniciais e reformas institucionais

No início da transição, a herança institucional variava de herança institucional pode ser uma vantagem. Por
um país para outro. Alguns países mantiveram um qua- exemplo, a Eslovênia pôde partir do zero ao criar suas
dro de pessoal que conhecia as regras do mercado. Seus novas instituições, como o banco central, e a experièn-
conhecimentos ajudaram a recriar as instituições. A Polô- cia dos países bálticos mostra que pode ser mais fácil
nia, por exemplo, nunca perdeu o conhecimento do elaborar novas leis orçamentárias ou tributárias quando
direito anterior à guerra e os professores poloneses man- o governo ainda não está preso a direitos adquiridos e
tinham intercambio com universidades ocidentais. Assim grupos de interesse. Por outro lado, em todos os países
também, os órgãos públicos dos países da ECO que atua- em transição, a criação de novas instituições - quer
vam no comércio internacional adquiriram familiaridade sejam órgãos alfandegários, normas de contabilidade e
com o direito contratual baseado no mercado, que se auditoria ou sistemas de tesouraria e de gestão da
mostrou útil na hora de reformar a legislação nacional, dívida - requer um grande volume de recursos huma-

Contudo, muitos Estados novos tiveram de criar nos, técnicos e financeiros e o novo Estado tem que
instituições a partir do nada. Por vezes, a falta de assumir esse grande ônus adicional.
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Os mercados incentivam a demanda de novas instituições.

Figura 1.5 Reformas institucionais e sociais por grupo de países
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Nota: Os dados reterem-se a 1995 e são médias simples dos países em cada grupo (ver a Figura 1.2). O índice de leis e instituições
jurídicas mede o ãmbito e qualidade da nova legislação e o desenvolvimento de instituições judiciárias: 1, pouco progresso nas duas; 2,
progresso rmédio nas leýs, pouco nas instituições; 3, progresso médio nas duas; 4, muito progresso nas duas. O índice do setor bancário
mede a ind,ýpendência, competência e atividades creditícias do grupo de melhores bancos, bem como o funcionamento dos sistemas de
supervisão e pagamento: 1, pouca mudança; 2, certo progresso inicial; 3, sistema funciona bem, mas com limitações; 4, sistema funciona
bem, com um grupo maior de bancos melhores. O índice de função e gestão do governo mede a orientação do governo para o mercado e a
eficácia da gestão do setor público (veja indicadores específicos na Figura 7.1): 1, pouca mudança; 2, reforma significativa; 3, reforma
substancial: 4, reforma avançada. O índice de política social mede o progresso da reforma do sistema de aposentadoria, redução de
subsidios, simplificação e melhor focalização das transferências de renda e venda de ativos sociais: 1, nenhuma reforma; 2, reforma
limitada; 3, reforma modesta; 4, reforma substancial. Fontes: BERD 1994, 1995; estimativas do Banco Mundial.

* Todos os países tomaram medidas para reformar o sis- vos financeiros em bancos que funcionam mal. Graves

tema jurídico, mas o grau e a coerência da reforma conflitos de interesse afetam muitos sistemas financeiros
variam. A reforma das instituições judiciárias e dos e, na maioria dos países, o âmbito do financiamento de
mecanismos de coerção ficou para trás e a corrupção mercado é limitado pela deficiência dos mecanismos de
tornou-se uma grande preocupação em alguns países. recuperação da dívida. Praticamente todos os países têm
Essas áreas devem ter prioridade no futuro. muitos empréstimos não pagos, o que representa um

* Os países onde a reforma está mais avançada contam grave problema para a adoção de políticas.
com alguns bancos capazes de prestar serviços pelo * A maioria dos governos reorientou substancialmente as
menos comparáveis aos disponíveis em países de renda suas funções para corresponder às necessidades da eco-
média, mas também têm uma parcela substancial de ati- nomia de mercado, mas, em muitos países, as reformas
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ainda estão na etapa inicial em áreas cruciais como a ticas o êxito depende da interação de reformas em
administração tributária, a administração pública e a várias áreas diferentes. A liberação dos preços eiminou
descentralização fiscal. Isso agravou a situação da eco- rapidamente a escassez e a abolição gradual dos s,bsídios
nomia e em certos casos afetou adversamente a eqüi- para sustar os gastos sujeitou as firmas à disciplina finan-
dade regional. O poder e a autoridade administrativa ceira e forçou certa reestruturação inicial. Mas a liberação
dos governos centrais diminuíram em alguns países, dos preços provocou também um surto inflacionário em
devido à descentralização às vezes caótica da receita e de todos os países, com exceção da Hungria, onde a maioria
algumas funções e sua transferência a governos subna- dos preços havia sido liberalizada antes de 1990. Os países
cionais. Há freqüente confusão sobre as funções do exe- da ECO e os NEI, especialmente os expostos a tensões
cutivo, do legislativo e dos tribunais constitucionais. regionais, registraram grande queda de produção (Tabela

1.1). Os dados oficiais, contudo, superestimam a queda da
O desenvolvimento institucional é essencial também produção. De modo geral, eles não incluem a produção

para manter o ímpeto da reforma nas economias planeja- dos setores informais, cujo crescimento proporciona uma
das da Ásia. Por exemplo, os bancos da China são menos boa maneira de amortecer a queda da produção e do
orientados para o mercado do que os da ECO, porque emprego no setor formal em alguns países. Além disso,
muitos empréstimos ainda são alocados mediante um parte da produção perdida consiste de bens para os quais
plano central de crédito. já não há demanda (Quadro 1.3), de modo que as varia-

A reforma da política social é politicamente difícil em ções da produção não são necessariamente bons indicado-
todos os países e, exceto pela introdução de benefícios para res do bem-estar da população.
os desempregados, em geral não se encontra entre as pre- Entre os reformadores avançados, vigorosos programas
ocupações iniciais. Em muitos casos, os governos que de estabilização prepararam o terreno para a queda da
introduziram esse tipo de reforma o fizeram obrigados inflação e a retomada do crescimento, à medida que as
pelas circunstâncias, particularmente os déficits fiscais. A reformas criavam raízes. Milhares de novas empresas com-
reforma da política social tem alta prioridade para o futuro petitivas entraram no mercado. Muitas empresas estatais
(Capítulos 4 e 8). Os governos dos países da ECO e dos sofreram reduções drásticas e outras simplesmente fecha-
NEI precisam elaborar políticas para fazer face à crescente ram as portas. A produção passou da indústria para os ser-
mobilidade da mão-de-obra e, muitas vezes, ao aumento viços, o comércio se reorientou para os mercados mun-
da pobreza, com um orçamento relativamente apertado. diais e os fluxos de investimento estrangeiro direto
O mesmo se aplica aos reformadores do leste da Ásia, que cresceram acentuadamente. Em 1995, a produtividade da
precisam encontrar meios para assimilar uma população mão-de-obra industrial na Polônia e Hungria estava um
rural, cada vez mais industrial e com maior mobilidade, terço acima do nível registrado antes da reforma (Figura
que ainda não está enquadrada no sistema formal de bene- 1.6). A taxa de crescimento de 7% registrada pela Polônia
fícios sociais. As empresas urbanas da China ainda arcam em 1995 foi impulsionada por um crescimento de 15%
com os custos de pensões, atendimento médico e habita- do setor privado; o setor estatal sofreu uma queda de 3%.
ção, em parte porque as reformas ainda não resolveram A situação muda de figura nos países da ECO e NEI
muitos problemas difíceis do setor estatal. com reformas menos avançadas ou menos decisivas, muito

embora, pelos padrões convencionais, a escala das refor-
Resultados econômicos e sociais mas em muitos desses países tenha sido grande. O ajuste
Três aspectos se destacam dos resultados da transição até foi muito mais lento e a inflação continuou elevada,
agora. O primeiro são as grandes diferenças entre o de- embora, em muitos casos, tenha diminuído bastante em
sempenho dos três grupos de países: os países da ECO e os relação aos níveis anteriores. Mas um ajuste mais lento
NEI que mais avançaram nas reformas, os reformadores não significa uma queda menor da produção. Em muitos
menos avançados dessa região e os reformadores do leste desses países, a queda foi maior do que a registrada nos
da Ásia. Segundo, independentemente dessas diferenças, é reformadores avançados, e a maioria dessas economias
clara a mensagem de que a reforma sustentada e consis- ainda está em fase de contração. Esses países não consegui-
tente vale a pena. Em terceiro lugar, para enfrentar os ram ainda atingir a massa crítica necessária para manter a
resultados sociais da transição, é preciso que haja cresci- estabilidade macroeconômica e retomar o crescimento
mento econômico e reforma da política social. (Capítulo 2).

Na ECO e nos NEI, as políticas de liberalização e esta- Em contraste com os países da ECO e os NEI, a China
bilização produziram os principais efeitos imediatos. e o Vietnã registraram crescimento espetacular nos respec-
Outras reformas levam mais tempo para mostrar resulta- tivos períodos de reforma (ver a Tabela 1.1). O Vietnã
dos, embora seja cada vez mais evidente a sua importância ajustou-se à extinção do CAEM e à perda da assistência
para manter as restrições orçamentárias e apoiar essas polí- soviética - que não foi substituída por outras fontes
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Tabela 1.1 Crescimento do PIB, inflação e indicadores sociais durante a transição

Crescimento médio Variação nos
do PIB Inflação média indicadores sociais, 1989-948

(percentagem anual) (percentagem anual) (percentagem)

País ou grupo 1989- 5 1994-95 198"5 1994-95 Esperança de vida Mortalidade infantil

ECO, NEI e Mongólia
Grupo 1 -1,6 4,3 106,0 18,7 0,7 -1,8
Grupo 2 -4,2 4,0 149,2 59,0 -0,2 -1,8
Grupo 3 -9,6 -12,5 466,4 406,8 -4,4 0,9
Grupo 4 -6,7 -11,4 809,6 1.176,5 -1,6 -1,9
Países afetados por tensões

regionaisb -11,7 -7,5 929,7 1.328 0,5 -2,7

Outras economias em transição
China 9 ,4c 11,0 8,4e 20,6 2,1c -11,1C
Vietnã 7,1d 7,9 114,8d 13,2 1,7d -5,4d

Nota: Todos os dados de anos recentes estão sujeitos a revisão. Ver na Figura 1.2 a composição de cada grupo.
a. Os dados não levam em conta um possível aumento nas taxas de mortalidade infantil devido à adoção da metodologia internacional pelos NEI
em torno de 1993. Os indicadores sociais são ponderados pela população.
b. Os paíse! marcados com asterisco na Figura 1.2 foram tirados dos Grupos 1-4 e consolidados.
c. Os dados referem-se a 1978-95.
d. Os dados referem-se a 1986-95.
Fonte: dado; do FMI e Banco Mundial.

sem diminuir a produção (Quadro 1.4). O crescimento da muitos países, porém, a combinação de queda da produ-
China, embora ligeiramente superestimado pelas medidas ção com aumento da desigualdade da renda levou a um
oficiais, foi impulsionado por uma taxa de poupança grande aumento da pobreza e crescente insegurança. A
excepcionalmente elevada e grande aumento da produtivi- esperança de vida diminuiu em vários países, particular-
dade, devido em parte à redistribuição da mão-de-obra mente na Rússia e Ucrânia, mas aumentou nos países do

para atividaces de maior produtividade. Como nos países Grupo 1 (ver a Tabela 1.1). As taxas de mortalidade infan-

da ECO e nos NEI, grande parte do crescimento da til parecem ter diminuído em vários países, possivelmente

China originou-se em setores anteriormente reprimidos, em conseqüência da queda pronunciada das taxas de nata-

como as exportações, os serviços e a agricultura. lidade. O padrão de vida elevou-se acentuadamente nos

O impacro social da transição também variou. Na reformadores asiáticos: as primeiras etapas da reforma na

ECO e nos NEI, muitos se beneficiaram e houve um surto China tiraram quase 200 milhões de pessoas da pobreza

de importações de bens de consumo de alta qualidade. Em absoluta, o que constitui um feito impressionante. Agora,

Quadro 1.3 Deficiências de dados nas economias em transição

Em muitos dos países da ECO e dos NEI, os sistemas produtos (inclusive importações de bens de consumo
estatísticos não se adaptaram ao novo sistema econô- duráveis, que tiveram um surto) têm um ágio elevado
mico. Muitas vezes, eles deixam de captar o surgimento em relação aos produtos antigos, muitos dos quais não
de grandes economias "secundárias". As deficiências têm valor de mercado. Grande parte da produção ante-
técnicas, agravadas pelos efeitos da inflação elevada, rior destinava-se às forças armadas, cujas aquisições
provocam também grave subestimação da produção. foram reduzidas drasticamente em 1992. Essas altera-
Um recente exame das contas nacionais da Rússia mos- ções qualitativas, bem como o fim do racionamento,
trou que a queda cumulativa em 1990-94 havia sido que antes consumia até quatro horas por dia, dificul-
superestimada em 12 pontos percentuais. A reavaliação tam ainda mais a avaliação dos efeitos reais das altera-
de outros países, especialmente os NEI, provavelmente ções na produção provocadas pela mudança do regime
resultará em revisões comparáveis. econômico. Os dados sociais também apresentam pro-

Além disso, o padrão anterior de comércio e produ- blemas (ver o Quadro 4.1).
ção na ECO e nos NEI era muito ineficiente. Os novos
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A produtividade da mão-de-obra disparou em alguns países em transição, enquanto outros
ficaram para trás.

Figura 1.6 Produtividade da mão-de-obra na indústria em algumas economias em transição
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Fontes: Instituto de Estudos Econômicos Comparados de Viena 1995; dados do Banco Mundial.

porém, o aumento das diferenças entre as áreas urbanas e geralmente os da ECO, partiram de condições macroeco-

rurais e a crescente desigualdade regional enfraqueceram o nômicas, estruturais e institucionais mais fa- oráveis:

vínculo entre crescimento econômico e redução da menores pressões inflacionárias, menos dependência do

pobreza. Isso provocou um aumento da preocupação com CAEM, uma experiência mais recente em economia de

a distribuição dos benefícios da reforma (Capítulo 4). mercado e uma localização mais favorável para desenvol-

Avaliação: interação de opções e circunstâncias ver novos vínculos comerciais. Os níveis de desenvolvi-
mento, industrialização e renda também eram di•erentes.

Até que ponto a divergência de resultados entre os países Os países da Ásia Central e a Albânia eram menos desen-

da ECO e os NEI se deve às condições iniciais ou às polí- volvidos e mais rurais do que os outros. E alguns países,

ticas adotadas? Em que medida é uma imposição das independentes pela primeira vez, precisavam construir os

circunstâncias ou fruto da livre decisão? Alguns países, elementos básicos da soberania. É difícil separar o que se
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Quadro 1.4 Vietnã: reformas audaciosas no leste da Ásia

Em meados dos anos 80, a economia do Vietnã estava tante - impuseram disciplina fiscal às empresas estatais
crescendo lentamente e padecendo de hiperinflação, ape- e despediram centenas de milhares de trabalhadores
sar da vultosa assistência soviética. O programa de redundantes (ver o Capítulo 3). Essas medidas estabiliza-
reforma (doi moi), iniciado em 1986 com mudanças ram a economia - a inflação baixou a menos de 10%
limitadas no setor rural, foi ampliado e acelerado em em 1992 - e restabeleceram o crescimento, que atingiu
1989. Num curto período, as reformas acabaram com as a média de 8% desde 1991. As exportações e os investi-
fazendas coletivas e entregaram as terras às famílias de mentos estão registrando taxas de crescimento de dois
agricultores; liberalizaram a maioria dos preços; permiti- dígitos. A transição do Vietnã ainda não está completa.
ram e incentivaram a criação de novas empresas privadas A produção industrial continua concentrada nas empre-
em várias áreas; abriram os regimes de comércio e inves- sas estatais e por toda parte ainda se encontram contro-
timento; unificaram a taxa de câmbio e desvalorizaram les administrativos. Mas as medidas de liberalização e
drasticamente a moeda; cortaram os déficits fiscais e a estabilização se parecem mais com as adotadas na Europa
taxa de crescimento do crédito interno; elevaram as taxas Oriental do que com as da China. No leste da Ásia, nem
de juros a níveis reais positivos; e - não menos impor- todas as reformas foram graduais ou por etapas.

deve às condições iniciais e o que se deve às políticas energético contribuiu de maneira decisiva para subsidiá-
adotadas. 1 Uma pesquisa atualmente em curso sobre los: os subsídios implícitos da produção de energia ao
esse grupo de países indica que as condições iniciais favo- resto da economia representavam mais de 11% do PIB.
ráveis efetivamente desempenham um papel importante Grande parte da indústria russa agregava valor negativo:
na determinação dos resultados, mas que, independente- os custos dos insumos, avaliados a preços mundiais, exce-
mente do ponto de partida, a constância das reformas é diam o valor do produto. De repente, o comércio com os
essencial para restaurar o crescimento e conter a inflação. países do CAEM entrou em colapso, os preços foram libe-

Por que a China logrou efetuar a reforma de maneira ralizados e, com o fim da guerra fria, a demanda de bens
parcial e por etapas e ainda crescer rapidamente, enquanto
os países da ECO e os NEI com reformas mais vigorosas
sofreram grande queda da produção (embora com um Tabela 1.2 Rússia e China: dois pa.ses muito
desempenho melhor que o dos reformadores mais lentos)? diferentes
A primeira peça do quebra-cabeça são as condições iniciais diferentes

favoráveis da China. As suas autoridades não tiveram de Rússia China

enfrentar certos graves obstáculos que se mostraram muito Indicador 1990 1994 1978 1994
difíceis de contornar na ECO e nos NEI. Isso não signi- Estrutura setorial do emprego
fica que a tarefa da China tenha sido fácil. Foi necessário (percentagem do total)
elaborar e implementar toda uma série de reformas orien- Indústria 42 38 is 18

tadas para o mercado, capazes de promover o crescimento Agricultura 13 15 71 58
Serviços 45 47 14 25

mediante incentivos aos agricultores e trabalhadores, man- Total 100 100 100 100
tendo, porém, o controle macroeconômico e levando a Emprego no setor
burocracia a apoiar a reforma. Isso foi e continua sendo estatal 90 44 19 18
um feito importante. Mas o desafio da transição na China Moeda e produção
- e os instrumentos utilizados pelas autoridades para M2 como percentagem
enfrentá-lo - foram consideravelmente diferentes. do PIB1 100 16 25 89

Uma maneira de esclarecer esse aspecto é fazer uma PlB per capita (dólares)

comparação entre a Rússia e a China (Tabela 1.2). World Bank bAtlas 4.110 2.650 4 0 4 b 530
Quando começou a transição, a economia da Rússia era PPA 6.440 4.610 1.00ob.c 2.510
muito mais desenvolvida do que a da China, com uma PPA: paridade do poder aquisitivo.
renda per capita oito vezes maior. Mais de 40% da mão- a. Os dados são médias de coeficientes trimestrais.
de-obra encontravam-se na indústria e o sistema de previ- b. Em dólares de 1990.

c. Estimativas do Banco Mundial.
dência social cobria praticamente toda a população. Um Fontes: FMI, vários anos (b); dados e estimativas do Banco
sistema de subsídios setoriais complicado e caro sustentava Mundial.
enormes empresas estatais e fazendas coletivas. O setor
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militares diminuiu. A economia russa sofreu um choque de moeda (M2) representava apenas 25% do PIB. Com o
tremendo. A transferência de grande número de pessoas desenvolvimento dos mercados e a elevação da r2nda, a
para novas firmas e setores anteriormente reprimidos poupança e os depósitos bancários cresceram rapida-

(inclusive os serviços) impôs um profundo ajuste estrutu- mente. Isso financiou o crescimento e favoreceu o setor
ral e uma redução do setor estatal. Os empregados e geren- estatal com empréstimos bancários a juros que muitas
tes exerceram pressões enormes para preservar os subsídios vezes eram inferiores à inflação (Capítulo 2). A adoção de
e manter as firmas à tona, em parte porque estas sempre políticas econômicas prudentes era essencial porqt.e man-
haviam proporcionado muitos serviços sociais. Os proble- tinha a inflação em níveis baixos e ajudava a manter a con-
mas foram intensificados pela herança de décadas de pla- fiança na moeda. Por outro lado, a economia russa já
nejamento que haviam resultado em extrema especializa- estava bastante monetizada em 1990, com o M2 igual ao
ção regional, com muitas cidades dominadas por uma só PIB. O grande excedente monetário decorrente da pou-
companhia. E com a liberalização dos preços e redução pança compulsória representava recursos já fornecidos à
dos subsídios, a produção agrícola sofreu uma queda de economia planejada. A liberalização dos preços e a mone-
quase um quarto entre 1990 e 1994. tização dos déficits fiscais levaram à hiperinflaç:io, que

Apesar dos esforços de industrialização dos anos 50 e desvalorizou drasticamente a poupança. Em 1994, o esto-
60, a China era muito pobre e predominantemente rural que de moeda da Rússia equivalia apenas a 16% do PIB.
no início das reformas. A agricultura ocupava 71% da Portanto, as diferenças nas condições iniciais e nas
mão-de-obra e era fortemente tributada para apoiar a características estruturais explicam boa parte da divergên-
indústria. As redes de segurança social cobriam apenas o cia entre as políticas e resultados da transição em cada
setor estatal - cerca de 20% da população. Com uma país. Mas não explicam tudo: a aplicação sustentada de
infra-estrutura deficiente e a ênfase dada à auto-suficiência políticas orientadas para o mercado, num contexto macro-
local, havia pouca especialização regional e um grande econômico amplamente "adequado", é ingrediente crucial
número de empresas pequenas e médias. O planejamento do êxito. Não obstante, a combinação adequada de refor-
e a gestão da economia chinesa eram muito menos cen- mas deve refletir as condições iniciais e, por isso mesmo,
tralizados do que na União Soviética. Os governos locais não pode ser simplesmente transplantada de um país para
tinham mais poder e desenvolveram considerável capaci- outro.
dade administrativa, o que os preparou para uma econo- A agenda
mia mais descentralizada. A indústria chinesa também
recebia subsídios, mas o uso de subsídios cruzados era Os países da ECO e os NEI não tiveram o crescimento
menos generalizado. espetacular registrado na China e no Vietnã, mas muitos

Dado que o setor agrícola fora tão reprimido, a sua ultrapassaram o ponto crítico e retomaram o crescimento,
liberalização gerou benefícios imediatos. Entre 1981 e alguns vigorosamente. Com vigilância contínua para man-

1984, a agricultura cresceu a uma média de 10% ao ano, ter o progresso a duras penas conquistado e implementar
principalmente porque a passagem para a agricultura outras reformas, esses países podem juntar-se às fileiras das
familiar oferecia mais incentivos. Isso permitiu a transfe- economias de alto crescimento. Outros países da região
rência da mão-de-obra agrícola excedente para as novas têm possibilidades de seguir o mesmo caminho. A China
indústrias rurais, que geraram 100 milhões de empregos e o Vietnã também terão de avançar mais em muitas áreas,
entre 1978 e 1994 e incentivaram outras reformas. Assim, dos direitos de propriedade e desenvolvimento institucio-
a China iniciou a transição principalmente como uma nal às políticas sociais, para manter o seu rápido cresci-

economia agrária camponesa e com margem muito maior mento. Seja como for, o que importa é a amplitude das
para redistribuir a mão-de-obra do que a Rússia. reformas adotadas e a consistência com que são mantidas.

Observaram-se também importantes diferenças no de- Os próximos capítulos examinam detalhadamente os

senvolvimento financeiro no início da transição. O sis- resultados até agora obtidos, os desafios futuros e ,s lições
tema financeiro da China era subdesenvolvido e o estoque que esses países podem aprender uns dos outros.



Liberalização,
Estabilizaçao
e Crescimento
N os países em transição, tanto uma ampla liberali- nológica e organizacional. Enquanto as economias plane-

zaçáo como uma decidida estabilização têm sido jadas acusaram crescimento baixo ou negativo da produti-
vitais para a melhoria do desempenho econô- vidade, apesar de grande acumulação de capital, pelo

mico. A liberalização implica a eliminação do controle menos metade do crescimento da produção nas econo-
estatal dos preços, do comércio e da entrada de novas fir- mias de mercado avançadas após a Segunda Guerra Mun-
mas; a estabilização implica uma redução da inflação e dial resultou de aumento da produtividade. A criação de
uma contenção dos desequilíbrios internos e externos. mercados é um investimento num sistema de coordenação
Intimamente vinculadas, as duas podem e devem ser ini- econômica mais dinâmico, que fomenta o crescimento a
ciadas quanto antes. A longo prazo, será preciso implantar longo prazo da produtividade e da produção. Finalmente,
reformas institucionais - estabelecimento de claros direi- ao despolitizar a distribuição dos recursos, a liberalização
tos de propriedade, sólida infra-estrutura jurídica e finan- ajuda os governos a cortar os subsídios das empresas e
ceira e um governo eficaz - para levar os mercados a fun- assim facilita a estabilização econômica.
cionar de maneira eficiente e a apoiar o crescimento. A A política de estabilização é vital para a transição por-
liberalização e a estabilização, contudo, são os primeiros que o desequilíbrio macroeconômico nega aos países os
passos essenciais e podem produzir muitos resultados benefícios das reformas do mercado. As informações dis-
mesmo na falta de outros aspectos importantes de um poníveis sobre uma ampla gama de economias de mercado
mercado efetivo. mostram que, quando a inflação anual supera o nível de

Por que a liberalização é tão importante? Porque trans- 40%, há uma drástica deterioração do crescimento. A
fere as decisões sobre produção e comércio à empresa e aos inflação elevada obscurece os incentivos dos preços relati-
indivíduos e ataca diretamente as duas deficiências funda- vos e cria incerteza, inibindo a poupança e o investimento.
mentais do planejamento centralizado: escassez de incen- Assim, a estabilização dos preços sempre complementa a
tivos e insuficiência de informações. A liberalização expõe liberalização como base do crescimento; conforme
as firmas à demanda dos consumidores, ao objetivo de demonstramos adiante, alguns países em transição libera-
lucro e à concorrência, deixando que os preços relativos se lizaram mais rapidamente que outros, mas nenhum regis-
ajustem à verdadeira escassez. Os mercados liberalizados trou crescimento sustentado sem conter a inflação em
processam a informação melhor do que os de planeja- níveis moderados.
mento centralizado, e, quando os bens e serviços são livre- Há alguns paralelos importantes entre as economias
mente comercializados, o mecanismo dos preços - a mão em transição da Ásia e da Europa na relação entre libera-
invisível de Adam Smith - combina a demanda e a lização, estabilização e crescimento. Em todas as regiões, o
oferta. Na maioria dos casos, o resultado é eficiente (o fra- crescimento resultou principalmente da eliminação de res-
casso do mercado é examinado no Capítulo 7). Combina- trições à entrada de novas firmas e do rápido incremento
dos com instituições adequadas, os mercados competitivos de atividades anteriormente reprimidas, especialmente
desencadeiam processos que forçam a transformação tec- serviços e indústrias de exportação (e agricultura na Ásia).
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A liberação dos preços e do comércio, a redução dos sub- golpe em janeiro de 1990, quando liberou 90% dos pre-
sídios e a contenção do crédito também podem revitalizar ços, eliminou a maioria das barreiras comerciais, [boliu os
o crescimento em setores antes dominantes, porque monopólios estatais e tornou sua moeda conversível para
aumentam as pressões competitivas e financeiras para que transações correntes. A Albânia, os países bálticos, a antiga
as empresas se reestruturem. Tchecoslováquia e a Quirguízia seguiram esse modelo de

Contudo, conforme é indicado no Capítulo 1, existem liberalização rápida e ampla. A Bulgária, inicialmente, fez
também grandes diferenças entre os países - nas condi- o mesmo, mas fortes pressões de grupos de interesse no
ções iniciais, na maneira de encarar as reformas macroeco- sentido de manter a proteção e o apoio estatal às empresas
nômicas e nos resultados. Na China, a estrutura econômica provocaram certo retrocesso. Na Romênia, as reformas
inicial, combinada com forte controle macroeconômico, dos preços avançaram espasmodicamente por três anos,
permitiu que o grande aumento do crescimento decorrente depois que todos os preços foram liberados em 1990, mas
da liberalização parcial se traduzisse em expansão da pou- a liberalização acelerou-se recentemente. A Rússia liberali-
pança e rápida acumulação de ativos financeiros. Isso aju- zou substancialmente os preços e as importações em
dou a amortecer um setor estatal que continua sendo um janeiro de 1992, mas amplas restrições às exportações con-
peso para a economia - muito embora a sua eficiência tinuaram vigentes até 1995 (os impostos de exportação
possa estar aumentando e o seu tamanho tenha diminuído ainda existentes devem ser abolidos em meados de 1996)
- e referendou o próprio processo de reforma. A maioria e muitos preços ao consumidor continuam sujeitos à
dos países da ECO e dos NEI não teve a opção de reformas intervenção dos governos locais. Em geral, não se observa
graduais e parciais. Nesses países, somente uma liberaliza- a mesma rapidez no ajuste ou liberalização dos aluguéis e
ção ampla permitiu que os governos cortassem seus víncu- tarifas dos serviços públicos (Quadro 2.1).
los com as empresas para manter a inflação em níveis O índice médio de liberalização apresentado no Capi-
compatíveis com a recuperação econômica. Esses países tulo 1 (barra roxa na Figura 1.2) proporciona uni indica-
sofreram a princípio acentuado declínio. Mas os que ado- dor combinado da duração e do grau de liberalização.
taram uma liberalização rápida e ampla conseguiram esta- Avalia a exposição média de cada país em 1989-95 às
bilizar mais cedo a economia e retomar o crescimento mais forças do mercado livre, inclusive liberalização dos preços
vigorosamente. internos e do comércio, liberalização do comércio exte-

ã e . o rior, conversibilidade da moeda, entrada de novas firmas e
desenvolvimento do setor privado. Vale mais a pena foca-

Nas economias de mercado, liberalização geralmente signi- lizar a liberalização durante certo período do que apenas
fica eliminação do controle dos preços e redução da prote- em 1995, porque as reformas passadas e atuais influen-
ção ao comércio em alguns setores muito regulamentados ciam o comportamento das empresas e indivíduos e o
ou protegidos. Nas economias em transição, os paladinos desempenho econômico atual. Evidentemente, o pro-
da liberalização têm pela frente a tarefa sem precedentes e gresso medido por esse índice depende das condições
mais intimidante de liberalizar não só os termos das tran- iniciais do país, bem como das reformas implantadas; e
sações do mercado mas as próprias transações, abolindo as países como a Hungria e a Polônia seguiram caminhos
encomendas e aquisições públicas, os monopólios estatais diferentes mas atingiram um grau semelhante de liberali-
da produção e do comércio e a distribuição centralizada de zação geral em 1995. A comparação entre países mostra
divisas. Liberalização também significa permitir livre que a liberalização interna e a externa geralmente avançam
entrada na produção, nos serviços e no comércio, inclusive juntas, registrando-se certa defasagem na liberalização da
a liberdade de abrir novas empresas, ampliar ou desmem- entrada de novas firmas. Contudo, os reformadores avan-
brar uma firma e mudar sua linha de produção, seus for- çados progrediram mais rapidamente nas três frentes: o
necedores, seus clientes ou sua base geográfica. grupo de Visegrado e os países bálticos, que empreende-

O ponto de partida, o ritmo e o âmbito das reformas ram as reformas de preços mais radicais, também libera-
para liberalizar o mercado variaram muito entre as econo- ram mais o comércio externo e a entrada de novas firmas.
mias em transição, pelo fato de que as condições iniciais e
os acontecimentos políticos restringiram as políticas eco- Leste da Ásia: a liberalização parcial pode dar certo em
nômicas dos governos e influenciaram as suas decisões no circunstâncias especiais
tocante à reforma (ver o Capítulo 1). A Hungria e a China Sem contar Botsuana, país pequeno e rico em diamantes,
começaram a liberalizar gradualmente nas décadas de 60 e a China é a economia que mais tem crescido no mundo
70, respectivamente. O Vietnã acelerou a sua liberalização desde que iniciou as reformas do mercado livre em 1978.
em 1989, ao constatar que as reformas parciais não tinham O Vietnã também cresceu rapidamente desde que aban-
conseguido elevar a taxa de crescimento ou estabilizar sufi- donou o planejamento centralizado puro e simples em
cientemente a economia. A Polônia liberalizou de um só 1986, especialmente depois da aceleração das reformas em
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Quadro 2.1 Os preços da energia e de outros bens essenciais justificam uma liberalização gradual?

Na maioria dos países da ECO e dos NEI, bem como ção de eletricidade. Esse exemplo mostra que é possível
nas zonas urbanas da China, a energia, os aluguéis e o recuperar todo o custo, embora o caso da Hungria seja
transporte público continuam sendo os principais pro- diferente da maioria dos outros países. Um estudo
dutos cujos preços não foram liberados e ainda estão sobre os preços da energia na Polônia indica que um
abaixo do custo. Muitas vezes, os aluguéis são inferio- aumento de 80% nas tarifas de calefação, gás e eletrici-
res ao custo de manutenção. Em 1995, os subsídios à dade - para equipará-Las aproximadamente ao seu
habitação e ao consumo doméstico de energia equiva- custo econômico - representaria a curto prazo um
liam a 5% do PIB da Rússia e a 5-6% do PIB da Ucrâ- acréscimo de 8% no orçamento familiar.
nia. Embora esses subsídios tenham funcionado como Em condições ideais, as reformas deveriam acelerar
amortecedores sociais, compensando a súbita exposi- o aumento dos preços paralelamente aos pagamentos
ção às forças do mercado, a introdução de um sistema compensatórios aos grupos de baixa renda, administra-
racional de tarifação no setor da energia pode trazer dos pelo sistema de assistência social. Mas nem todos os
imensos benefícios a toda a economia. Segundo uma países podem fazer isso. Freqüentemente, a estratégia
estimativa, nos NEI esses benefícios poderiam ir mais prática é a fixação de tarifas mínimas, que envolve
aumentando num período de dez anos, até superar a cobrança de uma tarifa baixa subsidiada, por uma
10% do PIB anual, cota fixa de energia, e preço integral pelo consumo

Que combinação de preços da energia e políticas acima desse nível. Esse método não é perfeito, porque
sociais co:npensatórias representa a melhor solução do todos os consumidores recebem o subsídio (e não só os
ponto de vista da eficiência e proteção dos grupos de pobres) e porque os que usam menos do que a cota têm
baixa renda? Para conseguir um sistema eficiente de pouco incentivo para reduzir o consumo. Mas a maio-
determinação de preços no setor energético, será pre- ria dos consumidores paga um preço próximo do custo
ciso elevar acentuadamente as tarifas residenciais. Por econômico. Assim, a fixação de tarifas mínimas, com
exemplo, em relação a outros preços, a tarifa residencial tarifas bem mais elevadas para o consumo acima da
da eletricidade teria de triplicar na Bulgária, na Repú- cota, tende a ser mais eficiente do que um aumento
blica Tcheca e na Rússia em relação ao nível de 1995. geral menor. Modelos de simulação da Polônia mos-
Na Hungria, as tarifas já quase cobrem o custo econô- tram que essa solução também pode ter melhores efei-
mico e em fins de 1996 sofrerão outro aumento, para tos distributivos, embora uma tarifa mínima modesta e
permitir um rendimento de 8% aos investidores viável do ponto de vista fiscal possa ainda deixar sem
estrangeiros nas companhias privatizadas de distribui- suficiente proteção certos grupos pobres.

1989. Ambo, liberalizaram substancialmente, mas (parti- comercial e fiscal. A liberalização no Vietnã foi mais ampla
cularmente a China) não numa escala ou num ritmo com- e mais rápida (Quadro 1.4). Mas na China continua
parável ao dos países da ECO. Conforme descrito no havendo restrições significativas, especialmente ao comér-
Capítulo 1, a China tem "tateado as pedras para cruzar o cio e à entrada de novas firmas, e falta implantar difíceis
rio". Em contraste com o salto dos países da ECO, a reformas das empresas estatais e do setor financeiro (Capí-
China passou por várias etapas de uma "combinação de tulos 3 e 6).
plano e mercado" antes de adotar a sua meta atual: a "eco- Que grau de êxito tiveram as reformas de livre mercado
nomia socialista de mercado", anunciada em 1992, é a na promoção do crescimento rápido na China e no
primeira que não contém referência a planejamento ou Vietnã? Alguns alegam que, na China, o gradualismo con-
regulamentação. A China utilizou seu próprio sistema de tribuiu para o êxito das reformas, na medida em que os
preços paralelos para liberalizar os preços, o comércio controles parciais restantes - baseados na autoridade do
exterior, o cambio e as empresas (Quadro 2.2). Em geral, Partido Comunista e aplicados através de uma densa rede
isso tem dado bons resultados, especialmente na agricul- de mecanismos locais - continuaram a desempenhar
tura. Mas não deixou de ter custos significativos, tais uma função coordenadora, limitando os efeitos sobre a
como perda dos benefícios derivados de uma integração produção e o comércio durante o estabelecimento das ins-
mais rápida ao comércio mundial, corrupção e especula- tituições de mercado. Nos dois países, contudo, o mais
ção generalizada e, mais recentemente, crescentes dispari- importante foram as próprias reformas, que promoveram
dades regionais. Reconhecendo parcialmente esses custos, o crescimento diretamente, ao melhorar a produtividade,
o governo anunciou que irá unificar em breve os regimes e indiretamente, elevando a renda de grande parte da
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Quadro 2.2 Reforma dos preços na China: sistema de preços paralelos

A China começou a liberar os preços em 1978, com o Embora a liberalização tenha ficado incompleta, a
estabelecimento de um sistema de preços paralelos em introdução de preços paralelos aumentou a eficiência,
que a parte da produção destinada ao Estado diminuía porque o preço unitário marginal refletia o custo eco-
continuamente e os preços eram cada vez mais sujeitos nômico e indicava corretamente uma relativa escassez,
às imposições do mercado. As reformas começaram na e porque a parcela das vendas a preços planejados
agricultura e se propagaram lentamente, primeiro aos diminuiu com o tempo. A liberalização final da
bens de consumo e depois às indústrias de bens inter- pequena parcela da produção sujeita a controle foi feita
mediários. Em cada caso, desenvolveu-se um mercado sem atritos. Menos de 20% dos alimentos estavam
livre paralelamente ao mercado controlado, em que a sendo vendidos a preços oficiais quando foram removi-
oferta para o Estado era mantida ao preço planejado dos os últimos controles em 1992, de modo que a con-

(mais baixo). A oferta no sistema de mercado livre vergência final dos dois sistemas ocorreu com um
cresceu rapidamente, verificando-se assim crescimento mínimo de distúrbio na economia. Mas a implemen-
constante da sua parcela na produção total. Enquanto tação dessa reforma também implicou custos elevados
isso, os preços planejados aumentavam até se aproxi- - por exemplo, foi preciso grande número de pessoas
mar dos preços de mercado. No final de 1994, esse sis- para administrar o sistema de racionamento e dis-
tema duplo havia levado à liberação de mais de 90% tribuição de alimentos vinculado à dualidade dos
dos preços no varejo e de 80% a 90% dos preços dos preços - e exigiu uma aplicação rigorosa para limitar
produtos agrícolas e intermediários, todos eles hoje o desvio dos produtos de preço controlado para o mer-
determinados pelo mercado. Somente alguns preços cado livre e para combater a corrupção, com graves
continuam fixos ou negociáveis dentro de uma faixa penalidades para as infrações.
estabelecida pelo Estado.

população e traduzindo-a em poupança e investimento. A das empresas estatais seja motivo de preocupação para o
concepção e a seqüência das reformas adaptaram-se bem à futuro (ver mais adiante e o Capítulo 3). Em geral, até um
estrutura econômica e política e a outras condições iniciais terço do aumento da produção chinesa a partir de 1985
dos dois países. Eles começaram liberalizando a agricul- pode ser atribuído ao aumento da eficiência. O resto deve-
tura (posse da terra, preços e aquisições), que antes era se quase todo a um surto de investimentos sem paralelo,
fortemente tributada. Como a maior parte da mão-de- alimentado por um aumento da renda que se traduziu em
obra estava na agricultura, a melhoria dos incentivos - os altas taxas de poupança dos indivíduos e empresa.. Tanto
preços eram marginalmente flexíveis, a produção podia ser a poupança quanto o investimento total represcntaram,
vendida livremente e o lucro pertencia aos agricultores - em média, cerca de 40% do PIB durante 1985-94. Isso
aumentou a produtividade, o produto e a renda, tirando a não teria sido possível se o governo não houvesse estabili-
muitos da pobreza (ver o Capítulo 4). A tecnologia com zado a economia ao restringir diretamente a demanda nos
uso intensivo de mão-de-obra permitiu facilmente a ado- períodos de rápido crescimento. No Vietnã, onde a pro-
ção de métodos de produção familiar mais eficientes. Isso, dutividade cresceu a um ritmo comparável, o aumento da
por sua vez, permitiu que uma parte significativa da mão- eficiência representa uma parcela ainda maior do cresci-
de-obra se transferisse para setores de alta produtividade, mento da produção, porque as taxas de investimento são
especialmente os novos setores não estatais de indústrias e bem inferiores às da China. O produto vietnamita cresceu
serviços, que seriam os próximos a serem liberalizados. A a uma média anual de 7% a partir de 1989 e perto de 9%
mão-de-obra nas empresas rurais chinesas registrou em 1994 e 1995. Em meados dos anos 80, era negativa a
aumento de 100 milhões de pessoas entre 1978 e 1994. poupança interna e insignificante o investimento, mas

A China atingiu um crescimento da produtividade ambos cresceram extraordinariamente.
geral (produtividade total dos fatores) de mais de 3% ao Conforme se assinala no Capítulo 1, as indústrias esta-
ano no período 1985-94, o que é excepcional segundo os tais empregam apenas uma parcela moderada da mão-de-
padrões internacionais. Embora essa cifra possa estar exa- obra chinesa. Além disso, a estrutura de produção da
gerada devido a uma sobrevalorização do crescimento do China nunca esteve tão distorcida quanto a da União
PIB, esse alto incremento da produtividade indica que o Soviética e o setor da defesa nunca foi tão grande. Isso per-
crescimento da China é relativamente intenso - impul- mitiu à China adiar as grandes reformas das indústrias
sionado por um uso mais eficiente dos insumos, em vez de estatais - o emprego no setor estatal teve um acréscimo
aumento destes -, embora a produtividade mais baixa de 20 milhões de pessoas durante 1978-94 - e registrar
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ainda um crescimento substancial da produtividade e da Hungria e Eslovênia, mas registrou queda de apenas 7-8%
produção. O subsídio proporcionado às empresas estatais na Rússia e na Ucrânia.
não lucrativas mediante a concessão de crescentes volumes POR QUE A PRODUÇÃO CAIU? Segundo alguns estudos
de crédito barato teve custos significativos em termos de iniciais, que se concentraram na ECO, a queda da produ-
perda de eficiência. Mas, graças à sua elevada poupança ção teria decorrido de um esforço excessivo de estabiliza-

nacional, a China até agora conseguiu absorver esse custo ção. Mas os dados atualmente disponíveis indicam que a
sem desestabilizar fundamentalmente a economia (ver queda foi impulsionada por três fatores: alterações na
mais adiante). Sem níveis comparáveis de poupança, e demanda provocadas pela liberalização; a desintegração do
com a reduçio da assistência soviética no final dos anos CAEM e da União Soviética; e perturbações da oferta pro-
80, o Vietnã. como parte de seu programa de estabiliza- vocadas pelo desaparecimento ou pela ausência de institui-
ção, foi forçado a cortar os subsídios às empresas. Isso pro- ções e distorção dos incentivos.
vocou um corte de um terço na mão-de-obra industrial A liberalização, combinada com a estabilização, signifi-
em 1988-92 e uma breve recessão no setor estatal, seguida cou o fim de uma economia de escassez devida à insufi-
de ajuste e m,lhori,i do desempenho. Mas a reestruturação ciência da oferta, em que mesmo os produtos de pior qua-
industrial ocorreu sem distúrbios econômicos e sociais. lidade encontravam saída. Hoje, os produtos não desejados
Um dos motivos foi que as empresas do Vietnã, ao con- ficam nas prateleiras. As firmas e consumidores diminuí-
trário das ch,nesas, não proporcionavam amplos benefí- ram seus estoques na medida em que a acumulação se tor-
cios sociais; mas também influiu o fato de que os recém- nou desnecessária: a redução dos estoques explica cerca de
liberalizados setores da agricultura, manufatura e serviços um terço da queda da produção na Polônia em 1990-91 e
privados, qu: geram 60% do PIB e 85% do emprego, mais da metade da queda de 11% nos países bálticos em
cresceram rapidaniente e absorveram os trabalhadores 1993. Na RtIssia, as aquisições militares sofreram um corte
demitidos dc setor público. de 70%. Evidentemente, a eliminação da produção inde-

sejada e dos estoques excedentes não diminuiu o bem-
ECO e NEI: a liberalização acelera a recuperação após a estar. Mas todas as reduções iniciais da produção tiveram
queda inicial da produão efeitos secundários sobre o gasto e a demanda, o que pode-
A produção <aiu acentuadamente nas economias em tran- ria ter duplicado o efeito geral sobre a produção.
sição da Europa e da Ásia Central. Algumas das estimati- A desintegração do CAEM e da União Soviética, a par
vas oficiais ipresentadas na Figura 2.1 superestimam a da liberalização do comércio, provocou um colapso das
queda, devido a deficiências das estatísticas (ver o Quadro transações entre os países da ECO e os NEI. Os compra-
1.3), inclusive, em muitos países, a exclusão de uma dores passaram a usar produtos importados de países de
grande economia informal (Quadro 2.3). Os dados mos- fora do CAEM, inclusive bens de consumo duráveis; por
tram, porém uma queda substancial mesmo se descontar- outro lado, a adoção de preços mundiais e o comércio em
mos esse vié,; na Rússia, por exemplo, a produção caiu moedas conversíveis provocaram enormes aumentos dos
cerca de 30% em 1990-95. As estimativas baseadas na preços das anteriormente subsidiadas importações de ener-
demanda de eletricidade também são problemáticas, mas gia e matéria-prima, especialmente da Rússia. Segundo
poderiam indicar um limite mais baixo da queda da pro- uma estimativa aproximada, os subsídios de preços
dução; segundo elas, o PIB caiu, em média, cerca de 16% concedidos pela Rússia a outros países equivaleram a
em cinco países da ECO entre 1989 e 1994 e cerca de US$58 bilhões em 1990, dos quais US$ 40 bilhões desti-
40% em 11 dos NEI. Devido a quedas acentuadas do naram-se ao resto da União Soviética e US$ 18 bilhões a
investimento, o consumo diminuiu menos do que a pro- outros países do CAEM. A eliminação desses subsídios ele-
dução, mas há pouca dúvida de que, na maioria dos vou o custo dos insumos importados, reduzindo a oferta
países, o padrão de vida caiu nas etapas iniciais da reforma, agregada e a produção. Muitos países não incluídos entre
apesar das melhorias na qualidade dos produtos e da os NEI sofreram perdas de mais de 10% do PIB nas rela-
eliminação das filas (ver o Capítulo 4). ções de troca, e mesmo de 15% a 20% no caso de países

O emprego registrado total também diminuiu na ECO altamente dependentes das importações. Por sua vez, a
e nos NEI, embora não haja correspondência clara entre Rússia não pôde aproveitar totalmente a melhoria das rela-
redução do emprego e queda da produção. Em geral, o ções de troca, devido à queda do volume de comércio e à
emprego caiu mais e o desemprego aumentou mais rapida- persistência das restrições à exportação. O colapso do
mente na ECO do que nos NEI, porque naquela o ajuste comércio foi agravado pela espantosa ineficiência do sis-
do mercado de trabalho foi feito principalmente mediante tema inicial de pagamentos internacionais, que geralmente
demissões e aposentadorias antecipadas, enquanto os NEI levava três meses para processar uma transação.
geralmente optaram pela redução das horas de trabalho Finalmente, na ECO e nos NEI, ao contrário da

(ver o Capítulo 4). Entre 1989-90 e 1994, por exemplo, China, as instituições de planejamento desapareceram
o emprego registrado caiu entre 20% e 25% na Bulgária, antes de surgirem as instituições de mercado. Por exemplo,
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A produção caiu multo na ECO e NEI.

Figura 2.1 Queda e recuperação do PIB em algumas economias em transição e em
episódios históricos comparáveis

PIB como % do PIB do ano-base

Mais o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
iiberalizados

Polônia 1991

Hungria 1993

Estônia 1993

Lituânia

Romênia 1992

Mongólia 1992

Rússia 1995

Moldova .994

Cazaquistão

Ucrânia 1995

Estados Unidos
(Grande Depressão) 1933

União Soviética 1942
(11 Guerra Mundial)

1995 Num ponto baixo após o ano-base

Nota: O ano-base para as economias em transição é 1989; o ano-base histórico é 1929 para os Estados Unidos e 1940 para a União
Soviética. As economias em transição estão enumeradas de acordo com o índice médio de liberalização em 1989-95 (ver a Figura 1.2).
Fonte: dados oficiais.

muitos países se desfizeram dos velhos sistemas de aloca- escassez de tecnologia e aptidões modernas e criou tre-

ção do crédito agrícola e distribuição da produção, mas mendos obstáculos ao rápido remanejamento dos fatores

ainda não existem redes de atacado ou varejo nem sistemas de produção para os setores emergentes. A incerteza incen-

de crédito baseados no mercado. A falta de instituições de tivou a fuga de capital de empresas e indivíduos e muitas

mercado provocou deficiências de coordenação em todo o firmas passaram a se preocupar apenas com a sobrevivên-

sistema de produção e comércio - muitas delas relaciona- cia, esperando tempos melhores, em vez de buscar ativa-

das com a escassez de informações e a incerteza. Um sis- mente a reestruturação. Até certo ponto, esses problemas

tema inadequado de incentivos, acompanhado muitas constituem um resultado inevitável do rompimento drás-

vezes de direitos de propriedade deficientes, agravou a tico com o passado. Em muitos países, porém, foram exa-
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Quadro 2.3 Notas da clandestinidade: o crescimento e os custos da economia informal

A transição provocou um crescimento excepcional da driblar os controles e impostos. Essas perdas de eficiên-
economia informal. Muitas atividades comerciais, e cia e a dificuldade de realizar certas transações fora do
mesmo produtivas, tornam-se clandestinas para evitar o âmbito oficial limitam o seu crescimento. A informali-
pagamento de impostos elevados e instáveis, driblar zação reduz também a receita do governo e promove a
os regulamentos oficiais restritivos e imprevisíveis e fuga de capital. E, por sua própria natureza, incentiva a
empregar mão-de-obra de uma forma flexível e barata. corrupção e abala a credibilidade do mercado formal e
Estimativas baseadas no consumo de eletricidade indi- das instituições públicas. Assim, o crescimento da eco-
cam que, mtre [989 e 1994, a participação das ativida- nomia informal não substitui um setor privado aberto
des informais íia economia aumentou em média de e formal; na verdade, impede o seu desenvolvimento.
18% para 22% numa amostra de países da ECO e de A América Latina oferece paralelos expressivos. Ali,
12% para 37% numa amostra de NEI. Pesquisas feitas também, as atividades informais geram de um quinto a
na Ucrânia confirmam a existência de uma economia dois terços da produção total. Prosperam onde há
informal muito grande. muita liberdade política e pouca liberdade econômica.

As economias informais tendem a ser grandes E nos países onde a informalização é maior (Bolívia e
quando os controles políticos se enfraquecem, a libera- Peru) o crescimento é mais lento. As medidas que aju-
lização econômica está defasada e fastidiosos regula- daram a América Latina a reinserir as atividades infor-
mentos combinados com impostos elevados forçam a mais na economia oficial provavelmente funcionarão
economia formal a encarar com hostilidade o incipiente nas economias em transição: ampla liberalização dos
setor prihado. Nos países onde teve um crescimento preços, do comércio e do câmbio; políticas macroeco-
significativo, a economia informal amorteceu a queda nômicas rigorosas; redução drástica dos regulamentos;
da produção e proporcionou uma vazão para o talento e administração pública mais profissional (ver os Capí-
empresarial. Mas é principalmente uma economia "de tulos 5 e 7). Uma combinação de incentivos - talvez
sobrevivência" que se concentra em objetivos a curto incluindo uma medida excepcional de anistia fiscal
prazo, investe pouco e rouba os ativos do Estado. As parcial - pode ajudar a reduzir os custos da volta à
empresas desperdiçam tempo e dinheiro procurando economia formal.

cerbados poi refoimas incoerentes - inclusive a falta de lização relativamente mais forte promoveu o crescimento
coordenação de políticas na zona do rublo (ver mais médio em 1989-95, mas o fez ainda mais em 1994-95.
adiante). Os problemas de coordenação, a incerteza e a Dois outros fatores tiveram forte impacto sobre o cresci-
distorção dos incentivos cerceiam o início ou expansão de mento recente. Primeiro, a partir de 1989, a produção
atividades lucratixas - mesmo com a desintegração de mostrou uma tendência a crescer mais ou diminuir menos
setores não lucrativos ou sobredimensionados. Por exem- nos países pobres e agrícolas do que nos países mais ricos
plo, os rebanhos diminuíram drasticamente em todos os com setores industriais sobredimensionados. Segundo,
NEI devido ao aumento acentuado do custo da ração em cada ano em que um país foi afetado negativamente por
relação aos preços dos produtos de origem animal. Mas a tensões regionais acrescentou uma média de 6,5 pontos
produção russa de petróleo também caiu - quase a percentuais do PIB à queda anual da produção desde 1989.
metade desde 1988 -, apesar de um acentuado aumento Em geral, os países retomam o crescimento após três
do preço relativo da energia. Os principais motivos são anos de liberalização sustentada (Figura 2.3). Os países
uma escassez aguda de investimentos em manutenção e dos Grupos 1 e 2 - onde a liberalização foi mais rápida e
modernização e uma estrutura jurídica, institucional e fis- ampla (ver a Figura 1.2) - sofreram queda da produção
cal inadequada, que desincentiva a melhoria da adminis- mais cedo, mas também acusaram uma recuperação mais
tração, o investimento estrangeiro e a aquisição de nova rápida e vigorosa. O produto dos países dos outros grupos
tecnologia. ainda estava caindo em 1994-95, mas as reformas recen-

COMO A LIBERALIZAÇÃO PROMOVEU A RECUPERAÇÃO? tes levaram vários deles ao limiar da recuperação. Várias
Na ECO e nos NEI, a liberalização esteve associada positi- pesquisas em andamento mostram que esses padrões de
vamente com o crescimento. Nos países onde a liberaliza- queda e recuperação continuam válidos, mesmo se des-
ção (medida pelo índice médio de liberalização) foi mais contarmos as diferenças nas condições iniciais dos países,
forte, a queda da produção foi menor (Figura 2.2). E a como a geografia, a estrutura setorial ou os desequilíbrios
diferença aumenta com o decorrer do tempo: uma libera- macroeconômicos (ver o Capítulo 1).
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Liberalização mais forte e sustentada = menor queda da produção e recuperação mais vigorosa.

Figura 2.2 Liberalização e crescimento do PIB

Crescimento do PIB (percentagem anual)

10

Cresc,mento mealo do PIB A
5 ~1994-955

o

-5

--10 Crescimento médio do PIB
* 1989-95

-15-

-20
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indice de liberalização (média, 1989-95)

Nota: Os dados referem-se aos 26 países da ECO e NEI; os resultados são ainda mais expressivos se incluirmos a China e o Vietnã. Ver
detalhes do índice de liberalização na Figura 1.2. O crescimento médio do PIB foi ajustado para levar em conta o impacto das tensões
regionais em alguns países e diferenças na renda per capita inicial. Fontes: documento básico de De Meio, Denizer e Gelb; dados oficiais:
cálculos do Banco Mundial.

Como podem os países avaliar se as reformas do mer- nal. Isso não quer dizer que a liberalização rápida e total seja
cado valeram a pena, dado o fato de que os processos de sempre possível - ou preferível. Ao decidir o ritmo e o
liberalização iniciados mais cedo e mais vigorosamente grau da liberalização, os governos são restringidos pelas con-
haviam gerado uma queda mais rápida, seguida, porém, de dições iniciais; e às vezes os efeitos das diferentes estratégias
crescimento mais acelerado a médio prazo? Uma opção é são muito incertos. Mas, conforme se indicou no Capítulo
considerar o sistema de mercado como um ativo em 1, as condições iniciais deixam ainda certa margem de
que os países investem mediante a liberalização. Os países escolha às autoridades - elas influenciam mas de modo
investiram diferentes quantias em diferentes épocas e esses nenhum predeterminam o desempenho econômico. O fato
investimentos geraram reduções iniciais da renda (PIB) e de que, mesmo levando em conta esses fatores, a liberaliza-
aumentos subseqüentes de diferentes magnitudes. O valor ção tende a valer a pena estaria indicando que, em média, o
dos investimentos dos países no final de 1995 é o seu PIB melhor que as autoridades podem fazer para aumentar a
total acumulado desde 1989 (e reduzido a valores de 1989 renda da população é liberalizar o máximo possível dentro
para levar em conta que o indivíduo geralmente dá mais da margem permitida pelas limitações de cada país.
valor à renda atual do que à renda futura). A Figura 2.4
mostra que, em média, a liberalização foi um bom investi- Para haver crescimento, épreciso deixar que as exportações e

mento. Os países menos liberalizados tiveram um desem- os serviços se expandam ...
penho um pouco melhor do que os reformadores modera- As exportações e serviços, duas atividades anteriormente
dos. Mas os liberalizadores avançados, cujas reformas reprimidas, têm sido os principais motores do cresc,mento
cumulativas do mercado já atingiram uma massa crítica, nas economias em transição. Em geral, os países europeus
estão muito à frente, pelo menos em termos de renda nacio- em transição têm tido um êxito impressionante na abertura
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As políticas comerciais da China e do Vietnã combina-

Países com liberalização rápida e ampla ram uma liberalização considerável embora parcial e a pro-

recuperam-se mais rapidamente. moção ativa das exportações, pendendo o Vietnã mais
para a primeira e a China mais para a última. O comércio
estatal cobre hoje apenas uns poucos produtos importan-

Figura 2.3 Perfis cronológicos da queda e tes e representa uma parcela cada vez menor do comércio

recuperação da produção por grupos de de ambos os países. Muitas exportações foram completa-

países mente liberalizadas e a maioria dos controles de exporta-

ção não é compulsória; mas as importações continuam
sujeitas a significativas restrições, especialmente na China.

Crescimento do PIB (percentagem) Os dois países isentaram os exportadores de impostos de
5 importação sobre os insumos e criaram condições favorá-

veis para o investimento estrangeiro destinado a exporta-
Grupo 2 ção - o Vietnã principalmente pela desregulamentação e

-5 - a China pela criação de zonas econômicas especiais, aber-

-10 - Grupo 4 tura das áreas costeiras e, para os exportadores, tratamento
fiscal preferencial e maior acesso às divisas.

-15 Embora a China e o Vietnã tenham liberalizado menos
-20 o comércio do que os países bálticos e o grupo de Vise-

rupo V 3 grado, o seu desempenho comercial tem sido pelo menos
--25 ' ' 1igualmente espetacular. A China tem mantido o cresci-

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 mento médio das exportações acima de 15% ao ano desde

1978; o crescimento das exportações vietnamitas, num

Nota: Os países da ECO e os NEI foram agrupados segundo o período mais curto a partir de 1986, ultrapassou 25% ao
índice médio de liberalização em 1989-95 (ver a Figura 1.2). Os ano. As condições iniciais desempenharam papel significa-
países gravemente afetados por tensões regionais não foram tivo na obtenção desses resultados. A China não sofreu
incluídos. As taxas anuais de crescimento são médias simples
para cada grupo. Fontes: dados oficiais; cálculos do Banco choque comercial com a dissolução do CAEM, do qual
Mundial. não era membro, e aproveitou sua conexão com Hong

Kong e uma grande comunidade de expatriados para aju-
dar a desenvolver suas indústrias de exportação. 0 Vietnã
desfrutou de uma expansão das exportações de petróleo,
que compensou em parte a perda dos mercados do CAEM
e amorteceu os efeitos da eliminação das transferências
soviéticas e uma queda inicial das indústrias não petrolei-

das suas economias e na reorientação das exportações para ras. Além disso, os dois países puderam aproveitar a sua
os mercados mundiais (Tabela 2.1). Apesar do ceticismo forte vantagem comparativa em manufaturas que fazem
inicial, muitos conseguiram romper a "barreira de quali- uso intensivo de mão-de-obra. Na China e no Vietnã
dade" que impede a expansão das exportações ao ocidente (como na ECO e nos NEI), as exportações aumentaram
(as relações comerciais com a União Européia e a integra- mais rapidamente nas indústrias e regiões com regimes
ção nas instituições de comércio mundial são examinadas mais abertos de comércio e investimento externo e a
no Capítulo 9). Vários países diversificaram rapidamente expansão das exportações está associada a um crescimento
as exportações e alguns começaram a inverter a tendência mais rápido da produção. Um estudo do Banco Mundial
de queda do valor unitário das exportações de máquinas, o sobre as opções de reforma do regime comercial chinês
que indica que a qualidade melhorou. As exportações de mostra que as restrições restantes à exportação e importa-
países com regimes comerciais mais abertos, principal- ção custam muito caro em termos de eficiência e bem-

mente na ECO e no Báltico, caíram menos com a desinte- estar. Esse custo poderia ser reduzido se forem implantadas
gração da União Soviética e do CAEM e se recuperaram outras medidas de liberalização propostas para que a China
mais rapidamente, contribuindo mais para o crescimento ingresse na Organização Mundial do Comércio (OMC).
da produção geral (ver a Tabela 2.1 e o Quadro 2.4). Por Alguns argumentam que, seja qual for o ritmo da libe-
outro lado, na maioria dos NEI, que mantiveram o regime ralização, o comércio externo e as transações cambiais
de comércio estatal e ainda impõem significativos contro- devem ser liberalizados mais lentamente do que os merca-
les às exportações, as vendas de manufaturas para a OCDE dos internos, a fim de diminuir a queda inicial do
continuaram mínimas e a contribuição das exportações ao emprego e da produção. Contudo, as economias em tran-
crescimento tem sido insignificante. sição oferecem provas decisivas de que os benefícios da
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Após sete anos, os líderes da liberalização da ECO e NEI estão na frente

Figura 2.4 Liberalização e PIB cumulativo

PIB cumulativo, 1989-95 (percentagem do PIB de 1989)
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Nota: Os dados referem-se a todos os 26 países da ECO e NEI. Verdetalhes sobre o índice de liberaiízação na Figura 1.2. O PIB
acumulado é o valor atual líquido normalizado do PIB total no período 1989-95, descontado em 10% ao ano. Foi ajustado para levar em
conta o impacto das tensões regionais em alguns países, diferenças na renda per capita inicial e abundância de recursos energéticos
naturais. Os resultados não se alteram com variações na taxa de desconto e inclusão da China e do Vietnã. Fontes: dados oficiais;
cálculos do Banco Mundial.

liberalização externa - paralelamente à liberalização e à resultantes da concorrência nos mercados mundiais. como
estabilização interna - são bem maiores que os possíveis o confirma a comparação do desempenho comercial agre-
custos. O estabelecimento desde o início de um comércio gado (ver acima). Dados sobre empresas da Bulgária,
essencialmente livre (com exceção, talvez, de uma tarifa de Polônia e Rússia mostram que a liberalização comercial
importação modesta e uniforme) por vários motivos pro- promoveu a sua reestruturação e ajudou a tornar os mer-
duziu grande benefícios naqueles países. Primeiro, a cados mais competitivos. Segundo, nas primeiras etapas
herança do planejamento centralizado - especialmente o da liberalização, os produtores da maioria dos países foram
viés a favor das autarquias e grandes empresas - multi- protegidos da concorrência estrangeira por moedas forte-
plica o aumento da eficiência e os ganhos de produção mente desvalorizadas, seja com taxas de câmbio fixas ou
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Tabela 2.1 Política comercial e desempenho das exportações na ECO e nos NEI
Desempenho das exportações

Contribuição média anual do crescimento
das exportações para o PIB

(pontos percentuais]
Política comercial

Anos de Variação na Exportações à Exportaçes Exportações
conversibilidade parcela das Export. OCD, último totais, último totais,

Comércio Restrições da conta exportações manuf. à ano antes ano antes da primeiro ano
estatal, quantitativas, conente no soviéticas OCDE, 1994 da transição transição da transiço

Grupo de países 1994 1994 fim de 1995 ou CAEM (% do PID até 1994 até 1994 até 1994

Grupo 1 Muito pequeno Não 4 -57,2 24,5 2,3 2,1 3,0
Grupo 2 Muito pequenod Nãod 2 -43,9 18,1 1,4 -3,1 3,7
Grupo 3 Moderadoe Sime 1 -13,6 3,3 0,2 -11,2 0,5
Grupo 4 Amplo Sim o -14,2 4,4 -0,1 -14,4 0,3
Tensões reg. Amplo Sim o -20,8 3,7

.. Não disponível. Tensões reg.: países afetados por tensões regionais (ver a Figura 1.2).
Nota: Os dados são médias simples de cada grupo de países (ver a Figura 1.2).
a. No caso dos países da ECO, os dados referem-se a exportações ao CAEM em 1989-94; no dos NEI, a exportações soviéticas de 1990-94.
b. Nos casos da Albãnia, Eslovênia e Mongótia, os dados referem-se às exportações totais.
c. O últimc ano antes da transição foi 1989 no caso da Polônia, 1990 para os outros países da ECO e 1991 para os NEI.
d. A Mongúlia foi o único país do Grupo 2 em que se verificaram significativo controle estatal do comércio e controle quantitativo das
exportações em 1994.
e. A Quirguizia foi o único país do Grupo 3 que havia praticamente eliminado as restrições à exportação em 1994.
Fontes: Kaininski, Wang e Winters, 1996; FMI 1995a; BERD 1995; cálculos do Banco Mundial.

flutuantes (ver adiante). A subvalorização também cria um aumentaria a renda nacional em mais de 10% e geraria
forte incent:vo à busca de mercados de exportação. cerca de 6 milhões de novos empregos, compensando

Por outr, lado, a persistência de controles comerciais substancialmente a queda em outros setores. A produção

tende a produzir poucos benefícios para os países em tran- do setor de serviços elevou-se durante a transição, especial-

sição. A proteção das importações é, na melhor das hipó- mente nos países de liberalização mais avançada (Tabela
teses, um instrumento rudimentar para aliviar os efeitos 2.2). Nos reformadores mais avançados, o "déficit" de ser-

do ajuste, já que protege setores inteiros e não só as empre- viços (a diferença da parcela dos serviços no PIB em rela-

sas mais fra as. A promoção da entrada de novas empresas ção ao nível registrado nas economias de mercado) foi pra-

e os programas de readaptação e assistência social dirigida ticamente eliminado. Animados empresários responderam

tendem a ser mais eficazes. Além disso, ao contrário dessas vigorosamente à melhoria dos incentivos, muitas vezes en

medidas, os controles comerciais têm que ser aplicados em face de grandes obstáculos, como a existência de inúmeros

circunstâncias nas quais ambas as partes de uma transação regulamentos constantemente modificados, uma burocra-

voluntária possuem fortes incentivos para contorná-los. cia lenta e corrupta e a criminalidade, além dos altos

Nas economias em transição, cuja capacidade institucio- impostos e da escassez de crédito. Os serviços cresceram

nal é especialmente fraca, os controles comerciais tendem menos nos países como a Bielo-Rússia, onde as reformas

assim a ser relativamente ineficazes para proteger as não tiveram o mesmo avanço.

empresas ou elevar a receita tarifária, e, em vez disso, O deslocamento da indústria para os serviços implicou

incentivam a corrupção (ver os Capítulos 5 e 7). Final- enormes variações nos preços relativos. Na Rússia, o preço

mente, a experiência mundial mostra que, com muita fre- dos serviços em relação ao dos produtos da cesta básica
qüência, as medidas de proteção "temporárias" acabam se quintuplicou entre 1990 e 1994. Paralelamente, a parcela
tornando permanentes e que freqüentes alterações da da indústria no PIB caiu 7 pontos percentuais e a da agri-
política comercial prejudicam as empresas que estão se cultura 9 pontos percentuais, enquanto a dos serviços

expandindo e desenvolvendo vínculos externos. Ambos os aumentou 16 pontos percentuais. A parcela da indústria

problemas têm particular relevância para os países em caiu ainda mais nos reformadores avançados. Isso contri-

transição cujas condições políticas são instáveis. buiu para uma melhoria da atuação ambiental entre os paí-
Os serviços constituem a segunda principal fonte de ses da ECO e os NEI, ao passo que o rápido crescimento

crescimento das economias em transição. Segundo cálcu- industrial provocou deterioração das condições ambientais
los de um estudo, a liberalização dos serviços nos NEI nas economias em transição do leste da Ásia (Quadro 2.5).
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Quadro 2.4 Estônia e Ucrânia comprovam a estreita vinculação entre política comercial e desempenho

A Estônia e a Ucrânia adotaram políticas comerciais outros NEI e países que tinham sido membros do
diametralmente opostas. Em resultado, apresentam CAEM - permaneceu intacto. Os controles adminis-
desempenhos comerciais totalmente diferentes. trativos mantiveram os preços internos abaixo dos

A liberalização rápida do comércio produz benefßcios. níveis mundiais. O controle rigoroso das exportações
A Estônia eliminou praticamente todas as barreiras à - inclusive licenças e cotas - visava a impedir que os
exportação, bem como as restrições quantitativas à produtores vendessem no exterior produtos subsidia-
importação, manteve apenas umas poucas e baixas tari- dos. Os exportadores tinham que trocar as divisas a
fas de importação e tornou a sua nova moeda total- uma taxa de câmbio inferior à do mercado. O regime
mente conversível para as transações em conta de importação continuou liberal, mas os compradores
corrente, tudo isso até o fim de 1992. A liberalização nacionais não dispunham de divisas para pagar as
das importações implicou a aplicação de preços mun- importações. As políticas da Ucrânia mostraram-se
diais relativos aos bens comercializáveis. A liberalização contraproducentes. Os acordos intergovernamentais
radical das exportações - que distingue a Estônia da não conseguiram evitar a queda do comércio com os
maioria dos outros NEI - permitiu uma rápida reo- outros NEI e impediram a diversificação comercial: a
rientação do comércio, acelerou a adaptação aos Europa Ocidental representava menos de 20% do
padrões de qualidade ocidentais e aumentou a receita comércio total da Ucrânia em 1994. O isolamento dos
em divisas. Mais da metade das exportações da Estônia mercados mundiais atrasou o ajuste das empresas e
destina-se à Europa Ocidental, de onde procedem perpetuou as deficiências. As exportações caíram, afe-
cerca de dois terços das suas importações. O cresci- tando negativamente o crescimento da produção em
mento das exportações adicionou 11 pontos percen- 1992-94, e os grandes déficits comerciais contribuíram
tuais por ano ao crescimento do PIB em 1992-94. para desvalorizar a moeda numa espiral acelerada e de-
Mesmo descontando as vantagens especiais da Estônia sestabilizar a economia. Com as reformas implantadas
- relações estreitas com a Finlândia, proximidade da no final de 1994 - inclusive uma considerável libera-
Europa Ocidental e portos no Mar Báltico que fomen- lização dos preços e a eliminação dos controles mais
taram o comércio legal e ilegal -, seu desempenho na diretos sobre a exportação -, as vendas externas da
área das exportações tem sido fenomenal. Ucrânia cresceram em 1995. Um sistema opaco de

A liberalização lenta do comércio impõe custos eleva- preços de referência continua restringindo de fato as
dos. A Ucrânia manteve inúmeros controles sobre os exportações abaixo de um preço mínimo, incentivando
preços e o comércio até o terceiro trimestre de 1994. O a especulação e a corrupção, mas, no início de 1996, a
comércio estatal - inclusive as aquisições públicas e sua cobertura limitava-se a uma parcela pequena e
uma ampla rede de acordos comerciais bilaterais com minguante das exportações.

A parcela da agricultura no PIB diminuiu na maioria verdade, a reestruturação industrial mostrou-se altamente
das economias em transição. Na ECO e nos NEI, a agri- descentralizada nas economias em transição. A redistribui-
cultura era muito ineficiente e, ao contrário do leste da ção da produção entre subsetores não seguiu nenhum
Ásia, sustentada por subsídios de insumos, crédito e pre- padrão. A indústria pesada, que seria em princípio a mais
ços no varejo. O setor sofreu um choque desnecessaria- hipertrofiada, não se contraiu em relação à indústr,a leve.
mente forte nos preços relativos - os preços dos insumos, Os ramos industriais não se expandiram ou contraíram
especialmente combustíveis, aumentaram quatro vezes sistematicamente à medida que sua competitividade rela-
mais que os preços dos produtos - porque a oferta e o tiva aumentou ou diminuiu com a adoção de preços inter-
processamento ainda não são totalmente competitivos e o nacionais. Em vez disso, a reestruturação industrial impli-
governo ainda intervêm para manter baixos os preços dos cou grandes mudanças da produção e do emprego no

alimentos. Uma liberalização maior deve permitir que os nível da empresa. Estudos mostram que o desempenho

produtores agrícolas recuperem parte do terreno perdido. das empresas varia muito dentro de cada setor e que a
rentabilidade anterior oferece poucas indicações quanto às

eforçar as empresas a se reestruturar firmas que terão êxito ou fracasso no futuro.
A liberalização dos preços e do comércio e os cortes nos Os setores industriais estão em constante processo de
subsídios fiscais e creditícios são essenciais para forçar o transformação, devido à entrada de novas firmas., des-
ajuste das empresas e reestruturar o setor empresarial. Na membramentos e fusões, aumento acentuado do námero
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Tabela 2.2 Liberalização e reestruturação setorial

Percentagem
Índice Variação na parcela do PIB, Parcela dos serviços no PIB do déficit de

médio de 1989-94 (percentagem) serviços em
liberalização, (pontos percentuais) Real, Déficit em 1989 coberta

Grupo de paísesa 1989-95a Agricultura Indústria Serviços 1989 Parcela normalb 1989b em 1994

ECO e NE
Grupo 1 6,9 -4 -12 16 42 51 9 173
Grupo 2 4,7 1 -11 10 35 51 15 68
Grupo 3 3,4 o -4 4 33 49 16 25
Grupo 4 2,0 -2 3 -1 34 49 15 -7
Tensões reg. 3,9 14 -7 -7 41 50 9 -80

China e V etnã 5,5 -10 5 6 32 41 8 66
Média de todas as

econornias em
transição 4,4 2 -6 5 37 49 13 38

Tensões reg,: países afetados por tensões regionais (ver a Figura 1.2).
a. Ver na Figura 1.2 os detalhes do índice de liberalização e os países de cada grupo.
b. São parcelas de serviços "normais" dos países as parcelas encontradas mediante uma regressão das parcelas setoriais sobre a renda per
capita e o iúmero de habitantes numa amostra de 108 economias industrializadas e em desenvolvimento. O déficit de serviços é a diferença
entre as pzrcelas 'eal e normal de serviços no PIB.
Fortes: Syrquin e Chenery 1989; dados oficiais; cálculos do Banco Mundial.

e da propor ão d, pequenas empresas e novos produtos e e seria impossível no contexto instável da transição.

processos. O controle dos preços e do comércio, que afeta Mesmo os créditos e os subsídios dirigidos a empresas

setores inteiros, impede esse tipo de ajuste descentralizado específicas e vinculados ao desempenho inevitavelmente

e a diferenm ação das empresas pelo desempenho ditada acabam ajudando a firmas inviáveis. Esse tipo de apoio

pelo mercadio. Em todo o mundo, os governos procuram desperdiça recursos e desestimula o ajuste das empresas

escolher os vencedores e dar apoio somente às empresas viáveis. Além do mais, os subsídios tendem a beneficiar as

viáveis. Isso envolve riscos mesmo quando tudo anda bem, empresas estatais. Isso muda as regras do jogo de maneira

Quadro 2.5 Com políticas adequadas, a transição pode beneficiar o meio ambiente

A transição reduziu a deterioração ambiental na maio- melhorar o desempenho ambiental. Primeiro, as varia-
ria dos países da ECO e dos NEI, já que a poluição ções dos preços relativos podem promover um uso

diminuiu em conseqüência da queda da atividade eco- mais eficiente da energia e dos recursos naturais.

nômica, especialmente na indústria. Há indícios de que Segundo, a privatização e redução da interferência do

a recuperação da produção industrial não precisa ser Estado nas decisões industriais estimulam os adminis-

acompanhada de aumento equivalente da poluição, tradores a melhorar o desempenho operacional das
com uso de regulamentos mais eficazes e melhor con- fábricas e a substituir o equipamento antigo por novas

trole. A China, por outro lado, cresceu rapidamente, o instalações que incorporem tecnologias de produção

que resultou em aumento da poluição e deterioração mais limpas. A existência de regulamentos e investi-
das condições ambientais. O desempenho ambiental da mentos ambientais bem elaborados pode contribuir
maioria das indústrias pesadas continua fraco e muitas para esse processo. Terceiro, uma separação institucio-
novas indústrias leves poluem a água e geram resíduos nal mais nítida entre a propriedade da empresa e a
tóxicos, que representam grave ameaça à saúde. Nas autoridade ambiental deve contribuir para a adoção de
grandes cidades mais poluídas, uma combinação de padrões ambientais mais realistas. Quarto, o investi-
políticas ambientais mais rigorosas e reformas econômi- mento estrangeiro direto e a cooperação internacional
cas parece ter estabilizado os níveis de poluição do ar, - como os programas de despoluição do Mar Báltico
que constitui a ameaça mais imediata à saúde humana. - podem reunir as melhores práticas ambientais de

Em todos os países em transição, uma combinação todo o mundo.
de reformas econômicas e políticas ambientais pode
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desfavorável às novas empresas privadas, que são a princi- 1978, quando teve início a reforma, mas a polític1 oficial
pal fonte de novos empregos. conseguiu controlá-los. Os ciclos de crescimente rápido

Essa teoria é confirmada pela experiência da ECO e dos foram ativados pelas iniciativas de reforma. Em 1 984, as
NEI. A Hungria e a Polônia mantiveram fortes medidas de reformas das empresas e do comércio ofereceram mais
liberalização e reduziram os subsídios às empresas, de liberdade e maiores incentivos à expansão. Após um pe-
7-10% do PIB no final dos anos 80 para 2-3% no início ríodo de arrefecimento, em 1986-87 uma nova série de
da década de 90. As empresas efetuaram ajustes e seus reformas do comércio, preços e salários e a introdução do
resultados melhoraram muito mais que os das empresas da sistema de responsabilidade contratual para as empresas
Bulgária e da Rússia, onde a liberalização foi menos consis- (que prevê a assinatura de contratos plurianuais que espe-
tente e os subsídios orçamentários e do banco central às cificam os lucros e os volumes de produção a serem entre-
empresas ainda representavam 6-7% do PIB em 1993-94. gues ao Estado) deram novo impulso à demanda. Em
Entre as reformas das empresas estatais chinesas, incluiu-se janeiro de 1992, as reformas introduzidas para estimular
desde o início uma liberalização descentralizada, embora os investimentos e a autonomia das empresas mediante
parcial; e não foi por coincidência que o aumento da pro- incentivos locais desencadearam outra série de pressões
dutividade das empresas e o crescimento da produção inflacionárias.
foram maiores nas regiões e setores mais liberalizados, onde Este quadro reflete em grande parte o estado incom-
a concorrência é mais forte, e nos segmentos não-estatais pleto das reformas introduzidas na China, especialmente
menos regulamentados da economia (ver o Capítulo 3). nos setores financeiro e empresarial. Com restrições orça-

A reestruturação da produção e do produto envolve mentárias de caráter brando e juros sobre os empréstimos
grandes ajustes no mercado de trabalho. Embora o desem- bancários fixados em níveis geralmente inferiores à taxa de
prego registrado tenha continuado baixo em alguns países, inflação, as empresas e os poderosos governos locais pro-
especialmente nos NEI (ver o Capítulo 4), a análise dos curaram captar os benefícios do aumento do crédito na
fluxos de mão-de-obra dentro dos setores e em toda a eco- forma de crescimento dos investimentos, da renda e do
nomia revela que as taxas de rotação total (contratações emprego, na esperança de que o possível custo inflacioná-
mais dispensas) provavelmente registraram médias de rio se diluísse por toda a economia. As reformas parciais
20-25% nos NEI em 1991-93. Essas taxas elevadas são dos preços aumentaram a necessidade de subsídios do
comparáveis às dos países em desenvolvimento de renda governo para cobrir as perdas das empresas cujos preços se
média, como o Chile e a Colômbia, e ultrapassam as do mantiveram fixos ou em níveis artificialmente baixos.
Canadá e Estados Unidos. Entre 70% e 80% dos traba-
lhadores contratados e dispensados permaneceram dentro
do mesmo setor, em vez de passar a outros setores. A China oscilou entre altos e baixos.

Estabilização: ingrediente vital da transição

Na transição, a política de estabilização é complemento Figura 2.5 Crescimento do PIB e inflação na
essencial da liberalização. As medidas para conter a inflação China
e impor fortes limitações orçamentárias às empresas são
condição necessária para o crescimento das economias de
mercado e a reestruturação das empresas. Mas a interação Percentagem
entre as políticas macroeconômicas e outras reformas, 25

inclusive a liberalização, depende muito das condições ini- Inflação
ciais. Nesse particular, o caso da China é um bom exemplo. 20 -

China: um padrão cíclico de inflação moderada 15 Crescimento do PIB

Em todo o período de reforma, a China sofreu inflação
moderada, com altos e baixos cíclicos dos preços e do pro-
duto (Figura 2.5). Cada surto caracterizou-se por rápida 5
expansão do crédito (principalmente para financiar proje-
tos de investimento) e aumento acentuado da inflação. o ,__.._._._._._._._._._._._._..
Seguiu-se um fortalecimento das políticas financeiras, 1979 1983 1987 1991 1995
especialmente através de controles administrativos diretos,
como a fixação de limites ao crédito bancário, a proibição Fonte: Banco Mundial 1995e, 1996a.

direta de certos investimentos e a regulamentação dos pre-
ços. Os desequilíbrios macroeconômicos aumentaram em
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Entrementes, a descentralização fiscal e as dificuldades empresas (para aumentar a sua sensibilidade às taxas de
para estabelecer uma administração tributária eficaz con- juros) como aos bancos (para que ponderem melhor os
tribuíram para uma queda acentuada da receita pública riscos ao conceder empréstimos e fixar os juros). Para isso,
(Capítulo 7). Em conseqüência, o governo foi transfe- será preciso aprofundar as reformas em várias esferas difi-
rindo ao sistema bancário partes cada vez maiores das suas ceis que os governos dos países da ECO e dos NEI estão
responsabilidades fiscais. O fluxo líquido de recursos dos tentando abordar, como as falências e liquidações, as
bancos para as empresas situava-se entre 7% e 8% do PIB demissões, a reestruturação dos bancos estatais, os ativos
no final dos anos 80 e início da década de 90. Cerca da sociais das empresas e uma rede de proteção social para os
metade era refinanciada pelo banco central, mediante ope- trabalhadores urbanos (Capítulos 3, 4 e 6).
rações quasie-fiscais. Além disso, tanto os empréstimos
bancários à: empresas como os empréstimos do banco ECO e NEI: o tortuoso caminho da inflação
central aos bancos envolviam grandes subsídios implícitos Nos países da ECO e nos NEI, a inflação seguiu geral-
(equivalentes a 3% ou 4% do PIB), na forma de juros mente três etapas, cada uma correspondente a uma fase da
reais negativos sobre os empréstimos e dívidas incobráveis reforma. A primeira, que abrangeu os primeiros meses da
(calcula-se hoje que as dívidas incobráveis das empresas liberalização, guardava relação com a liberação do exce-
representam pelo menos 20% da carteira dos bancos). dente monetário (excesso de oferta de moeda) que se acu-

Na maioria dos demais países, tais condições teriam mulara durante a época de planejamento centralizado. A
dado origem a elevada inflação. A China, porém, não se segunda, que abrangeu o segundo e terceiro ano da libera-
tem comportado como a maioria dos demais países. A sua lização (ou, em alguns casos, mais tempo) se relacionou
economia em rápido crescimento evitou um alto nível de principalmente com o ritmo em que foram eliminados os
inflação graças a uma demanda aparentemente insaciável subsídios às empresas e os controles dos preços que não
de dinheiro em caixa e depósitos bancários por parte das tinham sido liberados. A terceira, a que se chega nor-
empresas e individuos, cujos depósitos bancários cresce- malmente depois que a inflação se reduziu a menos de
ram mais de três vezes em termos reais entre 1984 e 1993. 40% ao ano, envolve sobretudo os reformadores mais
Os recursos obtidos com a criação de dinheiro - senho- avançados e se refere à política cambial e aos fluxos de
riagem - foram excepcionais e chegaram a quase 11% do capital. Na maioria dos países da ECO e NEI a inflação
PIB em 1993 (nas economias de mercado é normal uma em geral evoluiu da seguinte maneira: as reformas destina-
taxa entre 1% e 2%). Nesse clima, as autoridades centrais das a implantar um sistema de livre mercado a princípio
chinesas conseguiram conter a inflação, intervindo perio- converteram a inflação acentuada e reprimida em inflação
dicamente com controles administrativos, cuja eficácia acentuada e aberta; depois, as medidas de liberalização e
diminuirá à medida que avançarem as reformas. políticas financeiras rigorosas resultaram em queda da

É provável que a demanda de dinheiro no futuro inflação, mediante a contenção das pressões internas em
aumente mais lentamente, por três razões: os saldos mone- favor dos subsídios. Isso contrasta pronunciadamente com
tários já são elevados (próximos do PIB em 1994); há cres- o que ocorreu na China e difere um pouco do que se pas-
cente disponibilidade de alternativas aos depósitos bancá- sou no Vietnã, que, já no regime de planejamento centra-
rios (como ações, obrigações, divisas e imóveis); e os lizado, tinha inflação elevada e aberta, mas desde então
movimentos de capital estão transcorrendo cada vez mais reduziu consideravelmente os subsídios às empresas (ver o
abertamente. Por conseguinte, o financiamento bancário Quadro 1.4).
dos déficits públicos se traduzirá mais imediatamente em PRIMEIRA ETAPA: A INFLAÇÃO TORNA-SE VISÍVEL. Com a
inflação. Isso aumentará a urgência de reduzir esses défi- liberalização, a inflação se mostrou abertamente - de
cits - não por decreto administrativo, mas pela aborda- maneira súbita na maioria dos países - e os preços subi-
gem das suas causas estruturais - e de ampliar a margem ram drasticamente na ECO e nos NEI. A moeda em cir-
para o financiamento não inflacionário do déficit culação e nos bancos superava o valor dos bens e serviços
mediante a emissão de bônus. que as empresas e indivíduos desejavam comprar e esse

Os controles administrativos ainda desempenhavam o excedente monetário inundou o mercado, forçando a alta
seu papel no esfriamento de uma economia superaquecida dos preços. A estabilidade de preços dos sistemas planeja-
em 1994-95. Mas, ao mesmo tempo, o crédito do banco dos tornou-se inatingível, porque neles a inflação era
central ao sistema bancário se reduziu e o déficit consoli- reprimida. No final de 1991, muitos preços do mercado
dado do setor público começou a diminuir. Para consoli- negro na Rússia eram cinco vezes mais altos do que os pre-
dar esses ganhos, a China terá de acelerar as reformas do ços oficiais, a taxa de câmbio do mercado negro corres-
setor estatal. Para que os instrumentos indiretos de polí- pondia a mais de quarenta vezes a taxa oficial e a acumu-
tica monetária sejam mais eficazes, torna-se necessário lação de grãos tornou-se tão generalizada que passou a
impor restrições orçamentárias mais rigorosas, tanto às ameaçar o abastecimento das grandes áreas urbanas.
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Esse surto inflacionário no primeiro ano de liberaliza- SEGUNDA ETAPA: A LUTA PARA RECUPERAR 0 CON-

ção esteve associado a uma grande desvalorização da TROLE. O principal culpado do prolongamento ca infla-
moeda em muitos países da ECO e NEI, independente- ção elevada foi a rápida expansão monetária (Tabela 2.3).
mente do regime cambial. É difícil determinar taxas de Os reformadores mais lentos permitiram um crescimento
câmbio de equilíbrio, especialmente nas economias em rápido do estoque de moeda e acabaram tendo as taxas de
transição; além disso, quando economias com grandes inflação mais elevadas; os mais avançados registraram
deficiências se abrem ao comércio mundial, pode-se espe- menor crescimento do estoque de moeda e tiveram infla-
rar uma desvalorização inicial. Mas os dados indicam que ção mais baixa. Nos NEI, a inflação seguiu o crescimento
a desvalorização inicial na Polônia e na Tchecoslováquia do estoque de moeda em sentido amplo com uma curta
foi quatro vezes maior do que seria necessário para manter defasagem de quatro meses. Em contraste com a China, a
a paridade do poder aquisitivo (PPA) dos produtos tche- demanda de saldos monetários reais nos NEI diminuiu,
cos e poloneses; o valor do lev búlgaro caiu para um sétimo elevando ainda mais a inflação. Os indivíduos e as empre-
da PPA; e o rublo russo, para um décimo do nível "nor- sas começaram a se ajustar à inflação elevada; na Bielo-
mal". A fuga de capitais e a demanda de produtos estran- Rússia, por exemplo, o estoque de moeda real reduziu-se
geiros, por muito tempo reprimida, continuaram a exercer à metade num período de dois anos.
pressão sobre a taxa de câmbio, o que veio acelerar a infla- Os créditos generosos dos bancos centrais foram a
ção interna com o aumento dos preços das importações. principal causa do crescimento inflacionário do estoque de

Nos NEI a falta de coordenação das políticas monetá- moeda nessa etapa. No triênio 1992-94, o crédito interno
rias na zona do rublo (a zona monetária comum no terri- líquido na Polônia quase triplicou em termos nominais e

tório da União Soviética após a sua desintegração) exacer- o estoque de moeda teve crescimento aproximadamente

bou a inflação e criou graves problemas de pagamentos no paralelo. Já na Rússia, ambos cresceram cerca de 150 vezes

comércio entre países. No início de 1992, quinze bancos no mesmo período. Grande parte do crédito interno des-
nacionais, atuando como novos bancos centrais, procura- tinou-se a reforçar o orçamento, em resposta aos graves

ram superar uns aos outros na emissão de crédito, porque problemas fiscais decorrentes da implantação das refor-

o produto beneficiaria seus próprios países enquanto que mas. Principalmente para os NEI, a transição trouxe uma

os custos ficariam dispersos por toda a zona do rublo. O queda drástica da receita do governo. As arrecadações

Banco Nacional da Ucrânia se mostrou especialmente recebidas das empresas estatais caíram acentuadamente e

ativo nesse sentido. Em junho de 1992, o banco central as novas administrações tributárias mostraram-se incapa-

russo suspendeu a compensação automática entre depósi- zes de tributar os setores emergentes (Capítulo 7). Ao

tos bancários na Rússia e nos outros NEI, mas depois mesmo tempo, cresceram as pressões no sentido de man-

começou a conceder grandes volumes de crédito "técnico" ter a despesa em níveis elevados, especialmente para fins
a estes últimos para a aquisição de produtos russos. No sociais. A liberalização dos preços também pôs à mostra os
Uzbequistão, esse tipo de crédito representou 60% do PIB extensos sistemas de subsídios cruzados próprios de uma
em 1992. Esses problemas criaram as condições para a economia planejada e transferiu ao orçamento todo o
introdução de novas moedas em todos os NEI. custo (ou a sua maior parte). No período 1990-94j, regis-

Tabela 2.3 Inflação e crescimento do estoque de moeda
(percentagens por ano)

Crescimento do estoque de
Inflação média moeda (definição ampla)a

Grupo de países 1992 1993 1994 1992 1993 1994

ECO e NEIb
Grupo1 58 27 19 60 31 28
Grupo 2 554 169 78 .. 110 65
Grupo 3 1.273 1.163 723 473 276 170
Grupo 4 829 2.390 1.547 .. 1.171 1.112

China e Vietia 11 9 15 33 25 28

.. Não disponível.
Nota: Os dados são médias simples de cada grupo de países (ver a Figura 1.2).
a. A definição de estoque de moeda utilizada para cada país é a que mais se aproxima de M2; seu crescimento é medido de fim de ano a fim
de ano.
b. Foram excluídos os países gravemente afetados por tensões regionais.
Fonte: dados do FMI e Banco Mundial.
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traram-se déficits fiscais bastante vultosos, alcançando
uma média de 6-7% do PIB na Bulgária, na Hungria Governos com grandes déficits imprimem mais

(cujos pagamentos de juros eram consideráveis) e no dinheiro.

Uzbequistão. Na Rússia, o déficit foi ainda maior, atin-
gindo a média de 12% do PIB. Figura 2.6 Financiamento bancário e não

Para aliviar as pressões orçamentárias, muitos governos bancário do déficit fiscal
determinaram que o sistema bancário empreendesse ativi-
dades quase-fiscais, que consistiram na maioria dos casos
em conceder créditos altamente subsidiados às empresas
estatais para apoiar os antigos padrões de produção e Países com déficit pequeno
emprego. Muitas empresas deram-se conta de que os seus
saldos de caixa se haviam desvalorizado fortemente e recla-
maram créditos adicionais. Para isso, tiveram o apoio de Financiamento Financiamento
algumas autoridades, convencidas de que a escassez de sal- não bancrio bancário interno

dos reais era a causa principal da queda da produção. Por 84% 16%

exemplo, na Rússia, em meados de 1992, as autoridades
alegavam que o estoque de moeda tinha de "acompanhar" Déficit médio: 1,4% do PIB
os aumentos de preços registrados desde o início do ano.
Entre os reformadores mais lentos da ECO e dos NEI, os
subsídios creditícios concedidos pelos bancos centrais Países com déficit grande
muitas vezes equiN aliam a três vezes o déficit fiscal.

Não era fácil financiar esses déficits fiscais e quase- Financiamento Financiamento

fiscais sem alimentar a inflação, e a maior parte foi finan- não bancári bancário

ciada mediante a emissão de moeda (Figura 2.6). A infla- 29% interno 71%

ção, alimentada pelo crescimento excessivo do estoque de
moeda, cobrava um "imposto implícito" aos indivíduos,
pois reduzia o valor real de todos os ativos em dinheiro.
Isso provoceu enormes transferências de renda e riqueza
entre indivíduos, empresas e bancos (Quadro 2.6). Em
1992-93, na Rússia, a emissão de moeda representou em Déficit médio: 9,3% do PIB
média mais de 16% do PIB, ou aproximadamente o
mesmo que a receita total do governo central. Na ECO, o
fenômeno foi mais moderado: na Polônia e na Hungria, a
média foi equivalente a 5-6% do PIB em 1990-92. Nos Nota: Os dados são médias simples de seis países em
reformadores mais avançados, a emissão de moeda se esta- transição com coeficiente déficit/PIB inferior a 5% (Croácia,

bilizou desde então em níveis "normais" - ou seja, cerca Eslovênia, Estônia, Letônia, ituânia e Polônia) e oito com
coeficiente acima de 5% (Albãnia, Bielo-Rússia, Bulgária,

de 1,5% do PIB. Cazaquistão, Hungria, Moldova, República Eslovaca e Rússia).

Para conirolar a inflação, seria necessária uma redução o coeficiente é a média anua) de 1992-94. Fonte: dados do

contínua do crescimento do estoque de moeda. Especial- FMI e Banco Mundial.

mente nos NEI, a combinação de uma política monetária
restritiva com a redução da demanda de dinheiro signifi-
cou que, em contraste com a situação da China, os bancos
ficaram impossibilitados de realizar transferências líquidas
de recursos às empresas mesmo por breves períodos. Foi vas contribuíram para remonetizar a economia (aumen-
preciso sustentar o rigor monetário mediante fortes redu- tando a demanda de dinheiro) e controlar a desvalorização
ções dos subsídios, especialmente os concedidos às empre- da moeda. Esses acontecimentos, juntamente com a maior
sas na forma de crédito barato dos bancos centrais. Isso, independência dos bancos centrais, aumentaram a con-
por sua vez. exigia uma liberalização sustentada para eli- fiança nos programas de estabilização. No biênio 1993-
minar as perdas provocadas pelos controles dos preços e 94, os reformadores do Grupo 1 - Eslovênia, Hungria,
outras intervenções governamentais e para romper o vín- Polônia e Repúblicas Eslovaca e Tcheca (ver a Figura 1.2)
culo existente entre as empresas e os governos. O que - haviam registrado taxas de inflação moderadas, de 23%
ocorreu nos países que acertaram em suas políticas de esta- ao ano em média. A inflação anual chegou a 120% nos
bilização indica também que as taxas de juros reais positi- países do Grupo 2, 930% nos do Grupo 3 e quase 2.000%
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Quadro 2.6 Redistribuição através da inflação: o caso russo

Reduzindo o valor real da poupança e da dívida, a infla- quias familiares, constituem um desses grupos. Mas há
ção, quando coincide com taxas de juros nominais bai- outros. O sistema soviético utilizava salários e pensões
xas, transfere riqueza dos poupadores para os mutuá- generosas para incentivar as pessoas a trabalhar em
rios. Em 1992, na Rússia, os ativos financeiros estavam lugares remotos, na esperança de que, após alguns anos
sujeitos a um elevado imposto inflacionário, equiva- de trabalho, teriam dinheiro suficiente para comprar
lente a 30% do PIB (ver a tabela). As famílias perderam uma casa na Rússia central ou meridional. A maioria
o equivalente a 12% do PIB. Algumas empresas saíram dos russos que vivem atualmente em Vorkuta, no
prejudicadas, mas outras ganharam, como ganhou tam- extremo norte, foi lá para trabalhar nas minas de car-
bém o setor financeiro (inclusive o banco central). As vão, exatamente com esse propósito. Agora, porém,
grandes empresas e os conglomerados financeiros com o que chegaram a poupar para a sua aposentado-
foram os principais beneficiados. ria não podem sequer comprar uma passagem aérea de

O imposto representado pela inflação abocanhou um regresso à Rússia central; e os habitantes da cidade
quarto da renda familiar, reduzindo ainda mais o con- encontram-se desamparados justamente quando as
sumo. Além disso, provavelmente teve efeito regressivo, minas estão a ponto de fechar.
castigando mais os pobres do que os ricos. O investi-
mento em dólares ou imóveis normalmente supõe uma Ganhos e perdas com a inflação na Rússia
quantia mínima que as famílias de renda mais baixa (percentagem do PIB)

raras vezes se podem permitir, como está bem documen- Categona Perdas Ganhos Ganho líquido
tado na América Latina. Pesquisas feitas na Rússia con- Famílias 12 o -12
firmam que as famílias de renda mais alta são as que Empresas 18 16 -2
detêm mais divisas, enquanto as de renda mais baixa se Setor financeiro o 8 +8
mostram especialmente preocupadas com a inflação. Governo O 4 +4

Outros NEI O 2 +2Pelo fato de ter acabado com a poupança pessoal, a tot 3E3 o
inflação afetou desproporcionalmente os que haviam Total 30 30 o

Nota: Os dados abrangem o período de fevereiro de 1992 a janeiro
poupado mais. As pessoas idosas, que se vêem nas ruas de 1993.
cada vez mais freqüentemente vendendo flores ou relí- Fonte: Easterly e Vieira da Cunha 1994.

nos do Grupo 4 (Figura 2.7). Mesmo os países que se ti- casos são moedas novas) e em suas políticas. Os níN eis rela-
nham mostrado mais remissos ou vacilantes na aplicação tivamente altos de inflação dificultam essa tarefa, porque
das reformas haviam introduzido um considerável ajuste abrem a possibilidade de que a inflação aumente descon-
monetário e fiscal (por exemplo, o déficit orçamentário da troladamente no futuro. Os países devem obsenar tam-
Bulgária foi cortado em 7% em 1994). Agora, a inflação bém que as rendas que podem atualmente obter pela
começou a baixar em todos os países da ECO e nos NEI senhoriagem a taxas moderadas de inflação provavelmente
e se mantém em níveis extremos unicamente no Tadji- se evaporarão com o ajuste dos sistemas financeiros.
quistão e na Turcomênia, onde a liberalização está menos Um dos principais obstáculos a uma redução adicional
avançada. da inflação é o fato de estar incompleta a liberalização dos

TERCEIRA ETAPA: A INFLAÇÃO É O PREÇO DO EXITO? preços. Em muitas economias em transição, os preços da

Estudos comparados tanto entre países com economia de energia e de alguns serviços continuam sendo mu to infe-
mercado como entre as economias em transição indicam riores aos preços mundiais e deverão, por isso, aumentar
que a redução da inflação elevada para níveis moderados consideravelmente nos próximos anos. Um estudo recente
(cerca de 40% ao ano) é uma medida que favorece o cres- do Banco Mundial sobre a Rússia parece indicar que os

cimento; mas ainda não estão claros os efeitos de uma preços da habitação, do transporte e das telecomunicações
redução abaixo desse nível. Na Letônia e na República (em relação aos preços dos produtos manufaturados)
Tcheca, o crescimento recomeçou quando as taxas anuais teriam de subir a um nível seis vezes mais alto que o de
de inflação eram de 26% e 10%, respectivamente, e na 1994 para alcançar 60-75% de seu valor relativo nas eco-
Estônia, Lituânia e Polônia com taxas de 42-45%. Toda- nomias de mercado industrializadas.
via, as economias em transição têm boas razões para ten- O grande fluxo de capital estrangeiro, inclusive uma
tar reduzir a inflação a menos de 40%. Os governos neces- inversão parcial da fuga de capitais, dificulta também a
sitam criar confiança em suas moedas (que em muitos luta contra a inflação, porque aumenta o estoque de
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taxa de câmbio? Não existe uma resposta inequívoca.

À medida que a liberalização avança, diminui Além das considerações acerca do déficit em conta
a inflação corrente e da sustentabilidade dos fluxos de capital, as eco-

nomias em transição podem ter razões muito válidas para
manter invariável a taxa de câmbio. Em particular, elas

Figura 2.7 Perfis cronológicos da inflação podem temer que um ajuste cambial prematuro abale a

por grupo de países confiança conquistada a duras penas nos mercados finan-
ceiros e (o que é igualmente importante do ponto de vista

político) prive os exportadores da proteção parcial que lhes
oferece uma moeda desvalorizada. O problema está em

Percentagem anual
que a maioria das alternativas a uma desvalorização nomi-

Grupo 4 nal acarreta outros custos. Alguns países que adiaram o
1,000 ajuste cambial procuraram limitar o efeito inflacionário da

Grupo 3 entrada de capital aplicando uma política fiscal restritiva
ou exigindo que os bancos comerciais aumentem as suas

Grupo 2 reservas. Outros emitiram bônus como meio de absorver o
excedente monetário. Todavia, esse tipo de esterilização

10 Grupo 1 sai caro, especialmente nas economias em transição, cujos
mercados de capital são pouco desenvolvidos, porque o
banco central paga pelos bônus muito mais do que recebe

o por suas reservas em divisas. Além disso, exerce pressão
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 altista sobre os juros, o que pode prejudicar os mutuários

internos, além de exacerbar o problema que procura solu-

Nota: Os países da ECO e NEI foram agrupados cionar, pois atrai ainda mais capital estrangeiro. A imposi-
segundo o índice médio de liberalização em 1989 95 ção de restrições à entrada de capital estrangeiro tampouco
(ver a Figura 1.2). Os países gravemente afetados por é uma solução; a experiência da Ásia e da América Latina
tensões regionais não foram incluídos. As taxas anuais indica que, a curto prazo, tais restrições aumentam o custo
de inflaçã. são nédias simples para cada grupo. A
inflação e-;tá representada numa escala logaritmica. do capital e, a longo prazo, são ineficazes.

Fonte: daios do FMI e do Banco Mundial.
Vinculação da moeda e atraso crônico nos pagamentos
Como nas economias de mercado em processo de ajuste,
as economias em transição tiveram de enfrentar vários
problemas relacionados com a formulação de um pro-

moeda e exerce pressão sobre os preços. Esse problema grama de estabilização. A experiência de diferentes países
assume imp,rtância especial nos reformadores mais avan- em transição oferece resposta para alguns desses dilemas,
çados. Em certo sentido, é o preço do êxito, porque os pelo menos em caráter preliminar.
investidores se sentem atraídos pelo grande potencial de Um dos problemas fundamentais consiste em determi-
crescimento e alta rentabilidade dos investimentos decor- nar se uma taxa cambial fixa ou flexível é mais eficaz para
rentes da liberalização e transição para uma economia de reduzir a inflação e impõe menos custos. Nas economias
mercado. Mas a extrema desvalorização da moeda tam- em transição, a experiência mostra que a inflação dimi-
bém influiu nesse sentido (em julho de 1992, os preços na nuiu consideravelmente tanto com taxas fixas - Croácia,
Letônia correspondiam aproximadamente a 7% do nível Estônia, Hungria, Polônia (durante a maior parte do biê-
da Suécia). A conta de capital passou de uma saída líquida nio 1990-91) e Repúblicas Eslovaca e Tcheca - como
de US$ 8 bilhões em 1991 para uma entrada líquida de com taxas flexíveis (Albânia, Eslovênia, Letônia, Moldova
US$ 13 bilhões em 1993; a entrada de capital também e Vietnã). Contudo, alguns estudos indicam que, embora
cresceu muito na Rússia e no Vietnã em 1995. a redução do déficit fiscal seja fundamental para a desin-

Inevitavelmente, os preços internos aumentarão em flação em ambas as situações, a taxa de câmbio fixa pode
relação aos preços externos, em resultado desses fluxos de contribuir para reduzir mais rapidamente a inflação ele-
capital. Mas há diferenças de opinião sobre a forma em vada, a um custo menor para o crescimento. Uma das
que os reformadores avançados devem permitir que isso razões é que a troca automática de divisas por moeda local
ocorra: mediante inflação ou pela valorização nominal da a uma taxa fixa, realizada pelos bancos centrais, permite
moeda. Por quanto tempo devem permitir que a entrada que as empresas e indivíduos reponham facilmente os seus
de capital afete os preços internos, antes de ajustarem a saldos reais. Além disso, quando as taxas de câmbio são
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flexíveis, as autoridades nacionais têm absoluto controle Que fazer em relação ao atraso generalizado n>s paga-
da política monetária, o que lhes permite restringir ainda mentos? Especialmente nas economias em transição, a
mais o crédito para demonstrar a sua firme decisão de política de estabilização é prejudicada pela mora eir que as
obter a estabilização. Por isso, no início do processo de empresas incorrem no cumprimento das suas obrigações
estabilização, uma taxa de câmbio fixa pode ser um instru- para com outras empresas, com os bancos e com o
mento válido de política. O regime cambial a ser adotado governo (na forma de atraso nos pagamentos dos impos-
a médio prazo continua sendo uma questão em aberto. tos e encargos sociais). Mas nos últimos anos observou-se

As políticas de renda podem ajudar a reprimir a infla- que a acumulação de atrasos não é resultado inevitável da
ção? Nas economias de mercado, essas políticas (por estabilização. A comparação entre as experiências dos
exemplo, impostos punitivos sobre salários "excessivos") países demonstra que uma estabilização adequada, que
deram resultados desiguais como meio de controlar os inclua a firme recusa a injetar novos créditos, é a melhor
aumentos salariais e promover a estabilidade dos preços. maneira de combater atrasos nos pagamentos. Quando as
Mas muitos analistas consideram o controle provisório políticas fiscais e monetárias são rigorosas - como no
dos salários como componente essencial da política grupo de Visegrado, nos países bálticos e na Quirg ízia -
macroeconômica das economias em transição, especial- os credores não tardaram a perceber as conseqüências da
mente como meio de compensar a ausência de proprietá- falta de pagamento e começaram a livrar-se dos devedores
rios influentes nos casos em que os sindicatos são podero- em mora. Por outro lado, as políticas de estabilização
sos, para limitar a inflação provocada pelo aumento dos pouco enérgicas reforçam as expectativas de que o governo
custos salariais. Segundo um estudo realizado na Polônia, venha a ajudar as empresas em apuros. Os complexos pro-
o controle salarial inibiu efetivamente os aumentos de gramas centralizados de liquidação ou compensação dos
remuneração nas empresas, embora fossem pagos salários pagamentos atrasados tendem a fracassar precisamcnte por
superiores ao limite estabelecido. Em geral, o controle esse motivo, especialmente se combinados com injeções
salarial raramente parece ter sido obrigatório nas primeiras de crédito. Em vez de reduzir os atrasos, eles enfraquecem
etapas da liberalização dos preços, nem foi suficiente em si a disciplina financeira e incentivam a acumulação de atra-
mesmo para restringir os salários sem o apoio de políticas sos entre as empresas, resultando num elevado equilíbrio
de austeridade fiscal e monetária. de atrasos que diminui ainda mais a credibilidade e a efi-

Em que momento os países devem começar a aplicar cácia da estabilização macroeconômica (Quadro 2.7). Do
taxas de juros flexíveis? À medida que o livre jogo do mer- mesmo modo, o segredo do êxito da Estônia na redução
cado ganha vigor nas economias em transição, o controle dos atrasos nos pagamentos das dívidas de energia (pro-
monetário indireto passa a ser mais eficaz que o direto, blema que aflige a muitos NEI) tem sido a firme aplicação
porque não estimula o crescimento dos mercados finan- da sua política de cortar o fornecimento às empresas que
ceiros informais, o que reduz a proporção de crédito que não pagam, que se mostrou um instrumento dissuasivo
as autoridades controlam diretamente e ajuda a despoliti- poderoso. A recusa em eliminar clientes, por outro lado,
zar a alocação do crédito. Mas um problema enfrentado foi um dos fatores principais que permitiram a acumula-
especialmente pelas economias em transição é que, devido ção de atrasos nos pagamentos das dívidas de energia na
à insolvência geral dos bancos e empresas, juntamente Lituânia, Moldova e Ucrânia, onde os débitos representa-
com a herança de credores passivos e a ausência de pro- vam entre 5% e 8% do PIB em princípios de 1995.
prietários fortes, quando as taxas de juros sobem, muitos À medida que avança a estabilização e os orçamentos
mutuários, em vez de reduzir o seu endividamento, procu- das empresas se tornam mais rígidos, os atrasos diminuem
ram obter mais crédito. Esse endividamento pode dar ori- no caso dos pagamentos entre empresas e aumenam no

gem a um prolongado período de juros reais muito altos, dos impostos. Muitos governos não conseguem exigir o

seguido de uma crise financeira. A experiência ensina pagamento dos impostos nem sequer quando seus direitos
alguns meios de limitar o problema. Em primeiro lugar, as têm prioridade em relação aos créditos garanticos (na
autoridades podem acelerar o ritmo e o alcance da libera- Polônia e na República Tcheca). Calcula-se, que no final
lização dos juros, tomando medidas para intensificar a de 1993, o atraso no pagamento dos impostos (inclusive
concorrência nos mercados financeiros e resolver o pro- juros e reprogramação dos impostos vencidos e não pagos)
blema dos bancos e empresas insolventes. Em segundo representava 8-10% do PIB na Polônia e na Hungria e
lugar, podem excluir os bancos instáveis dos leilões de cré- metade dessa proporção nas Repúblicas Eslovaca e
dito (como já faz a maioria dos países). Além disso, como Tcheca. Nos NEI, o volume de impostos atrasados é
ocorre na Polônia e na Quirguízia, podem proibir que os menor, mas está aumentando rapidamente. Para solucio-
bancos concedam novos empréstimos às empresas em gra- nar o problema, os governos devem saldar todas is suas
ves dificuldades enquanto não tem início a reestruturação dívidas vencidas. Na Rússia, por exemplo, em meados de
dos bancos e empresas (ver os Capítulos 3 e 6). 1994, dois terços das quantias devidas pelo Estado às
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Quadro 2.7 Disciplina fiscal é a melhor resposta do governo ao atraso nos pagamentos entre empresas

O crédito entre empresas em geral aumenta rapida- riam protegidos. As empresas continuaram com suas
mente nas primeiras etapas da transição. Isso se deve, em práticas tradicionais e os atrasos cresceram ainda mais.
parte, à adaptação aos níveis de crédito comercial habi- A postura firme da Polônia em face da estabilização
tuais nas economias de mercado consolidadas. Muitas convenceu as empresas de que ninguém as tiraria de
vezes, porém, esse crédito continua aumentando e se apuros e de que precisavam ser mais cautelosas antes
transforma em dívida em mora, na medida em que os de despachar mercadorias para os compradores. A
vendedores, acostumados a receber, continuam mudança de expectativas impôs a aplicação de rigoro-
enviando mercadorias a compradores que têm cada vez sas limitações orçamentárias e acabou detendo o
maior dificuldade para pagar. Temendo que a liquida- crescimento dos pagamentos em mora. A Polônia
ção de algumas empresas possa desencadear efeitos em experimentou também um método alternativo de com-
toda a economia e levar à liquidação de outras empresas, pensação de atrasos. O credor pode vender seus crédi-
os governos procuram reduzir a acumulação de grandes tos no mercado secundário. Como a venda é feita com
atrasos nos pagamentos entre empresas. Mas a experiên- desconto, o credor perde dinheiro e aprende a ter mais
cia demonstra que essas intervenções são contraprodu- cuidado. O comprador dos créditos pode utilizá-los
centes e acabam prejudicando a disciplina fiscal. para pagar bens e serviços adquiridos das empresas

O Cazaquistão, a Romênia e a Rússia introduziram devedoras. Em princípio, esses mercados de dívida
um sistema centralizado de compensação de atrasos de secundária podem ajudar a impor disciplina financeira
pagameni o entre empresas. Em tese, esse sistema pode e reduzir os atrasos, sem participação direta do
reduzir o volurme de atrasos brutos sem alterar o saldo governo. Contudo, o seu volume e a sua eficácia den-
líquido d is empresas. Na prática, porém, a compensa- tro da Polônia até agora estão limitados pelos altos cus-
ção constitui um processo complexo. Algumas empre- tos de transação, pelas dificuldades para resolver lití-
sas devem a outras mais do que têm a receber. Os pro- gios, pela hesitação dos bancos em vender dívidas
gramas desses três países não fazem adequada incobráveis de clientes habituais e pela exigência legal
diferenciação entre companhias com crédito líquido ou de que os devedores consintam na utilização dos crédi-
com dívida líquida. As empresas recebiam novos crédi- tos como pagamento. Por isso, na Polônia como em
tos, suficientes para saldar suas dívidas pendentes, uma outros países, os métodos convencionais de cobrança
vez dedu5,ido o que outras lhes deviam. O resultado foi da dívida - ameaças à reputação, assédio informal,
uma expansão líquida e inflacionária do crédito; além protesto de contratos de crédito, execução de garantias
disso, transmitia-se às empresas a mensagem de que e falência (Capítulo 5) - continuam sendo o principal
tanto os devedores como os credores imprudentes fica- recurso para os credores lesados.

empresas esi avam em mora. Essa situação enfraquece a de um sistema de apoio adequado, que oriente os subsí-
disciplina no resto da economia e, como se viu em 1995, dios especificamente para os casos mais difíceis, como o
pode ter graves conseqüências sociais e estimular a oposi- das empresas fortemente endividadas nas cidades de uma
ção política, quando impede que os trabalhadores sejam só companhia, e que conceda subsídios limitados, provisó-
pagos. Na raioria dos países em transição, ainda estão rios e de acordo com os recursos fiscais (Capítulo 3).
sendo pagos mais de 95% dos impostos, de modo que a
integridade do sistema tributário não está ameaçada. E

pouco provável que esforços homéricos para cobrar e a estabilidade?
impostos das empresas muito endividadas venham a gerar Uma liberalização e uma estabilização fortes ajudam as
consideráveis receitas adicionais, Mas é preciso evitar a economias em transição a corrigir as deficiências e dese-
anistia tributária geral, porque incentiva um novo quilíbrios macroeconômicos herdados e a encontrar o
aumento dos pagamentos em atraso. O que os governos caminho do crescimento seguro e rápido. Mas que fazer
deveriam faer é resolver o problema dos impostos atrasa- para continuar nesse caminho?
dos mediani e acordos de pagamento específicos. Esses
acordos devem ser acompanhados de melhores práticas Lições de outros países: é preciso encontrar as políticas
de contabilidade e auditoria, uso seletivo da falência e adequadas e mantê-las ...
embargo das contas comerciais a cobrar e de outros ativos Que podem as economias em transição aprender dos pe-
líquidos, paia evitar que o problema se reproduza. A parte ríodos de crescimento rápido e sustentado de outros paí-
difícil, que nenhum país conseguiu dominar, é a criação ses? Uma das lições essenciais é a importância tanto de



44

uma política bem fundamentada como da firmeza na sua (Figura 2.8). Na ECO e nos NEI, os níveis atuais -anto de
aplicação. As políticas liberais favoráveis à concorrência acumulação de capital como de eficiência dos inv(stimen-
criam a possibilidade de aumento do crescimento interno, tos são insuficientes para sustentar um crescimento rápido
do comércio exterior e do acesso ao financiamento. Mas a longo prazo. Na ECO, as taxas médias de poupança
os países só poderão aproveitar integralmente esse poten- representaram 15% do PIB, e as de investimento, 17-18%
cial se mantiverem a coerência na aplicação das políticas. em 1994; nos NEI, as médias de poupança e inves-imento

Um bom exemplo é o caso da Europa Ocidental no se aproximaram de 20%. A produtividade do capital, tra-
pós-guerra. Muitos consideram que a rápida recuperação dicionalmente muito baixa em ambas as regiões, começou
e o crescimento explosivo da Alemanha - o PIB cresceu a se recuperar recentemente nos reformadores mais avan-
9% em média entre 1948 e 1960 - foi um milagre eco- çados, mas terá que melhorar ainda mais para que o cres-
nômico. Um exame mais atento remove grande parte do cimento econômico continue.
milagre. Parte da vigorosa expansão no período inicial Já na China, as taxas de poupança e investimen [o estão
consistiu na recuperação de terreno perdido. A Alemanha chegando agora a um nível de estabilização muit, alto; e
beneficiou-se também da ajuda do Plano Marshall, do no Vietnã, continuam subindo após atingir níveis respei-
aumento do capital humano em conseqüência da migra- táveis. O aumento da produtividade se converterá em
ção, da melhoria das relações de troca e de uma forte fonte cada vez mais importante de crescimento nos próxi-
expansão dos mercados externos. Entretanto, a chave do mos anos, sobretudo na China, onde é provável que as
crescimento rápido e sustentado da Alemanha foi a sua taxas de poupança - e, por conseguinte, as de investi-
estratégia de desenvolvimento inspirada em critérios de mento - diminuam a médio prazo. Como são cada vez
mercado, incluindo os seguintes elementos: liberalização menores as possibilidades de melhorar a eficiência
dos preços e do comércio, reforma monetária, reduções mediante uma nova redistribuição dos recursos, para con-
fiscais e estabelecimento de fortes instituições de apoio, seguir esse aumento, será preciso ampliar as reformas dos
como o Bundesbank. Nas economias em transição, como setores financeiro e empresarial destinadas a melhorar a
nas economias de mercado consolidadas, as políticas siste- eficiência das empresas e dos setores industriais. Entre
máticas produzem mais benefícios do que a improvisação. essas reformas, provavelmente figurarão as relativa, à pro-

O crescimento médio do Japão foi de 9% no período priedade e à alocação dos investimentos. Na China, por
1948-60; o da Indonésia, cerca de 7% em 1970-93; e o exemplo, a produtividade total do setor não-estatal vem
da República da Coréia, 8% (com tendência a aumentar) crescendo entre 4% e 5% ao ano, mais que o dobro da
em 1956-87. Em cada caso, o crescimento se recuperou e taxa de crescimento do setor estatal, que continua absor-
acelerou após uma grave crise econômica. Além de um vendo a maior parte do crédito para investimento. Seria
grande setor agrícola que podia servir de incentivo ao cres- preferível que o governo aproveitasse ao máximo e rápido
cimento, esses países devem seu êxito principalmente à crescimento econômico para implantar as difíc(is mas
aplicação de políticas adequadas. Uma gestão macroeco- necessárias reformas do setor estatal.
nômica sistematicamente satisfatória, a introdução de Qual a função do investimento e da poupança externa?
reformas bancárias favoráveis à poupança e a atenção dada As altas taxas de investimento podem ser financiadas com
à educação e a uma combinação adequada de especialida- recursos externos durante certo tempo, mas, a longo
des proporcionaram a base para uma elevada taxa de inves- prazo, são financiadas quase totalmente pela poupança
timento privado. Além disso, em todas as economias interna. Isso se deve a um viés favorável aos interesses
asiáticas em rápido crescimento, políticas comerciais favo- internos nas decisões sobre poupança e investimento, à
ráveis permitiram que as exportações se tornassem um limitada mobilidade dos capitais internacionais, ao papel
importante motor do crescimento. preponderante dos lucros não distribuídos no fi iancia-

mento dos investimentos empresariais (que representam a

... e estimular altos níveis de poupança e investimento maior parte dos investimentos privados nos países indus-
Conforme é demonstrado cabalmente pelos resultados do trializados) e às restrições de crédito impostas pelos mer-
planejamento centralizado, um elevado nível de investi- cados mundiais de capital. Nas economias em transição,
mento não garante por si só o crescimento rápido. A com- com mercados internos de capital fracos e avaliação de
posição e qualidade do investimento, bem como o capital crédito ainda deficiente em termos gerais, o fomento da
humano e os conhecimentos tecnológicos, também são poupança interna é especialmente importante. O investi-
fundamentais. Contudo, em todo o mundo, o crescimento mento estrangeiro, apesar de seus múltiplos benefícios,

rápido e sustentado está vinculado a taxas excepcional- não pode substituir o investimento interno.
mente altas de poupança e investimento. Em geral, nos Como podem os governos fomentar a poupança
períodos de rápido crescimento, a poupança média equi- interna e um investimento eficaz? É preciso combater a
vale pelo menos a 25% do PIB e o investimento a 30% incerteza econômica e controlar a fuga de capital, e ambas
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0 crescimento sustentado e rápido depende de altas taxas de poupança.

Figura 2.8 Taxas de poupança e crescimento do PIB em períodos de grande
crescimento em algumas economias
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Nota: Os dados são médias anuais dos perodos indicados. Fontes: FMI, vários anos (c); dados oficiais; estimativas do Banco
Mundial.

as coisas requerem, acima de tudo, que haja estabilidade cárias e governamentais sólidas e estáveis. O progresso nes-
macroeconômica. A reforma fiscal é vital; o fomento da ses campos, especialmente no último, será difícil para as
poupança pública, mediante uma redução do déficit e do economias em transição - mesmo no leste da Alemanha,

gasto público, aumenta diretamente a poupança total e onde as instituições da Alemanha Ocidental foram adota-
abre mais espaço para o investimento privado. Isso é espe- das integralmente, as empresas apontam a incerteza jurí-
cialmente importante nas economias em transição cujos dica e os problemas administrativos como os principais
governos ainda desempenham um papel relevante (como obstáculos ao investimento.
no grupo de Visegrado; ver o Capítulo 7) ou vêm apli- Uma política fiscal prudente também contribui para o
cando políticas fiscais pouco definidas (como na Bulgária crescimento, por impedir que o governo assuma uma carga
e no Tadjiquistão). Também é preciso contar com um de dívida insustentável. Com a notável exceção da Bulgá-
regime de câmbio liberal e taxas de juros determinadas ria, Hungria, Polônia e Rússia, a maioria dos países da
pelo mercado, bem como com instituições jurídicas, ban- ECO e dos NEI começou com uma dívida pequena, mas



46

muitos incorreram em grandes déficits fiscais, o que deu ao ano) ou um período consideravelmente mais prolon-
origem a um aumento acentuado do endividamento gado (cerca de 40 anos em vez de 20). A maioria das esti-
público. A longo prazo, os custos para um governo que mativas baseadas nas condições atuais da Alemanh i indica
procura viver acima das suas possibilidades são bem exem- que o período necessário para uma equiparação ca parte
plificados pela Hungria, cuja dívida externa per capita é a oriental seria de 10 a 20 anos. Por dedução, o período
maior entre os países em transição. Ao contrário de outros seria mais longo nos países da ECO e nos NEI, porque
reformadores bastante endividados, a Hungria continuou eles não têm as condições iniciais favoráveis da Alemanha,
pagando o serviço da sua dívida externa sem reduções ou nem um "irmão" rico. Estudos empíricos recentes avaliam
reprogramações. A amortização e os juros foram financia- as possibilidades de uma equiparação mais rápida dos
dos em grande parte com novos empréstimos internos e países da ECO mediante taxas de crescimento altas e sus-
externos, resultando num rápido crescimento da dívida tentadas. Para que essa hipótese se concretize, os países da
pública. Agora, o financiamento dessa dívida é sumamente ECO teriam de adotar políticas fiscais mais em harmonia
oneroso. Os pagamentos de juros cada vez mais elevados com o mercado, com uma redução das alíquotas :ributá-
afetam os demais gastos públicos. Enquanto a receita per- rias marginais e dos gastos correntes do govern>, uma
manece estagnada, é preciso reduzir os déficits orçamentá- reformulação das pensões financiadas com fundos públi-
rios para manter a carga da dívida num nível sustentável. cos (Capítulo 4) e medidas destinadas a fortalecer o inves-
Por isso, o governo decidiu utilizar parte da receita obtida timento governamental - além de completar as reformas
com a privatização em 1995 para amortizar parte da dívida do setor financeiro e das empresas (ver os Capítulos 3 e 6).
interna a juros altos. É bem possível que essa medida cons- A agenda
titua um bom investimento para o futuro.

A conclusão inequívoca que se deduz da transição, tanto
Quanto tempo será preciso para recuperar o terreno na Europa como na Ásia, é que os países que liberalizam
perdido? os mercados e conservam a estabilidade econômica são
Nos primeiros anos do pós-guerra, a população alemã recompensados com a retomada ou aceleração do cresci-
pensava que se passariam décadas antes que um cidadão mento do produto e da produtividade. As condições ini-
comum pudesse ter outro par de sapatos. Na verdade, pas- ciais contrastantes da China e o forte controle macroeco-
saram-se cinco anos. Quando a Alemanha se unificou, os nômico permitiram-lhe abordar a transição de maneira
políticos prometeram (e a população esperava) que os mais gradual e progressiva. Mas os principais motores do
Länder do leste se igualariam aos ocidentais em menos de crescimento na China são os mesmos dos países da ECO
cinco anos. Segundo todos os indícios, a espera será mais e dos NEI que lograram êxito em suas reformas: rápida
longa. Quanto tempo, então, os reformadores mais avan- entrada de novas empresas, inclusive no setor de serviços,
çados da ECO e do Báltico levarão para alcançar níveis de e crescimento das exportações. O grande desafio que
renda comparáveis aos das economias de mercado euro- aguarda a China no futuro é explorar o seu imenso poten-
péias? E de quanto tempo necessitam a maioria dos NEI, cial de aumento da eficiência por meio de novas reformas
a China e o Vietnã para alcançar as economias de indus- das empresas e dos bancos, bem como, na medida em que
trialização recente do leste da Ásia? o processo de reforma reduza a disponibilidade de pou-

Apesar de todas as suas limitações, os cálculos propor- pança a baixo custo, permitir que esses recursos sejam
cionam uma perspectiva realista da magnitude da tarefa. redirigidos para os setores mais produtivos. Os reformado-
No caso da China, indicam que seriam precisos cinco ou res mais avançados da ECO e dos NEI precisam também
seis anos de crescimento às taxas de hoje para alcançar o consolidar o seu progresso mediante a aplicação centínua
nível de renda atual da Indonésia, e 10 a 15 anos para che- de políticas macroeconômicas acertadas e estimular a pou-
gar à da Tailândia. Com as atuais taxas de crescimento, os pança e o investimento, evitando o excesso de regu,amen-

países do grupo de Visegrado e a Eslovênia levariam apro- tação e reduzindo e reorientando a presença do Estado. Os
ximadamente mais 20 anos para alcançar o nível médio de menos avançados ainda têm pela frente a tarefa mais

renda dos países da União Européia em 1994. Para efeti- urgente de livrar suas economias da instabilidade macroe-
vamente alcançar a renda média da União Européia, seria conômica e dos controles estatais que continuam impe-
preciso um crescimento muito mais rápido (cerca de 8% dindo a recuperação.
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modificação dos incentivos ocupa lugar funda- única opção e uma privatização rápida e ampla. Mas todos

mental no processo de transição e não há incentivo enfrentam um dilema: a privatização mal orientada pode
mais importante do que o oferecido aos adminis- produzir resultados negativos. Uma privatização incorreta

tradores de empresas. Nas economias de planejamento será melhor do que não privatizar? A resposta não é sim-
centralizado, os administradores recebiam estímulos dis- ples; tudo dependerá da força do Estado e da capacidade
torcidos, que mais cedo ou mais tarde redundavam em de suas instituições administrativas. O dilema nem sempre
mau desempenho da empresa. A transição exige reformas se manifesta, porque os ativos menores são fáceis de priva-
capazes de ntroduzir disciplina fiscal e favorecer a conco- tizar, geralmente com bons resultados. Mas as grandes
rrência, a entrada de novas empresas e o fechamento das transações são mais problemáticas por ambos os motivos,
que não são viáveis. Isso, por sua vez, estimula a reestrutu- uma vez que a determinação das vantagens e inconvenien-
ração necessária, inclusive das empresas estatais. Também tes dos fins e meios da privatização desses ativos é com-
é importante a mudança da propriedade, de preferência plexa e intensamente política. Certas formas de proprie-
para as mãos de particulares, numa ampla parcela da eco- dade que surgiram como resultado inicial da privatização
nomia. Una vez liberalizados os mercados, os governos não podem nem devem perdurar. Assim, a privatização
não podem controlar indefinidamente grandes segmentos deve ser encarada não como uma transformação feita de
de uma economia dinâmica em mutação. A descentraliza- uma só vez, mas como o início de um processo de reorga-
ção da propriedade é a melhor maneira de aumentar a nização da propriedade que evolui com o tempo em res-
concorrência e melhorar o desempenho. posta às necessidades da economia de mercado.

Há dois procedimentos para que a economia passe a ser A herança do planejamento centralizado
dominada pelo setor privado: a privatização dos ativos
estatais e a criação de novas empresas privadas. Ambos são O principal objetivo da "empresa socialista" - modelo
igualmente importantes. As novas empresas privadas, esti- desenvolvido na União Soviética e logo copiado em todos
muladas pela liberalização, oferecem rendimentos rápidos os países que agora estão em transição - era atingir as
e podem obter grandes resultados por si mesmas, mas a metas materiais de produção fixadas pelos planejadores cen-
massa de ativos estatais das economias em transição torna trais. No sistema de planejamento centralizado, as empresas
inevitável um certo grau de privatização. não prestavam muita atenção aos benefícios, à qualidade, à

O problema não é simplesmente até que ponto priva- variedade ou ao atendimento aos clientes - menos ainda à
tizar, mas como e quando fazê-lo. Todas as economias em inovação. Estavam protegidas das pressões da concorrência
transição tum problemas de gestão das empresas estatais. e funcionavam em economias de escassez nas quais tudo o
Em alguns países, a adoção de reformas orientadas para o que produziam era imediatamente tragado pelo público. Os
mercado, sem necessidade de uma mudança total da pro- gerentes, quase todos engenheiros de produção, eram julga-
priedade, poderia produzir melhorias, muito embora dos mais em função do volume produzido do que da satis-
possa ser difícil sustentá-las a longo prazo. Em outros, a fação dos clientes. O desempenho financeiro não tinha
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importância, porque os lucros e perdas eram redistribuídos adotaram programas complexos para a compenstção e
entre as empresas. Como não tinham de apresentar liquidação desses atrasos, mas o melhor é deixar que as for-
balanço, os gerentes combatiam as freqüentes faltas de insu- ças do mercado solucionem o problema (ver o Quadr: 2.7).
mos acumulando mão-de-obra e estoques. O plano fixava
as metas de produção, os insumos e os investimentos, A disciplina financeira estimula a reestruturação, seja qual
dando ênfase à indústria pesada, à energia e aos bens de for a forma de propriedade
capital, em prejuízo dos bens de consumo e serviços. A experiência da ECO e de outros países mostra que a

Durante certo tempo, a combinação de vultosos inves- maioria das empresas - públicas, privadas ou internediá-
timentos e compromisso ideológico forçou o crescimento rias, como as empresas "não-estatais", no caso da China
industrial em muitos países com economia de planeja- (ver o Quadro 3.4) - faz esforços para se reestruturar
mento centralizado. Todavia, já no final dos anos 50, tor- quando acabam os seus meios de resgate habituais e a con-
nou-se mais evidente o declínio da produtividade soviética corrência aumenta. Em todo o mundo, a redução de sub-
(ver a Figura 1 da Introdução). Também caiu a produtivi- sídios somada à abertura dos mercados sempre resu ta em
dade das empresas estatais da China; o crescimento do dispensa de trabalhadores, queda dos salários reais o i uma
produto nos anos 60 e 70 dependeu de enormes investi- combinação desses dois resultados. Por exemplo, entre
mentos. Muitos países - Hungria, Iugoslávia, Polônia e 1989 e 1993, as 150 ou 200 maiores empresas da Hun-
União Soviética, antigamente, e China e Vietnã, hoje em gria, Polônia e República Tcheca reduziram a sua força de
dia - procuraram melhorar o desempenho das empresas trabalho em 47%, 33% e 32%, respectivamente, face a
sem recorrer à privatização. Esse "socialismo reformista" uma queda média das suas vendas da ordem de 40-60%.
tinha por objetivo delegar o poder decisório às empresas e Além das demissões, os países com reformas mais avança-
criar incentivos para o incremento da eficiência técnica e das efetuaram grandes vendas de estoques e ativos exce-
financeira. As reformas freqüentemente resultaram em dentes. Por exemplo, os milhares de caminhões vendidos
melhorias temporárias da produtividade, mas, tanto na pelas empresas estatais formaram a base da grande frota
União Soviética como em todos os países da ECO, acaba- privada de transportes da Polônia. As empresas submeti-
ram ocorrendo retrocessos. Os funcionários chineses, con- das à disciplina financeira mostram também uma atitude
forme veremos mais adiante, tampouco estão satisfeitos mais agressiva na cobrança das contas, uma vinculação
com os resultados dos programas de reforma das empresas. mais estreita entre a rentabilidade e o investimento e uma
Seriam necessárias reformas mais profundas para aumen- reorientação de seus objetivos, substituindo as metas de
tar a concorrência, impor disciplina fiscal e abrir mercados produção pelo lucro. Pela primeira vez, a transição está
de capital - ou seja, imprimir uma reorientação funda- forçando os administradores a concentrar a sua atencão na
mental às empresas e seus sistemas de incentivos. Também comercialização e na qualidade dos produtos.
era necessária uma reforma profunda do setor agrícola, Assim, a introdução de ajustes por parte das em:resas
particularmente afetado por estruturas ineficientes e dependerá das políticas governamentais e, o que t mais
incentivos distorcidos. Contudo, a estrutura da agricul- importante, da credibilidade do empenho reformador do
tura e seus problemas nos países do leste asiático com eco- governo. Por exemplo, as enérgicas e idôneas estabiliza-
nomia de planejamento centralizado eram muito diferen- ções macroeconômicas efetuadas na Polônia e na Repú-
tes dos encontrados nos países da ECO e nos NEI, blica Tcheca estimularam o ajuste em muitas empresas.
conforme se irá ver mais adiante. Na Polônia, os subsídios às empresas e indivíduos caíram

Primeiro passo: imposição de disciplina financeira e de mais de 16% do PIB em 1986 para 5% em 1992. Os
concorrência gerentes poloneses entrevistados em 1990 estavam con-

vencidos de que, se suas empresas não se tornassem com-
Num processo de transição, a primeira coisa a fazer é passar petitivas, teriam de fechar; de fato, muitas empresas que
do regime de planejamento centralizado baseado nas trans- existiam na Polônia em 1989 haviam desaparecico no
ferências e subsídios a um sistema que dê margem ao risco, final de 1995. Os bancos ainda tinham carteiras de
garanta a disciplina financeira e crie fortes incentivos à empréstimos incobráveis volumosas e bastante concentra-
busca do lucro. Para isso, é preciso abrir os mercados à con- das, mas a limpeza começou em 1993, mediante uma
corrência e cortar drasticamente os subsídios públicos dire- combinação de liquidações de empresas, vendas de dívidas
tos. É preciso também eliminar outras duas formas de pro- e um novo processo de conciliação liderado pelos bancos
teção: o crédito bancário em condições especialmente (Quadro 3.1). Contudo, os impostos em atraso conti-
favoráveis e os atrasos nos pagamentos ao governo a título nuam sendo um problema. Na Polônia, como em outros
de impostos, tarifas aduaneiras e previdência social (ver o países, esse é o "subsídio" mais difícil de eliminar, devido
Capítulo 2). Os atrasos entre empresas são outra forma de em parte à deficiência das administrações tributárias (ver
financiamento em condições favoráveis. Alguns governos o Capítulo 7).
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Quadro 3.1 Estratégias inovadoras de reestruturação liderada pelos credores na Hungria e na Polônia

Quem deve reestruturar as empresas com problemas nos número suficiente. Ambas as modalidades baseiam-se na
países em transição? Nas economias de mercado conso- negociação descentralizada. Na Hungria, começa-se com
lidadas, os credores são agentes importantes da reestru- a apresentação do requerimento aos tribunais, mas estes
turação. Mas, para que desempenhem essa função, é têm pouca participação. Na Polônia, o processo ocorre
preciso haver incentivos financeiros, suficiente informa- fora dos tribunais, embora estes possam intervir na apro-
ção e amplos poderes jurídicos para a cobrança e a rees- vação dos acordos finais ou na tramitação de recursos.
truturação de dívidas e procedimentos de liquidação. As novas regras tiveram importantes repercussões

A Polônia e a Hungria estão reformando os seus em ambos os países. Na Hungria, os casos de concor-
setores bancários e aplicando programas de reestrutura- data foram resolvidos com surpreendente rapidez; em
ção liderados pelos credores a fim de acelerar a reforma 1992-93, foram processados mais de 90% dos pedidos
das empresas. Em 1993, a Polônia adotou um processo apresentados. Os casos de liquidação levam muito mais
de "conciliação" mediante o qual os bancos podem tempo e a maioria dos pedidos apresentados em 1992
negociar acordos de reestruturação da dívida com os e 1993 ainda está pendente. As empresas fortes têm
devedores problemáticos. A assinatura de um acordo mais probabilidade de efetuar com êxito o processo de
pelos credores de mais da metade do valor da dívida reorganização, enquanto é mais provável que as empre-
pendente de uma empresa é suficiente para obrigar sas fracas falhem na reorganização ou que requeiram a
todos os credores. Foram negociados mais de 400 acor- liquidação imediata. O mesmo ocorre na Polônia: as
dos desse, tipo, nos quais participaram os nove maiores empresas que iniciam procedimentos de conciliação
bancos <omerciais e as grandes empresas estatais. geralmente têm receita maior do que as que estão à

A Hungria seguiu um caminho um pouco dife- beira da falência ou liquidação. Outro aspecto impor-
rente. A sua lei de falência de 1992 obrigava a direção tante é que ambos os métodos estimularam o fortaleci-
das empresas com pagamentos em atrasos por mais de mento institucional dos bancos (particularmente os
90 dias a apresentar pedido de concordata preventiva departamentos de reestruturação da dívida) e o sistema
ou liquidação, Os gerentes que optavam pela primeira húngaro contribuiu para fortalecer a capacidade dos
conservavam seus empregos e tinham o direito de tribunais e a profissão de síndico-liquidador.
apresentar aos credores um plano de reorganização. Se Mas ainda há muita margem para melhoria. As defi-
estes não o aprovassem por unanimidade, a empresa ciências da legislação sobre garantias (ver o Capítulo
era liquidada. Em dois anos (1992-93), registraram-se 5), a falta de informação financeira (especialmente na
22.000 pedidos, 17.000 de liquidação e 5.000 de con- Hungria) e as sucessivas recapitalizações bancárias
cordata. A lei foi emendada no final de 1993, a fim de reduziram os incentivos para que os credores utilizem
eliminai a cláusula automática de 90 dias e reduzir a os novos procedimentos com o objetivo de impor dis-
exigência de aprovação dos credores a dois terços da ciplina financeira enérgica às empresas. Os planos de
dívida reclamada. reorganização que surgiram das reformas permitiram

Os dois procedimentos têm muito em comum. aliviar a carga do serviço da dívida, mas não impõem as
Ambos exigem que a administração da empresa pro- devidas restrições à reestruturação operacional, Trata-
ponha um plano de reorganização (que deve especificar se de um início promissor, mas algum tempo se passará
as condições financeiras e operacionais), que os credores até que os novos regimes estimulem a reestruturação
deverão negociar e votar; e o plano obriga mesmo os cre- promovida pelos credores na mesma medida em que
dores que não o aceitam, se os outros o aprovam em ocorreu nas economias de mercado consolidadas.

As reformas da Rússia, embora amplas, não tiveram o maneira um pouco diferente. O número de demissões ofi-
mesmo grau de coerência e credibilidade. O total de sub- ciais foi menor; os empregados continuam na folha e rece-
sídios federais às empresas (incluindo os créditos dirigi- bem benefícios, embora tenham aceitado grandes redu-
dos) baixou de 32% do PIB em 1992 para cerca de 6% em ções nas horas de trabalho e indenização em dinheiro e se
1994, mas os atrasos no pagamento de impostos e as isen- hajam transferido progressivamente para atividades infor-
ções fiscais ad hoc aumentaram significativamente. Além mais (ver o Capítulo 4).
disso, ampliaram-se os subsídios dos governos locais às Nas economias de planejamento centralizado do leste
empresas. As firmas russas começaram a introduzir ajustes, da Ásia, os governos adotaram uma estratégia diferente,
embora em menor grau que as da Europa Central e de mas ali também as reformiç foram por vezes radicais. Em
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1989, o Vietnã adotou medidas rápidas e ambiciosas de tantemente, porque tais firmas investem demasiado e têm
reforma das empresas estatais. O governo eliminou todos lucros muito pequenos. Enfrentam também enormes pro-
os subsídios orçamentários, reduziu em 5.000 o número blemas de excesso de empregados, sistemas de pens&es sem
de empresas (3.000 das quais se fundiram com outras fundos próprios e a obrigação de prestar serviços sociais
empresas estatais, enquanto 2.000 efetivamente fecharam que não estão em condições de custear. Quarer ta por
as portas) e permitiu que algumas ficassem expostas à con- cento das empresas estatais registraram perdas en 1995,
corrência do novo setor privado. Quase 900.000 trabalha- embora os juros dos empréstimos fossem muito inleriores
dores (um terço do total) foram despedidos sem promessa às taxas de inflação. Na medida em que resultaram de um
alguma de outro emprego no setor público. Em resposta a aumento da disciplina financeira, os prejuízos podem ser
essa cirurgia radical, a produção das empresas estatais cres- um sinal de progresso. Mas não se pode permitir que con-
ceu e a sua receita subiu de 6% para 11% do PIB em ape- tinuem indefinidamente; as empresas com perdas cons-
nas três anos. As empresas estatais - categoria que inclui tantes devem ser forçadas a se reestruturar ou fechar A fre-
operações conjuntas com sócios estrangeiros ou nacionais qüência com que o governo anunciou novos prograi nas de
do setor privado - geram atualmente cerca de metade da reforma das empresas estatais dá uma idéia da dific ildade
receita pública total. Os administradores e os trabalhado- real da tarefa. Nisso não há surpresa alguma; a expe -iência
res aceitaram essa rápida reforma por três motivos: as de economias tão diversas como as do Japão, Nova Zelân-
empresas retêm seus lucros, uma vez deduzidos os impos- dia, Paquistão e República da Coréia é rica em indicações
tos, e os distribuem na forma de bonificações e aumentos de que as empresas estatais podem realmente melhorar o
salariais; a maioria dos trabalhadores despedidos foi absor- seu desempenho, mas é difícil obter essa melhoria, i ainda
vida por um setor privado em rápido crescimento; e as mais difícil mantê-la.
empresas estatais nunca haviam proporcionado amplos Em resumo, uma das mais incisivas mensagens que se
benefícios sociais. Ao contrário do que ocorre na maioria desprendem do processo de transição até agora é que os
dos países da ECO e dos NEI, as empresas estatais vietna- governos que impõem disciplina financeira e fomentam a
mitas continuam se beneficiando de uma ampla variedade concorrência conseguem estimular a reestruturação das
de medidas protetoras (por exemplo, controles cambiais e empresas, não importa a quem pertençam. Contude, mui-
política agrária) que erguem obstáculos ao livre acesso e à tas empresas ficam emperradas nas etapas iniciais. Na sua
concorrência e impelem a produção para atividades com maioria, os ajustes implicaram redução - da produção, do
alto coeficiente de capital. emprego e dos ativos. Os administradores orientam-se

A China não tomou medidas igualmente espetaculares mais para a sobrevivência; como em outros países, o seu
para acabar com os subsídios às empresas estatais, mas as principal objetivo é manter o fluxo de caixa. Para passar
suas autoridades estão cada vez mais preocupadas com o dessa atitude defensiva a uma reestruturação mai pro-
desempenho deficiente dessas empresas em comparação funda, que inclua investimentos e estratégias com.rciais
com o setor não-estatal. As empresas públicas continuam inovadoras, será preciso mais tempo e, em muitos casos,
desempenhando um importante papel financeiro e econô- esclarecimento e redistribuição dos direitos de propriedade.
mico no país. Embora a sua participação na produção
industrial tenha diminuído consideravelmente desde o A intervenção governamental direta é tentadora
início dos anos 80, em 1994 elas ainda absorviam três mas arriscada
quartos dos investimentos e 70% do crédito bancário. Os Além de adotar políticas desrinadas a introduzir a conco-
esforços para melhorar o desempenho das empresas con- rrência e aumentar a disciplina financeira - ou, às vezes,

centraram-se no aperfeiçoamento da administração e da em lugar delas -, alguns governos de economias enr tran-
gestão empresarial mediante o emprego de gerentes con- sição intervêm diretamente para impor às empresai pro-
tratados, a introdução de novas normas contábeis, a dele- gramas específicos de reestruturação. O problema ião é,
gação das responsabilidades de supervisão às províncias, o neste caso, a prática quase universal da propriedade
arrendamento, a constituição de sociedades anônimas e a pública parcial ou total de certas empresas em setores de
venda de blocos minoritários de ações nas bolsas nacionais infra-estrutura com características de monopólio natural.
e estrangeiras. Centenas de empresas estatais pequenas e Em geral, as intervenções realizadas nesses setores pelos

pouco lucrativas foram fechadas ou fundiram-se com países em transição seguem de perto as efetuadas nos paí-
outras. Embora haja crescido a eficiência de algumas ses industrializados com economia de mercado, chegando
empresas estatais, a extensão dessa melhoria é objeto de mesmo a adiantar-se a eles em certos casos: a Estônia e a
vivos debates. O que não se discute é que as vantagens Hungria, por exemplo, procuraram aproveitar a nova
foram maiores no caso das empresas mais expostas à con- onda de oportunidades para a participação do setor pri-
corrência e aos incentivos do mercado. vado na prestação de serviços de infra-estrutura. O pro-

Em geral, porém, pode-se dizer que o número de blema são os casos em que o governo procura estender-se
empresas estatais não lucrativas na China aumentou cons- muito além do setor de infra-estrutura e passa a praticar a
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chamada política industrial, argumentando que a transi- liquidação. Os primeiros resultados dessas medidas não
ção justifica sua intervenção direta para dar às empresas foram promissores. As empresas reclusas tendiam a consi-
industriais públicas ou privadas tempo, proteção e recur- derar as suas unidades de isolamento mais como colônias
sos para se tornarem competitivas. de férias do que como prisões, pois recebiam não só pro-

Os partidários dessa linha alegam que, sem orientação teção em face dos credores mas também recursos extraor-
e ajuda do Estado, muitas empresas de grande potencial dinários para cobrir os custos salariais. Em processos de
naufragarão devido ao funcionamento imperfeito de mer- isolamento mais recentes, por exemplo, na Armênia, na
cados ainda não desenvolvidos, levando de roldão milha- ex-República Iugoslava da Macedônia, na Quirguízia e no
res de empregos. Em alguns casos, o objetivo explícito é Uzbequistão, procurou-se superar esses problemas assegu-
melhorar o desempenho sem modificar a propriedade rando às empresas encarceradas que o governo estava real-
estatal. No caso das empresas privadas (em geral privatiza- mente decidido a vendê-las ou fechá-las, e que não estava
das), o objetivo comum é selecionar companhias com boas usando esse procedimento simplesmente para adiar o
perspectivas e melhorar as suas possibilidades de sobrevi- acerto de contas. No caso da Quirguízia, por exemplo, das
vência. Entre as intervenções propostas encontram-se a 29 empresas entregues ao "organismo de reestruturação",
assistência técnica gratuita ou subvencionada para a prepa- num período de 24 meses, oito foram liquidadas (inclu-
ração de planos de atividades empresariais e projetos sive uma fábrica de máquinas agrícolas com 5.000 empre-
financiáveis pelos bancos, a formação de administradores, gados que o governo havia considerado estratégica), duas
os empréstimos com juros inferiores aos do mercado, a foram vendidas, outras seis estão à venda, onze estão sendo
remissão de dívidas e a proteção contra a concorrência das "enxugadas" na esperança de poder vendê-las e duas ainda
importações. A adoção de políticas semelhantes deu bons estão na etapa de diagnóstico. Até agora, a iniciativa cus-
resultados em vá-ios países asiáticos com economias de tou cerca de US$ 20 milhões, a metade dos quais se desti-
crescimento elevado, e é natural que as autoridades e os nou a pagamentos atrasados de energia e o resto a oferecer
observadores das economias em transição deprimidas indenizações a mais de 40.000 trabalhadores despedidos.
anseiem por medidas que possam trazer esperança. Mas os Os defensores desse procedimento alegam que tanto a
países que tiveram certo êxito com essa estratégia possuem informação fornecida pelos consultores externos como o
vantagens que faltam a alguns países da ECO e à maioria dinheiro para o pagamento das indenizações foram cru-
dos NEI: burocracias disciplinadas e bem preparadas, ciais para persuadir as autoridades do país a agir. Não obs-
políticas macroeconômicas estáveis e prudentes e longa tante, o fator decisivo é, como sempre, a disposição do
tradição de fomento das exportações e da competitividade governo de aceitar o doloroso fato de que a redução e o
internacional. Sem isso, uma política industrial interven- fechamento de empresas são inevitáveis (Quadro 3.2).
cionista corre o risco de continuar subsidiando as empre- Um estudo realizado em 1995 sobre as 400 a 500 em-
sas com influência política e de deixar à margem outras presas maiores da Bulgária, Polônia e Repúblicas Eslovaca
que teriam maior possibilidade de êxito. e Tcheca mostra o principal problema da intervenção

Para algumas empresas, o objetivo da intervenção governamental direta: a dificuldade de determinar as
governamental é reestruturar e aumentar o seu valor, a fim empresas viáveis tendo como critério o desempenho ante-
de elevar o seu preço de venda. Poucos discordariam da rior. As diferenças de desempenho das empresas nas eco-
afirmação de que nas economias em transição uma contri- nomias em transição são muito maiores do que nas econo-
buição legítima do Estado consiste em fracionar as gran- mias de mercado consolidadas; além disso, conforme se
des empresas estacais antes de vendê-las, ajudar empresas e indica no Capítulo 2, nem o desempenho anterior de uma
comunidades em questões relativas aos ativos "sociais" empresa nem a estrutura da sua dívida é um bom indica-
(escolas, postos de saúde, habitação e creches) e cobrir dor da sua viabilidade futura. Ainda mais que nos outros
parte das indenizações. Passar além disso, porém, prova- países, nas economias em transição é muito provável que
velmente constituirá desperdício, se não for mesmo con- os governos que procuram escolher as empresas vencedo-
traproducente. Os novos investimentos em ativos fixos ras se equivoquem.
num regime de propriedade pública quase nunca elevam o Em resumo, na maioria dos casos, o melhor será talvez
preço de venda em função do seu custo. Além disso, a evitar a intervenção governamental direta. As políticas
manutenção de subsídios diretos para cobrir os custos macroeconômicas rigorosas e sustentadas podem reduzir
salariais e o capital de giro obriga com o tempo a adotar consideravelmente os prejuízos das empresas sem intervir
um tratameinto mais doloroso e radical. de forma direta, porque forçam as firmas que sofrem pre-

Várias ec,onomias em transição adotaram o que se tem juízos a reduzir o seu tamanho e os trabalhadores despedi-
chamado de processos de isolamento para empresas em dos a buscar emprego nas novas empresas privadas. Na
dificuldade. Um grupo de empresas que funcionam mal é medida em que - por motivos políticos ou de outra
posto "na cadeia" e examinado, para determinar quais índole - os governos têm de oferecer subsídios, estes
delas poderiam ser competitivas e quais mereceriam uma terão de ser seletivos e transparentes. O importante é evitar
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Quadro 3.2 Reestruturação da produção de carvão na Ucrânia

Na Ucrânia, o setor do carvão, que emprega cerca de vas para as mais rentáveis, em vez de serem despedidos
800.000 pessoas, está numa situação de crise profunda. de uma mina e contratados em outra, e assim boa parte
A produção diminuiu em mais de 40% nos últimos da redução de pessoal correria por conta da eliminação
cinco anos. A produção média de um mineiro ucra- natural de cargos. Seria preciso contar com apoio orça-
niano é de 112 toneladas de carvão por ano, contra uma mentário para financiar os custos de fechamento, mas
média é 250 t na Rússia, 420 t na Polônia, 2.000 t no todos os investimentos seriam financiados com lucros
Reino Unido e 4.000 a 6.000 t nos Estados Unidos. não distribuídos e empréstimos bancários. Outro ele-
Nada menos que metade das 250 minas de carvão da mento do plano seria a venda dos ativos sociais. Alguns
Ucrânia terão de ser fechadas na próxima década para podem ser privatizados, mas outros teriam de ser con-
que o setor recupere sua competitividade. As empresas fiados aos municípios, que necessitariam de apoio para
do setor oferecem vários serviços sociais, como creches facilitar a transição quando os coeficientes de recupera-
e moradia. Também neste caso, há problemas de ção de custos se elevarem acima dos níveis atuais, infe-
excesso de pessoal: nos jardins-de-infância, por exem- riores a 20%.
plo, em geral há um empregado para cada três crianças. O fechamento das minas pode gerar uma significa-

Qualquer plano de reestruturação da produção de tiva poupança fiscal. Um programa de quatro anos
carvão deverá utilizar incentivos de mercado, minimi- necessitaria de US$ 250 milhões para apoiar os gover-
zar os custos sociais e ter um apoio fiscal bem definido. nos locais, US$ 150 milhões para indenizações, rea-
Uma das opções consiste em converter as minas estatais daptação e ajuda temporária e US$ 300 milhões para
(exceto as identificadas como antieconômicas) em despesas de fechamento e de proteção ambiental. Por
sociedades anônimas, como primeiro passo para a pri- outro lado, o fechamento de minas antieconômicas
vatização ou liquidação. As decisões relativas à redistri- pouparia US$ 200 milhões ao ano e os benefícios da
buição dos investimentos seriam adotadas não pelo reestruturação seriam ainda maiores se as minas resran-
governo, mas por administradores interessados na tes puderem investir seus lucros para aumentar a pro-
obtenção de lucro. As fusões resultantes facilitariam a dutividade. É mais barato fechar minas antieconômicas
transferência dos trabalhadores das minas improduti- do que cobrir seus prejuízos indefinidamente.

a impressão de que, de alguma forma, o desempenho per- renda por ele gerada e vendê-lo ou dele dispor de Adguma
sistentemente negativo se justifica por motivos sociais e outra forma. Nas economias de mercado, esses dire tos são
não tem conseqüências dolorosas. definidos na legislação, de forma geralmente deralhada

(ver o Capítulo 5). Os direitos de propriedade sobre um
Segundo passo: criação e distribuiçao de direitos de bmpdmsrdvdds preepo m iv

propredadebem podem ser divididos - por exemplo, uma viúva
pode ter direito à renda derivada das propriedades deixa-

Os direitos de propriedade são a alma da estrutura de das em herança aos seus filhos -, mas essa divisão tam-
incentivos da economia de mercado. Eles determinam bém está claramente especificada. Nas economias em tran-
quem arca com os riscos ou sai perdendo nas transações. sição, tais direitos não estão, a princípio, definidos nem
Assim fazendo, estimulam o investimento produtivo, atribuídos com clareza. Na verdade, essas distinções mui-
incentivam a fiscalização e o controle cuidadoso, promo- tas vezes não são sequer reconhecidas.
vem a dedicação ao trabalho e criam uma clientela para os Nas economias de mercado maduras, a distribuição
contratos com força jurídica. Em suma, os direitos de pro- dos direitos de propriedade entre a população e as formas
priedade bem especificados recompensam o esforço e o jurídicas através das quais são exercidos são relativamente
bom critério, contribuindo para o crescimento econômico estáveis, após séculos de evolução. Na maioria das econo-

e a criação de riqueza. Além disso, uma distribuição ampla mias em transição, a atribuição inicial dos direitos de pro-

dos direitos de propriedade pode impedir a concentração priedade é rápida, parcial e, em muitos casos, ineficiente.
excessiva de poder no sistema político e contribuir para a Por exemplo, muitos prédios e terrenos foram restituídos
estabilidade social. a proprietários de antes do regime comunista que não que-

rem nem podem cuidar deles. Assim também, na Rússia,
Que são os direitos de propriedade? a maioria das fazendas estatais foi privatizada mediante a

Entre os direitos de propriedade encontram-se os de usar sua conversão em grandes sociedades anônimas - muito
um bem, permitir ou não que outros o utilizem, receber a embora essa forma de propriedade não seja a mais efi-
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ciente para a agricultura. Assim, para conferir plena efeti- adiante, examinaremos os efeitos prováveis das diversas
vidade aos direitos de propriedade, é fundamental que eles modalidades de privatização e da identidade dos novos
sejam alienáveis e possam evoluir livremente. proprietários.

O processo de privatização foi mais lento na Polônia do
A privatização é necessária? que em outros países em transição. Segundo alguns, o cres-
Importa se a propriedade é pública, privada ou mista? A cimento médio anual de 6% registrado desde 1994 mostra
primeira coisa é saber se a privatização melhora ou não o que não é necessário privatizar, mas essa avaliação é incom-
desempenho. Vários estudos (principalmente dos anos pleta. O que o caso da Polônia demonstra é, antes, a
80), comparando empresas públicas e privadas dos países importância de três fatores: adoção de reformas macroeco-
industrializados com economia de mercado, chegaram à nômicas decididas, que imponham disciplina financeira às
conclusão geral, mas não uniforme, de que as empresas empresas; surgimento de grande número de empresas pri-
privadas têm maior produtividade e melhor desempenho vadas; e as expectativas dos administradores acerca da pos-
do que as públicas. Análises mais recentes sobre o desem- sível privatização das suas empresas. Na sua maior parte, o
penho antes e depois da privatização, em países industria- crescimento da Polônia foi impulsionado pela expansão do
lizados e em desenvolvimento, chegam a conclusões mais setor privado, e não pelo bom funcionamento das empre-
firmes em favor da propriedade privada. Por exemplo, sas estatais. Além disso, a mudança que ocorreu em algu-
uma análise de 61 empresas privatizadas em 18 países (seis mas dessas empresas no início desta década foi estimulada
em desenvolvimento e doze industrializados) mostrou que em parte pela percepção de que a privatização estava por
em pelo menos dois terços dos casos a rentabilidade, as chegar. A experiência da Nova Zelândia (Quadro 3.3)
vendas, a ,ficiêrcia operacional e os investimentos de aplica-se às economias em transição: um país decidido a
capital aurentarim com a privatização - tudo isso, sur- impor às empresas um orçamento rígido e a expô-las à
preendentemente, sem indícios de diminuição dos níveis concorrência pode esperar que o desempenho de algumas
de emprego. Não há dúvida de, que nas economias de delas melhore sem necessidade de mudarem de donos.
mercado consolidadas e nos países em desenvolvimento de Mas as vantagens derivadas das restrições orçamentárias
renda média a alta, a propriedade privada é um fator serão maiores e mais duradouras se essas reformas forem
importante do desempenho econômico. acompanhadas pela mudança de propriedade.

Dado que na ECO e nos NEI a maioria das privatiza- O programa atual da China não inclui a privatização
ções é muito recente, só agora estão começando a se mani- oficial e generalizada da participação majoritária do
festar opiniões sobre o seu impacto. Os primeiros indícios Estado nas grandes empresas. Não obstante, grande par-
são alentadores em muitos casos, mas não tanto em cela da economia chinesa deixou de ser estatal, transfe-
outros. Num estudo recente sobre empresas húngaras, rindo-se em parte a mãos particulares ou, na maioria dos
constatou-se que as novas empresas privadas da amostra casos, a formas intermediárias de propriedade. O setor
ajustavam a sua força de trabalho às variações da demanda não-estatal chinês cresceu mais velozmente que o das
mais rapidimente do que as estatais. No início, as empre- empresas estatais, apesar da estrutura imprecisa dos direi-
sas privatiz,das se pareciam com as estatais, mas, ao cabo tos de propriedade, situação totalmente alheia às tradições
de um ou cois anos, o seu comportamento assemelhava-se jurídicas ocidentais. Por que essa diferença de resultados?
mais ao das novas empresas privadas. Estudos realizados O Quadro 3.4 oferece uma resposta.
na Polônia em 1993 e na Rússia em 1994 concordam em A propriedade é importante. Mas a necessidade de pri-
que as novas empresas privadas se comportam de maneira vatizar não tem a mesma urgência em todas as circunstân-
diferente (ias estatais, mostrando maior dinamismo e cias. Uma privatização mais lenta é viável (embora não
gerando maiores lucros. No estudo da Polônia (e em outro necessariamente melhor) se o governo ou os próprios tra-
semelhante realizado na Eslovênia), as empresas privatiza- balhadores tiverem força suficiente para manter o controle
das também tiveram um desempenho melhor que o das das empresas e evitar que os administradores se apropriem
estatais, embora isso possa refletir o fato de terem sido pri- dos ativos e se a poupança e o crescimento do setor não-
vatizadas primeiro as empresas estatais mais eficientes. estatal forem elevados. Quando, porém, os governos são

Os resultados de outras pesquisas corroboram os efei- fracos e os gerentes das empresas são fortes, ou quando as
tos positivos da privatização, mas indicam que estes necessidades da reestruturação se agigantam face à escassa
variam segundo o tipo de propriedade privada. Na Rússia disponibilidade de fundos, a privatização torna-se urgente.
e na Ucrânia, os proprietários que haviam comprado seus Nessas circunstâncias, a alternativa mais provável e menos
pequenos negócios em leilões públicos investiram mais e aconselhável é, de fato, a privatização "espontânea", em
conseguiram melhores resultados do que os empregados que os administradores compram os ativos a baixo preço
que adquiriram suas empresas quase de graça (mas mesmo ou deles se apoderam, muitas vezes com a conivência da
estas tiveram melhor desempenho que as estatais). Mais elite política. O que ocorreu em muitos países antes de se
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Quadro 3.3 Consolidação das vantagens da reforma empresarial na Nova Zelândia

Em 1986, o governo da Nova Zelândia deu início a Os resultados foram extraordinários. Quatro anos
uma grande reforma das empresas públicas, que se depois, os lucros e a produção por trabalhador aumen-
caracterizavam pela pouca eficiência. Como objetivo taram em 10 das 11 empresas examinadas. Todavia,
principal, fixou-se a rentabilidade comercial; qualquer governos sucessivos privatizaram várias dessas empresas
outra meta social tinha de ser aprovada pelo Parla- e consideraram a possibilidade de privatizar outras. Por
mento e financiada pelo orçamento público. As empre- que essa atitude, se as empresas estatais estavam dando
sas estatais foram postas na mesma situação jurídica das bons resultados?
empresas privadas, expostas à concorrência e forçadas a Eles assim agiram porque se deram conta da enorme
buscar financiamento em condições comerciais nos dificuldade de sustentar as reformas a longo prazo. Em
mercados de capital, sem garantias públicas. A proprie- épocas de crise, os governos admitem a prioridade dos
dade das empresas passou dos ministérios setoriais ao objetivos comerciais, adotam orçamentos mais rigoro-
novo Ministério das Empresas Estatais e ao Tesouro, sos e dão autonomia aos administradores. Mas, à
que nomeavam a diretoria de cada empresa, composta medida que a crise é superada, ou quando há um
quase exclusivamente de representantes do setor pri- motivo político importante, o interesse pela autonomia
vado. Por sua vez, as diretorias nomeavam os adminis- empresarial desaparece. Por exemplo, pressionou-se o
tradores das empresas e fixavam e controlavam os obje- serviço de correio a reabrir pequenas agências rurais e a
tivos anuais, recompensando os gerentes que os companhia de eletricidade a comprar carvão nacional,
atingiam e punindo, possivelmente até com demissão, apesar de ser mais caro. Tanto no âmbito empresarial
os que falhavam. Quando os proprietários governa- como no governo, muitos chegaram à conclusão de que
mentais não estavam satisfeitos, eles podiam despedir a privatização era necessária, não para melhorar o fun-
os diretores - e efetivamente o fizeram. cionamento das empresas a curto prazo, mas para garan-

tir os resultados obtidos com as reformas anteriores.

formalizar o processo de privatização (como na Hungria e empresas. Os administradores canalizaram os ativos e flu-
na Rússia em 1988-91), em vários dos que aceitaram a xos de fundos empresariais em seu próprio benefício, dei-
privatização em teoria mas não a aplicaram na prática xando ao Estado pouco mais do que obrigações. Os pre-
(Bielo-Rússia, Bulgária e Ucrânia) e, em certo grau, nas juízos das empresas estatais búlgaras, que corresponderam
economias em transição do leste da Ásia que se furtaram à em média a mais de 12% do PIB entre 1992 e 1994,
privatização oficial foi que, por um ou outro procedi- foram cobertos por empréstimos de um sistema bancário
mento, os ativos ou fluxos de receita escaparam das mãos cada vez mais insolvente. Observadores búlgaros chega-
do Estado e passaram ao controle privado, quando não à ram à conclusão de que "a indefinição dos direitos de pro-
propriedade privada direta. Essas transferências muitas priedade está deixando de ser um problema jurídico para
vezes são ilegais e provocam indignação. De fato, em cer- converter-se num grave problema macroeconômico".
tos casos, a privatização demorou não tanto pela ideologia Privatização de grandes empresas
política ou pela incerteza quanto ao melhor procedimento
mas pelo fato de que a continuação da propriedade estatal A privatização das médias e grandes empresas rev:lou-se
mantém a ambigüidade dos direitos, o que permite o des- muito mais difícil do que se pensava inicialmeinte. As
vio de lucros, a sonegação fiscal e o saque de ativos, prin- autoridades têm que ponderar objetivos complexos e mui-
cipalmente em benefício dos administradores. tas vezes opostos, satisfazer inúmeras partes interessadas e

O caso da Bulgária é um bom exemplo. Um governo enfrentar os problemas administrativos resultantes da pri-

de coalizão adotou desde cedo medidas amplas de libera- vatização de milhares de empresas, num período relativa-
lização e aplicou decididamente um programa de estabili- mente curto e sem mercados de capital amadurecidos. Há

zação. Previa-se um processo rápido de privatização. Mas, várias maneiras de enfocar a privatização, das ingentes ten-

com a mudança de governo em 1991, enfraqueceu-se o tativas para vender a proprietários estratégicos à compra
impulso para a reforma e a adoção do programa de priva- pelo pessoal da própria empresa ou aos programas inova-

tização ficou bloqueada até meados de 1995. Nesses qua- dores de privatização mediante cupons, que supõem a
tro anos, o Estado perdeu grande parte da sua capacidade criação de novos intermediários financeiros, grandes e
de controlar o funcionamento e a administração das poderosos. Freqüentemente, esses esforços são comple-
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Quadro 3.4 As empresas municipais rurais da China

A China desenvolveu várias formas intermediárias de estável e, em particular, o governo local e os adminis-
empresas industriais, que não são de propriedade esta- tradores das EMR. Os estudos realizados demons-
tal no sentido clássico nem de propriedade privada no tram a enorme importância desses lucros para os
sentido capitalista. Uma modalidade importante são as orçamentos locais e a estreita relação entre o desem-
empresas municipais rurais (EMR), que pertencem aos penho econômico da localidade e a categoria, renda e
governos locais e aos cidadãos e produzem principal- perspectivas profissionais de seus funcionários.
mente bens de consumo para o mercado interno e para a Descentralização e disciplina financeira. A descentra-
exportação. Há dois tipos de EMR. O primeiro, que lização fiscal implantada em 1994 permitiu que os
é de propriedade do governo local, atua como uma governos municipais retivessem as receitas de origem
holding, que reinveste seus lucros em novas atividades e local, criando fortes incentivos para o desenvolvi-
na infra-estrutura local. O segundo, mais recente, mento das indústrias locais. Com esse sistema, uma
aproxima-se muito mais de uma empresa privada, pois EMR ineficiente converte-se num encargo insupor-
geralmente é controlada por um indivíduo, quando tável para um orçamento local limitado. No final, as
não pertence oficialmente a ele. Entretanto, também as que registram perdas contínuas têm que encerrar as
empresas desse segundo tipo mantêm estreitos vínculos atividades e a sua força de trabalho é transferida a
fiscais com o governo local. atividades mais rentáveis.

O crescimento e o desempenho das EMR têm sido o Concorrência. Os estudos indicam também que, entre
extraordirários. A sua participação no PIB passou de as comunidades que têm esse tipo de empresa, existe
13% em :985 para 31% em 1994 e sua produção cres- uma forte concorrência pelos investimentos (inclu-
ceu 25% ao ano desde meados da década de 80. As sive estrangeiros). O êxito nessa área depende da boa
EMR representam atualmente um terço do cresci- reputação e da situação econômica da localidade.
mento industrial da China. A proporção não-estatal da E Oportunidades de mercado e poupança rural. O
produção industrial subiu de 22% em 1978 para 66% viés que existia contra a indústria leve e os serviços
em 1995. As EMR criaram 95 milhões de empregos criou imensas oportunidades de mercado, fortaleci-
nos últimos 15 anos. A relação capital-trabalho na das pelo alto nível de demanda e poupança rural
indústria coletiva corresponde apenas a 25% do nível decorrente das reformas da agricultura em 1978 e
registrado no setor estatal, mas a produtividade da das limitadas possibilidades de emigrar das zonas
mão-de-obra (produção per capita) equivale a quase rurais.
80% do nível das empresas estatais e está aumentando E Vínculos com o setor das empresas estatais. O grande
a uma taxa de mais de 10% ao ano. A produtividade setor industrial constitui uma fonte natural de
total dos fatores nas EMR é maior do que a do setor demanda, tecnologia e matérias-primas para várias
estatal e cresce 5% ao ano, ou seja, mais que o dobro EMR. Para outras, o investimento proveniente de
do crescimento das empresas estatais. Hong Kong e Taiwan (China) desempenha o

Vários fatores explicam esse crescimento e eficiência mesmo papel.
notáveis.

As EMR continuarão crescendo, mas terão que evo-
o Parentesco e direitos de propriedade implícitos. Os for- luir. Na medida em que sua demanda de financia-

tes vínculos de parentesco existentes entre os habitan- mento crescer e se estender além da sua comunidade, e
tes das zonas rurais da China fomentam um conforme aumente a mobilidade da população, os
sentido amplo de responsabilidade entre os empresá- direitos de propriedade limitados e implícitos terão que
rios. C fato de compartilhar direitos de propriedade se tornar mais bem definidos e mais fáceis de transferir.
implíc.tos e mal definidos permite uma distribuição O fenômeno das EMR tem aspectos que são específi-
produtiva dos riscos e recompensas entre empresários cos da China, mas a sua experiência representa uma
e govei nos locais. Todavia, os incentivos oferecidos às lição que pode ser muito útil para outras economias em
EMR se parecem mais com os das empresas privadas, transição: a importância do livre acesso, da concorrên-
no sentido de que os lucros residuais beneficiam um cia, das restrições orçamentárias e dos incentivos fiscais
grupo pequeno: uma comunidade tradicionalmente para os governos locais.
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mentados por extensos programas de restituição de bens A Tabela 3.1 oferece uma visão parcial das vintagens
aos proprietários anteriores e por programas menores de comparativas. Em todas as economias em transiçáo, outro
conversão da dívida em patrimônio ou de oferta pública objetivo essencial é o fortalecimento institucional a longo
de ações nas recém-criadas bolsas de valores. prazo. A privatização pode estimular a criação de institui-

Cada maneira de encarar a privatização supõe soluções ções de mercado fundamentais, como os merc ados de
de compromisso entre diferentes metas (Tabela 3.1). Nor- capital, os sistemas jurídicos e as profissões relacionadas
malmente, os países que empreendem um processo de pri- com a atividade empresarial. Pelos mesmos moti, os, cada
vatização querem muitas coisas: aumentar a eficiência no mecanismo de privatização desencadeia um complexo
uso dos ativos melhorando a gestão empresarial; despoliti- processo de reformas institucionais e mudança da proprie-
zar as empresas eliminando os vínculos entre o Estado e os dade, cujos resultados a longo prazo podem diferir bas-
setores produtivos; atuar rapidamente para criar proprietá- tante do que ocorre a curto prazo. É possível, p,r exem-
rios que apóiem futuras reformas; ampliar o acesso das plo, que as privatizações maciças não produzam de início
empresas ao capital e aos conhecimentos especializados; os melhores proprietários, mas podem depois levir a uma
aumentar a receita pública; e assegurar uma distribuição gestão empresarial melhor se fomentarem a criação de
eqüitativa dos benefícios. Face a essa variedade, os países mercados de capital (com a subseqüente reorganização da
têm prioridades diferentes e alguns querem ir mais propriedade) e de instituições intermediárias de controle
depressa que outros. Para a Hungria, com a sua volumosa da economia em geral.
dívida externa, a receita tributária sempre foi crucial; nos Que é uma gestão empresarial eficaz? Um dos funda-
casos da República Tcheca e da Romênia, nem tanto. Para mentos econômicos da privatização é o desejo de criar
os reformadores russos, o mais importante era a rapidez da proprietários interessados em usar os recursos com eficiên-
ruptura com o passado, enquanto os poloneses preferiram cia. Todavia, a mudança de propriedade não modifica o
proceder com mais cautela e organizaram amplos debates comportamento dos administradores se os novos proprie-
sobre a questão da eqüidade. Os tchecos sempre insistiram tários carecem do poder, dos incentivos e da capacidade
na função despolitizadora da privatização, enquanto o necessária para supervisá-los e fazer com que atuem em
programa de privatizações da Estônia buscou proprietários defesa dos interesses da empresa. Além disso, os proprietá-
"reais", capazes de infundir capital novo e capacidade rios precisam ter o poder de substituir os administradores,
administrativa. já que muitas vezes será necessária uma reformulação da

Tabela 3.1 Diversas estratégias de privatização de empresas grandes

Objetivo

Administração Maior acesso Aumento da
mais eficiente Rapidez e a capital e receita do Mais

método das empresas viabilidade know-how governo eqüidade

Venda externa -

Compra pelos empregados - -.-.-

Distribuição eqüitativa
de cupons e n a

Privatização espontânea-
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alta administração para promover uma reestruturação pro- supunha, seriam uma boa fonte de receita e colocariam as
funda. Nas pequenas empresas, a gestão empresarial é empresas em mãos de proprietários "autênticos", com
clara e simples: geralmente os administradores são os pró- conhecimentos e incentivos para administrá-las eficiente-
prios donos. É nas grandes empresas que a separação entre mente e o capital necessário para reestruturá-las.
propriedade e administração cria a necessidade de meca- As vendas a pessoas alheias à empresa corresponderam
nismos de controle. Uma forma de supervisão é a supervi- em grande medida às esperanças depositadas na sua capa-
são direta da atuação dos administradores da empresa cidade de melhorar o rendimento. Mas acabaram sendo
pelos próprios acionistas. Outra é vender ações quando os um método caro e lento, muito mais difícil de concretizar
resultados não são bons e deixar que a queda das cotações do que fora previsto e, sobretudo, aplicado em pequeno
discipline os gerentes. Nas etapas iniciais da transição, é número de casos. Um dos motivos foi a limitada disponi-
provável que o controle direto tenha importância especial, bilidade de capital nacional, juntamente com as tensões
uma vez que os mercados de capital e de administradores políticas que podem acompanhar uma grande dependên-
não estão suficientemente desenvolvidos para exercer uma cia do capital estrangeiro. Mesmo nos países onde o capi-
pressão competitiva sobre os gerentes. tal nacional era suficiente, os administradores e outros

A viabilidade política é condição sine qua non de qual- empregados conseguiram bloquear as vendas. Em termos
quer programa de privatização. Existe uma tensão pro- mais gerais, o processo demorou devido à imensidão da
funda entre a necessidade de recompensar as partes inte- tarefa de avaliar e negociar as operações uma por uma e
ressadas - idministradores, trabalhadores, funcionários depois estabelecer os mecanismos de acompanhamento
dos antigos :ninisiérios - e o desejo de bons resultados para assegurar que os compradores cumprissem as condi-
econômicos que contribuam para a reestruturação da eco- ções contratuais. Na Alemanha, por exemplo, foram
nomia e o lortalecimento institucional e confirmem os impugnados mais de 20% dos milhares de contratos de
benefícios d reforma perante a opinião pública. Essa con- privatização assinados pela Treuhandanstalt (o órgão
corrência em re as partes interessadas influiu na elaboração encarregado da privatização).
da maioria dos programas de privatização. A antiga Tche- Uma tarefa especialmente complicada é a avaliação da
coslováquia e a ex-Alemanha Oriental, com as suas estru- empresa a ser vendida. Trata-se somente em parte de um
turas de poder centralizadas e a sua grande capacidade problema de contabilidade inadequada. A turbulência
administrativa, puderam formular e aplicar programas de econômica e política muitas vezes impede que se estime o
privatização. Já a Eslovênia, a Polônia e a Rússia, com um possível valor de uma empresa. Outra questão espinhosa é
poder político mais descentralizado, fortes organizações a avaliação e atribuição de responsabilidades pelos danos
trabalhistas (na Es[ovênia e na Polônia) e administradores ambientais produzidos no passado (Quadro 3.5). É possí-
influentes (ia Rússia), não tiveram essa opção. Mas vel que os governos empenhados em fixar preços mínimos
dobrar-se aos interesses das partes interessadas é arriscado elevados não encontrem compradores (como ocorreu na
e muitas vezes contraria os objetivos econômicos e políti- Hungria e, mais recentemente, na Ucrânia). Uma última
cos a longo prazo. É possível que as empresas recente- desvantagem do método de venda é que dá a impressão de
mente privarizadas não consigam reestruturar-se devido a falta de eqüidade. Muitas vezes, o cidadão comum não
uma gestão inadequada. Uma privatização mal adminis- pode participar e considera que o processo é arbitrário e
trada, mesmo que aumente a receita ou melhore o desem- obscuro, quando não corrupto.
penho a curto prazo, pode ser acusada de corrupção ou de Esses obstáculos têm sido ainda maiores do que se pre-
falta de eqüidade, ou de concentrar o poder econômico ou via. A Treuhandanstalt da Alemanha conseguiu privatizar
político nas mãos de uma elite nacional ou de investidores (ou liquidar) com relativa rapidez 8.500 empresas estatais,
estrangeiros, em vez de contribuir para a ampliação de mas a um custo enorme em termos de pessoal capacitado
uma classe média independente e descentralizada. A e subsídios explícitos ou implícitos aos compradores.
Tabela 3.2 apresenta os diversos métodos adotados pelos Entre as outras economias em transição, somente a Hun-
países e os resultados obtidos. gria e a Estônia privatizaram uma proporção significativa

de empresas mediante vendas diretas. Nenhum outro país
Venda a pessoas alheias à empresa se aproximou sequer desses resultados. Na Polônia, a
No início da transição, a maioria dos países da ECO tinha capacidade dos trabalhadores de bloquear a privatização
a esperança de privatizar vendendo as empresas estatais prejudicou o avanço: em cinco anos de esforços de vários
uma a uma, como entidades em plena atividade. Esse era administradores, registraram-se apenas 200 vendas. A
o modelo mais conhecido, aplicado com êxito em econo- conclusão é que, embora sejam um elemento útil do pro-
mias de mercado consolidadas, como o Reino Unido, e cesso de privatização, as vendas não podem, na maioria
em países em desenvolvimento de renda média, como o dos casos, ser o único método, nem mesmo o principal.
Chile. Foram também freqüentes as vendas a investidores Outro procedimento para venda de empresas a pessoas
externos "estratégicos" ou "primários", que, segundo se alheias consiste em emitir ações nas bolsas públicas de
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Tabela 3.2 Métodos de privatização de empresas médias e grandes em sete economias em transição
(percentagens do total)

Venda a Ainda
propretáros Compra pelos Distribuição nas mãos

País externos empregados de cupons Restituição Outrosa do Estado

Estõniab
Pelo número 30 o o 2 4
Pelo valor [601 12 3 10 o 15

Hungria
Pelo número 7 o o 33 22
Pelo valor [40 2 o 4 12 42

Lituânia
Pelo número <1 5 o o 25
Pelo valor <1 5 60 0 o 35

Mongólia
Pelo número O O O O 30
Pelo valor o o [55 o o 45

Polônia
Pelo número 3 14 6 o 23 54

República Tcheca
Pelo númeroe 32 o 22d 28 10
Pelo valor® 5 o 50 2 3 40

Rússiad
Pelo número o 11 o o 34

Nota : Os números enquadrados mostram o método dominante em cada país, Os dados referem-se ao fim de 1995.
a. Inclui transferências a municípios ou organizações de seguro social, troca de dívida por ações e vendas por insolvência.
b. Não inclui algumas empresas de infra-estrutura. Todas as compras pelos empregados foram feitas mediante licitações abertas. Em 13
casos, os cidadãos podiam trocar os cupons por ações minoritárias de empresas vendidas a um investidor importante.
c. Número de empresas privatizadas como percentagem de todas as antigas empresas estatais. Inclui partes de empresas reestruturadas
antes da privatização.
d. Inclui vendas de ativos a dinheiro efetuadas como parte do programa de distribuição de cupons até junho de 1994.
e. Valor das empresas privatizadas como parcela do valor de todas as empresas estatais. Não há dados sobre a Polônia e a Rússia.
Fontes: Gray, documento básico; dados do Banco Mundial.

Quadro 3.5 As responsabilidades ambientais são um obstáculo à privatização?

Os possíveis investidores numa fábrica de uma econo- tinham podido avaliar essas responsabilidades adequa-
mia em transição exigem um acordo no qual sejam damente por falta de tempo ou de informação ou por-
especificadas claramente as responsabilidades pelos que os organismos fiscalizadores tornaram-se mais
danos causados ao meio ambiente pela empresa. Sem rigorosos. Com freqüência, o resultado é um período
esse acordo, supõe-se que, em algum momento futuro, prolongado de conflito. No caso tcheco, é cada vez
as autoridades encarregadas da proteção ambiental mais evidente que as rigorosas transferências de respon-
obrigarão a companhia a pagar multas altas a título de sabilidades às empresas, que eram a norma nas etapas
descontaminação. Entre os procedimentos de venda da iniciais da privatização mediante cupons, não vão per-
Treuhandanstalt, encontra-se uma avaliação das res- durar. Iniciaram-se negociações em busca de maneiras
ponsabilidades ambientais, seguida de um acordo sobre de dividir os custos de despoluição entre o Estado e os
medidas corretivas, cujo custo é considerado ao ser novos proprietários. Outro procedimento é que o
fixado o preço de venda final. Outros países não têm Estado continue assumindo uma parte ou a totalidade
conhecimentos especializados ou recursos financeiros das responsabilidades ambientais, estabelecidas
para imitar o modelo alemão, nem interesse em tentar. mediante avaliação efetuada antes da venda. Todavia,
Em geral, as responsabilidades ambientais são ignora- um acordo desse tipo não tem muito peso, porque
das. Uma solução é transferi-las junto com a empresa, nada impede que o governo mude de opinião. Para que
princípio em que se baseia a legislação polonesa e esses acordos tenham mais validade, pode-se estabele-
tcheca. Mas após a venda, os novos proprietários cer um fundo especial de descontaminação, mediante o
podem alegar, muitas vezes com razão, que antes não qual o governo cumpriria seu compromisso.



.. . ...... 5 9

valores. O caráter incipiente dessas instituições nas econo- capital novo à empresa, mas podem dissuadir investidores
mias em transição, contudo, limita as suas possibilidades que estariam em condições de fazê-lo. Os administradores
de aplicação (ver o Capítulo 6). Ademais, esse método só ou empregados podem simplesmente impedir a compra de
dá resultado no caso de empresas com boas perspectivas ações por pessoas alheias; ou estas podem relutar em inves-
financeiras e sólida reputação. Mesmo a Polônia, o país tir em empresas que têm uma parte importante da proprie-
que teve mais êxito com essa modalidade, privatizou com dade (adquirida por meios legais ou ilegais) em mãos dos
ela menos de 30 empresas. A Hungria não teve melhor próprios funcionários, devido à possibilidade de conflitos
êxito. Evidentemente, as ofertas públicas iniciais de ações de interesses entre uns e outros proprietários. Por exemplo,
não são a resposta à necessidade de privatização rápida e os acionistas internos podem votar para aumentar os seus
em grande escala, embora possam contribuir marginal- próprios salários, mesmo que isso signifique redução do
mente para o desenvolvimento dos mercados de capital e lucro e do valor das ações. O resultado é que essas opera-
de ações. ções de compra podem consolidar os administradores e

empregados em suas funções e impedir novas reformas.
Compra da empresa pelos gerentes e empregados Apesar do uso de cupons, o programa de privatizações
A compra da empresa pelos gerentes e empregados consti- maciças da Rússia no período 1992-94 foi, essencial-
tui uma alternativa amplamente utilizada, sobretudo na mente, um programa de compras por parte de administra-
Croácia, Eslovênia, Polônia e Romênia. Na Lituânia e na dores e empregados, devido ao tratamento preferencial
Mongólia, muitas das operações incluídas nos programas que recebiam. Eles tinham a opção de receber uma mino-
de cupons se converteram em compras por parte de geren- ria de ações sem custo algum ou de comprar um pacote
tes e empregados, já que estes e suas famílias usaram os majoritário com grande desconto. Quase 70% escolheram
cupons e diriheiro para comprar participações considerá- a segunda opção. Essas transferências foram realizadas em
veis em suas próprias empresas. Além disso, em vários dos "subscrições fechadas", antes dos leilões abertos de
programas baseados na distribuição de cupons, como os cupons, nos quais era permitido que os administradores e
da Geórgia ( da Rússia, deu-se preferência tão grande ao empregados usassem seus cupons para aumentar a sua par-
pessoal da p:ópria empresa que, na maioria dos casos, as ticipação. No final, os "de casa" haviam adquirido cerca
empresas privatizadas inicialmente se tornaram proprie- de dois terços das ações das 15.000 empresas privatizadas.
dade dos próprios gerentes e empregados. As pessoas alheias às empresas obtiveram entre 20% e

Essas coripras são operações relativamente rápidas e 30% (cerca de 10% a 15% dos quais foram destinados a
fáceis, do ponto de vista tanto político como técnico. Em fundos de investimento e a investidores individuais) e o
tese, podem lavorecer uma gestão melhor se os comprado- resto ficou nas mãos do governo.
res internos tiverem acesso mais fácil à informação neces- Em muitos aspectos, a privatização maciça realizada na
sária para supervisar os administradores. Por exemplo, na Rússia foi um grande feito, principalmente se levarmos em
Eslovênia, nas etapas iniciais da privatização, os próprios conta a difícil situação política e econômica que as autori-
funcionários adquiriram voluntariamente uma série de dades enfrentavam no início dos anos 90. Não obstante,
empresas produtivas, que em geral continuaram funcio- esse programa é um bom exemplo dos inconvenientes das
nando eficientemente. compras por parte de administradores e empregados e, em

Contudo, são muitos os riscos e desvantagens, princi- termos mais gerais, das graves tensões entre a viabilidade
palmente dos programas de compras em grande escala política e a conveniência econômica. As amplas preferên-
pelos empregados, que incluem muitas empresas pouco cias concedidas a administradores e empregados para
lucrativas e necessitadas de reestruturação. A primeira des- obter o seu apoio e a incapacidade de incorporar procedi-
vantagem é a distribuição desigual dos lucros: os emprega- mentos de defesa dos direitos dos acionistas minoritários e
dos das boas empresas obtêm ativos valiosos, enquanto os fomentar o mercado secundário estão agora cobrando um
de empresas deficitárias obtêm ativos de pouco ou nenhum preço alto. Os administradores controlam as empresas
valor. A segunda e que os governos geralmente vendem as com pouca ou nenhuma influência dos empregados acio-
empresas a preço baixo aos empregados, gerando pouca nistas. Alguns tentam, às vezes por meios ilegais, coibir a
receita. Ainda mais importante é o fato de que as compras venda de ações pelos empregados a pessoas alheias à
por parte de gerentes e empregados podem enfraquecer a empresa. Outros tentam medidas ainda menos transpa-
gestão empresarial, particularmente nas economias em rentes para bloquear a participação de empregados ou de
transição, nas quais o controle dos administradores é pessoas alheias, ou para transferir ativos ou lucros a outras
menos desenvolvido do que nas economias de mercado empresas por eles controladas. Tendo em vista a deficiên-
avançadas, e não se pode contar com os mercados de pro- cia das leis e instituições, a escassez de informações e, em
dutos e capitais para impor disciplina. Em geral, os com- alguns casos, a debilidade das pressões competitivas (de-
pradores imternos não proporcionam know-how nem vido em parte à estabilização macroeconômica incompleta
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anterior a 1995), havia pouco ou nenhum controle empregados. Em 1994-95, introduziu um prog-ama de
externo para impedir esses comportamentos. O problema privatização mediante cupons, mas até agora não conse-
é tanto de eficiência como de transparência; até agora, é guiu implantá-lo com eficácia. As reformas macroeconô-
difícil distinguir entre o comportamento das empresas micas foram mais lentas que na Rússia e algumas empre-
russas privatizadas e o das empresas estatais. sas ainda têm acesso fácil a subsídios estatais. Uni estudo

Esse tipo de propriedade interna não tem sido estável recente das empresas privatizadas nos dois países indica
nessa mesma escala em nenhuma outra parte do mundo e que os proprietários internos russos, obrigados a uma dis-
quase certamente não o será na Rússia. Com o tempo, é ciplina mais rigorosa, haviam tomado mais medidas para
provável que evolua, ao menos em certa medida, para a melhorar a eficiência e se mostravam menos hostis aos de
propriedade por parte de investidores externos (bancos, fora do que seus colegas ucranianos. Uma vez mais, esses
fundos de investimento ou outros investidores nacionais resultados mostram a importância da disciplina financeira
ou estrangeiros), embora haja, numa etapa intermediária, para fomentar a reestruturação e as mudanças de proprie-
a probabilidade de um aumento da propriedade em mãos dade nas empresas privatizadas mediante operações de
dos administradores, à medida que estes comprem as ações compra por parte dos administradores e empregados.
dos empregados ou desviem ativos para outras empresas de
sua propriedade. A duração desse processo, porém, depen- Privatização mediante cupons com acesso igualitário
derá em grande parte do governo. Se as empresas não A terceira forma de privatização consiste na distribuição
puderem contar com subsídios abertos ou ocultos para de cupons entre a população em geral, procurando fazer
cobrir seus prejuízos, e se a liberalização dos preços e do com que a alocação de ativos entre os portadores seja a
comércio intensificar a concorrência, alguns administrado- mais eqüitativa possível. Esses programas destacam-se por
res serão obrigados a buscar financiamento fora das empre- sua rapidez e eqüidade, mas não geram receita para os
sas. Há sinais de que pessoas ou entidades alheias estão governos e não estão claras as suas conseqüências para a
encontrando meios de adquirir participações significativas gestão das empresas. A Mongólia, a Lituânia e a antiga
em algumas empresas privatizadas. Segundo um estudo Tchecoslováquia foram os primeiros países a adotar essa
recente, numa amostra de 142 empresas, a propriedade forma de privatização, seguidos da Albânia, Armênia,
privilegiada baixou de 65% em 1993 para 56 % em 1995, Cazaquistão, Moldova, Polônia, Romênia (em seu pro-
o que representa um pequeno passo na direção certa. grama de 1995) e Ucrânia; a Bulgária está preparando um

Por outro lado, a falta de rigor das políticas russas em programa desse tipo. Alguns países, como a Geórgia e a
matéria macroeconômica e de concorrência poderia Rússia, utilizaram cupons, mas dando acentuada preferên-
somar-se às deficiências na aplicação das leis e prolongar o cia a pessoas da própria empresa, conforme já assin ilamos.
controle das empresas por parte dos empregados e geren- Em outros casos (Estônia e Romênia em seu programa de
tes, atrasar ainda mais a reestruturação e permitir transa- 1991), empregaram cupons para transferir somente parti-
ções injustas e fraudulentas. Em algumas das empresas cipações minoritárias em algumas empresas. A Hungria, a
maiores e mais ricas - nos setores de petróleo e gás, por ex-República Iugoslava da Macedônia e o Uzbequistão
exemplo -, as privatizações iniciais foram especialmente estão entre os poucos países em transição que rejeitaram o
opacas e a venda das ações restantes foi bastante irregular. sistema de cupons, alegando que, para quem recebe ações
Além disso, os planos de "ações por empréstimos" realiza- gratuitamente, estas não têm valor e que os programas
dos em 1995 geraram menos receita do que fora previsto desse tipo simplesmente adiam a chegada de "autênticos"
e decididamente careceram de transparência. Em geral, proprietários.
muitos cidadãos russos se sentem ludibriados pela maneira O programa de privatização maciça da ReDública
em que se realizou a privatização; eles consideram que Tcheca foi o que teve mais êxito até agora. Em duas roda-
receberam migalhas enquanto alguns administradores - das sucessivas (a primeira quando o país ainda fazia parte
e seus patronos políticos em altos cargos - fizeram gran- da Tchecoslováquia), os tchecos transferiram a particula-
des fortunas. Num estudo, calculou-se que 19% dos rus- res mais de metade dos ativos das empresas estatais. Os
sos empregados em empresas privatizadas obtiveram 56% cidadãos podiam investir livremente seus cupons nas
do capital social vendido até junho de 1994, enquanto empresas leiloadas. Todavia, a fim de incentivar unia con-
que os restantes 81%, que receberam apenas cupons, fica- centração maior da propriedade e uma gestão empresarial
ram com 15% dos ativos alienados. É quase certo que as mais dinâmica, o programa permitiu o livre acesso de fun-
transações realizadas em 1995 aumentaram a disparidade. dos de investimento intermediários para agrupar os

A Ucrânia é outro caso de entrincheiramento do pes- cupons e investi-los em nome de seus titulares. Mais de
soal interno. Embora se tenha mostrado geralmente lento dois terços dos portadores de cupons decidiram confiá-los
no processo de privatização, o governo organizou algumas a esses fundos de investimento. Os dez maiores obtiveram
operações de compra por parte de administradores e mais de 40% do total dos cupons nas duas rodadas (apro-
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ximadamente 72% de todos os cupons em poder desses ponsabilidade fiduciária, enquanto as instituições e outros
fundos), levando a uma concentração da propriedade do mecanismos de vigilância estão dando os primeiros passos.
setor industrial tcheco nesses grandes fundos. Isso con- As autoridades têm de estudar atentamente a regulamen-
trasta acentuadamente com o que ocorreu na Mongólia, tação dos fundos para proteger os que neles investem e os
que proibiu o acesso de fundos de investimento interme- demais acionistas minoritários nas empresas que perten-
diários. O resultado foi uma propriedade muito concen- cem em parte a esses fundos.
trada em mãos de empregados e gerentes das próprias Privatização de pequenas empresas
empresas.

Os fundos de investimento tchecos são proprietários A privatização das pequenas empresas mostrou-se muito
dinâmicos, capazes de administrar bem as empresas? mais fácil que a das grandes. A maioria das empresas
Ainda é cedo para emitir uma opinião definitiva, mas pequenas se dedicava ao comércio e aos serviços, ativida-
alguns já estão aplicando duas medidas para melhorar a des de tecnologia simples e de fácil acesso. Nenhum dos
gestão: acompanhamento por parte dos acionistas (como grandes obstáculos à privatização de grandes empresas -
se faz na Alemanha e no Japão) e compra e venda de ações grande volume de capital, reestruturação profunda e defi-
(mais comum nos Estados Unidos). Os fundos estão colo- ciências de regulamentação e gestão - ocorre no caso das
cando representantes nos conselhos das empresas, exi- pequenas empresas. As autoridades locais podem encarre-
gindo melhor informação financeira e impondo disciplina gar-se da transferência de unidades pequenas e, dada a
às finanças das companhias de sua propriedade. Também maior facilidade de avaliação, muitas partes interessadas
compram e vendem grande número de ações entre si ou as podem obter informações suficientes para que os leilões
vendem a novos investidores estratégicos; além disso, for- tenham êxito. Mesmo nos casos em que se dá preferência
mou-se um mercado de ações moderadamente ativo na a pessoas das próprias empresas (como ocorreu na Rússia),
Bolsa de Praga e no mercado de balcão (bem maior). É os ativos podem ser transferidos rapidamente para usos de
evidente, porém, que os padrões de propriedade ainda maior valor através dos mercados secundários. Mas os
estão evoluindo na República Tcheca. Alguns observado- governos devem resistir à tentação de impor limites artifi-
res esperam que os fundos, juntamente com os bancos ou ciais às transferências de propriedade, por exemplo,
em seu lugar, se convertam em pedra angular da infra- fixando preços mínimos ou forçando os compradores a
estrutura financeira essencial para a distribuição do capital permanecer no mesmo tipo de atividade.
e a boa gestão empresarial numa economia de mercado. As vendas em pequena escala são também mais fáceis
Outros prex êem que a influência dos fundos diminuirá do ponto de vista político. Há pouca oposição organizada.
rapidamente, à medida que os investidores estratégicos O sistema de planejamento centralizado havia-se descui-
adquirirem volumes majoritários de ações. Em qualquer dado dos serviços, o que deu lugar a escassez, filas, lojas
caso, esse procedimento parece contribuir decididamente pouco atraentes e pouca variedade de produtos. A privati-
para o fortalecimento institucional. zação trouxe grandes melhorias quantitativas e qualitati-

A experiência tcheca mostra que um bem formulado vas. Os progressos nessa esfera também podem impulsio-
programa de privatização mediante cupons pode resolver nar as reformas em outros setores da economia. As
muitos problemas. Pode despolitizar a reestruturação, esti- pequenas empresas privatizadas podem servir de escola
mular o desenvolvimento dos mercados de capital e criar para empresários e investidores e absorver os trabalhadores
rapidamente novos proprietários interessados na reforma. demitidos das empresas grandes.
Mas o caminho que vai da privatização maciça a um capi- A antiga Tchecoslováquia, a Hungria e a Polônia
talismo eficiente está repleto de obstáculos. Os governos foram os primeiros países a generalizar a propriedade pri-
precisam introduzir reformas complementares - por vada das pequenas empresas, cada um por um caminho
exemplo, no tocante à supervisão dos intermediários muito diferente. Os tchecos implantaram um método de
financeiros e à regulamentação dos monopólios naturais leilões abertos, concebido pelo governo central mas admi-
(Quadro 3.6). A antiga Tchecoslováquia e a Rússia permi- nistrado localmente. Como na privatização de suas gran-
tiram o livre acesso de fundos de investimento, enquanto des indústrias, o programa da Polônia foi um pouco
a Polônia e a Romênia optaram pela criação de um improvisado, com amplas concessões aos empregados das
número predeterminado de fundos pelo governo. Cada empresas. A Hungria tinha um razoável setor comercial e
estratégia tem seus riscos. Um problema especialmente de serviços, mesmo durante a fase de planejamento centra-
difícil de resolver é o de quem controla os encarregados do lizado, com um controle gerencial forte e descentralizado
controle. A supervisão dos agentes financeiros, já difícil através de arrendamentos. Esse setor cresceu em resultado
nas economias de mercado estabelecidas, é ainda mais pro- menos da privatização generalizada do que da entrada de
blemática nas economias em transição, em que são fracas concorrentes privados. Seguindo a pauta traçada por esses
as normas relativas à transparência da informação e à res- pioneiros, quase todos os demais países em transição
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Quadro 3.6 0 que se deve e o que não se deve fazer ao privatizar monopólios naturais

A privatização das empresas de serviços públicos e rando a possibilidade de fazê-lo. No setor energético, a

infra-estrutura, como as de eletricidade, telecomunica- Hungria é o país que mais progrediu na privatização

ções, gás natural, oleodutos, abastecimento de água, mediante venda. Adotou-se ali uma estrutura norma-

portos, aeroportos e ferrovias, tem problemas comple- tiva, as tarifas médias foram elevadas quase aos níveis

xos que não ocorrem em outros casos. Essas empresas mundiais e as grandes companhias foram divididas em

normalmente são de grande porte e grande intensidade entidades menores. Além disso, a Hungria vendeu a

de capital. Por sua importância crucial para o funcio- investidores estratégicos participações majoritárias em

namento da economia, muitas vezes são consideradas sua empresa produtora de petróleo e gás, bem como

como estratégicas. Algumas são monopólios naturais em várias companhias geradoras de energia elétrica e

nos quais a concorrência é tecnicamente impossível. E distribuidoras de gás e eletricidade. O desejo de vender

finalmente, por motivos políticos, elas cobram tarifas as empresas, devido em parte à necessidade de aumen-

baixas, que causam prejuízos financeiros. A sua privati- tar a receita pública, impulsionou as reformas do sis-

zação se faz em pelo menos quatro etapas: tema normativo e dos preços, uma vez que os compra-

dores necessitam das garantias proporcionadas por
" Introdução da concorrência, separando as atividades essas reformas. A Hungria aprendeu com as suas tenta-

monopolísticas das competitivas, permitindo que tivas de vender companhias distribuidoras de eletrici-
novas empresas tenham acesso às áreas competitivas dade e gás em 1992 e 1993, que fracassaram devido à
e talvez reestruturando os monopólios. falta de políticas de preços adequadas e de regulamen-

" Estabelecimento de leis e instituições que controlem açRú f
os peçose a ualiadenas reasde mnopóio.A República Tcheca e a Rússia oferecem um cn

os preços e a qualidade nas áreas de monopólio, traste interessante com a estratégia de venda da Hun-

" "Comercialização" das empresas. gria. Ambos os países incluíram participações em suas

grandes empresas integradas de energia (por exemplo,

" Captação de participações do setor privado 30% da empresa energética tcheca e 50% das empresas

mediante acordos de concessão ou privatização (na russas de eletricidade e gás) em suas privatizações

forma de vendas a investidores estratégicos, privati- mediante cupons. Essas participações foram oferecidas

zação maciça ou uma combinação de ambas). praticamente de graça e, portanto, não geraram a exi-

gência de reformas dos regulamentos e preços. As tari-

A "comercialização" pressupõe a criação de empre- fas de energia para uso doméstico continuam baixas e

sas que, sem deixar de ser públicas, se assemelham às nenhum dos dois países avançou muito no estabeleci-

empresas privadas por sua estrutura e seu funciona- mento de sistemas de regulamentação eficazes. Qual-

mento. As empresas devem ser retiradas do controle quer aumento futuro dos preços controlados gerará

dos ministérios e convertidas em sociedades anônimas enormes lucros para os novos proprietários. Devido aos

que prestam contas a uma diretoria, suas tarifas deverão baixos níveis iniciais da dívida, as empresas estão acu-

alcançar níveis eficientes e os subsídios devem ser redu- mulando grandes superávits de caixa à medida que as

zidos e orientados para grupos específicos (ver o Capí- tarifas de energia para uso industrial se aproximam dos

tulo 2). A sua estrutura financeira deverá ser semel- níveis mundiais. Enquanto isso, a gestão empresarial

hante à das empresas privadas; e talvez seja necessário por parte dos proprietários externos, dos credores ou

reavaliar os seus ativos e fazer com que a dívida (cujo do governo é deficiente. Embora os programas de pri-

credor era o governo) figure no passivo do balanço. vatização mediante cupons tenham obtido resultados

Um número cada vez maior de países em transição notáveis em outros aspectos (principalmente o da

(notadamente a Estônia, a Hungria, a República República Tcheca), a falta de atenção dos governos às

Tcheca e a Rússia) está aderindo à tendência mundial reformas complementares na esfera dos monopólios

à privatização da infra-estrutura. Outros estão conside- naturais é problemática.
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efetuaram consideráveis privatizações de pequenas empre- tuído por pequenas fazendas individuais e estabelecimen-
sas; Albânia, Croácia, Eslovênia, os países bálticos e a Rús- tos agrícolas de propriedade familiar. Essa dualidade
sia alcançaram os pioneiros no que se refere à porcentagem privava o setor estatal de mão-de-obra eficiente e o setor
de pequenas empresas privatizadas. privado de tecnologia moderna. As reformas introduzidas

A Rússia vendeu a maioria de suas pequenas empresas, no início dos anos 90 reduziram os subsídios aos consumi-
mas, como ocorreu com a privatização das grandes, os dores e outras transferências à agricultura. O desmorona-
próprios empregados compraram a maior parte da pro- mento dos mercados protegidos do CAEM foi outro duro
priedade. Isso é motivo de preocupação. Estudos realiza- golpe. A demanda, especialmente de carne e leite, caiu de
dos sobre as pequenas privatizações na Europa Central, forma precipitada e a produção agropecuária global dimi-
Rússia e Ucrânia demonstram a necessidade de permitir o nuiu entre 25% e 33%. Alguns governos pressionavam a
acesso de compradores externos, que tendem a investir agricultura ainda mais, mantendo controles parciais sobre
mais e proporcionar melhores serviços. Os leilões ao estilo os preços da produção, enquanto reduziam os controles
tcheco resultaram numa estrutura de propriedade mais sobre os insumos. A rentabilidade da agricultura sofreu
competitiva do que outros métodos de privatização e um grande retrocesso.
atraem maior número de investidores externos. Todavia, A definição dos direitos de propriedade e sua atribui-
não podemos ignorar as realidades políticas. Onde o pes- ção a pessoas em vez de coletividades têm na agricultura a
soal interno tiver força suficiente para bloquear a partici- mesma importância que na indústria. Grande parte do
pação de elementos externos, sempre será melhor a venda êxito da China pode ser imputada à adoção de direitos de
aos empregados do que manter os ativos nas mãos do posse da terra mais individualizados, atribuídos por meio
Estado, especialmente no caso de pequenas empresas, de contratos de arrendamento a longo prazo, explícitos ou
setor no quil a concorrência pode forçar reestruturações implícitos. O empenho em introduzir a plena propriedade
posteriores , reformulação da propriedade. privada das terras agrícolas foi firme na Europa Central,

mas parcial na Bielo-Rússia, Moldova, Rússia, Ucrânia e
países transcaucásicos. Na Ásia Central, a Turcomênia

A agricultura chinesa foi coletivizada nos anos 50, sufo- permite a propriedade privada da terra - sem nenhum
cando efetivameme o incentivo individual. O setor agrícola direito de transferência. (As constituições de outras repú-
ficou submetido a urna pesada carga, na forma de contro- blicas da Ásia Central proíbem a propriedade privada da
les comerciais e de preços, até 1978, quando foi introdu- terra.) Nos casos em que existe memória e documentação
zido o sistema de responsabilidade das unidades familiares. da propriedade anterior, como na maioria dos países da
Esse sistema fragmentou as fazendas coletivas e concedeu ECO e do Báltico, prevaleceu o sistema de restituição de
às famílias o usufruto da terra, além de abrandar as políti- terras (Quadro 3.7). Em outros lugares, os direitos sobre a
cas de preços discriminatórias e os controles sobre a comer- terra foram distribuídos entre os empregados das fazendas
cialização. O resultado foi um aumento espetacular da pro- estatais e outros residentes rurais mediante transferências
dução agrícola. Logo a renda rural cresceu, aumentando a em espécie, como na Albânia e na Armênia, ou mediante
demanda local de alimentos, enquanto o governo conti- direitos reconhecidos por escrito (reconhecimento legal de
nuava subsidiando os gêneros alimentícios nas zonas urba- que o detentor da terra é dono de parte de uma unidade
nas. O surto da agricultura ajudou a impulsionar o cresci- agrária explorada cooperativamente), como na Bielo-Rús-
mento de toda a economia. O Vietnã passou por um sia, Moldova, Rússia e Ucrânia.
processo semelhante em meados dos anos 80, quando se Mas privatizar fazendas não é o mesmo que privatizar
transformou de importador em exportador de arroz. Atual- indústrias. No caso das fazendas, a reorganização - ou
mente, em ambos os países, os preços e a produção agrícola reestruturação - tem que fazer parte do programa de pri-
são determinados principalmente pelas forças do mercado. vatização, e isso por dois motivos. O primeiro tem a ver

A reforma agricola foi mais difícil na ECO e, especial- com o fato de serem limitadas as economias de escala na
mente, nos NEI. Ao contrário do que sucedia na China, a agricultura, enquanto que a supervisão de grande número
agricultura nesses países era muito mecanizada e forte- de trabalhadores custa muito caro. Apesar disso, o plane-
mente subsidiada no regime de planejamento centrali- jamento centralizado deixou fazendas gigantescas, em
zado. As fizendas coletivas e estatais eram demasiado comparação com o resto do mundo. As fazendas russas
grandes para ser administradas com eficiência. Como as ainda têm uma superfície média de 6.000 ha; em 1987,
grandes empresas industriais, elas se mantinham vivas gra- somente 3% das fazendas dos Estados Unidos tinham
ças ao fácil acesso ao crédito bancário e a enormes subsí- mais que 840 ha. A Rússia converteu muitas de suas fazen-
dios tanto às próprias fazendas quanto aos consumidores. das coletivas em sociedades por ações, dividindo o capital
Paralelamente, havia um setor privado raquítico, consti- social entre os membros, mas isso pouco contribui para
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melhorar os incentivos à mão-de-obra. Por outro lado, em de terras que funcionem livremente. Esses mercados pro-
alguns casos, a restituição e distribuição em espécie foi porcionam mecanismos flexíveis para a reorgani.ação e
longe demais na direção oposta; criaram-se numerosas evitam que os recursos fiquem imobilizados nos moldes
propriedades, às vezes de menos de dois hectares, frag- criados nas etapas iniciais da reforma. Até fins dc 1992,
mentação que pode ser excessiva para tirar pleno partido por exemplo, a Hungria permitia que os acionistas propu-
das limitadas economias de escala porventura existentes. sessem a troca de suas ações por um conjunto de bens e

O segundo motivo pelo qual a privatização tem que ser depois se retirassem para formar uma nova uidade.
acompanhada de reorganização é que as fazendas se adap- Quando os demais acionistas não estavam de acordo, toda
tam mal ao modelo de sociedade por ações. Na América do a fazenda era submetida a um leilão interno em troca de
Norte, por exemplo, a maioria das companhias agrícolas é ações. Embora exista uma tensão natural entre a estabili-
de propriedade de famílias que adotaram essa forma jurí- dade necessária para o funcionamento e a facilidade de
dica por motivos tributários, e não de empresas com nume- saída necessária para uma evolução flexível, esta última é
rosos acionistas. Os mercados secundários de ações de com- decisiva no contexto da transição.
panhias agrícolas são praticamente inexistentes. Por P t de imóveis comerciais
conseguinte, a conversão das fazendas coletivas e estatais
em companhias cria estruturas agrícolas que não têm con- No regime de planejamento centralizado os imóveis
trapartida nas economias de mercado nem mecanismo para comerciais eram considerados como destituídos de valor
sua evolução e reorganização, pois não é provável que se produtivo. Já nas economias de mercado, eles representam
venha a desenvolver um mercado secundário das suas ações. um imenso acervo de riqueza, muitas vezes com valor supe-

A reorganização das fazendas deveria concentrar-se em rior às instalações e equipamentos industriais. Os imóveis
estabelecer e documentar a propriedade individual da são também um fator de importância extraordinária para a
terra e outros bens e criar mercados por meio dos quais os criação de novas empresas; estas necessitam de locais ou, o
proprietários possam ajustar o tamanho dos estabeleci- que é igualmente importante (dado o mau estado de mui-
mentos e a intensidade de capital. Quando os proprietá- tos edificios), de terrenos disponíveis e de alvarás para
rios decidam explorar a terra conjuntamente, deve-lhes ser construir novos prédios. Ambas as coisas são dificeis de
permitida a manutenção da propriedade individual de obter em muitas cidades dos países em transição e o resul-
suas parcelas, sem necessidade de transferir o seu título ao tado é uma grave escassez de espaço para fins comer,iais, o
grupo ou empresa comum. Todavia, mais de 60 anos de que bloqueia o desenvolvimento do setor privado.
produção agrícola estatal em algumas partes dos NEI dei- Os países reformadores tiveram pouco êxito na privati-
xaram uma sensação profunda de que a terra não é um zação de imóveis comerciais: nenhuma das economias em
bem como qualquer outro e de que os mercados de terras transição empreendeu ainda um programa sistemático. O
devem ter muitas restrições. Isso provocou uma resistência progresso registrado em alguns países e cidades foi um
considerável à mudança. efeito secundário de outras privatizações. A Bulgária, a

Os NEI adotaram diferentes sistemas de participação Eslovênia e as Repúblicas Eslovaca e Tcheca incluíram um
na posse da terra e outros ativos agrícolas. Mas a reorgani- número considerável desses imóveis em seus programas de
zação mediante distribuição de ações gera pouca ou ne- restituição (ver o Quadro 3.7). Muitos países transferiram
nhuma mudança nas fazendas tradicionais. Os acionistas os direitos sobre esses bens - embora freqüentemente
precisam de um mecanismo para converter as suas ações limitados ao direito de arrendamento - a seus ocupantes
em bens reais, como terra, equipamento agrícola e pré- ou a licitantes que apresentassem as melhores ofertas atra-
dios. Um dos poucos mecanismos específicos aplicados vés de pequenos programas de privatização. Tanto nestes
(em caráter experimental em Nizniy Novgorod, na Rús- últimos como nos casos de restituição, os novos proprietá-
sia) é o leilão interno. Após um período inicial de distri- rios se depararam com arraigados direitos de posse dos
buição de ações, educação pública e avaliação de ativos, ocupantes. Em Praga, por exemplo, em 1994, um investi-
realizam-se leilões nos quais os participantes oferecem suas dor externo que queria abrir um hotel teve de renunciar à
ações para obter os ativos agrícolas reais. Depois, a fazenda compra de um edifício em face da impossibilidade de che-
é liquidada e se registram as novas empresas criadas gar a um acordo com seus três inquilinos. Na Bulgária, os
mediante o leilão. Até meados de 1995, haviam passado proprietários que tiveram seus bens restituídos são obriga-
por esse processo 68 empresas agrícolas. Das cinco fazen- dos a manter os contratos de aluguel durante três anos.
das incluídas na etapa inicial do programa (1993-94), Esses conflitos entre os ocupantes e os novos proprietários
foram criadas 20 empresas coletivas, 17 fazendas familia- são inevitáveis. A chave para resolvê-los está no estabeleci-
res e seis firmas individuais. É um começo promissor. mento de regras claras que permitam a realização das

Seja qual for o mecanismo adotado para a privatização transações e o desenvolvimento dos mercados. Alguns paí-
inicial, o requisito fundamental é a existência de mercados ses incluíram nos programas de privatização os imóveis
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Quadro 3.7 Prós e contras da restituição

A maioria dos regimes comunistas se apoderou de incertezas que podem prejudicar outros métodos de
grande número de propriedades privadas. Sua restitui- privatização e sobrecarregar o sistema judiciário. Na
ção aos proprietários anteriores ou seus herdeiros é República Tcheca, por exemplo, os inquilinos dos
uma iniciativa atraente mas repleta de dificuldades. Os apartamentos restituídos entraram em conflito com os
países bálticos e a maioria dos países da ECO tomaram novos proprietários acerca dos direitos e responsabili-
medidas para retificar as expropriações anteriores dades e alguns investidores privados interessados em
mediante o pagamento de indenizações ou a devolução adquirir negócios deixaram de fazê-lo por temer ações
das propriedades aos antigos donos. Entre os esforços de restituição. Na Romênia, muitas vezes não foi pos-
mais decididos (além dos da antiga Alemanha Orien- sível devolver terras a seus proprietários iniciais porque
tal), cabe citar os da Bulgária, Eslovênia e antiga Tche- haviam sido destinadas a usos não agrícolas; e a distri-
coslováquia. Esses três países aprovaram leis que esta- buição de outras parcelas para esse fim teve como con-
beleciam a restituição generalizada de terras, moradias seqüência mais de 300.000 ações junto aos tribunais.
e empresas, seja em espécie (se possível) ou por meio de Na República Tcheca, a restituição de terras agrícolas
outras propriedades, valores ou dinheiro. A Estônia, a tornou-se complicada e demorada devido à falta de
Letônia e a Lituânia aprovaram leis que estabeleciam a documentação adequada dos títulos de propriedade.
restituição de terrenos urbanos e rurais; nos três países, O programa da Hungria, que consiste em entregar
cerca de um rmilhão de pessoas apresentaram reivindi- cupons de indenização, foi menos traumático, mas teve
cações. A Romênia procedeu com decisão à restituição menor alcance. A incerteza sobre possíveis ações de inde-
de terras agrícolas, criando cerca de 2,4 milhões de pro- nização não pesou sobre as transações relacionadas com
priedade,. A Hungria é um dos poucos países que deci- a privatização e os litígios entre as partes não sobrecarre-
diram contra a restituição em espécie, optando pela garam os tribunais. Os cupons de indenização são cota-
distribuição de cupons que podem ser utilizados para dos na Bolsa de Budapeste e proporcionam uma boa
comprar propriedades privatizadas, inclusive terras. fonte de capital nacional para a compra de empresas pri-

A resi ituição em espécie pode contribuir para o de- vatizadas. O método da Hungria parece sensato do
senvolvimento do setor privado, principalmente nos ponto de vista econômico, embora alguns achem que é
serores do comércio varejista e de serviços. Por outro menos justo e que, a curto prazo, contribui menos para
lado, pode ser complicada e às vezes arbitrária, criando a privatização e o desenvolvimento do setor privado.

ocupados p-4as grandes empresas estatais (com as notáveis equilíbrio do mercado. Aos ocupantes (que em geral têm
exceções da Polônia e da Rússia). Ademais, em quase todas contratos de longa duração com aluguéis fixos abaixo do
as economias em transição, as empresas estatais arrenda- nível de mercado), garante-se o direito de sublocação,
ram ou transferiram de alguma forma terras e edifícios de desde que paguem às autoridades locais 20% do "benefí-
que não necessitavam quando se viram em apuros devido cio" (a diferença entre o que recebem e o aluguel que
ao agravamento das restrições orçamentárias, ou quando pagam). Grande parte do mercado de imóveis comerciais
se deixaram tentar pelas oportunidades de privatização funciona dessa maneira. Apesar do avanço registrado na
"espontânea". Todavia, como as empresas estatais só adoção de práticas de gestão comercial, os países bálticos e
podem ter direitos de usufruto, essas transferências fre- a Polônia não transferiram a mãos particulares um grande
qüentemente não têm valor jurídico. número de imóveis comerciais; outros NEI e a Romênia

Na maioria das economias em transição, o resultado fizeram pouco progresso nesse sentido, tanto no papel
desses esforços parciais de ptivatização de imóveis comer- como na prática, embora algumas cidades e regiões este-
ciais é uma mistura de confusos direitos de propriedade e jam mais avançadas.
sobrevivência da propriedade pública. Mesmo na Bulgá- Uma razão importante do lento ritmo da privatização
ria, na Eslovênia e nas Repúblicas Eslovaca e Tcheca, os e construção privada de novas instalações são os contradi-
governos locais ainda são proprietários de grande número tórios incentivos dos governos locais que controlam a
de locais para comércio varejista e escritórios, bem como maioria dos imóveis comerciais. Os governos mais pro-
de terrenos desocupados. A Hungria conseguiu liberar o gressistas e honestos têm consciência de que a distribuição
mercado de aluguéis comerciais, mas ainda não realizou eficiente desses bens pode impulsionar um rápido cresci-
grandes privatizações nem elevou os aluguéis aos níveis de mento do setor privado e aumentar a sua própria receita.
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Outros, porém, retêm seu poder de monopólio sobre a (e uma proporção ainda maior nas zonas rurais) es:ava em
divisão dos escassos imóveis (muitas vezes com aluguéis mãos de particulares no início da transição; o resto era, em
inferiores aos de mercado) e a exploração de novos, o que sua maior parte, propriedade dos governos locais. Nos
se deve, até certo ponto, à irregularidade da renda que NEI, os governos locais ou as empresas eram os pr,prietá-
pode ser obtida. A propriedade não é a sua única fonte de rios da maioria das habitações urbanas, embora a proprie-
poder. Os governos locais também proporcionam os ser- dade privada da moradia fosse muito comum, sobretudo
viços que permitem a utilização dos imóveis comerciais, nas zonas rurais.
como eletricidade, água, saneamento e bombeiros. Tam- A privatização da habitação, por motivos tanto sociais
bém controlam o processo de urbanização. Alguns compe- como econômicos, é uma das grandes prioridades nos paí-
tem diretamente com empresas privadas e urbanizam ses em transição. As habitações representam cerca de 30%
terrenos ou estabelecem empresas conjuntas para ativida- da riqueza nas economias de mercado. A transferência da
des comerciais e para cuja constituição contribuem com propriedade aos indivíduos e famílias e a criação de mer-
imóveis. Os conflitos de interesses entre essas múltiplas cados imobiliários para realizar o seu valor podem contri-
funções públicas levam à criação e manutenção de mono- buir para compensar os cidadãos pela perda de poupança
pólios artificiais, regulamentos complicados, coerção arbi- que muitos sofreram com a hiperinflação. Como a distri-
trária e custos elevados para as novas empresas privadas. buição das habitações era relativamente eqüitativa no
São comuns as lutas internas entre organismos municipais regime de planejamento centralizado (em termos mais de
para desempenhar o lucrativo papel de proprietário-admi- espaço que de qualidade ou localização), a conversão dos
nistrador. Alguns distritos de Varsóvia ofereceram terre- direitos de inquilinato em direitos de propriedade é uma
nos e imóveis comerciais aos investidores privados, maneira simples e eqüitativa de privatizar. Praticamenre
enquanto outros se mostraram mais remissos. A diferença todas as privatizações de moradias que ocorreram até
é claramente visível na distribuição atual da atividade agora assumiram a forma de doações ou vendas a baixo
comercial na cidade. custo aos inquilinos anteriores, muitas vezes sujeito a limi-

Essas deficiências dos mercados de imóveis comerciais tes de espaço. Nos países bálticos, foram emitidos cupons
constituem um obstáculo ao desenvolvimento do setor a todos os cidadãos (em montantes que variavam segundo
privado. Os problemas não se resolvem sozinhos e estimu- a idade), que podem utilizá-los, entre outras coisas, para
lam a corrupção. Os governos locais precisam atuar com comprar os apartamentos onde vivem. Na Bielo-Rússia,
energia ou ver-se forçados pelos reformadores de outros concede-se um número fixo de metros quadrados.
níveis governamentais a privatizar, abrandar os regula- A privatização pode liberar os governos e as empresas
mentos e as restrições de zoneamento que pesam sobre as da vultosa carga de seus subsídios, mas somente se forem
novas construções e abrir à concorrência privada a criação também transferidas aos novos proprietários as responsa-
de infra-estrutura e prestação de serviços. Quanto aos edi- bilidades de pagamento dos serviços públicos e da manu-
fícios que permanecem em mãos estatais, os governos tenção. Abrir mão das moradias e dos custos a elas associa-
locais deveriam fomentar práticas de gestão comercial, tais dos efetivamente melhora a situação fiscal dos governos.
como o arrendamento com regras transparentes e de Os aluguéis das moradias públicas eram extremamente
acordo com as cotações do mercado, bem como o respeito baixos no regime de planejamento centralizado, arcando
pelas obrigações contratuais. Os governos nacionais talvez os governos e as empresas com a maior parte dos custos de
possam estimular a introdução de reformas por parte dos construção, manutenção e serviços. Os governos locais
governos locais, oferecendo recompensas financeiras aos soviéticos gastavam geralmente até 15% de seus orçamen-
que fizerem uso mais eficaz e transparente de seus bens. tos na manutenção de habitações municipais, e essa pro-

porção chegou a 25% em 1993. De 1927 a 1992, o alu-
guel básico mensal cobrado na União Soviética esteve

Nas economias de planejamento centralizado variavam congelado num nível de 0,132 rublo por metro quadrado.
muito os padrões de propriedade da habitação (Figura No final da era soviética, as famílias dedicavam à moradia
3.1). Na China e no Vietnã, a maioria das moradias urba- (aluguel e serviços) apenas 2,4% da sua renda monetária
nas era e continua sendo de propriedade das empresas, - menos do que gastavam em bebidas alcoólicas e cigar-
enquanto os moradores das zonas rurais eram responsáveis ros. Essa anomalia fomentava o desperdício de energia,

por sua própria habitação e tinham certos direitos de pro- desestimulava a manutenção adequada e produzia grande
priedade - embora sem reconhecimento oficial. Nos demanda, longas listas de espera e uma florescente econo-
países da ECO, nunca fora completamente abolida a pro- mia paralela.
priedade privada da habitação, que se ampliou considera- O outro custo econômico elevado dessas políticas habi-
velmente durante as reformas dos anos 70 e 80. Mais da tacionais era o seu efeito sobre a mobilidade inter-regional
metade das habitações disponíveis na maioria desses países da mão-de-obra. Os trabalhadores tinham poucas espe-
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As economias em transição apresentam padrões contrastantes de propriedade de imóveis residenciais.

Figura 3.1 Propriedade de imóveis residenciais nas áreas urbanas de seis economias em transição

Percentagem do total
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Nota: "Empresa" inclui imóveis residenciais de propriedade de órgãos do governo não pertencentes ao governo local, bem como imóveis
pertencentes a empresas estatais. Fontes: dados oficiais; Banco Mundial 1995n; dados do Banco Mundial.

ranças de encontrar moradia quando aceitavam emprego uma combinação de vendas por cupons e medidas de res-
em outro lugar. O desenvolvimento dos mercados imobi- tituição. A Estônia começou mais lentamente, mas o pro-
liários nas economias em transição é um complemento grama se acelerou com a aproximação do prazo fixado
essencial da reestruturação das empresas, tanto para que para a utilização dos cupons, em fins de 1995. Agora,
estas possam concentrar-se em atividades produtivas como 70% das habitações estão em mãos particulares. A Armê-
para facilitar a mobilidade da mão-de-obra. Isso é válido nia e a Moldova também vêm privatizando com rapidez.
especialmente em países como a China, onde as empresas A maioria dos países da ECO, inicialmente em posição de
são donas de grande parte das habitações urbanas. vanguarda, avançou mais lentamente após 1990, devido

Na vanguarda da privatização habitacional encontram- em parte ao fato de que restava uma proporção muito
se vários NEI. A Lituânia foi o país que teve maior êxito, menor de habitações públicas para privatizar; somente na
havendo reduzido a propriedade estatal das habitações de Albânia ocorreu uma mudança de propriedade tão espeta-
dois terços do toral para menos de um décimo, mediante cular como nos NEI (Figura 3.1). O programa de vendas
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a baixo custo da Eslovênia, introduzido em 1992, foi fun- facilmente negociáveis dos prédios e terrenos. Finalmente,
damental para transferir as divisas guardadas nos colchões uma questão freqüentemente esquecida na privitização
(ou em contas bancárias no exterior) para os cofres do das habitações é a distribuição dos direitos de propriedade
banco central. Essas crescentes reservas de divisas ajuda- dentro das famílias. A igualdade de direitos entre marido
ram a apoiar a introdução da nova moeda eslovena, o e mulher no que se refere à moradia é um passo impor-
tolar. Nessa área, a China e o Vietnã estão atrasados, tante para obter a igualdade entre os sexos no processo de
pouco tendo feito para separar a moradia das empresas. transição.
Na China, as empresas são proprietárias e administradoras Uma privatização apropriada das habitações abre o
de cerca de 75% das habitações urbanas e a proporção caminho para novos produtos e serviços, como o seguro
cresceu ainda mais nos últimos anos, à medida que os residencial, agências imobiliárias, manutenção de imóveis,
governos locais transferiam habitações às empresas. Talvez financiamento hipotecário e planejamento urbano. Todos
seja possível no futuro trocar parte desses bens por obriga- criam novos empregos e fomentam o mercado habitacio-
ções referentes a pensões (ver o Quadro 4.6). nal privado, distribuindo os riscos, fornecendo informa-

A criação de um mercado imobiliário forte requer ções a compradores e vendedores e proporcionando o
várias reformas além da mudança da propriedade. É pre- financiamento necessário.
ciso aumentar progressivamente o valor dos encargos que Empresas novas e investimento estrangeiro
recaem sobre os inquilinos a título de aluguéis, serviços
públicos e manutenção nas habitações que continuam A privatização de empresas estatais é crucial para o desen-
pertencendo ao Estado. Os direitos de inquilinato herda- volvimento a longo prazo das economias em transição.
dos do planejamento centralizado são muito mais fortes Mas é igualmente importante fomentar a criação de
que os direitos de arrendamento em algumas economias empresas novas. Dados os atrasos na privatização das gran-
de mercado consolidadas, constituindo-se, na prática, em des empresas, os rendimentos mais rápidos decorrem da
direitos hereditários de propriedade. A passagem deste entrada de novas empresas privadas. Por exemplo, a recu-
regime para a propriedade plena pode não ter sentido peração do crescimento na Polônia e na Romênia em
algum, a menos que se modifique também o regime ante- 1993 e 1994 pode ser atribuída não a seus programas ofi-
rior de distribuição de responsabilidades e subsídios. ciais de privatização, que avançaram a passo lento, mas ao

A transferência de todos os custos habitacionais às grande número de novas empresas neles formadas. Seus
famílias talvez não seja possível da noite para o dia, prin- proprietários e investidores trazem novas idéias e técnicas
cipalmente em países que sofreram queda pronunciada do e se sentem menos condicionados pelas práticas solida-
PIB e do emprego e grandes aumentos dos níveis de mente arraigadas. Ao longo da história, conseguiu-se pro-
pobreza. Para compensar o impacto a curto prazo do gresso técnico e melhoria da produtividade come resul-
aumento dos aluguéis das moradias públicas e dos gastos tado mais da substituição de empresas velhas por novas -
de manutenção e serviços públicos de todas as moradias, pela "destruição criativa" - do que das reformas introdu-
os governos poderiam considerar a possibilidade de ofere- zidas nas empresas herdadas do passado. A maioria das
cer bonificações habitacionais aos mais prejudicados pelas novas empresas da ECO e dos NEI é de propriedade pri-
reformas e, ao mesmo tempo, aumentar os salários, para vada; nos países do leste da Ásia com economias planeja-
compensar a eliminação de subsídios. Seja como for, os das, as novas empresas têm caráter tanto privado como
verdadeiros custos habitacionais - antes ocultos pela con- "não-estatal" (ver o Quadro 3.4).
tenção salarial, pelos déficits orçamentários, pela inflação A entrada de novas empresas e a privatização não são
e pela insuficiência da oferta - têm de se tornar explíci- inteiramente separáveis. A pequena empresa privatizada
tos. Além disso, são necessárias novas modalidades de pode ser quase indistinguível de uma empresa nova, parti-
financiamento para ajudar os novos donos a pagar suas cularmente quando o único "ativo" de valor da firma pri-
moradias à medida que os governos se retiram das ativida- vatizada é o seu acesso a imóveis comerciais. As novas
des de construção e manutenção de imóveis residenciais. empresas privadas muitas vezes são formadas com ativos

Os governos locais também devem explicitar melhor os ou mão-de-obra liberados pela redução de tamanho das
direitos de propriedade e os regulamentos sobre zonea- empresas estatais. De fato, a "privatização de ativos" vem-
mento, aprimorar os registros imobiliários e estabelecer se fazendo a um ritmo muito mais rápido que a privatiza-
regimes eficientes de impostos sobre a propriedade e leis ção de empresas na maioria das economias em transição.
de condomínio, necessárias para dividir as responsabilida- Isso ajuda a explicar por que, por exemplo, o setor privado
des sobre as áreas comuns dos edifícios. Os novos proprie- polonês produz hoje cerca de 60% do PIB (contra 30%
tários não apreciarão o valor de suas casas se não houver em 1990), apesar da lentidão do programa de privatização.
mercados imobiliários ativos que possam determinar esse As reformas econômicas levam a um rápido crescimento
valor e torná-lo efetivo. Por outro lado, esses mercados só das empresas privadas legais. Mesmo, porém, onde as
podem surgir se os proprietários tiverem títulos claros e reformas são lentas, acabam surgindo economias secundá-
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rias informais constituídas de firmas do setor privado - tantes nas economias em transição. A China registrou
com ajuda da privatização espontânea. A economia secun- crescimento rápido e um volume extraordinário de inves-
dária seria responsável por nada menos de 40% da produ- timentos estrangeiros, embora se acredite que estes sejam,
ção econômica da Ucrânia, apesar da lentidão da reforma em boa parte, dinheiro nacional reciclado via Hong Kong
econômica e da privatização. Sem dúvida, o crescimento para aproveitar os incentivos oferecidos exclusivamente
do setor privado formal é preferível ao crescimento de eco- aos investidores estrangeiros. A Hungria divide com a
nomias secundárias, mas qualquer um destes é preferível à China o primeiro lugar em volume de investimentos
ausência total de crescimento (ver o Capítulo 2). estrangeiros em relação ao PIB (Figura 3.2).

De que necessita um novo setor privado formal para ter A presença de investidores estrangeiros pode represen-
êxito e crescer? A estabilidade macroeconômica é requisito tar uma diferença enorme. Um bom exemplo é o da
essencial. Os países com grande déficit orçamentário têm fábrica polonesa de luminárias comprada por um empre-
dificuldade para resistir à tentação de aplicar impostos sário holandês em 1991. O novo proprietário efetuou
escorchante, que tendem a sufocar os novos setores priva- grandes investimentos em formação técnica e administra-
dos; além disso, para as empresas, a inflação elevada difi- tiva nas áreas de contabilidade de custos, computadores,
culta a fixação de preços, a negociação de contratos e o cál- comercialização, controle de qualidade e ensino de inglês.
culo das necessidades de investimento. A liberalização de Além disso, proporcionou à empresa os mais avançados
preços e mercados é outro elemento imprescindível, junto conhecimentos técnicos e equipamentos, que contribuí-
com a eliminação dos regulamentos excessivos. Para que ram não só para aumentar a produtividade, mas também
possam ajustar-se com eficiência às condições do mercado, para reduzir a emissão de poluentes. Em seguida, moder-
as empresas privadas precisam contar com a possibilidade nizou os escritórios e instalações. Os resultados foram
de fixar os preços de seus produtos, buscar insumos ao assombrosos: em três anos, uma empresa em apuros con-
melhor preso, modificar suas linhas de produção, contra- verteu-se numa companhia rentável e competitiva no
tar e despedir trabalhadores e obter as divisas de que âmbito internacional. A proporção de vendas por empre-
necessitam. Além disso, é preciso que haja regras claras e gado quase duplicou entre 1991 e 1994 e se prevê que irá
estáveis, cujo cumprimento possa ser imposto a um custo duplicar novamente até o ano 2000. Os consumidores
razoável, e que se ponha fim ao crime e à corrupção (ver o poloneses estão pagando 25% menos pelos artigos
Capítulo 5), comuns de iluminação. O emprego é estável, em torno de

Estas condições em geral foram preenchidas na Europa 3.000 empregados, e os salários subiram 10% ao ano.
Central e, em menor grau, na Europa Oriental e nos paí- Ademais, as operações da empresa estimularam a criação
ses bálticos, onde as empresas privadas podem atuar livre- de novos empregos na comunidade, para transportar seus
mente em resposta às forças do mercado (embora conti- produtos aos mercados nacionais e estrangeiros.
nuem sujeitas a impostos elevados, que muitas sonegam, Todos os investidores estrangeiros querem as mesmas
e, conforme já foi mencionado, têm dificuldade para con- coisas: estabilidade e transparência no campo político e
seguir prédios). Embora a liberdade empresarial e o acesso econômico, leis e regulamentos que se apliquem de
aos insumos sejam mais restritos na Rússia e nos outros maneira eqüitativa e transparente e acesso fácil aos insu-
NEI não balticos, muitas empresas privadas conseguiram mos, a preços razoáveis. Todos esses elementos estão forte-
prosperar em setores como o comércio e os serviços, onde mente condicionados pelas decisões em matéria de políti-
é grande a demanda acumulada. Um estudo realizado na cas. Outras considerações importantes para os investidores
Polônia em 1992 observa que a maior queixa dos empre- são o tamanho e o crescimento dos mercados nacionais,
sários era a falta de financiamento; já em São Petersburgo elemento sobre os quais as políticas econômicas podem
e em toda a Ucrânia, o que mais preocupava os empresá- influir, e a proximidade de mercados internacionais
rios era a incerteza macroeconômica, a instabilidade jurí- importantes, que escapa à sua influência. A localização é o
dica e, em muitos casos, a criminalidade e a corrupção, que dita o investimento estrangeiro em recursos naturais;
seguidas dos altos impostos e falta de financiamento. daí, o interesse das companhias estrangeiras de energia no

Embora sejam as empresas nacionais que impulsionam Cazaquistão e na Rússia. Também influem alguns fatores
o crescimento em todas as economias de mercado, o inves- históricos e culturais peculiares, como a existência de uma
timento estrangeiro também dá valiosa contribuição. Os diáspora numerosa: a Estônia se beneficiou de seus fortes
estrangeiros fornecem capital, tecnologia, conhecimentos vínculos com a Finlândia e outros países escandinavos e a
de administração de empresas e acesso aos mercados - maior parte do investimento "estrangeiro" na China foi
elementos essenciais para a reestruturação das firmas nas efetuada por chineses que moram no exterior. Contudo,
economias em transição. Os efeitos menos tangíveis dos não basta ter vínculos fortes com o estrangeiro. Embora
investimentos estrangeiros, como a importação de novas tenham grandes comunidades de emigrantes, a Armênia, a
idéias e práticas, tanto pela melhoria do desempenho Polônia, a Rússia e o Vietnã atraíram investimentos relati-
quanto pelo apoio à reforma, são particularmente impor- vamente pequenos, devido em parte a políticas ou progra-
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Algumas economias em transição atraem muito mais investimentos externos.

Figura 3.2 Fluxos cumulativos de investimento externo direto

Percentagem do PIB de 1994

o 5 10 15 20 25 30 35 40
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Polônia 6,459 4 Milhões de dólares

Eslovênia 438
Hungria 10.634

Croácia*
Macedõnia* 36
Rep. Tcheca 3.996

Rep. Eslovaca 483
Grupo 2
Estônia 646
Lituânia 73
Bulgária 397
Letônia 323
Albânia 186

Rumênia 1.101
Mongólia 38

Grupo 3
Quirguízia 25

Rússia 3.900
Moldova 86

Armênia* 10 ECO, NEI e

Geórgia* Mongólia
Cazaquistão 719

Grupo 4
Uzbequistão 250

Ucrânia 950
Bielo-Rússia 52

Azerbaijão* 110
Tadjiquistão* 25

Turcomênia

Vietnâ 351 Leste
China 121.704 da Ásia

Nota: Os dados representam a soma dos fluxos durante 1989-95; os dados referentes à Croácia, Geórgia e Turcomênia não estavam
disponíveis. Os dados de 1995 são preliminares. Aplicou-se aos países a mesma classificação da Figura 1.2. Os asteriscos indicam econormias
gravemente afetadas por tensões regionais entre 1989 e 1995. Fontes: Banco Mundial 1996b; estimativas do FMI e Banco Mundial.

mas de privatização menos favoráveis à participação de enquanto a política russa de privatizar mediante vendas

investidores estrangeiros (e, no caso da Armênia, devido ao internas reduziu a participação estrangeira a apenas 2% do
bloqueio). O conteúdo dos programas de privatização tem capital social privatizado.
grande influência sobre a escala de participação estrangeira Os regimes especiais de investimento estrangeiro criam
nas empresas privatizadas. A Hungria e a Estônia atraíram enclaves que pouco beneficiam o resto da economia. Os
investimentos estrangeiros pela venda de empresas estatais, enclaves podem ser úteis no início da transição se demons-
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trarem que o país está levando a sério a reforma. Mas as Rússia, ou muito pequenas, como as parcelas fragmentadas
deduções especiais de impostos, isenções de tarifas aduanei- da Romênia. A propriedade pode ser conferida a entidades,
ras e outros incentivos oferecidos aos estrangeiros podem como os fundos de investimento ou os senhorios ausentes,
colocar os investidores nacionais em situação de desvanta- que não podem ou não querem exercer uma vigilância efi-

gem e custar ao governo a receita de que tanto necessita. Os caz. Um fator crucial para o êxito de qualquer programa de
países em transição devem desarticular quanto antes esses reforma a longo prazo é o grau em que os direitos de pro-
enclaves e colocar em pé de igualdade os investidores nacio- priedade podem evoluir para modalidades mais eficientes.
nais e estrangeiros. A República Tcheca tomou esta medida Os programas que estimulam o crescimento dos mercados
em 1992, quando aboliu a legislação específica relativa ao de capitais e bens, como o programa de privatização da
investimento estrangeiro e adotou um código mercantil República Tcheca, têm uma nítida vantagem. Em todas as
amplo que se aplica a todos os investidores. economias em transição, a evolução da propriedade depen-
A agenda derá também da aplicação de políticas macroeconômicas

estritas que forcem as empresas não só a se reestruturar
As lições derivadas da reforma empresarial são muito cris- internamente mas também a recorrer aos mercados de
talinas e se aplicam a toda a gama de países em transição, capital para obter o financiamento de que necessitam.
da Repúblicai Tcheca à China. As empresas e fazendas que Seja como for, a reestruturação da economia vai muito
sobreviveram ao planejamento centralizado precisam rees- além da reforma das empresas existentes. A entrada de
truturar sua produção e reorientar os incentivos. As enti- novas empresas nacionais e estrangeiras, bem como o
dades que ei frentam disciplina financeira e concorrência investimento por elas efetuado, tem pelo menos igual
e cujos proprietários são conhecidos têm mais probabili- importância para o crescimento. Neste aspecto, os países
dade de empreender a reestruturação necessária ou fechar, reformadores do leste da Ásia e da ECO e os NEI podem
cedendo o seu lugar a empresas novas e com melhor pre- aprender uns dos outros. A China preocupa-se cada vez
paro. A curto prazo, a disciplina financeira pode ser pro- mais com a necessidade de reformar suas empresas estatais,
movida mediante as medidas de estabilização e liberaliza- que estão atrás das não-estatais em termos de resultados
ção descritas no Capítulo 2. A longo prazo, porém, é financeiros e aumento da produtividade, mas continuam
preciso cont;ir com instituições de apoio e direitos de pro- com a parte de leão dos recursos para investimento. Os
priedade descentralizados - de preferência privados - reformadores da ECO e os NEI demonstraram a impor-
para manter essa disciplina, reagir aos incentivos inspira- tância de impor disciplina financeira às empresas estatais,
dos no mercado e proporcionar formas alternativas de permitir a sua redução e saída do mercado, estabelecer
financiamento e gestão empresarial. mecanismos de reestruturação da dívida e alienar os imó-

É pouco provável que os padrões de propriedade ime- veis residenciais e comerciais e os ativos ou ações de
diatamente resultantes da privatização ou da mudança empresas que não mais interessam ao Estado, bem como
para empresas "não-estatais" sejam os melhores. Isso se métodos eficazes para isso. Por outro lado, esses países
aplica especialmente ao caso das grandes empresas e fazen- podem aprender com a China a lição de que, para o cres-
das, mas pode ser válido também para as empresas peque- cimento e a produtividade, é importante permitir o livre
nas, os imóveis comerciais e a moradia. A propriedade ini- acesso de novas empresas, liberar as formas competitivas e
cial pode ficar demasiado dispersa, como ocorreu nos reestruturar as fazendas. Em todas as economias em tran-
maciços programas de privatização da Lituânia, ou sob sição, a continuidade do crescimento dos novos setores
controle excessivo de pessoas da própria empresa, como na não-estatais e da reforma das empresas que continuam nas
primeira fase das privatizações na Rússia. Os que saem mãos do Estado dependerá da criação de instituições que
ganhando no processo de distribuição de ativos podem sustentem e aprofundem as reformas já implantadas.
querer impor obstáculos a uma nova redistribuição. A pro- Entre elas, cabe citar a reforma das instituições jurídicas,
priedade pode acabar concentrada em entidades que são financeiras e governamentais. Este é precisamente o tema
demasiado grandes, como as fazendas corporativas na da Segunda Parte
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última instância, o que conta são as pessoas. No para o crescimento. Mas, a curto prazo, o aumento da

final, o processo de transição de um país será jul- desigualdade pode fomentar a pobreza, pois é inevitável
gado pela resposta a uma pergunta: a população está que algumas pessoas ou (particularmente na China e Rús-

vivendo melhor do que antes? A eqüidade - a forma em sia) certas regiões se beneficiem mais do que outras. Mas
que as pessoas participam dos benefícios e males da tran- os "perdedores" não cairão necessariamente na pobreza:
sição - é importante. Mas a situação das pessoas durante isso depende de estar crescendo a economia - o segundo
a transição não é apenas uma questão de eqüidade. A pro- fator - e de o governo reestruturar as redes de proteção
dutividade da mão-de-obra, fator fundamental para o social para proporcionar um alívio real da pobreza.
crescimento econômico, depende dos conhecimentos, das O crescimento negativo, particularmente quando é tão
aptidões, da motivação e da saúde dos trabalhadores. grave como nos países da ECO e nos NEI, contribui para
Assim, aliviar a pobreza extrema, manter o capital aumentar a pobreza e agrava a incerteza que acoripanha a
humano e adaptá-lo às necessidades de um sistema de transformação de todo um sistema. Na medida em que a
mercado contribuem para o crescimento tanto quanto receita tributária cai acentuadamente ao diminuir a pro-
para a promoção da justiça social e a sustentabilidade polí- dução, os governos se vêem diante de pressões fiscais que
tica. Isso se aplica especialmente aos países em transição, os forçam a reduzir os gastos e, ao mesmo tempo, de pres-
onde as autoridades talvez não tenham condições para sões políticas no sentido de gastar mais. Para sair desse
manter as reformas que favorecem o crescimento se gran- dilema, as autoridades têm que restabelecer o crescimento
des segmentos da população acharem que a transição os mediante a implantação de reformas eficazes (Capítulo 2).
deixou para trás. Precisam também assegurar que as perdas sofridas nas

Quais os efeitos da transição sobre o padrão de vida e fases iniciais da transição sejam realmente transitórias e
que significam para o emprego e a reformulação da distri- evitar que se transmitam de uma geração a outra. Por
buição da renda? (As questões relativas ao investimento outro lado - e esse aspecto é fundamental no caso do
em capacitação e saúde são analisadas no Capítulo 8.) A leste da Ásia -, a pobreza diminuiu drasticamente nos
resposta varia de um país para outro e depende da inte- países que registraram crescimento rápido e amplo. Como
ração de quatro fatores: distribuição mais ampla da renda revela a experiência da China e do Vietnã, alguns proces-
e da riqueza, crescimento econômico ou falta dele, mobi- sos de transição podem mesmo reduzir a pobrezi a curto
lidade da mão-de-obra e idade. prazo.

Até certo ponto, uma maior disparidade de salários, A mobilidade - a liberdade de um indivíduo buscar
renda e riqueza acompanha inevitavelmente a transição, melhores oportunidades - é o terceiro fator. Conforme
porque, ao deixar que os salários sejam determinados pelo mostrou o Capítulo 2, a mudança para um sistema de mer-
mercado, criam-se incentivos à eficiência que são essen- cado supõe uma enorme redistribuição da mão-de-obra
ciais para o êxito da reforma. Os trabalhadores mais efi- entre empresas, setores e regiões. Todavia, os mercados de
cientes precisam ser recompensados por sua contribuição trabalho herdados dos sistemas de planejamento centrali-
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zado, pelo menos no tocante à transferência a outras áreas riqueza individual. As informações disponíveis sobre a
de aptidão, sacrificavam a mobilidade dos trabalhadores Polônia mostram que, com a retomada do crescimento, as
em troca de maior segurança individual. Para o trabalha- taxas de pobreza tenderam a estabilizar-se; mas ainda é
dor, a segurança consistia sobretudo em ter um emprego muito cedo para avaliar a rapidez com que diminuirão.
fixo ou, nas zonas rurais da China, no acesso garantido à Por outro lado, nos NEI que empreenderam a reforma

terra. Nas economias de mercado, os empregados trocam mais tarde (como a Bielo-Rússia), a produção continua
de empregador, de trabalho e de localidade - e podem caindo e a pobreza aumentando. Como se pode observar
ficar sujeitos ao desemprego. Por isso, é preciso reformar o na Figura 4.1, a desigualdade da renda não está em des-
regime de tiansferência de renda (por exemplo, o seguro- compasso com a das economias de mercado utilizadas
desempregoý dos países em transição, não só para aliviar a como comparadores e, por isso mesmo, talvez não dimi-
pobreza e reduzir os custos, mas também para favorecer a nua significativamente. A chave para sustar e reduzir a
mobilidade. Isso significa, particularmente, proporcionar pobreza é, portanto, a retomada do crescimento. Todavia,
ajuda aos desempregados e fazer com que os benefícios para alguns - por exemplo, para quem não conseguiu
sociais deixem de ser um encargo das empresas. Do contrá- manter em dia suas aptidões, os idosos e filhos de famílias
rio, os trabalhadores continuarão imóveis, elevando o numerosas -, o crescimento não é a solução total. Para
custo da transição pela formação de focos de pobreza nas esses grupos, são necessários programas corretivos explíci-
regiões em (iecadência e pela pressão no sentido de que as tos. Mesmo para o resto da população, para que exerça
empresas e os governos adiem a reestruturação necessária. certo impacto sobre o padrão de vida, o crescimento terá

Os idosos sofreram também as conseqüências da queda de ser sustentado.
da produção na ECO e nos NEI. O seu padrão de vida Na China, a interação entre crescimento, desigualdade
médio, corno o do resto da população, sofreu um retro- e pobreza produziu resultados muito diferentes. A fase ini-
cesso. Ao c,>ntrário dos jovens, eles colherão poucos dos cial da reforma nas zonas rurais favoreceu simultanea-
benefícios a longo prazo da reforma e muitos, devido à mente a expansão do crescimento e a redução da desigual-
inflação, perderam a sua poupança. Isso levanta importan- dade, permitindo que 200 milhões de pessoas saíssem da
tes questões relativas às pensões. Justifica-se o tratamento situação de pobreza. Mas, após 1985, quando as reformas
generoso dado às pessoas idosas e em muitos países elas se concentraram no setor industrial, a desigualdade acen-
têm sido relativamente bem protegidas. Mas o custo das tuou-se substancialmente, devido sobretudo ao aumento
pensões pode cri;ir graves problemas num momento em da disparidade entre zonas urbanas e rurais (ver mais
que a receita do governo está caindo acentuadamente. adiante), e o número de pobres parou de diminuir. O pro-

.. o ablema da pobreza rural persiste. No Vietnã, entre 1984 e
1993, o pujante crescimento obtido graças aos efeitos

O bem-estar de uma pessoa depende da sua renda e do seu combinados da reforma agrária, estabilização e liberaliza-
patrimônio (a posse de casa ou terras, por exemplo), bem ção ajudou a reduzir de 75% para 55% a proporção de
como de fatores menos tangíveis, como um grau razoável pobres na população.
de segurança. Depende também do seu acesso a bens
públicos e serviços sociais. Examinamos nos parágrafos Como a transição aumenta a desigualdade, e por quê?
seguintes o grau de bem-estar de diversos grupos, concen- O índice de desigualdade da renda mais utilizado é o coe-
trando-nos rio nível de renda. ficiente de Gini, que vai de zero (todas as pessoas têm a

mesma renda) a 100 (uma só pessoa recebe toda a renda).
Pobreza, crescimento e desigualdade: evolução dos De acordo com esse índice, a desigualdade aumentou na
acontecimentos Bulgária, nos países bálticos e nos países eslavos da antiga
Embora muitos habitantes tenham tido ganhos materiais União Soviética, atingindo níveis semelhantes aos das eco-
e outras melhorias (algumas difíceis de quantificar, como nomias industrializadas de mercado com menor grau de
se verá mais adiante), na ECO e nos NEI a pobreza igualdade, como os Estados Unidos (Tabela 4.1 e Figura
aumentou. Ainda que as comparações entre países e em 4.1). Na Rússia, o coeficiente de Gini é semelhante à
determinado lapso de tempo tenham valor muito relativo média dos países de renda média, embora seja provável
(Quadro 4.1), observam-se algumas tendências claras. que os dados sobre a Rússia (como os de muitos outros

Quando os países da ECO e os NEI sofreram simultanea- países) não levem devidamente em conta as rendas mais
mente uma diminuição da produção e um aumento da altas. A desigualdade cresceu menos em alguns países da
desigualdade, a pobreza cresceu consideravelmente. A ECO, onde se situa em níveis semelhantes aos de muitos
desigualdade aumentou em toda a região por várias causas: países da Europa Ocidental.
liberalização dos níveis salariais; obtenção de maior renda Que significam essas variações globais da desigualdade
no setor privado, onde a renda varia muito; e aumento da para pessoas em diferentes níveis de renda? A Hungria
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Quadro 4.1 Por que é difícil medir a pobreza e a desigualdade?

A pobreza é difícil de medir devido a problemas teóri- os efeitos da transição, se compararem a informação
cos e à falta de dados e porque todas as definições de mais recente com as cifras muito menos completas do
pobreza implicam um juízo de valor social. A medição período anterior à reforma. Por todos esses motivos, na
da desigualdade envolve dificuldades semelhantes. melhor das hipóteses, as comparações do padrão de vida

Que se entende por pobreza? A pobreza absoluta é antes e depois da reforma só podem ser aproximadas.
definida pela comparação da renda (ou do gasto) pes- Mesmo que se tenha chegado a um acordo sobre a
soal ou familiar com o preço de determinada quanti- definição, as diversas dimensões da pobreza dificultam
dade de bens e serviços; a pobreza relativa, pela compa- a sua quantificação. As autoridades querem saber quan-
ração da renda de várias pessoas; e a pobreza subjetiva, taspessoas são pobres, em que nívelde pobreza se encon-
pela comparação da renda efetiva com as expectativas e tram e há quanto tempo são pobres - noutras palavras,
percepções dos que a recebem. Não há definição cien- se a pobreza é transitória ou permanente.
tífica e inequívoca de pobreza. Não se trata de questões meramente técnicas, já que

A pobreza já é difícil de medir mesmo numa econo- inevitavelmente implicam juízos sociais. As cifras
mia estável em que se conta com estatísticas periódicas e incluídas na Tabela 4.1, salvo as da Eslovênia, baseiam-
contínuas. Nas economias em transição, a coisa se com- se na renda per capita. Se, ao contrário, for atribuído
plica. Muitos dos dados sobre renda e consumo são um peso menor às crianças, o nível de pobreza numa
pouco idôneos, devido, entre outros motivos, às graves família de cinco pessoas, dentre as quais três crianças,
deficiências na realização das pesquisas domiciliares e ao poderia ser, digamos, três vezes mais alto do que no
crescimento das atividades do setor informal, que não caso de uma só pessoa. As pesquisas que utilizam a
são registradas. A interpretação dos dados é dificultada renda per capita encontrarão mais crianças pobres e
pelas enormes variações nos preços relativos e pelo menos pessoas idosas pobres do que as que empregam
aumento da disponibilidade de bens que acompanha a um nível de pobreza que dá menos peso às crianças.
mudança para um sistema de mercado. A própria me- Quando se define a renda em função da família, parte-
lhoria da qualidade dos dados pode ocasionar problemas. se do pressuposto de que as pessoas idosas comparti-
Assim como a melhoria do registro de crimes se pode lham os recursos dos mais jovens, encontrando-se, por-
traduzir em aumento da taxa de criminalidade, os esfor- tanto, um número menor de idosos pobres. As
ços para melhorar a coleta de dados sobre a pobreza e a constatações sobre pobreza deste capítulo devem ser
renda também podem levar os observadores a exagerar interpretadas levando em conta essas considerações.

envidou esforços vigorosos - e caros - para combater a é crucial na China). As disparidades de renda dentro das
crescente desigualdade e constatou poucas alterações na regiões e cidades chinesas continuam sendo relativamente
distribuição da renda por quintis da população, dos 20% pequenas. Mas o litoral sudeste, por exemplo, vem cres-
mais pobres aos mais ricos (Figura 4.2). A mudança foi cendo a uma taxa anual de mais de 13%, em comparação
maior na Eslovênia e maior ainda na Bulgária e na Ucrâ- com a média nacional de 8,5%; entrementes, na populosa
nia. Na Rússia, onde a desigualdade cresceu consideravel- região central, o crescimento tem sido de cerca de 6 'o. Em
mente, o quintil superior em 1993 recebeu 20% mais da 1992, os gastos domésticos das famílias urbana, eram
renda total do que o quintil superior em 1988, devido 75% maiores no sul do que no norte. A situação < seme-

principalmente ao crescimento explosivo da proporção lhante no Vietnã, onde a área em torno da cidade de Ho
correspondente ao grupo mais rico, mas também devido à Chi Minh, cuja memória do mercado ajuda a respo ader às
crescente dispersão salarial. A dispersão da renda entre reformas, está crescendo a uma taxa 40% mais rápida do
setores na Rússia também aumentou. Os setores de ener- que a média nacional.

gia, bancos e outros conexos acusaram grandes ganhos, Além da manifestação de uma vantagem comparativa
enquanto as perdas maiores corresponderam aos trabalha- antes reprimida, as políticas de comércio e de investi-
dores agrícolas, seguidos dos empregados nas áreas de cul- mento favoreceram esmagadoramente as provínciis cos-
tura, educação e saúde. teiras da China e a radical descentralização do orçamento

Na China, o aumento da desigualdade foi impelido em reduziu as transferências das zonas mais ricas para as mais
grande parte por um mecanismo diferente, que também pobres. O nível mais baixo das transferências, o maior
foi importante na Rússia: as diferenças no crescimento volume do investimento estrangeiro e o ritmo mais rápido
entre as regiões e entre as zonas urbanas e rurais (fator que de desenvolvimento das EMR (Quadro 3.4) nas provín-
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A desigualdade nas economias de transição está se aproximando dos níveis das economias de mercado.

Figura 4.1 Coeficientes de Gini em oito economias em transição
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Nota: Não existeni dados confiáveis sobre os NEI para 1987-88, capazes de permitir u'na comparação consistente da distribuição da renda
durante a - ansição. Os niveis dos paises de renda média e da OCDE são médias simples. Fonte: Milanovic, a sair.

cias costeira,, são outros tantos fatores que ajudaram essas do país, como demonstra a intensificação da migração

zonas a alcançar taxas de investimento quatro vezes mais não-oficial.

altas que as das regiões mais pobres. Diante dessa situação, As desigualdades regionais, significativas mesmo antes

o governo ,hinê tomou medidas para igualar o trata- da implantação das reformas, aumentaram na Rússia,

mento dado às diversas regiões e, com a reforma tributária onde as taxas de pobreza são de 70% no território de Altai,

de 1994, re:orçou a capacidade de arrecadação de receita na Ásia Central russa, mas não chegam a 10% em Mos-

do governo central, abrindo a possibilidade de aumentar cou, São Petersburgo e Murmansk. Em junho de 1995, os
as transferências as zonas pobres. Não obstante, dada a 20% dos territórios mais ricos (em sua maioria, zonas com

orientação para o exterior da estratégia econômica da abundantes recursos naturais, além de Moscou) estavam

China, persistem as vantagens naturais de que goza o sul recebendo 44% da renda total, enquanto apenas 5% iam
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Embora apenas uma proporção modesta dos pensionistas das constitucionais, concederam-se amplas liberdades
seja pobre, como o número de pensionistas é grande, há civis, fato de que a população tem plena consciência. Em
muitos pensionistas pobres. Pelo mesmo motivo, na Quir- 14 economias européias em transição, a maioria esmaga-
guízia e na Rússia, cerca de 65% dos pobres são trabalha- dora dos entrevistados opina que o sistema agora vigente
dores; essa proporção é de 60% na Polônia. As crianças em seu país é superior ao de antes no que diz respeito à
destacam-se por constituir um grupo que é ao mesmo liberdade de culto; e uma proporção igualmente alta acre-
tempo numeroso e de alto risco, assim como por consti- dita que tem mais liberdade de filiar-se a organizações,
tuírem uma proporção crescente dos pobres nas econo- expressar suas opiniões e determinar sua filiação política.
mias em transição. A intensificação da pobreza entre as Grandes maiorias consideram também que o sistema atual
crianças se reflete, por exemplo, na queda do nível de de seus países oferece às pessoas maiores possibilidades de
nutrição infantil registrada na Rússia entre 1992 e 1993. viajar e viver onde quiserem (68%) e que afastou o receio

Na China e no Vietnã, dois países predominantemente de prisões ilegais (59%).
rurais, os fatores de risco são muito diferentes. A maior Todavia, as mudanças drásticas, onde quer que ocor-
parte dos pobres (cerca de 9% da população rural na ram, também criam tensões e insegurança. Sabe-se que as
China) está concentrada em zonas remotas com deficiên- grandes comoções na vida pessoal - inclusive os aconte-
cias de recursos, particularmente nas regiões altas das pro- cimentos felizes como o casamento e um novo emprego -
víncias do interior, onde comunidades inteiras são pobres. são motivos de tensão. Esta é muito maior quando muda
Embora os pobres dessas regiões - muitas delas habitadas toda a estrutura da sociedade, quando se transformam as
por grupos minoritários - tenham direito de explorar a atitudes e valores e quando um grande número de pessoas
terra, esta é de tão baixa qualidade que em geral é impos- se vê ameaçado pela pobreza e exposto a grande incerteza.
sível obter mesmo uma produção de subsistência. Além Segundo um estudo sobre os metalúrgicos dos Estados
disso, como essas terras estão entre as expostas aos maiores Unidos que perderam o emprego nos anos 80, quatro anos
riscos ambientais de toda a China, muitas vezes os pobres após o fechamento da primeira fábrica, muitos - ainda
são ao mesmo tempo culpados e vítimas dos danos ao sem emprego - continuavam em estado de depressão e
meio ambiente nas regiões altas. Em conseqüência desses irritação e tinham crescente sensação de inutilidade; esses
problemas, a prestação de serviços sociais ficou estagnada problemas se manifestavam em alcoolismo, deterioração
nas regiões mais pobres da China. Por exemplo, cerca de das relações familiares e violência no lar. Em muitas eco-
metade das crianças de famílias que estão abaixo do nível nomias em transição, a incerteza das condições de vida no
de pobreza absoluta sofre pelo menos pequeno grau de período posterior ao planejamento centralizado está asso-
desnutrição. ciada a uma série ainda mais variada de efeitos negativos.

As pressões familiares aumentam quando a renda cai e os
Ganhos eperdas não-monetárias preços dos alimentos sobem. As mulheres são particular-
Os efeitos da transição sobre o bem-estar são muito mais mente afetadas (Quadro 4.2), pois trabalham longas horas
amplos do que o nível de renda pode indicar. As pessoas em empregos remunerados e têm de executar a maior
têm hoje à sua disposição uma variedade muito maior de parte das tarefas domésticas. Devido em parte a essa situa-
produtos, principalmente importados, e de bens de con- ção, as taxas de divórcio subiram (na Bielo-Rússia, por
sumo duráveis de alta qualidade, e já não precisam fazer exemplo, passaram de 35% dos casamentos em 1990 para
fila para comprá-los. Na Polônia, por exemplo, de 1990 a 55% em 1994). Em todas as economias européias em

1993, o número de famílias economicamente ativas que transição, inclusive o leste da Alemanha, as taxas de nata-
possuíam aparelhos de videocassete subiu de 5% para lidade baixaram; entre 1990 e 1993, as taxas de natalidade
53% e a posse de bens de consumo duráveis aumentou em e nupcialidade baixaram em todas as regiões da Russia. O

toda a região. A liberalização criou riqueza individual na alcoolismo e a toxicomania também estão aumentando.
forma de cupons, ações de empresas, pequenas empresas, Conforme se indica no Capítulo 8, a saúde se deteriorou
terras e habitações - embora haja necessidade de merca- em muitos dos NEI, mas não nos países do grupo de Vise-
dos de capital e de crédito para realizar o seu valor. As grado; e os próprios problemas de saúde provocam tensões
terras privadas deram uma contribuição particularmente nas famílias afetadas. A delinqüência e a corrupção tam-
importante para o nível de bem-estar durante a transição. bém aumentaram (conforme se indica no Capítulo 5),
Dados de pesquisas sugerem que a produção doméstica de agravando a insegurança. Por último, deve-se considerar o
alimentos cresceu em muitos países, resultando em estresse relacionado com a adaptação a uma nova cultura.
aumento do consumo familiar e, às vezes, da renda. As mulheres da Quirguízia alegam que é difícil vender

As reformas políticas produziram um grau impressio- seus produtos agrícolas, porque, em sua cultura, os ali-
nante de liberalização social em muitas economias em mentos que sobravam a uma família eram sempre ofereci-
transição. Mediante a promulgação de novas leis e emen- dos - não vendidos - aos vizinhos necessitados.
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À medida que as reformas se tornem mais arraigadas, a mos." As estruturas salariais eram rígidas e havia pouca
pobreza, a incerteza e as tensões diminuirão, mas, em mui- variação entre os extremos superior e inferior; até metade
tos países, o processo não será rápido nem fácil. Como se da remuneração global consistia em benefícios, inclusive
explica no resto do capítulo, para a maioria das pessoas o habitação. Para que os mercados de trabalho funcionem
progresso chegará através de crescimento ou de uma satisfatoriamente, é preciso que, pelo menos em termos
orientação melhor das transferências. gerais, a remuneração dos trabalhadores corresponda à sua

eficiência. Também é necessário que os trabalhadores pos-
Reforma dos mercados de trabalho: ajudar as pessoas sam transferir-se livremente de um tipo de trabalho a

outro e, pelo menos até certo ponto, de um local a outro.
Nos regimes de planejamento centralizado, as pessoas Em que medida os salários e empregos se ajustaram às
eram contratadas e recebiam salários, mas os mercados de necessidades de um sistema de mercado e que políticas
mão-de-obra em nada se pareciam aos das economias de permitirão promover a mobilidade dos trabalhadores e, ao
mercado. Na ECO e na União Soviética, as empresas ti- mesmo tempo, proporcionar certa proteção contra a
nham incentivos para empregar o maior número possível queda dos salários, a exploração e o desemprego?
de pessoas, motivo pelo qual era mais comum encontrar
escassez de mão-de-obra do que desemprego. Os salários O ajuste àsforças do mercado
tinham pot ca relação com o desempenho individual: "O Quando se iniciou a transição, muitos duvidavam da capa-
trabalho eri um lugar aonde íamos, não algo que fazia- cidade dos trabalhadores da ECO e dos NEI de adaptar-se

Quadro 4.2 A mulher e o trabalho: a situação melhorou com a transição?

Em certos aspectos, a transição afeta mulheres e antes dos homens e da franca discriminação refletida
homens de maneira muito diferente. Para avaliar se a nas ofertas de emprego.
transição elevou o padrão de vida das mulheres, é pre- Muitas mulheres já não fazem parte da força de
ciso determinar se gozam de mais liberdade do que trabalho. Não obstante, na maioria das economias em
antes ou se estão mais limitadas. Até agora, a resposta transição, elas representam uma percentagem despropor-
em muitos países em transição parece ser a segunda. cional dos desempregados. Em parte, a queda da partici-

No sistema antigo, esperava-se que as mulheres tra- pação da mulher na força de trabalho resultou da sua
balhassem em regime de jornada completa, mas o livre decisão. Mas se deve em boa parte a que muitas
Estado proporcionava creche para seus filhos e serviços foram obrigadas a ficar em casa para atender às respon-
de saúde. Agora já não se considera o trabalho como sabilidades domésticas ou passaram a engrossar as fileiras
um dever social da mulher, mas a reforma trouxe tam- de trabalhadores desencorajados. Dados de pesquisas
bém uma impressionante redução do número de cre- realizadas em vários países da ECO revelam que a grande
ches ao alcance de seus recursos e uma deterioração dos maioria das mulheres prefere trabalhar fora de casa. Além
serviços de saúde. Além disso, durante a transição, as da satisfação pessoal e das oportunidades de interação
dificuldades econômicas e a incerteza tornam mais difí- social, o trabalho permite-lhes estabelecer com a econo-
cil alimentar e vestir a família (responsabilidades que mia informal contatos vitais para sobreviver durante a
nesses países sempre recaíram principalmente sobre a transição. Em alguns países, as pressões sociais que res-
mulher), embora seja um beneficio para as mulheres o tringem as opções para as mulheres simplesmente muda-
fato de ter de passar menos horas na fila para fazer ram de orientação; enquanto que antes se esperava que
compras. As transformações ocorridas podem limitar as trabalhassem, agora se supõe que devem ficar em casa. O
opções das mulheres em dois aspectos: as que deseja- Ministro do Trabalho da Rússia expressou isso clara-
riam trabalhar podem ver-se obrigadas a permanecer mente ao perguntar: "Por que devemos empregar mu-
em casa porque não podem pagar uma creche para os lheres quando há homens sem trabalho? É melhor que os
filhos, enquanto as que prefeririam não trabalhar homens trabalhem e que as mulheres cuidem dos filhos
podem ser forçadas a fazê-lo porque a família precisa de e se ocupem das tarefas domésticas." As políticas devem
mais renda. Além disso, é possível que as opções de oferecer mais oportunidades às mulheres, para que pos-
emprego da mulher sejam limitadas por uma discrimi- sam contribuir para o aumento da produtividade. Tam-
nação crescente nos mercados de trabalho, como se bém é necessário ampliar as opções para os homens -

depreende do fato de que as mulheres são demitidas autorizando, por exemplo, a licença- paternidade.
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rapidamente às transformações estruturais e macroeconô- países da ECO, implica uma forte queda do emprego no
micas. Mas, de uma forma ou outra, esses trabalhadores setor estatal. Nos países que estão liderando a reforma, o
conseguiram adaptar-se às novas condições. O ajuste do corte de pessoal continuou através da mudança da produ-
mercado de mão-de-obra compreendeu três elementos: ção, dando margem a uma recuperação da produtividade
mudanças nos níveis e estruturas salariais, modificação dos da mão-de-obra (ver a Figura 1.6). O setor privado logrou
padrões setoriais e regionais de emprego (inclusive aumento uma sólida expansão na Hungria, Polônia e República
da ocupação no setor informal) e ajuste pelo desemprego. Tcheca, enquanto na Bulgária e República EsloN aca o

AJUSTES SALARIAIS. Os salários estão começando a setor estatal sofreu forte contração e foi menos vigorosa a
apoiar as reformas, já que incentivam o trabalho e a aqui- expansão do setor privado. Em quase todos os países da
sição de aptidões. Durante os primeiros anos da transição, ECO, o desemprego aberto a princípio aumentou acen-
os níveis salariais caíram em relação aos preços oficiais ao tuadamente. Depois diminuiu, devido em parte à reto-
consumidor em quase toda a ECO e nos NEI. No início, mada do crescimento, mas sobretudo porque muitos tra-
ocorreram poucas variações nos salários relativos, mas hoje balhadores se aposentaram ou deixaram de registrar-se
a distribuição salarial dos países da ECO está começando a como desempregados uma vez esgotado o seguro-desem-
se parecer com a das economias de mercado. Os dados prego. No final de 1994, o desemprego aberto era supe-
correspondentes à Polônia e à República Tcheca revelam rior a 10% em todos os países da ECO, exceto a República
que aumentou o ágio salarial para o trabalho não manual e Tcheca.

que se elevaram substancialmente os rendimentos da edu- O nível de emprego das mulheres foi particularmente

cação. As diferenças baseadas nas aptidões também aumen- afetado na ECO (e em muitos NEI). Nas etapas iniciais da
taram na Rússia. Nas zonas urbanas da China, os salários transição, foram demitidas mais mulheres do que homens,

estão se aproximando dos padrões vigentes nas economias porque as tarefas que realizavam não eram consideradas

de mercado, passando de um sistema de salários básicos e essenciais, porque a legislação social herdada do sistema
benefícios (freqüentemente em espécie) a um regime de anterior (como a generosa licença por maternidade) repre-

salários e bonificações relacionadas com a produtividade sentava um ônus maior e, às vezes, por simples discrimi-

ou rentabilidade. Graças aos salários relativamente mais nação (ver o Quadro 4.2).

altos pagos pelas empresas conjuntas, é mais atraente tra- O desemprego a longo prazo (o que persiste por um

balhar nelas do que nas empresas estatais chinesas. ano ou mais) aumentou rapidamente na ECO em conse-

O efeito da transição nos salários das mulheres difere qüência da transição e o mesmo ocorreu com o desem-

de um país a outro. Na Rússia, devido a uma dispersão prego entre os jovens. A assimetria geográfica entre

salarial maior, as mulheres (que sempre ocuparam um empregos e trabalhadores provocou grandes e persis-entes

número desproporcional de empregos mal remunerados) diferenças regionais no desemprego. Os três prob emas

ganham agora ainda menos que antes da transição, em têm origem na estrutura industrial herdada do si tema

comparação com os homens. Já em outros países (como, anterior, na falta de correspondência entre as aptidões

por exemplo, a Eslovênia e a Polônia) a diferença salarial atuais dos trabalhadores e as que requer uma economia de
entre homens e mulheres se reduziu. mercado, nas deficiências dos mercados habitacionais e na

AJUSTE MEDIANTE VARIAÇÕES NOS NÍVEIS DE EMPREGO falta de informação sobre os empregos. Embora os níveis

E DESEMPREGO. Como se depreende dos primeiros capí- salariais nas zonas com alto índice de desemprego tenham

tulos, com as distorções herdadas do sistema anterior e a baixado em relação à média, a diminuição não bastou para

queda pronunciada da produção na ECO e nos NEI, a estimular um grande movimento da mão-de-obra. Por

redução do emprego no setor estatal tornou-se inevitável. todos esses motivos, há uma rotação muito lenta no grupo

O trabalhador tem quatro alternativas: permanecer no de desempregados. O setor privado obtém a maioria dos

setor estatal, passar ao novo setor privado, ficar desempre- seus novos trabalhadores diretamente do setor estatal e

gado (e, talvez, receber treinamento) ou abandonar com- não do grupo de desempregados. Uma conclusão impor-

pletamente a força de trabalho (por exemplo, mediante tante para as autoridades é que o desemprego por si só não
aposentadoria antecipada). Mas o panorama do emprego, tem contribuído muito para a reestruturação.

sobretudo nos NEI, complicou-se com a tendência à par- O segundo tipo de ajuste - registrado na Rússia,
ticipação no setor informal. Quando os membros de uma Ucrânia e outros NEI - é muito diferente. O nível de

família trabalham em setores diferentes, o ajuste não é emprego até agora caiu muito menos do que a produção e
tanto uma simples opção entre emprego e desemprego, a carga do ajuste recaiu sobre os salários (Figura 4.3).
mas antes uma questão de modificar a combinação de ati- Como as empresas se recusavam a realizar demissões maci-
vidades (Quadro 4.3). ças, os trabalhadores permaneciam formalmente vincula-

Os mercados de trabalho das economias em transição dos a elas e, embora recebessem salários baixos ou ne-
registram três tipos de ajuste. O primeiro, que é típico dos nhuma remuneração, continuavam gozando de alguns
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Quadro 4.3 Como sobreviver na transição

As famílias utilizam diversos mecanismos para enfren- tavam 7% e 12% da renda total, respectivamente, e
tar as dificuldades da transição. Muitas produzem seus mais de 25% da renda dos que as recebiam.
próprios alimentos, enquanto outras vendem seus bens O mais provável é que as transferências privadas se
através de contatos pessoais ou nos bazares (na Hun- destinem a famílias pobres, que tiveram algum pro-
gria, essas vendas duplicaram entre 1989 e 1995), blema, como uma doença ou perda de emprego, ou
Quem tem automóvel muitas vezes obtém renda adi- cujo chefe é jovem, muito velho ou do sexo feminino
cional fazendo serviço de táxi. Algumas famílias alu- - em suma, as mesmas famílias que são os alvos prin-
gam suas casas de verão ou quartos vagos em seus apar- cipais das redes de segurança. Poderiam as transferên-
tamentos. cias privadas substituir parte das transferências públi-

As famílias também sobrevivem graças às transfe- cas? Simulações realizadas para a Rússia indicam que,
rências privadas de renda. Na Polônia e no Vietnã, dois se estas últimas fossem eliminadas, as transferências
terços das famílias fazem ou recebem transferências privadas substituiriam cerca de 19% de seu valor. O
(ver a tabela). As quantias podem ser elevadas: na Quir- contrário também ocorre: o aumento das pensões não
guízia e no Vietnã, as transferências privadas represen- reduziria na mesma medida o apoio privado.

Transferências privadas em algumas economias em transição e nos Estados Unidos
(percentagE,m do total)

Quirguízia Polônia Rússia Vietn~ EUA
119931 [1992) (1993) (1993) (1979)

Famílias que enviaram ou receberam 21,0 65,0 36,0 68,0 30
Transferências como parcela da renda total 7,4 3,2 4,4 11,9 2
Transferências como parcela da renda do beneficiário 41,1 7,2 20,1 27,0 6

Fontes: Co, Eser e Jimenez, a sair; Cox, Fetzer e Jimenez, a sair; Cox, Jimenez e Jordan 1994; Cox, Jimenez e Okrasa 1995; Cox e Raines
1985; GaE e Scholz 1994.

benefícios enquanto passavam progressivamente ao setor remuneração do setor estatal é cerca de 60% maior que a
informal. Pelo menos no que se refere a suas atividades no do resto da economia; dada a persistente migração das
setor formal, esses trabalhadores só estão marginalmente regiões pobres (particularmente rurais) para o setor não-
empregados. Poderia acelerar-se a transição nos NEI se estatal, não é provável que essa diferença diminua. As
tais trabalhadores se incorporassem explicitamente às filei- autoridades terão, portanto, de encontrar soluções para o
ras dos dese mpregados, como nos países da ECO? Manter problema do excedente de mão-de-obra no setor estatal,
os trabalha [ores na folha pode atenuar as pressões em estimado em 20% dos empregados estatais.
favor da reestruturação. Mas, quando a mão-de-obra não No Vietnã, o ajuste do emprego seguiu o mesmo
tem mobilidade, como na Rússia, o aumento do desem- padrão dos países da ECO, embora a cifra correspondente
prego não a uda muito a arranjar empregos para os traba- ao setor estatal nunca tenha superado 15% do total. A
lhadores. Assim, a alegação de que os NEI devem seguir o chave para a criação de novos empregos será a contínua
exemplo dos países da ECO não é tão cristalina como liberalização comercial e a aplicação de outras políticas
poderia parecer. destinadas a promover indústrias com uso intensivo da

No terceiro tipo de ajuste, o da China, o emprego no mão-de-obra.
setor estatal continuou aumentando até 1993 e depois
acusou ligeira diminuição. Durante a primeira fase da Medidas necessárias
reforma urbana, em 1985-90, quase 70% de todos os Uma importante lição econômica e política da reforma,
novos empregos foram criados no setor estatal, mas, em até agora, é que as forças do mercado, por si sós, nem sem-
1993, este gerou apenas 9% dos novos empregos urbanos. pre bastam para impulsionar o processo de reestruturação.
As EMR constituem o motor do crescimento, porque Para que o mercado possa determinar com maior eficácia
nelas o nível de emprego cresceu dez vezes mais rápido do os níveis de salários e de emprego, é preciso que os países
que no setor público (Figura 4.4). Contudo, para atrair adotem medidas para reduzir os incentivos de efeito nega-
mão-de-obra do setor estatal não basta aumentar o tivo, melhorar a mobilidade funcional e geográfica e pro-
emprego em outros setores. Se incluirmos os benefícios, a teger os trabalhadores, mediante a regulamentação do
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mercado de mão-de-obra e a aplicação de políticas de contribuições, condiciona o funcionamento eficiente dos
combate ao desemprego. mercados de trabalho. Nas etapas iniciais da tran ição, o

REDUÇÃO DOS INCENTIVOS DE EFEITO NEGATIVO. seguro-desemprego representava uma fração importante

Conforme veremos na próxima seção, as transferências de do salário anterior (chegando muitas vezes a 75% e, na
renda desempenham importante papel redistributivo. Mas Ucrânia e na Bielo-Rússia, a 100%) e alguns países não
a sua estrutura, no caso tanto dos benefícios como das fixaram um prazo para esse benefício. Não surpreende que

Embora os salários tenham caído mais nos NEI do que na ECO, um número maior de trabalhadores
continuou empregado.

Figura 4.3 Desemprego e salários na ECO e NEI

Porcentagem 1989 = 100
25

Hungria 100

20 -
Rep. Tcheca 80

Polõnia

15 - Rússia
-60

UcrâniaLetônia

Bielo-Rússia Estônia
10-o 40

cazaqu,stão5

5- 20

0 o0

Desemprego i ndice salarial
(escala à esquerda) (escala à direita)

ECO NEI ECO NEI

Nota: Os dados são de 1994. O desemprego é medido pela taxa de desemprego registrado; os dados sobre salários nominais foram
deflacionados peloi ndice de preços ao consumidor do país, Tendo em vista que já não há mais racionamento e que a qualidade dos bens
melhorou, as variações nos salários deflacionados talvez não sejam um bom índice das variações no poder aquisitivo real. A linha de
regressão é a referente à regressão doindice salarial sobre a classificação dos países por nível de desemprego. Fonte: dados oficiais.
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essa situação reduza os incentivos para encontrar trabalho.
Já em 1995, o nível desses benefícios era baixo em todos
os países, sobretudo por motivos fiscais; alguns países, Na China, as empresas municipais rurais

como a Hungria e a Polônia, pagavam a mesma quantia geraram a maioria dos novos empregos.

fixa a todos os desempregados. Com isso, consegue-se ao
mesmo tempo aumentar os incentivos ao trabalho, redu-
zir os custos e facilitar a administração. Todos os países Figura 4.4 Composição do emprego
hoje limitam o período no qual é pago o seguro-desem- na China
prego. geralmente a um ano ou menos. Quando o seu
direito ao seguro expira, o desempregado é forçado a recor-
rer aos programas de assistência à pobreza. Isso dá lugar a Milhões de pessoas
uma alta incidência de pobreza entre os desempregados 700
nos países onde esses programas são irregulares.

Os incentivos também são importantes no que diz res-
peito às contribuições. Na ECO e nos NEI, as contribui- 600 -

ções previdenciárias que financiam as transferências de
renda (inclusive o seguro-desemprego) são elevadas, 500 -
erguendo ei traves à criação de novos empregos, fomen-
tando a ação fraudulenta por conluio entre trabalhadores 400
e empregadores e criando incentivos ao emprego extra-ofi-
cial (Capítulo 7). Há três maneiras de reduzir a contribui-
ção do empregador: reduzir os benefícios; financiar por 300 -

meio de tributação geral os benefícios não relacionados
com riscos asseguráveis (como o salário-família); e dividir 200 -

a conriibuiçÃo entre o trabalhador e o empregador (no sis-
tema anterior, o empregador pagava toda a contribuição, 100
o que se conisidei ava uma das vitórias do socialismo). E
possível que a "partilha" das contribuições entre empre-
gado e empregador não altere muito a procedência dos 1978 1986 1993
fundos. Oferece, porém, a grande vantagem de que os tra-
balhadores vêem imediatamente uma dedução maior em Setor estatal urbano
seus contracheques quando os benefícios aumentam, e
isso contribui para reduzir a pressão em favor de benefí- u bas

cios maiores, Por sua parte, os governos precisam também
estender o dcante da rede tributária às novas empresas rurais
privadas, porque, do contrário, crescerá o ônus que recai Otras empresas
sobre as empresas maiores e, dado o maior grau de sone- rurais

gação, a base tributária se contrairá ainda mais. Tem-se
registrado pouco progresso em todas essas esferas. Fonte: Editora de Estatísticas da China 1995.

AUMENTAR A MOBILIDADE DA MÃO-DE-OBRA. Muitos

dos elementos necessários para aumentar a mobilidade dos
trabalhadores nos países em transição são universais: um
conjunto bem elaborado de benefícios por desemprego;
maior disponibilidade de informações sobre empregos; Um elemento decisivo para conseguir maior mobili-
agências de e:mprego; sistemas de transporte adequados; e, dade da mão-de-obra é forçar as empresas a abrir mão de
ainda mais importante, um ativo mercado habitacional. uma ampla gama de serviços - a habitação e as creches
Entretanto, para criar um mercado de mão-de-obra que representam problemas especiais nesse sentido. Mas a con-
permita aos trabalhadores transferir-se livremente de um secução desse objetivo enfrenta muitas armadilhas e o pro-
emprego a <utro e de um lugar a outro, os países em tran- gresso tem sido irregular. Um abandono lento desses ser-
sição precisam resolver um problema singularmente difí- viços estorva a reforma; a precipitação, porém, pode
cil: desarmar as estruturas de apoio social que vinculam os resultar na interrupção dos serviços. Por conseguinte, a
trabalhadores a uma só empresa e, ao mesmo tempo, arti- curto prazo, cabe aos municípios a importante tarefa de
cular um novo sistema que as substitua. assegurar a continuidade dos serviços essenciais, talvez
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financiando parte do custo que cabe às empresas. Um mercado e evitar toda forma de proteção especial e privi-
enfoque a longo prazo abrange três etapas. Primeiro, exi- légio para certos grupos à custa dos mais pobres.
gir que as empresas separem as contas gerais das contas de Os países da ECO e os NEI herdaram do sistema ante-
serviços sociais. Segundo, para efeitos fiscais, permitir que rior mercados de mão-de-obra altamente sindicalizados.
as empresas cubram o custo dos serviços sociais com a Antigamente, os sindicatos faziam parte da estrutura
renda gerada por esses serviços, mas não com o rendi- governamental (como ainda acontece na China e no
mento de suas atividades principais. Isso dá às empresas Vietnã). É preciso modificar o papel dos sindicatos, para
um forte incentivo para cobrar pelos serviços e poderia que apóiem o sistema de mercado da maneira descrita no
estimular o estabelecimento de novas entidades de servi- Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 1995. Não será
ços. Em terceiro lugar, ajudar as famílias a fazer face a esses fácil promover o aspecto positivo dos sindicatos nos países
gastos mediante salários mais altos (em vez de benefícios em transição; além disso, as políticas específicas que será
não monetários) e transferências de renda vinculadas, preciso aplicar para atingir esse objetivo variarão muito de
como o salário-família. Com o tempo, as entidades de ser- um país a outro. Não obstante, há dois elementos constan-
viços poderiam funcionar independentemente, ser absor- tes. O primeiro é a livre concorrência nos mercados de
vidas pelos municípios ou simplesmente desaparecer. bens, para que os sindicatos não possam obter vantagens
Uma vez que se haja desvinculado o financiamento das econômicas. O segundo é assegurar que as partes empe-
empresas, este último resultado não representaria um pro- nhadas nas negociações trabalhistas assumam o custo do
blema, pelo menos nas zonas urbanas, onde há várias des- seu resultado. Na Polônia, por exemplo, a legislação vi-
sas entidades, porque os serviços já não seriam prestados gente no início dos anos 90 exigia que se pagasse aos tra-
exclusivamente aos empregados das empresas. Na reali- balhadores mesmo que estivessem em greve, o que cons-
dade, as entidades teriam incentivos para atrair novos tituía um claro desincentivo à busca de uma solução de
clientes. compromisso.

A migração, outro aspecto da mobilidade, é um fator Outra questão espinhosa é a conveniência de fixar ou
importante, sobretudo na China, onde as empresas pro- não um salário mínimo. Trata-se de um problema muito
porcionam pensões e serviços de saúde na suposição de controverso em todo o mundo. Mas, seja qual for a resul-
que as pessoas permanecerão num mesmo trabalho tado dos argumentos gerais a favor ou contra, o estabele-
durante toda a sua vida. As restrições legais quanto aos cimento de um salário mínimo pode ser especialmente
lugares onde as pessoas podem viver se atenuaram e a problemático nas economias em transição. A l;mitada
reforma dos preços, o desenvolvimento dos mercados e a capacidade dos governos, agravada pela tendência ao
alta demanda urbana de mão-de-obra deram lugar a um emprego não declarado, dificulta a aplicação ce uma
enorme movimento migratório em busca de emprego. norma a respeito. Além disso, a diferença entre o satário de
Essa "população flutuante", integrada na sua maioria por subsistência e o salário médio nesses países é muito menor
homens solteiros e mulheres jovens, representa entre 20% do que nas nações ricas, o que dificulta a fixação de um
e 25% da população da maioria das cidades. Mas continua salário mínimo que seja suficientemente alto para evitar a
sendo uma migração temporária, em grande parte porque pobreza e suficientemente baixo para não reduzir o nível
os que se mudam não têm direito de receber educação, de emprego. Na Rússia, onde o salário mínimo constitui a
serviços médicos e habitação subsidiada. Tanto as restri- base de toda a estrutura salarial do setor público, o
ções à mobilidade como a liberdade total de movimento governo procurou reduzi-lo para aliviar as pressões infla-
têm um preço: no primeiro caso, a perda de oportunida- cionárias. Em resultado, os trabalhadores com salários
des para uma migração benéfica; no segundo, as pressões mais baixos já não têm proteção. Na medida en, que a
sobre a infra-estrutura urbana, a desintegração das comu- pobreza entre os trabalhadores pobres afeta de rianeira
nidades rurais e o risco de criar uma classe urbana margi- desproporcional os casais com filhos, a concessão de salá-
nalizada. Contudo, a situação atual da China é franca- rio-família (tema examinado na próxima seção) poderia
mente negativa; existe mobilidade, na prática, mas as ser um meio mais eficaz de combinar as oportunidades de
instituições se baseiam na suposição de que não existe. emprego com o alívio da pobreza.

PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES POR MEIO DE REGULA- O EQUACIONAMENTO DO DESEMPREGO. O desem-
MENTOS. Os governos têm a função de estabelecer estru- prego suscita duas questões particularmente pertinentes
turas jurídicas e normativas dentro das quais os sindicatos no caso da ECO e dos NEI. Devem os governos continuar
e as empresas possam funcionar e de assegurar que essas ajudando as empresas? Qual a função das políticas traba-
estruturas fomentem a sua contribuição positiva para o lhistas ativas destinadas a melhorar as oportunidades de
crescimento. Também devem definir normas mínimas e emprego? A rapidez e a eficácia da transição dependem do
evitar a exploração e a discriminação. Para que seja eficaz, ritmo de reestruturação das empresas estatais e privatiza-
a política trabalhista tem de estar em harmonia com o das. Nos casos em que o desemprego local é alto e muito
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limitada a mobilidade da mão-de-obra, poderia justificar- transição nos mercados de mão-de-obra exigem uma
se a concessão de subsídios temporários de desemprego a reforma profunda do sistema anterior de transferências de
empresas com possibilidade de sobreviver a longo prazo renda: o incremento da distribuição dos salários e da renda
ou cujo fechamento teria efeitos devastadores para uma implica a necessidade de que as transferências sejam orien-
região. Mas os governos precisam assegurar-se de que esse tadas de forma a levar em maior conta as diferenças de
apoio seja eliminado gradualmente, dentro de um pro- situação; a perda da segurança no emprego torna urgente
grama preestabelecido (Capítulo 3), e de que o financia- o estabelecimento do seguro-desemprego e significa que as
mento se concentre no emprego. Por último, nos casos em transferências não podem continuar sendo administradas
que o emprego seja expressamente subsidiado, os governos pelas empresas. Essas duas mudanças exigem o fortaleci-
deverão esforçar-se para aumentar a mobilidade da mão- mento da administração das transferências de renda.
de-obra e lornecer aos trabalhadores informações acerca
de oportunidades de emprego em outros lugares. Planos de transferência herdados do passado

As políticas trabalhistas ativas enquadram-se em três Os planos de transferência de renda herdados pelas econo-
grandes categorias: serviços de emprego (colocação, orien- mias em transição apresentam grandes diferenças, mas
tação) para "reciclar" com maior eficácia a força de tra- têm algumas tendências comuns: o apoio não é bem foca-
balho; treinamento para aumentar o capital humano; e lizado, grande parte da administração recai nas empresas e
criação direta de empregos. Mas a eficácia dessas políticas algumas populações rurais não são amparadas.
numa época de queda geral da produção é muito limitada. ECO E NEI. Embora se adaptasse relativamente bem
Salvo quarido aplicadas em pequena escala e de acordo às características do regime anterior, o sistema de transfe-
com critérios muito seletivos, essas políticas provavel- rência de renda desses países deixava de concordar em
mente não estão ao alcance dos recursos financeiros da aspectos importantes com as necessidades de uma econo-
ECO e do NEI, embora possam ser uma resposta efetiva mia de mercado. Distribuía benefícios aproximadamente
ao declínio industrial e aos efeitos corrosivos do desem- iguais entre toda a população urbana, em vez de concen-
prego prolongado. Em 1990-92, o governo tcheco adotou trá-los nos pobres. Na maioria dos países, o alívio da
um conjunio de medidas de reforma do mercado de mão- pobreza era rudimentar e, como oficialmente não havia
de-obra que incluía três elementos: um sistema computa- desemprego, tampouco existia seguro-desemprego. As
dorizado d: informação sobre oportunidades de emprego, empresas desempenhavam um papel importante na admi-
redução dc seguro-desemprego e programas de criação de nistração dos benefícios (pagando, por exemplo, contri-
empregos. A diminuição dos benefícios e a baixa taxa ini- buições globais por seus trabalhadores, razão pela qual os
cial de desemprego permitiram que o país financiasse os governos não têm registros individuais) e não havia distin-
programas de criação de empregos, e há sinais de que tais ção entre benefícios relacionados com riscos (como o
programas ajudaram a reduzir a expansão do desemprego seguro-desemprego) e os demais benefícios (como o salá-
a longo prazo. Todavia, o fator que mais contribuiu para rio-família). Todo esse mecanismo era financiado com
manter baixo o desemprego na República Tcheca não foi uma só contribuição previdenciária. Além disso, a capaci-
a aplicação de políticas trabalhistas específicas, mas o cres- dade administrativa era limitada. As pensões, por exem-

cimento dinâmico do setor privado. plo, eram pagas em dinheiro enviado pelo correio.

Já houve certo progresso. Todos os países da ECO e

refosrmbua d stfenad? dtodos os NEI implantaram sistemas de seguro-desem-

prego que estão funcionando e muitos estabeleceram um

Em rodos os países de renda média e alta o Estado desem- benefício de última instância, de base mais ampla e depen-

penha um papel importante na organização das transfe- dendo da determinação da renda, geralmente em níveis

rências de renda. Essas transferências têm várias finalida- baixos. Mas a focalização dos benefícios continua sendo

des: redistribuir a renda, manter a estabilidade política, deficiente. Em 1992, apenas 19% das transferências efe-
promover a eficiência dos mercados de mão-de-obra e tuadas na Rússia contribuíram para reduzir diretamente a

cobrir ceri os riscos quando os mercados privados não pobreza, em comparação com uma média de 35% nos paí-

podem faz -lo. ses da OCDE e 50% na Austrália.
Entre os objetinos específicos das transferências de O alto nível dos gastos com os benefícios, em particu-

renda, encontram-se o seguro, que protege as pessoas con- lar as pensões, constitui um problema fundamental. A

tra riscos como o desemprego; a estabilização da renda, principal causa desse problema é o elevado número de

que permite que as pessoas protejam o seu padrão de vida pensionistas. Na ECO e nos NEI, a idade de aposentado-
na velhice redistribuindo a renda obtida quando jovens; e ria em geral é cinco anos mais baixa do que nos países oci-

o alívio da pobreza, a fim de garantir a todos pelo menos dentais, e grandes grupos de trabalhadores, como os

um padrão de vida mínimo. As alterações provocadas pela mineiros e professores, puderam aposentar-se ainda mais
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cedo. Em conseqüência, uma pensionista típica da Repú- Um dos principais desafios da política social é -omper
blica Tcheca goza de cinco anos mais de aposentadoria esse círculo vicioso. Até agora, apesar do intenso debate,
que sua equivalente alemã. No caso dos homens, a dife- poucas foram as alterações introduzidas nas polí:icas (a
rença está mais próxima de um ano. A comparação com a Letônia e a República Tcheca figuram entre as raras exce-
Hungria, a Polônia e a Rússia mostra mais ou menos os ções). Na realidade, a idade média em que se começam a
mesmos resultados. pagar as pensões diminuiu na maioria dos países. A econo-

O elevado número de pensionistas pode criar um cír- mia política da reforma dos sistemas de pensões torna-se
culo vicioso, em que o alto nível dos gastos a título de pen- ainda mais difícil pelo fato de que, por um lado, os empre-
sões (16% do PIB da Polônia em 1994) gera grandes con- gadores pagam a maior parte das contribuições e, por
tribuições em folha para a previdência, bem como outro, os resultados eleitorais podem depender do voto
incentivos para não registrar o emprego e, conseqüente- dos pensionistas.
mente, taxas de contribuição ainda maiores (Quadro 4.4). CHINA. O sistema de proteção social da China. difere
Contudo, na maioria dos países, as pensões continuam em vários aspectos importantes dos sistemas dos pJíses da
sendo baixas devido ao elevado número de pensionistas. ECO e dos NEI: a população do país ainda é jovem (em-
Os efeitos combinados do desemprego, alto nível de ativi- bora a idade média deva aumentar rapidamente nos pró-
dade no setor informal, baixa idade de aposentadoria e, ximos 30 anos); o seu sistema urbano de proteção social
em alguns países, ausência de cobertura nas zonas rurais consiste numa série de programas associados às empresas e
produziram uma baixa relação entre contribuintes e pen- não num programa unificado; e grande parte da popula-
sionistas (Tabela 4.2). Na Polônia, por exemplo, há 4,6 ção (80% do total) vive em zonas rurais e recebe unia pro-
pessoas em idade de trabalhar para cada pessoa de 60 anos teção social muito limitada.
ou mais, mas apenas 1,9 delas contribui. Na Bulgária, há O sistema urbano de transferência de renda (seguro de
pouco mais de um contribuinte por pensionista. As proje- trabalho) padece de muitos problemas semelhantes aos
ções a prazo médio revelam que em muitos países o atual dos países da ECO e dos NEI. Por exemplo, a idade de
sistema de pensões é insustentável. aposentadoria é baixa e o sistema de seguro social está

Quadro 4.4 Reformas das transferências de renda na Hungria e Letônia

A Hungria oferece um exemplo claro do círculo vicioso rável a grupos especiais, os benefícios aos que se
que as transferências de renda podem criar. Em 1992, aposentem antecipadamente serão reduzidos e as pen-
aproximadamente 90% das famílias recebiam um ou sões dos que adiem a aposentadoria e continuem
outro tipo de transferências e estas representavam mais pagando suas contribuições serão aumentadas. Cal-
de 40% da sua renda. O problema se deve em parte a cula-se que, se todas as reformas forem aplicadas com
que a idade de aposentadoria é baixa e o emprego regis- êxito, a poupança representará até o ano 2000 cerca de
trado diminuiu 20% entre 1990 e 1995. O elevado um quarto das contribuições. Esses fundos serão cana-
nível do gasto social pode ter ajudado a impedir varia- lizados a um segundo sistema no qual as contribuições
ções na distribuição da renda (Figura 4.2), mas aumen- serão mantidas em reserva ou investidas por adminis-
tou o nível das contribuições. Isso, somado à limitada tradores privados. Isso significa essencialmente que as
capacidade de fazer cumprir as normas, aumenta os duas gerações fizeram um pacto. Os pensionistas con-
incentivos à evasão e ao trabalho no setor informal, o cordaram em não pressionar pelo aumento de seus
que reduz o número de contribuintes. Apesar do alto benefícios e os trabalhadores aceitaram a carga repre-
nível de despesa, muitas vezes os benefícios são insufi- sentada pelo aumento das contribuições, na esperança
cientes e está se generalizando a obtenção de renda adi- de gozar de maior segurança quando chegarem à ter-
cional não declarada. A reforma é controversa no plano ceira idade.
político, mas as vantagens da redução do setor informal Estas reformas, se forem aplicadas plenamente e
são enormes; se 100.000 trabalhadores (cerca de 1,9% com êxito, produzirão importantes beneficios. Reduzi-
da força de trabalho em 1990) passassem do desem- rão o nível do gasto público em pensões. Eliminarão os
prego aberto ao emprego registrado, o saldo fiscal me- desacordos acerca da idade de aposentadoria, porque os
lhoraria em cerca de 0,5% do PIB. trabalhadores poderão decidir quando se aposentarão.

A Letônia empreendeu uma importante reforma E, dada a relação direta entre pensões e contribuições,
para romper esse círculo vicioso. Para reduzir os gastos incentivarão os trabalhadores a abandonar a economia
públicos em pensões, será abolido o tratamento favo- informal.
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los estão se enfraquecendo. Os 30 a 40 milhões de pessoas

Tabela 4.2 Estrutura da população e que vivem em situação de pobreza absoluta nas zonas
contribuintes por pensionista em algumas rurais estão no limite de subsistência. Muitas correriam o
economias em transição risco de inanição se não fosse por um sistema efetivo de

Pessoas em idade assistência que lhes fornece os cereais de que necessitam

de trabalho Contribuintes para sobreviver. E essencial que este sistema perdure após
por maiores por a transição. Além disso, a obtenção de um crescimento

País de 60 anos pensionista econômico sustentado deve contribuir para reduzir a
Europa Central e pobreza. Como a proporção de pobres na população rural

Oriental é relativamente pequena, o governo deve ser capaz de
Albânia 7,9 1,0. .
Bulgária 2,9 1,2 canalizar ajuda específica para as comunidades extrema-

Hungria 3,2 1,5 mente pobres.
Polônia 4,6 1,9 O segundo grupo de problemas está relacionado com o
Rep. Tcheca 3,5 2,0 desaparecimento da distinção entre trabalhadores urbanos
Romênia 3,6 2,0 e rurais e o surgimento de uma força de trabalho rural

Novos Estados migrante cada vez maior. O sistema de seguro social, que
independentes continua baseado na suposição de que a mobilidade da

Quirguízia 5,0 2,6 mão-de-obra é baixa, não leva em conta que os trabalha-

Turcoênia 6, , dores mudam de emprego e de residência. Um quarto da

Uzbequistão 6,3 3,0 mão-de-obra rural é assalariado mas não conta com o

Memorand: seguro de trabalho oferecido aos que trabalham na cidade.

Media da OCDE, 1990 3,6 2,6 A crescente "população flutuante" de trabalhadores

Nota: Os dados referem-se a 1993. migrantes em geral também carece dessa proteção. Nem

Fontes: Base de dados sobre desafios social da transição, do todos os trabalhadores que emigram conseguem emprego
Banco Mund ai; Banco Mundial 1995k. e é possível que constituam a primeira leva de um novo

grupo de pobres em zonas que antes não tinham grandes
segmentos em situação de pobreza.

excessivamene fragmentado. Os empregados de organis- Medidas de apoio
mos governamentais e empresas estatais gozam de amplos Em geral, os sistemas de proteção social podem ser de dois
benefícios, enquanto que, para os empregados das empre- tipos: transferências em dinheiro ou em espécie e progra-
sas coletivas, há uni programa paralelo que é menos gene- mas que oferecem oportunidades de obter renda. Existe a
roso. Ao contrário do que ocorre na ECO e nos NEI, as firme convicção de que, sempre que possível, as transfe-
empresas na China se encarregam não só da administração rências devem ser pagas em dinheiro, porque isso permite
mas também do tinanciamento dos benefícios. Isso faz a quem as recebe decidir livremente o que vai comprar,
com que os i rabalhadores - e os pensionistas - fiquem tem maior transparência no processo orçamentário e não
ainda mais estreitamente vinculados às empresas e desace- interfere nos preços do mercado. Contudo, em certas cir-
lera a reforma empresarial. Além disso, a generosidade dos cunstâncias, os benefícios em espécie têm vantagens: em
benefícios depende da capacidade financeira e da idade da geral, mantêm o seu valor durante períodos de inflação e,
empresa (as empresas mais novas têm menos pensionis- em certos casos - alguns dos quais são mencionados mais
tas). No âmbito municipal, houve certo grau de combina- adiante -, podem ser dirigidos a grupos específicos. As
ção de renda entre as empresas, mas isso constitui uma economias em transição têm níveis de renda, capacidade
solução parcial do problema. administrativa, estruturas familiares e prioridades sociais

A não-de -obra rural da China continua à margem do muito diferentes. Em algumas, o setor informal é muito
sistema de seguro de trabalho, o que gera dois grupos de maior e outras continuam sendo basicamente rurais. Por
problemas. Primeiro, mais de 100 milhões de pessoas que esse motivo, seus sistemas de transferência de renda tam-
trabalham no setor industrial das zonas rurais só têm bém são distintos.
acesso fragmentado aos serviços de saúde e não têm direito SEGUROS PRIVADOS. Muitas pessoas só são pobres
a pensão, a menos que a contratem no setor privado. A durante certo período da sua vida - por exemplo,
enorme população rural do país conta com a família enquanto estão desempregadas. Deve o Estado deixar que
extensa para receber apoio e alívio da pobreza na velhice; os seguros privados proporcionem a cobertura desses ris-
porém, com a tendência à redução do tamanho das famí- cos? Em geral, como se indica no Capítulo 7, a resposta é
lias e a crescente mobilidade da mão-de-obra, esses víncu- negativa. Os seguros privados não cobrem certos riscos,
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como o desemprego, ou o fazem de maneira inadequada. gem ao crescimento fomentado pelo setor priv ido. Em
Podem constituir uma alternativa para alguns riscos muitos países, é preciso reduzir os gastos com pensões, seja

(como as faltas por motivo de doença) e para certas cate- baixando o valor destas, seja diminuindo o número de
gorias (a classe média urbana). Contudo, mesmo nos paí- pensionistas - por exemplo, elevando a idade dt aposen-
ses ocidentais, onde a estrutura institucional é mais sólida, tadoria e coibindo os abusos das pensões por ncapaci-
o seguro privado constitui apenas uma fonte suplementar dade. A curto prazo, o alívio da pobreza deve ter priori-
de renda. dade sobre todos os demais objetivos, o que, em alguns

SEGURO SOCIAL. Os benefícios do seguro social são países, talvez implique o pagamento de benefícios unifor-
pagos com base nas contribuições de um trabalhador mes. Isso permite reduzir o gasto, mas pode criai descon-
(geralmente, uma fração do seu salário) e em decorrência tentamento. Como sempre, cumpre às autoridadts encon-
de situações específicas, como a perda de emprego ou a trar um equilíbrio entre o que não têm condisões para
chegada a certa idade. Como a participação é obrigatória, fazer e o que não podem deixar de fazer.
o seguro social pode, por um lado, proteger contra riscos A médio prazo, quando as limitações fiscais e idminis-
que os mercados privados não cobrem e, por ourro, redis- trativas comecem a se atenuar, o sistema pode evc luir para
tribuir a renda dos ricos para os pobres. Embora todos os uma vinculação mais explícita entre contribuiçõe; e bene-
países da ECO e os NEI tenham sistemas muito arraiga- fícios. Isso fortalecerá os incentivos à contribuição; de
dos, cuja eliminação seria politicamente difícil, é possível fato, na medida em que diminua a impressão de que as
que o seguro social não seja a via apropriada para todos os contribuições constituem um imposto, é possível que
países. Tudo depende da resposta a várias perguntas. As também aumentem os incentivos para trabalhar no setor
causas da perda de renda são relativamente claras e, em formal. Os acordos especiais para quem se encontra atual-
princípio, asseguráveis? Existe uma capacidade adminis- mente em idade avançada não devem aplicar-se às gera-
trativa suficiente? Pode-se medir a renda com precisão ções mais jovens, que têm tempo para acumular pensões
para calcular as contribuições? E é possível forçar o paga- de aposentadoria e outras formas de patrimônio. Apesar
mento das cotas e calcular os benefícios? Em países como das dificuldades políticas, será inevitável elevar gradual-
a Hungria, a Polônia e a República Tcheca, a resposta a mente a idade de aposentadoria, como alguns países já
essas perguntas é afirmativa. Mas em alguns NEI, particu- começaram a fazer. A reforma dos sistemas estatab de pen-
larmente nas economias mais pobres da Ásia Central, é sões deve ser acompanhada do estabelecimento de siste-
provável que seja negativa. Já que uma grande proporção mas complementares privados (como veremos mais
do emprego corresponde ao setor informal, é praticamente adiante).
impossível assegurar o pagamento das cotas e, dada a defi- Na China, a opinião dominante é que em todas as
ciente capacidade administrativa, a tarefa é problemática empresas urbanas, tanto estatais como privadas deve-se
mesmo no setor formal. aplicar um sistema unificado, com normas que permitam

As pensões suscitam problemas especiais e difíceis. reajustar os benefícios em função da inflação. Pulas mes-
Deve-se conceder tratamento especial à atual geração mais mas razões assinaladas para a ECO e os NEI, as empresas
velha? Em grande parte dos países da ECO e dos NEI, a devem ser liberadas da administração e prestação de servi-
inflação devorou a poupança dessa geração, que, ao con- ços sociais e a idade de aposentadoria deve ser aumentada.
trário dos jovens, não terá oportunidade de ressarcir suas Será preciso indicar com clareza as contribuições que
perdas na economia de mercado. Em conseqüência, por cabem aos empregadores e aos diversos níveis de governo
motivos de eqüidade, se justificaria um tratamento espe- e, pelas mesmas razões que nos outros países, introduzir o
cial. Em parte, foi isso o que se fez: muitas pessoas pude- pagamento de contribuições pelos trabalhadores.
ram aposentar-se antecipadamente e em muitos países os Os países precisarão tomar outras medidas pa:a aliviar
pensionistas mantiveram sua posição em relação aos assa- a pobreza, mas é preciso que antes determinem os grupos
lariados. Outra possibilidade é favorecer as pessoas idosas que são pobres. Há três métodos gerais para fazer isso:
na distribuição de ações, cupons e habitação. O patrimô- medir a renda (ou seja, sujeitar o pagamento de benefícios
no pode representar um importante recurso para os ido- à comprovação da renda), utilizar um indicador de
sos: uma pensionista que é dona da casa onde mora pode pobreza, como a idade ou saúde precária; ou formular pro-
deixá-la para seus filhos, ceder-lhes a propriedade em troca gramas que incentivem somente a participação de pobres.
de transferências periódicas de renda ou usar sua casa ASSISTÊNCIA SOCIAL BASEADA NA COMPROVAÇÃO DA

como garantia de um empréstimo ou renda vitalícia. RENDA. Justifica-se a prestação de assistência aos indiví-
Os sistemas de pensões que a ECO e os NEI herdaram duos ou famílias cuja renda está abaixo de certo nível no

necessitam, contudo, de uma reforma profunda. Os gastos caso dos que sempre foram pobres e quando não é possí-
com benefícios, como a despesa pública em geral, têm de vel calcular as contribuições ou exigir o seu pagamento.
ajustar-se à redução do setor público a fim de deixar mar- Mas esse tipo de assistência social de base ampla e vincu-



89

lada à determinação da renda apresenta vários problemas: 80 horas de serviço público por mês. Essa assistência con-
desincentiva o trabalho; as alíquotas tributárias são insus- dicionada ao trabalho tem vantagens: as únicas pessoas
tentáveis para os países pobres; a determinação de quem se que podem recebê-la são aquelas para as quais constitui a
qualifica é administrativamente difícil e onerosa, inclusive opção menos negativa; e pode ajudar os que a recebem a
nos países mais ricos; e a comprovação da renda pode ser manter a sua dignidade pelo trabalho, Os benefícios
estigmatizante e constituir uma intromissão, sendo, por podem ser ainda maiores quando o trabalho realizado
isso mesmo, um fator de desavença política. Esses proble- ajuda a criar infra-estrutura, como estradas, por exemplo.
mas são graves em muitas economias em transição, sobre- Mas este sistema é difícil de aplicar e pode encontrar opo-
tudo naquelas onde a pobreza tem caráter transitório e sição política.
muitas vezes superficial, com grande número de pessoas CONCLUSÃO. A experiência, inclusive dos países mais
entrando e saindo dessa situação. avançados no processo de reforma, destaca a dificuldade

Uma alternativa é organizar as atividades de alívio da de orientar seletivamente as medidas de alívio da pobreza
pobreza de maneira descentralizada e dar aos funcionários e mostra a importância de adotar critérios simples, confiar
locais certa margem de liberdade na sua administração. O algumas iniciativas à comunidade e promover a participa-
Uzbequistão adotou um programa desse tipo. Quanto ção de grande variedade de partes interessadas, inclusive os
menor o território, maior a informação disponível entre os grupos desfavorecidos e os dirigentes comunitários. As
solicitantes, o que facilita a focalização. Para controlar os organizações não-governamentais (ONG) podem desem-
gastos, pod(-se dar a cada unidade um orçamento fixo. penhar um importante papel nesse contexto, por exemplo,
Mas a ação discricionária é administrativamente difícil no proporcionando teto aos desabrigados. Contudo, para
âmbito tanto central como local. É preciso estabelecer um incentivar essas atividades os governos terão de confirmar
mecanismo para assegurar que as localidades mais necessi- expressamente a sua legalidade, se esta não estiver ainda
tadas recebam mais recursos do que as menos necessitadas. definida, e talvez fomentá-las com isenções fiscais ou
Isso requer a capacidade técnica necessária para tomar financiamento específico. As ONG podem aliviar a
decisões bem fundamentadas e evitar discriminação e pobreza e prestar outros serviços de maneira mais eficiente
corrupção. do que as instituições estatais, bem como incentivar a par-

ORIENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA UTILIZANDO OUTROS ticipação local e promover o desenvolvimento da socie-

INDIC4DOR1 S DE POBREZA. Às vezes, é possível identificar dade civil.
os pobres medianie um indicador de pobreza mais fácil de
medir do que a renda. Nas economias européias em tran-
sição, dada a eliminação dos serviços de creche, é provável Quadro 4.5 Um método inovador de distribui-
que o salário-família constitua um sistema particular- ção das pensões na África do Sul
mente bem orientado. A determinação da renda de todas
as famílias com crianças tem alto custo administrativo e Todos os meses, no dia de pagamento das pensões
será tanto menos eficiente quanto maior for o setor infor- em Kangwane, um dos antigos territórios de popu-
mal. Nos países da Europa Ocidental e em vários países lação negra da África do Sul, pode-se ver nas agres-

latino-americanos, paga-se salário-família - uma quantia tes vias rurais uma fila de pessoas idosas com di-

mensal fixa por filho - sem necessidade de comprovar a nheiro recebido em caixas automáticos. Essas

renda. Outros exemplos de orientação baseada em indica- máquinas são transportadas em caminhões sem dis-

dores são a prestação de assistência a gestantes e crianças tintivos especiais e protegidas por guardas armados.

menores de um ano através de programas de nutrição e Sob um toldo improvisado, cada pensionista passa

exames médicos de rotina; e a crianças em idade escolar um cartão plástico por uma ranhura da máquina;

mediante merenda e exames de saúde gratuitos. A idade depois, coloca um dedo num dispositivo que con-
avançada, sobretudo no caso de pessoas que moram sozi- fere as suas impressões digitais e entrega a sua pen-
nhas, é outro indicador válido de pobreza relativamente são mensal. Esse serviço é utilizado para pagar as
fácil de administrar (Quadro 4.5). pensões a 400.000 pessoas idosas na África do Sul.

ASSISTÊNCIA AUTO-SELETIVA. Alguns países procuram O sistema é eficaz tanto no plano social como no
subsidiar os bens consumidos principalmente pela popu- administrativo. Dá às pessoas idosas, geralmente
lação pobre. Mas são poucos os produtos que se enqua- mulheres, um papel mais ativo e pode constituir um
dram nessa categoria e existe a possibilidade de que a classe meio útil de proporcionar apoio familiar (por exem-
média "seqüestre" os bens subsidiados. Outra possibili- plo, através da generosidade de uma avó). Quando
dade é proporcionar pagamentos de subsistência em troca a pessoa morre, ninguém mais pode retirar a sua
de trabalho. Na Estônia, as pessoas em condições de tra- pensão e os pagamentos cessam automaticamente.
balhar só podem receber seguro-desemprego se realizarem
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A reforma das pensões e a função dos planos privados Em muitas economias em transição não há reguLrmenta-
Conforme já indicamos, em todos os países em transição ção do mercado financeiro, inclusive normas c(ntábeis
será necessário reformar fundamentalmente os sistemas de aceitas e aplicadas. A adoção dessas normas é um i tarefa
pensões estatais. É provável que muitos dos países menos urgente, pois constitui um passo inicial imprescindível
adiantados no processo de reforma devam se dedicar para a criação de sistemas privados de pensões. E;pecial-
exclusivamente à reorganização desses sistemas. Mas algu- mente nos casos em que são grandes os sistemas de pen-
mas economias em transição estão introduzindo sistemas sões, deve-se evitar que o governo politize a distribuição
privados de pensões ou considerando a possibilidade de dos investimentos. Por último, os sistemas de pensões
fazê-lo. Na maioria dos sistemas estatais, as pensões atuais com fundos próprios precisam de tempo para amacurecer;
são financiadas com as contribuições correntes, mas em são necessários até 40 anos para que os trabalhado:es acu-
quase todos os sistemas privados (quer obrigatórios, quer mulem fundos suficientes para se manterem na ,elhice,
facultativos), as pensões são financiadas com a poupança embora este processo possa ser acelerado em alguis casos
que os participantes acumulam durante seus anos de tra- mediante a incorporação de ativos privatizados aos fundos
balho. Alguns elementos são essenciais para a reforma dos de pensões (Quadro 4.6).
sistemas de pensões. Fora deles, as autoridades de cada OPÇÕES DE POLÍTICA. No final, é provável que os paí-
país podem escolher entre diversas opções. Estas, porém, ses em transição adotem um sistema de pensões que com-
dependem da interação entre as decisões adotadas e as cir- bine três elementos: um componente estatal, em geral
cunstâncias iniciais, como se destacou no Capítulo 1. baseado num regime de pagamentos constantes; um com-

ELEMENTOS ESSENCIAIS DA REFORMA. O primeiro e ponente com fundos próprios, em geral privado; e, se este

principal elemento da reforma dos sistemas de pensões nas último for obrigatório, um terceiro componente constitu-
economias em transição é assegurar que o gasto público ído também com fundos próprios aos quais os indivíduos
para esse fim seja compatível com o crescimento econô- podem efetuar contribuições voluntárias adicionais. Nesse
mico. Os problemas relacionados com o gasto público têm contexto, cada país terá que tomar certas decisões -straté-
de ser abordados diretamente; o estabelecimento de siste- gicas acerca da magnitude relativa dos três comporentes e
mas privados não resolve o problema de excesso do gasto das características de cada um.
público, particularmente quando os sistemas públicos Que dimensão e que capacidade redistributiva devem
arcam com uma cobertura excessiva, como na maioria dos ter os sistemas estatais? Os países pobres não podem gas-
países em transição. Segundo, toda reforma dos sistemas de tar muito nos sistemas de pensões. A maneira mais barata
pensões tem de ser financiada de alguma forma. O acrés- de maximizar o alívio da pobreza é o pagamento de pen-
cimo de um plano com fundos próprios ao sistema já exis- sões baseadas numa taxa uniforme. À medida que is limi-
tente exige a acumulação de capital para financiar as pen- tações fiscais se atenuam, os governos podem contar com
sões futuras, continuando ao mesmo tempo a pagar as outras opções, como o pagamento de pensões un formes
atuais. Seria como pedir a alguém que pague as hipotecas de mais altas (como nos Países Baixos) ou de pensões que se
duas casas, a sua e a dos seus pais. Se a casa paterna é relacionam, pelo menos em parte, com as contribuições
pequena e a renda dos filhos está aumentando (como no (como no Reino Unido e nos Estados Unidos).
Chile e na China), o pagamento adicional não representa Como devem ser organizados os sistemas privados de
um grande problema. Mas se a casa dos pais é grande e está pensões com fundos próprios? Deverão basear-se em con-
hipotecada ao máximo, e a renda do filho é baixa ou está tas individuais (como na Argentina e no Chile) ou deve ser
diminuindo (como na ECO e nos NEI), a casa dos pais terá também possível a organização de planos pelos emprega-
de ser financiada de alguma outra forma. Entre as alternati- dores (como em muitos países europeus)? A lecisão
vas para financiar as pensões, encontram-se a tributação, as dependerá em parte da amplitude que as autoridades quei-
vendas de ativos e a obtenção de empréstimos. Portanto, o ram dar à distribuição dos riscos. Outro problema ( deter-
estabelecimento de sistemas privados de pensões tem de minar a forma e a medida em que os pensionistas serão
fazer parte de uma estratégia que inclua o gasto público com protegidos contra perdas e alta inflação - riscos particu-
pensões (ver a parte referente à Letônia no Quadro 4.4). Na larmente grandes nas economias em transição. O Estado
realidade, o controle do gasto nos sistemas públicos de pen- pode assumir ao menos uma cobertura parcial do risco de
sões deve ser a prioridade fundamental da reforma nas eco- inflação, pois os pensionistas não devem ficar expostos a
nomias menos avançadas, pois ainda levará algum tempo riscos muito maiores do que os assalariados e o colapso dos
para contar com a base econômica ou institucional necessá- sistemas de pensões privados na infância de uma econo-
ria para as reformas mais ambiciosas a longo prazo. mia de mercado poderia abalar o consenso político em que

O terceiro elemento essencial é a regulamentação e a se fundamenta a reforma econômica.
sua aplicação para proteger os contribuintes e os pensio- Deve ser obrigatória a participação nos sistemas de
nistas - o que supõe, por sua vez, um governo eficiente. pensões? Os sistemas baseados no desconto em folha são
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Quadro 4.6 Pode-se utilizar o patrimônio estatal para financiar as pensões?

Os governos empreendem o processo de transição com essas propriedades poderia obter empréstimos garanti-
grandes obrigações, mas também com um patrimônio dos para pagar as pensões. Após o falecimento dos pen-
considerável. Nas economias de mercado, o valor total sionistas, as propriedades seriam leiloadas.
do patrimônio equivale a aproximadamente quatro Embora atraentes em princípio, essas opções não
vezes o PIB: cada uma das rubricas de terras, habitações são fáceis de aplicar. O primeiro problema é que nem
e outras estruturas (inclusive os prédios comerciais) é todo o patrimônio do Estado está sob o controle do
aproximadamente igual ao PIB, e o resto corresponde governo central. Os governos estaduais e municipais
a equipamentos, estoques, bens de consumo duráveis e controlam grande parte dos imóveis comerciais. Os
rebanhos. Podem os governos dos países em transição arrendatários muitas vezes têm fortes direitos presunti-
usar parte dessa riqueza para financiar algumas das suas vos, mesmo quando as propriedades pertencem ao
obrigações, corno as pensões, por exemplo? governo ou a empresas estatais. Outro problema é que

A experiência de outros países indica que a resposta os sistemas de pensões com fundos próprios requerem
pode ser afirmativa. Na Bolívia, as ações do governo fiscalização, mercados de ativos líquidos e gerentes
em empresas majoritariamente privadas serão coloca- independentes - e tudo isso leva tempo. Mas as alter-
das em fundos de pensões administrados pelo setor pri- nativas não são necessariamente mais fáceis. Os gover-
vado. Em teoria, os governos das economias em transi- nos poderiam vender as propriedades para obter recur-
ção poderiam fazer o mesmo. E as ações dessas sos, mas é difícil fazê-lo se não há compradores com o
empresas não são o único ativo de que poderiam lançar capital necessário (Capítulo 3). Também poderiam
mão. Poderiam utilizar também os bônus registrados vender as propriedades rapidamente e a baixo preço,
nos livros de algumas empresas (tendo o governo como com a esperança de arrecadar impostos sobre os bens
beneficiário). Os bônus produzem um rendimento ou sobre os ganhos de capital dos novos proprietários;
estável, s,to mais seguros do que as ações e podem abrir na prática, porém, a criação da capacidade de adminis-
as empresas à supervisão dos credores. Também pode- trar esses impostos leva tempo, principalmente se
riam utilizar-se imóveis para financiar os sistemas de forem complexos. Dadas as dificuldades de todas as
pensões. Por exemplo, algumas empresas chinesas que opções, valeria a pena talvez examinar a possibilidade
não podem pagar as pensões estão considerando a pos- de utilizar o patrimônio público para financiar as pen-
sibilidade de transferir as habitações que possuem a sões, mas qualquer projeto deverá ser concebido e exe-
uma empresa administradora subsidiária, que com cutado com muita cautela.

obrigatórios por sua própria natureza. Alguns especialistas mas com recursos próprios administrados pelo setor pri-
favorecem uma combinação de pequenos sistemas públi- vado e sujeitos a regulamentação. Nos casos em que esses
cos de pensões e participação obrigatória em sistemas pri- sistemas são obrigatórios, os participantes também podem
vados. Mas a participação compulsória apresenta proble- efetuar contribuições voluntárias adicionais a sistemas
mas difíceis. A República Tcheca tem um sistema público com fundos próprios. Esses três componentes têm finali-
com pensões superiores ao nível de subsistência e está con- dades diferentes: os sistemas estatais destinam-se princi-
trolando os gastos correspondentes, em parte mediante palmente ao alívio da pobreza e à redistribuição (muitas
planos com fundos próprios que oferecem vantagens fis- vezes imperfeita) da renda; o segundo ajuda as pessoas a
cais para incentivar as contribuições. Mas os tchecos não redistribuir a renda durante a sua vida; o terceiro permite
consideraram politicamente viável dar o passo seguinte, considerar as diversas preferências individuais. Esse enfo-
tornando compulsória a contribuição para os novos siste- que atribui um papel importante à solidariedade social e
mas privados. Para muitos outros países em transição, isso dá aos riscos uma divisão bastante ampla, mas pode ficar
também será difícil, pois, num passado ainda recente, a sujeito a graves pressões financeiras devido à dupla ameaça
poupança privada foi praticamente anulada pela inflação. de lento crescimento da economia e rápido envelheci-

PENSÕES. Como devem os países em transição deter- mento da população. Um enfoque alternativo, empregado
minar a coibinação mais adequada de sistemas de pen- no Chile e em Cingapura, inclui um componente público
sões? Nos países da Europa e da América do Norte, o nor- menor. No Chile, a pensão estatal representa uma garan-
mal é um sistema estatal baseado num regime custeado tia mínima para as pensões privadas; aqueles cujos benefi-
com a receita corrente, que oferece pensões acima do cios ficam acima desse mínimo não recebem pensão esta-
nível de subsistência, complementado por diversos siste- tal. Para a maioria, as pensões têm origem em um ou mais
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sistemas estatutários com fundos próprios. Os participan- em que a crescente desigualdade também resuliou em
tes podem efetuar contribuições adicionais. Esse enfoque aumento da pobreza, os governos estão sendo pressiona-
não envolve redistribuição de renda entre ricos e pobres dos para reduzir essa diferença. A longo prazo, L única
nem entre uma geração e outra, além da representada pela forma de combater a pobreza é a promoção do cresci-
garantia de uma pensão mínima. Nas reformas efetuadas mento econômico, em grande parte pela aplicatão das
recentemente na América Latina (Argentina, Colômbia e políticas favoráveis ao mercado descritas no Capítulo 2 -

Peru), adotou-se uma solução intermediária entre o sis- inclusive a redução do gasto público. A solução do pro-
tema dos países da Europa e os da América do Norte e o blema crônico da falta de mobilidade da mão-de-obra esti-
do Chile. mularia o crescimento e, ao mesmo tempo, reduziria a

A escolha exata depende dos objetivos e das limitações pobreza. Será mais difícil, porém, liberar os trabalhadores
de cada país. O Chile e várias economias asiáticas mais para que possam responder aos sinais do mercado do que
prósperas decidiram dar prioridade ao crescimento econô- liberalizar os próprios mercados. Será preciso não só que
mico e, por isso, adotaram sistemas mais individualistas, os salários sejam determinados pelo mercado, mas tam-
que promovem um alto nível de poupança. Algumas eco- bém que os governos decidam eliminar os outros oostácu-
nomias em transição têm mais limitações - econômicas, los que impedem os trabalhadores de mudar livremente de
políticas e sociais - do que esses países, onde existem há emprego - em particular a vinculação dos benefícios
muito tempo sistemas de mercado, instituições bancárias e sociais à empresa e a falta de um mercado habitacional. O
mercados de capital relativamente avançados e onde os pre- crescimento e o aumento da mobilidade ajudariam a
ços são mais estáveis (além disso, o Chile implantou a sua maioria dos atuais prejudicados pela reforma a ressarcir
reforma numa época de superávit orçamentário). Ademais, suas perdas recentes. A política deve, contudo, reconhecer
esses países contam com governos altamente capacitados. o verdadeiro grau em que grande número de pessoas está
Por outro lado, as limitações sociais são diferentes. A famí- vivendo na pobreza, na insegurança ou numa combinação
lia extensa continua sendo importante nos países asiáticos das duas situações. As autoridades devem buscar um
com economia florescente e existem nas repúblicas da Ásia ponto de equilíbrio entre as pressões fiscais e as realidades
Central sólidas estruturas familiares de apoio, mas estas são políticas e sociais. As pessoas que ficarem para trás mesmo
mais fracas na ECO e nos outros NEI. Na Quirguízia, por após a retomada do crescimento e a flexibilização dos mer-
exemplo, as pessoas idosas de origem étnica russa estão em cados de mão-de-obra devem poder contar com a conti-
pior situação do que os quirguizes, que ainda contam com nuação do apoio do governo, inclusive benefícios sociais
a rede de apoio da família extensa. A maior parte dessas e bem orientados. Nos países em transição, os idosos têm
outras limitações da economia pode ser superada mediante muito menos possibilidades de ressarcir as perdas que
a aplicação de medidas coerentes de reforma - na ver- sofreram e há razões de peso para dar a eles um tratmento
dade, esta é uma das principais finalidades da reforma. Mas especial. Mas os países em transição não podem permitir
a curto prazo não podem ser ignoradas. que continue o gasto desenfreado com pensões. Os gover-

A agenda nos podem equacionar esse problema agora, se ele, arem a
idade em que as próximas gerações podem aposentar-se e,

Certa intensificação da diferença entre ricos e pobres é um a longo prazo, se criarem um sistema de pensões que sirva
aspecto inevitável da transição. Particularmente nos casos de apoio às próximas gerações.



SEGUNDA PARTE

O Desafio
da Consolidação

LIBERALIZAÇÃO, ESTABILIZAÇÃO, PRIVATIZAÇÃO E
alívio da pobreza são aspectos intrínsecos da transição, mas não

bastam para criar economias de mercado pujantes. O aproveita-
mento dos primeiros frutos da transição exigirá grandes reformas
destinadas a desenvolver sólidas instituições de apoio ao mer-

cado, formar uma mão-de-obra qualificada e adaptável e obter a
plena integração à economia mundial.

No regime de planejamento centralizado, as instituições

que apóiam as transações do mercado e configuram o regime de
propriedade nas economias de mercado avançadas - tanto as
entidades concretas como as regras abstratas do jogo - haviam
praticamente desaparecido. Conforme demonstrado na Primeira
Parte, até mesmo nesse minguado cenário institucional, as poli-
ticas favoráveis à reforma lograram incentivar o crescimento eco-
nômico. Contudo, um volume cada vez maior de dados sobre as

economias de mercado indica que, a prazo mais longo, as eco-

nomias em transição, para que possam ingressar nas fileiras das

economias de mercado avançadas, necessitarão não apenas de
boas políticas econômicas como também de instituições sólidas

e responsáveis que as apóiem e implementem.

Quais são as instituições mais essenciais? Em primeiro lugar,

boas leis e instrumentos eficazes para a sua aplicação (Capítulo 5);



ambos estabelecem e aplicam as regras do jogo, reduzem os custos das transações,
promovem um ambiente comercial mais seguro, incentivam a eficiência e contro-
lam o crime e a corrupção, habilitando as empresas a concentrar-se na atividade
produtiva. Em segundo lugar, instituições financeiras fortes (Capítulo 6), que
incentivem a poupança e a canalizem para usos mais produtivos. As instituições
financeiras também desempenham importante papel na gestão das empresas, com-
plementar ao dos empresários, impondo disciplina fiscal e supervisando as ativida-
des dos mutuários. Uma terceira instituição essencial é o governo (Capítulo 7),
embora seja necessário reorientar os governos onipotentes e onipresentes da era do
planejamento para um conjunto menor e mais seleto de atividades que apóiem

complementem a atividade privada, em vez de sufocá-la.
As instituições não se desenvolvem no vácuo. As iniciativas dos reformado-

res no sentido de desenvolver sólidas instituições jurídicas e financeiras e mudar a
atitude do governo precisam ser complementadas pela demanda de reformas desse

tipo que tenha origem na própria base. Essa demanda não brotará da noite para o
dia e, muitas vezes, exigirá profundas modificações nos incentivos, atitudes e expe-

riência. Mas poderá surgir mais rapidamente se as autoridades promoverem a esta-

bilidade macroeconômica, a abertura dos mercados e o desenvolvimento do setor

privado.
Inúmeras pesquisas mostram a importância do capital humano para o cres-

cimento sustentado e a adaptação das economias de mercado. Muitos países
ingressam na transição com uma forte base de capital humano, e a rentabilidade
crescente do ensino demonstra a importância da mão-de-obra qualificada na nova

economia. Não obstante, cumpre introduzir profundas reformas nos sistemas de
educação e saúde, tanto para preservar o que já se conquistou como para adaptar-
se às necessidades do mercado (Capítulo 8).

Finalmente, a abertura ao comércio e ao investimento estrangeiro revela-

ram-se elementos igualmente importantes do progresso econômico em todos os

países. De fato, ambos já exerceram impacto fortemente positivo nas economias

em transição. Uma integração mais completa nas instituições da economia mun-

dial implica obrigações e direitos, o que pode contribuir para que a integração

sirva a um propósito mais amplo: a proteção das reformas contra a formação de
grupos de pressão (Capítulo 9).



As Instituições
Juridicas e o
Primado da Lei
No regime de planejamento centralizado, a lei era, mento centralizado; ou a lei transplantada das economias

acima de tudo, um instrumento de controle do de mercado consolidadas. Os países da ECO e do Báltico,
Estado. Nas economias de mercado, a lei é funda- com uma tradição mais curta de planejamento centrali-

mentalmente diferente: ela define as regras do jogo e dota zado, sempre que possível aproveitaram a legislação ante-
os indivíduos de direitos e dos instrumentos para exercê- rior à guerra; os NEI e a China, porém, não têm essa pos-
los. Onde , igora a ordem jurídica, as leis são aplicadas com sibilidade. A alternativa, ou seja, a lei importada, oferece a

justiça, trai isparência e eqüidade para todos, os indivíduos vantagem da experiência, mas a importação é arriscada. A
podem sus.entar e defender seus direitos e os poderes do história e as tradições culturais moldam o funcionamento
Estado são definidos e limitados pela lei. Nos países em dos sistemas jurídicos. As leis que não levarem em consi-
que o direito tem primazia, os cidadãos raramente se deração a cultura jurídica local talvez sejam inapropriadas
detêm para indagar sobre seus fundamentos. Mas, no caso ou não criem raízes. Em geral, uma abordagem interme-
das economias em transição, é preciso recomeçar, substi- diária - o aproveitamento de idéias de modelos externos
tuindo o domínio arbitrário de indivíduos ou instituições bem-sucedidos, após um debate político e mediante adap-
poderosas por leis que inspirem no público a confiança e o tação do texto - é a melhor solução.
respeito que servirão para manter a primazia do direito. Muitos países dispõem de boas leis que não são aplica-

0 primado do direito das, mas as economias de planejamento centralizado leva-
ram ao extremo essa dicotomia entre as leis e a sua aplica-

Para que o direito tenha primazia, é preciso haver leis jus- ção. Embora estivessem em vigor numerosas leis - por
tas, cuja necessidade seja reconhecida, e instituições capa- exemplo, garantias constitucionais das liberdades básicas
zes de aplicá-las. Mesmo na melhor das circunstâncias, não -, nunca se pretendeu aplicá-las na prática. É necessário,
é fácil elaborar ou adotar boas leis; a tarefa é ainda mais portanto, que as economias em transição desenvolvam
difícil nas economias em transição, onde ocorrem acirrados instituições de apoio eficazes para que as suas novas leis
debates sobre políticas fundamentais, as pressões políticas passem da teoria à prática. O sistema judiciário é um
são intensas e a experiência com mecanismos de mercado exemplo óbvio. Como veremos adiante, apesar de a maio-
ainda é escassa. Contudo, a aprovação de leis inadequadas ria dos contratos se cumprir sem necessidade de interven-
acarreta custos que vão além dos erros de cada lei, amea- ção oficial, é preciso contar com mecanismos de execução
çando a própria integridade do sistema judiciário. A apro- institucionalizados. Mas, para que estes sejam eficazes, os
vação de leis que encerrem grandes incoerências e incerte- litigantes precisam confiar em que os tribunais têm poder
zas e que se prestem claramente a abusos serve apenas para e capacidade para julgar objetivamente e assegurar a exe-
acentuar o cepticismo e a desconfiança do público. cução das suas sentenças.

De onde provêm as novas leis? As economias em tran- O sistema de comando administrativo do planeja-
sição podem recorrer a duas fontes: a lei autóctone, intei- mento centralizado marginalizou a lei no contexto da eco-
ramente nova ou baseada na legislação anterior ao planeja- nomia e atrofiou todas as instituições judiciárias na esfera
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econômica. Na maior parte da ECO e dos NEI, as deci- diferenças entre os países podem ser explicadas por atores
sões sobre litígios econômicos entre empresas foram intei- históricos e culturais, mas a economia também coita. O
ramente deslocadas da jurisdição dos tribunais para órgãos indivíduo e a empresa só terão fortes incentivos pan recla-
de arbitragem especiais. Mesmo assim, no caso de um par- mar seus direitos e cumprir suas obrigações jurídi cas na
ceiro comercial inadimplente, os administradores recorre- medida em que dependerem do mercado - e da su, repu-
riam geralmente às autoridades ministeriais ou do partido, tação dentro dele. Por exemplo, os bancos e outras insti-
em vez de procurar soluções administrativas. Os ministé- tuições de crédito não levarão a sério os direitos que lhes
rios podiam determinar a entrega de insumos essenciais, cabem em função de novas leis de garantia, cobra[nça e
ao passo que os órgãos administrativos só podiam adjudi- falência, a menos que estejam convencidos de que o
car compensações financeiras ou impor multas - como se Estado não socorrerá os devedores. Eles têm que perceber
isso bastasse para consolar os gerentes de empresas empe- que a cobrança das dívidas é essencial para a sua sebrevi-
nhados em cumprir o plano. vência. Assim também, quando os administradores preci-

Com a transição, os tribunais independentes e os sam ter uma reputação de respeito à lei na aquisi:ão de
mecanismos alternativos de solução de controvérsias e materiais ou no levantamento de capital, eles pe isarão
aplicação das decisões devem desempenhar o papel corre- duas vezes antes de violar a integridade do contr,to ou
tivo antes atribuído à burocracia. Dizer, porém, que o explorar acionistas minoritários. Se puderem obter subsí-
Estado deve retirar-se do controle administrativo não sig- dios do governo ou do sistema bancário estatal, os admi-
nifica afirmar que o Estado deve deixar de aplicar a lei. As nistradores não terão qualquer motivo para pensar na sua
economias em transição enfrentam uma constante tensão reputação no mercado. Portanto, os incentivos do mer-
entre, por um lado, a necessidade de um Estado forte para cado complementam as leis e instituições que favorecem
aplicar a lei e impor a ordem e, por outro, a necessidade esses mecanismos. Além de indissociáveis, os três elemen-
de limitar o poder do Estado, para dar margem aos direi- tos são essenciais para instaurar o primado do direito.
tos individuais. Determinar até que ponto o poder do Tal como se observa no Capítulo 9, a firma decisão de
Estado é legítimo constitui uma constante tarefa de todos integrar-se ao cenário internacional também pode ircenti-
os governos. Mas, ao passo que nas economias de mercado var a adoção de leis favoráveis ao mercado. O desejo de
essa questão é secundária, os governos dos países em tran- muitas economias em transição de ingressar na LJnião
sição estão reestruturando inteiramente a função executó- Européia motivou-as a adotar leis econômicas que sitisfa-
ria das instituições públicas. zem seus requisitos em áreas como tributação, come rcio e

Os sistemas jurídicos formais atribuem aos juízes, pro- políticas de concorrência. Acordos comerciais cem os
motores, árbitros, serventuários da justiça (por exemplo, Estados Unidos e uma eventual participação na O VIC e
oficiais de justiça e síndicos de massas falidas) e advogados em outros organismos internacionais também podem
o papel fundamental de intérpretes e executores da lei. Em incentivar a reforma de leis, tanto quanto um decidido
qualquer país, porém, o elenco completo de personagens compromisso com o investimento estrangeiro direio. O
que formam a base do ordenamento jurídico é muito mais que importa neste caso não é que a integração leve os paí-
extenso. Igualmente importantes são aqueles que produ- ses em transição a reproduzir exatamente as leis estrangei-
zem e distribuem informações e acompanham os partici- ras, mas sim que alimente a demanda de certo tipo de leis
pantes do mercado: entre estas instituições de "vigilância", e ajude as autoridades a redigir leis que promovam laços
podemos citar os escritórios de contabilidade, os serviços com o resto do mundo.
de cadastro de crédito, as entidades fiscalizadoras de valo-
res, os investigadores e outros elementos da sociedade civil Cração de estruturas jurídicas para o
- inclusive uma imprensa livre. Assim como os próprios
tribunais, essas instituições ficaram marginalizadas nos Nas economias de mercado, cabem às leis econômicas
regimes de planejamento centralizado e precisam agora ser pelo menos quatro funções: definir e proteger direitos de
reabilitadas praticamente a partir da base. E, claro está, propriedade; fixar regras para a negociação desses direitos;
nenhuma delas pode operar satisfatoriamente se o público estabelecer regras para a participação nas atividades p rodu-
desconhecer a lei, porque esta muda constantemente e não tivas; e promover a concorrência mediante a supervisão da
se dispõe de uma compilação definitiva e de fácil acesso à estrutura e do comportamento do mercado e a correção
qual recorrer. Os governos das economias em transição das suas falhas. Muitas economias em transição acham-se
devem providenciar a rápida publicação, em diários ofi- em pleno processo de preparação e aprovação de leis nas
ciais e órgãos de grande circulação, das leis, decretos e áreas fundamentais da propriedade, contratos, organiza-
decisões judiciais importantes. ção de empresas, falências e concorrência, além de outros

Finalmente, o direito só terá primazia se a necessidade aspectos mais especializados. Contudo, ainda existem
de leis e instituições adequadas for reconhecida. Algumas inconsistências e omissões, e muitas leis só agora começam
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a ser implementadas. Os governos freqüentemente hesi- estejam agora reconhecidos no papel e, até certo ponto, na
tam em abrir mão do controle, os cidadãos tardam em prática, os direitos de propriedade ainda estão sujeitos a
afirmar seus próprios direitos, as instituições judiciárias e ingerências arbitrárias. Todas as sociedades reservam certo
outros órgãos do setor sofrem de severo subdesenvolvi- papel à regulamentação governamental do uso da proprie-
mento e é necessário criar, quase a partir do nada, um dade privada (por exemplo, por meio de legislação
órgão de interpretação das leis para ajudar a orientar a prá- ambiental ou leis sobre distúrbio da tranqüilidade
tica em áreas específicas. pública), mas muitas economias em transição ainda vão

muito além do que é normal num ambiente de mercado.
Direitos de propriedade
Nas economias de mercado bem sucedidas, os direitos de Contratos
propriedade constituem um rico e complexo grupo de A liberdade contratual é uma das grandes virtudes dos sis-
intricadas definições, que vão da propriedade total aos temas jurídicos orientados para o mercado, oferecendo
direitos parciais de uso (direitos sobre imóvel locado e ser- uma forma descentralizada para a melhor utilização dos
vidão ativa) e aos direitos condicionados a eventos especí- recursos alocados. As partes gozam de liberdade para
ficos (direitos de sucessão e direitos de garantia sobre bens negociar requisitos de desempenho e preços, distribuir ris-
de devedores). Inúmeros tipos de propriedade estão defi- cos de prejuízos em caso de mudança de condições e espe-
nidos e protegidos, da propriedade de bens móveis e imó- cificar a solução de controvérsias. E, durante a vigência do
veis às novas idéias e invenções. No planejamento centra- contrato, se a transação perder o seu sentido econômico, a
lizado, os conceitos de propriedade baseavam-se na lei contratual geralmente permite que a parte dele se retire
identidade (,o proprietário e não no alcance dos direitos e ofereça uma compensação monetária, em vez de conti-
individuais ou na natureza da propriedade. As leis estabe- nuar a cumprir os termos contratados.
leciam uma hierarquia, com a propriedade do Estado em Em contraste, no sistema de planejamento centrali-
posição predominante, a propriedade cooperativa em zado, as partes não gozavam de liberdade para celebrar ou
posição intermediária e a propriedade individual (geral- rescindir contratos comerciais. Os contratos entre empre-
mente restrita à moradia e aos bens pessoais) no nível mais sas eram meros instrumentos do plano e, em geral, exigia-se
baixo. o seu cumprimento integral. O malogro do planejamento

No início da transição, a maioria dos NEI e dos países centralizado pôs fim a essas noções de contratos, que
da ECO começou a expandir o âmbito da propriedade foram substituídas por códigos civis e comerciais tanto
privada e a colocá-la em pé de igualdade com a proprie- novos como emendados ou reinstituídos. Embora esses
dade estatal, A China e o Vietnã, embora ainda retenham códigos geralmente sigam normas adotadas na Europa
a supremacia da propriedade estatal, admitem a proprie- Ocidental, em certos casos ainda perduram tendências ao
dade privada e ampliaram o âmbito dos arrendamentos de controle e ao paternalismo. Por exemplo, o novo código
imóveis a longo prazo a indivíduos e pequenas empresas. civil da Rússia contém diversas disposições que visam ao
Por exemplo, os agricultores chineses tipicamente arren- controle das atividades de firmas consideradas economica-
dam terras por períodos de 20 a 70 anos. A maioria das mente fortes. Muitos desses controles emanam de um de-
economias em transição, incluídas as da Ásia, também sejo legítimo de proteger consumidores e devedores não
adotou leis de propriedade intelectual, muitas vezes por familiarizados com os mercados, numa situação em que o
insistência de parceiros comerciais, embora essas leis se poder de negociação é desigual e a proteção judicial é
tenham revelado notoriamente difíceis de aplicar. inadequada. Contudo, podem também refletir uma tradi-

Esses novos direitos estão, porém, limitados por graves ção mais antiga, que procurava ditar as relações econômi-
restrições de uso, cessão e propriedade. O uso da terra está cas e seus resultados. Numa economia de mercado, alguns
freqüentemente sujeito a controles rigorosos, com proibi- desses controles poderiam acabar prejudicando as próprias
ções ou cobrança de altas taxas de conversão de terras agrí- partes que pretendem proteger, ao tolher a sua liberdade
colas para uso industrial ou de habitação para uso comer- de alocar riscos ou simplesmente vedar certas transações.
cial. Os arrendatários nacionais e estrangeiros de O impacto dessas novas leis contratuais dependerá da
propriedades comerciais estatais podem estar sujeitos a sua aplicação. Nas economias de mercado, a maioria dos
modificações arbitrárias nas condições do arrendamento contratos rotineiros não requer formalização. Ambas as
ou aluguel; muitas vezes, os controles sobre aluguéis impe- partes cumprem suas obrigações contratuais porque se
dem que os proprietários cubram até mesmo os custos de beneficiam da transação ou porque nenhuma delas quer
manutenção. Embora a letra da lei permita o oferecimento ser inadimplente e arriscar a sua reputação. Contudo, uma
de bens em penhor, a falta de um sistema de notificação a economia sempre requer confiabilidade e necessita de
terceiros e de simples procedimentos de execução pode mecanismos de aplicação formal e barata, aos quais as par-
impedi-la na prática (Quadro 5.1). Em suma, embora tes lesadas possam recorrer quando tudo o mais falhar.
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Quadro 5.1 Nenhum empréstimo para bens móveis?

Nas economias de mercado consolidadas, as empresas Determinação de prioridades. Para que o ofereci-
dependem do capital móvel, que representa aproxima- mento de bens em penhor seja viável, os financiadores
damente metade do patrimônio privado não residencial precisam contar com um meio fácil e barato de verifi-
e cerca de três quartos do investimento bruto corres- car se existe uma oneração anterior dos bens oferecidos.
pondente. Mas, na maioria das economias em transi- Alguns sistemas jurídicos avançados assim o fazem,
ção, os financiadores relutam em conceder emprésti- mantendo registros públicos acessíveis; outros são
mos quando a única garantia oferecida é a propriedade menos formais. Contudo, nas economias em transição,
móvel do mutuário - tratores, rebanhos, estoques, não é fácil para os financiadores determinar a existrên-
maquinaria ou, em casos extremos, automóveis e cia dessas garantias. Na Bulgária, a prioridade de uma
caminhões. Em vez disso, os financiadores exigem que garantia é determinada pela data do contrato: na
os bens móveis sejam colocados sob o seu controle ausência de cadastro central, a única maneira de deter-
direto - como se fossem valores mantidos numa caixa- minar a sua existência consiste em pesquisar centenas
forte bancária ou mercadorias depositadas num arma- de registros notariais esparsos. O registro de penhores
zém geral - ou que o mutuário ofereça outros tipos de na Polônia só pode ser consultado por bancos. Na
garantia, tais como bens imóveis. Essa dificuldade em China e na Lituânia, a oneração de uma propriedade
usar a propriedade móvel como garantia resulta na falta móvel só pode ser registrada se o respectivo bem exigir
de financiamento para uma grande parcela de investi- registro - o que se aplica a automóveis, caminhões,
mentos presumivelmente desejáveis. A formação de barcos e aeronaves, mas de nada vale para tratores,
capital é retardada, o que resulta em queda da produ- semeadeiras e silos. Na Letônia e na Polônia, os impos-
ção e do crescimento. Por que os bens imóveis e a mer- tos do Estado gozam de prioridade automática sobre os
cadoria depositada são aceitáveis como garantia, mas direitos de garantia privados, o que impede que os
não os rebanhos, a maquinaria e os estoques? A resposta financiadores privados que não tenham íntimo conhe-
está no processo de criação, atribuição de prioridade e cimento da situação dos pagamentos fiscais de um
aplicação de garantias para a propriedade móvel - os mutuário saibam se um empréstimo é seguro.
contratos básicos necessários para o bom funciona- Aplicação das leis. No caso de inadimplemento, os
mento dos empréstimos e das vendas a crédito. financiadores também necessitam de um meio rápido e

Criação. Em termos ideais, os sistemas jurídicos barato de recuperar e vender os bens penhorados e
devem permitir a criação, a baixo custo, de garantias de hipotecados. Nas economias em transição, o teripo
segurança para qualquer pessoa e qualquer bem. Con- que decorre até a reintegração da posse e a venda de
tudo, muitas economias em transição restringem a ado- bens onerados varia de seis meses a três anos e pode ser
ção dessas garantias. A Bulgária e a Estônia proíbem a ainda maior. Com um período tão extenso, é difícil
oneração de bens de que o mutuário não tenha posse para a maioria das garantias conservar o seu valor eco-
atual, dificultando assim o financiamento agropecuá- nômico. Os estoques de alimentos, roupas e até de
rio. Na Hungria e na Polônia, somente os bancos máquinas sofrerão uma depreciação tal durante o
podem conceder empréstimos formais para bens que período que não poderão servir de efetiva garantia de
permanecem na posse do mutuário, o que limita o de- um empréstimo. Recentemente, a Rússia e a China
senvolvimento do crédito não-bancário. O Vietnã adotaram leis promissoras como medidas para atacar
proíbe a venda de bens onerados, assim dificultando o esses problemas, mas ainda é muito cedo para avaliar os
financiamento de estoques. méritos da sua aplicação.

A carência de instituições para aplicar as leis contra- em base contínua. Elas encaram com suspeita os clientes
tuais limita o alcance das transações, encarece o processo novos, submetendo-os a uma cuidadosa triagem e, em
contratual e veda inteiramente certos contratos. Para citar muitos casos, exigindo pagamento adiantado. A falta de
o exemplo da Bulgária, um recente estudo das relações confiança nos mecanismos formais de aplicação t, por-
contratuais constatou que as firmas privadas pouco con- tanto, nas transações com estranhos, limita as ati, idades
fiam nos tribunais (embora ainda recorram a eles de vez das firmas e impede o ingresso de novas empresas no mer-
em quando), preferindo basear-se decididamente na con- cado. Os contratos a longo prazo entre empresas quase
fiança ao escolher seus parceiros comerciais. As firmas não existem, por serem particularmente difíceis de contro-
selecionam fornecedores que não retardam as entregas e lar e manter. As limitações de alcance dos contratos são
clientes que não tardam em pagar, com os quais negociam apenas um dos custos de uma aplicação formal deficiente.
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Um custo mais ameaçador é o do espaço que se abre para mercado altamente desenvolvidas das quais essas normas
mecanismos de aplicação mais violentos - como a máfia dependem (ver o Quadro 5.2).

-, solapando ainda mais a confiança, como examinare- A tensão entre flexibilidade e proteção é particular-
mos mais adiante. mente problemática nas economias em transição. Em

nome da proteção de investidores e credores ou do
Leis sobre sociedades comerciais e investimento estrangeiro público, muitos países erigiram dispendiosas barreiras ao
A boa formulação e aplicação de leis sobre sociedades ingresso de novas empresas. Duas das barreiras mais notó-
comerciais é essencial para a participação da empresa pri- rias são os altos requisitos de capital mínimo e as comple-
vada nos mercados de capital. Em 1995, os mercados xas exigências de registro. Por exemplo, os requisitos de
financeiros atribuíram às ações de uma empresa russa capital mínimo para sociedades por ações variam, tipica-
típica um valor que não passava de cerca de um vigésimo mente, de US$ 20.000 a 40.000 e, em certos casos (como
da cotação que provavelmente lhes corresponderia numa o da Hungria), passam de US$ 100.000. E, para citar o
economia de mercado madura. Essa baixa avaliação frus- exemplo de Moscou, o cumprimento das dez exigências
tra inteiramente a possibilidade de uma firma emitir ações tipicamente requeridas para registrar uma nova empresa
para captar capital novo. Por que é tão baixo o preço des- leva, em média, de seis a oito semanas (sem contar as licen-
sas ações? Uma pesquisa entre investidores estrangeiros ças adicionais exigidas para muitas atividades). Tais exi-
indica que uma importante razão é a debilidade das leis gências, supostamente destinadas a proteger o público, são
sobre sociedades comerciais como instrumento de super- onerosas para os que querem ingressar no mercado - em
visão de administradores e proteção de acionistas, especial- particular, os pequenos empresários que, por essa razão,
mente os minorit;írios. talvez prefiram permanecer no setor informal - e, obvia-

A necessidade de leis abrangentes sobre sociedades mente, são fontes de corrupção. Muitas delas poderiam ser
comerciais só se revela inteiramente quando as atividades reduzidas ou eliminadas. Certamente, a fraude é um pro-
privadas em grande escala estão integralmente legalizadas. blema crucial nas economias em transição, mas essas
Tipicamente, as economias em transição emularam os barreiras não são eficientes para combatê-la. Os países
modelos das economias de mercado consolidadas, em par- devem procurar desenvolver recursos jurídicos, tais como
ticular as fo.mas de empresas e respectivas normas encon- leis penais, ações de classe para acionistas lesados e doutri-
tradas na Europa Ocidental. Em sua maioria, os novos nas que rompam o escudo da sociedade mercantil e res-
códigos comierciais das economias em transição incluem ponsabilizem pessoalmente os responsáveis por casos de
sociedades por ações, sociedades por cotas de responsabi- fraude.
lidade limitada (empresas menores, freqüentemente limi-
tadas a cerca de 50 investidores) e sociedades em coman- Leis defalência
dita e de responsabilidade solidária. Entre as novas firmas Leis de falência bem formuladas - incluindo, em geral,
menores, a forma mais popular, por ser mais simples e procedimentos de liquidação e reorganização de firmas
mais flexível, é a sociedade por cotas de responsabilidade problemáticas - desempenham vários papéis importantes
limitada. A sociedade por ações, que é mais formal, predo- nas economias de mercado: oferecem uma saída ordenada
mina entre grandes firmas privatizadas e companhias com para firmas que malogram; fomentam a reestruturação de
ações negociadas em bolsas. firmas em declínio mas potencialmente viáveis; e promo-

Tal como no caso das importantes mudanças de legis- vem o fluxo de crédito ao proteger os credores. Numa
lação examinadas neste capítulo, a adoção de formas situação ideal, a falência transfere aos credores o controle
modernas de leis sobre sociedades comerciais representa, de firmas com problemas financeiros antes que todos os
para os governos dos países em transição, um desloca- ativos sejam malbaratados ou dissipados, e dá-lhes a infor-
mento radical de uma função de controle para a de mera mação e o poder para redirigir o uso dos ativos restantes e
facilitação da atividade econômica. As leis sobre socieda- recuperar dívidas. Sem essa salvaguarda, os credores se
des comerciais devem manter-se na linha tênue que separa recusarão a conceder empréstimos ou recorrerão ao apoio
duas metas muitas vezes conflitantes: a flexibilidade e a do Estado quando os empréstimos não forem honrados. A
proteção. Os proprietários e administradores de empresas falência é um importante complemento - sem ser um
precisam ter a máxima liberdade possível para estabelecer substituto - das políticas macroeconômicas disciplinadas
suas próprias atividades, mas o público (inclusive os inves- e da privatização.
tidores, funcionários e outros interessados) também neces- Muitas economias em transição adotaram novas leis de
sita de proteção contra a fraude e a incúria interna. As nor- falência. As leis da Bulgária, Eslovênia, Estônia e Hungria
mas que regulamentam as sociedades por ações na Europa estão entre as mais bem formuladas. Elas prevêem, por
Ocidental -alvez não proporcionem adequada proteção exemplo, critérios definidos de determinação de insolvên-
aos investidores nas economias em transição, que não con- cia e verificação das demandas; regras de prioridade que
tam com as instituições jurídicas, governamentais e de promovem a eficiência (e, ainda mais importante, dão aos
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Quadro 5.2 Protegendo o investidor: leis comerciais inteiramente novas

Nas economias em transição, os tribunais e os órgãos sia, é a lei comercial auto-aplicável. Este modelo con-
fiscalizadores são deficientes e às vezes corruptos, os centra-se nos requisitos estruturais e adjetivos, e não
mercados de capital são subdesenvolvidos e o número nas exigências substantivas. A sua meta é habilitar uma
de advogados e contadores habilitados é insuficiente. minoria significativa de acionistas a prover a sua pró-
Para possíveis investidores, é difícil obter informação pria proteção, dotando-a de poder para controlar
sobre empresas e invocar a lei contra administradores manobras oportunistas. Em relação aos acionistas, o
que também podem ser grandes acionistas. Existe, modelo concentra-se nas regras de votação. Assim, sub-
assim, um grande risco de oportunismo interno, que mete mais tipos de decisão à aprovação dos acionistas e
desencoraja os investimentos externos tão necessários. requer maioria absoluta para a aprovação de importan-
As economias em transição necessitam de leis sobre tes decisões empresariais, tais como fusões ou grandes
sociedades comerciais que possam ser efetivas até vendas de ativos. Em relação à direção da empresa, o
mesmo nessas condições. modelo exige certa proporção de diretores independen-

Existem no Ocidente dois modelos gerais de prote- tes e atribui a diretores que não têm interesses diretos
ção dos investidores por meio de leis sobre sociedades competência privativa para aprovar certos tipos de
comerciais. As chamadas leis comerciais proibitórias transações, tais como as de partes relacionadas entre si.
vedam vários tipos de comportamento que se prestam Institui a eleição de diretores mediante o "voto cumu-
a abusos, tais como transações em interesse próprio e lativo", regra que assegura a representação de uma
fusões de caixa. No século XIX, os códigos dos Estados minoria significativa de acionistas na diretoria. Ao
Unidos e da Grã-Bretanha adotavam esse modelo, que impor esses e outros requisitos de procedimento, o
hoje ainda aparece parcialmente em códigos europeus. modelo auto-aplicável procura criar mecanismos de
Em contraste, as chamadas leis comerciais habilitado- autopoliciamento e reduzir a dependência de tribunais
ras hoje predominantes no Reino Unido e nos Estados e órgãos administrativos no tocante à aplicação das leis.
Unidos dão maior liberdade às empresas e dependem Claro está que o modelo auto-aplicável também dá
em maior grau das restrições do mercado e de outras melhor resultado quando os mecanismos judiciários de
leis civis e penais (como as leis de combate à fraude) aplicação de leis podem proporcionar um contexto
para disciplinar administradores e proteger investido- básico. Mas, mesmo sem intervenção oficial, a introdu-
res. O modelo habilitador é virtualmente inadequado ção de salvaguardas processuais pode mudar pouco a
para economias em transição, devido à fraqueza destas pouco os padrões de comportamento, na medida em
outras limitações face ao oportunismo dos que têm que aumente o número de empresas que as adotam
acesso privilegiado. Mas o modelo proibitório também para adquirir uma reputação de honestidade, para
implica custos. Não só a sua inflexibilidade pode inibir emular seus pares ou simplesmente porque essas salva-
um comportamento comercial legítimo, como é neces- guardas estão disponíveis e são razoáveis. Ninguém
sário contar com tribunais ou órgãos administrativos sabe se o modelo será bem sucedido na Rússia ou em
fortes para aplicar suas numerosas regras. outras áreas, mas ele vale como tentativa pragmática

Uma abordagem alternativa, adotada em grande para amoldar as reformas institucionais de longo prazo
parte na nova lei sobre sociedades comerciais da Rús- às limitações da transição.

credores privilegiados preferência em relação a demandas dessa aplicação (ver o Quadro 3.1), embora a participação
do governo); ampla margem para o perdão da dívida e dos credores ainda seja inadequada para assegurar resulta-
regras de votação viáveis (requerendo, em geral, maioria de dos econômicos eficientes e impedir a fraude. Em certos
metade a dois terços para obrigar minorias dissidentes) se países, como as Repúblicas Eslovaca e Tcheca, o governo
os credores pretenderem reorganizar a firma; e flexibili- retardou deliberadamente a implementação das leis de
dade quanto ao método de venda dos ativos em caso de falência e o número de casos ainda é relativamente
liquidação. pequeno, embora esteja aumentando rapidamente. Em

Contudo, a formulação de leis é apenas um lado do outros, como a Albânia, a Bulgária e a Romênia, as leis são
problema: as leis de falência ainda não estão sendo efetiva- recentes e ainda não se sabe se os credores terão o incen-
mente aplicadas em nenhuma das economias em transi- tivo para utilizá-las eficientemente. E, finalmente, a China
ção. A Hungria talvez seja o país que mais se aproxima e a maioria dos NEI (excluídos os países bálticos) ainda
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não implementaram um pacote de reformas que abranja de pressões políticas e populares no sentido de permitir que
reduções de subsídios, privatização e reformas bancárias e os preços caiam a um nível inferior ao dos custos. Algumas
imponha aos credores (bancos ou firmas) limitações orça- economias em transição, como as da Ucrânia e da Albânia,
mentárias inarredáveis, assim gerando a demanda geral já estão instituindo autarquias fiscalizadoras (no setor da
que dá vida às leis de falência. energia elétrica e para outras indústrias) similares aos

modelos dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Amé-
Leis sobre concorrência rica Latina. Na Europa Central, as entidades que fiscalizam
Tal como observamos no Capítulo 3, as economias em as telecomunicações - outra indústria que tende para o
transição, principalmente os países da ECO e os NEI, her- monopólio - são menos independentes, e grande parte da
daram uma estrutura industrial formada por numerosos autoridade tarifária formal e o poder de regulamentação
monopólios e oligopolios, com predomínio da propriedade permanecem nas mãos dos ministros.
estatal e urna forte tradição de controle pelo Estado. Mui- Os países da ECO e do Báltico, o Cazaquistão, a Mon-
tos governos continuam a antepor barreiras ao comércio, gólia e a Rússia adotaram leis antimonopolistas que, em
seja por meio de tarifas, cotas de importação e impostos de geral, seguem os modelos da Europa Ocidental (na maio-
exportação, seja mediante a limitação pelos governos locais ria dos casos, para refletir os requisitos de harmonização da
dos produtos que entram em outras províncias. Para que os União Européia). Tipicamen te, essas leis restringem os
mercados fi uncioiiem de maneira eficaz, é preciso desarticu- obstáculos horizontais e verticais ao comércio e o abuso de
lar esses legados e práticas anticompetitivas. A experiência posições "dominantes" no mercado (geralmente definidas
da ECO confirma que a redução de tarifas e a remoção de como uma participação de 30% a 40% no mercado em
outras barriras podem contribuir em grande escala para a questão e a capacidade unilateral de restringir a concorrên-
promoção da concorrência, principalmente em países cia). Os obstáculos horizontais são acordos entre concor-
pequenos, mediante a imposição de preços mundiais (ajus- rentes no sentido de fixar preços ou dividir mercados; os
tados em função dos custos de transporte) como teto para obstáculos verticais incluem uma ampla gama de acordos
os preços internos. Também é essencial melhorar a infra- restritivos entre produtores e distribuidores. Essas leis tam-
estrutura de mercado, no que se refere tanto a instalações bém habilitam o governo a bloquear fusões anticompetiti-
físicas como a serviços. vas e, em certos casos, romper monopólios.

É neces:ário, porem, que essas iniciativas sejam comple- A União Européia e vários países membros e não mem-
mentadas i.)ela regulamentação de monopólios naturais e bros (principalmente a Alemanha, os Estados Unidos e o
por leis anlimonopolistas, a fim de assegurar a eficiência e Reino Unido) têm dado uma contribuição importante
proteger o público do abuso do poder monopolístico. para a formulação dessas leis de concorrência, promo-
Trata-se de áreas difíceis, que exemplificam a tensão entre vendo a sua adoção, treinando pessoal e colaborando com
a necessidade de contar com um Estado forte e a necessi- os órgãos de combate ao monopólio. Mas, dado que as
dade de limitar o poder estatal. Algumas economias em economias em transição herdaram esse vultoso legado de
transição, no seu afã de liberar os mercados, subestimaram domínio do Estado e carecem de capacidade administra-
a necessidade de uma participação ativa do governo. Outras tiva, os órgãos de combate ao monopólio têm em vista
mantiveram controles excessivos e anticompetitivos. prioridades um pouco diferentes das que correspondem às

O argumento em prol da regulamentação nem sempre suas contrapartes da União Européia e dos Estados Uni-
é nítido; tanto é que, por exemplo, a geração de energia elé- dos, Devem, assim, concentrar seus escassos recursos nas
trica e a produção de gás natural são potencialmente com- grandes questões e nos grandes problemas, passando a ser,
petitivas, embora o aspecto distributivo dessas duas indús- acima de tudo, defensores fortes e acirrados da concorrên-
trias constitua um verdadeiro monopólio natural (em que cia e do livre comércio. Dos órgãos até agora estabelecidos,
uma só firma abastece o mercado de maneira mais efi- os da Europa Central (notadamente na Polônia e nas
ciente). Nos casos de monopólio natural, é preciso que os República Eslovaca e Tcheca) situam-se entre os mais
governos preparem regulamentos que, sendo transparentes decididos, embora suas vozes sejam às vezes difíceis de
e eficazes, se mantenham estáveis com o correr do tempo. ouvir. Tais órgãos também devem concentrar-se no des-
Isso é especialmente importante no caso dos países que pre- mantelamento de regulamentos e outras barreiras ao
tendem explorar novas oportunidades de participação do ingresso de novas firmas, porque esse ingresso é fonte
setor privado nas indústrias da infra-estrutura (ver o Qua- essencial de concorrência nas respectivas economias. Por
dro 3.6). Para serem confiáveis, os organismos fiscalizado- exemplo, os contratos de exclusividade de fornecimento
res dos monopólios naturais devem ser independentes e ou distribuição impostos por firmas dominantes podem
atuar à distância da firma regulamentada, de outros órgãos agir como barreiras ao ingresso de novas empresas e ser
do governo e de outros grupos de interesse. Devem res- contestados de acordo com as leis de concorrência. Na
guardar-se de uma "captura" pela firma regulamentada e Ucrânia, o órgão de combate ao monopólio, estabelecido
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em 1994, tem dado muita atenção à preservação da igual- extremamente importante, porque pode poupar ccassos
dade das regras de jogo para firmas novas, combatendo a recursos judiciários ao privatizar a solução de contrc vérsias
discriminação que sofrem especialmente por parte dos e propiciar uma concorrência sadia para estimular a
agentes do Estado. No tocante às restrições horizontais, os reforma dos tribunais.
órgãos deveriam combater as flagrantes fixações de preços Apesar dessas importantes reformas, os tribunais das
(e outros acordos similares a cartéis) entre grandes produ- economias em transição necessitarão de tempo para livrar-
tores e atentar para os interesses estruturais, mantendo o se do legado de outras eras e reconquistar a confiança do
poder de veto sobre fusões anticompetitivas e rompendo público. Os juízes, principalmente nos NEI, não têm
os monopólios estatais mais notórios, tanto antes como maior experiência com mercados, ganham pouco e, como
durante a privatização. Assim, os órgãos eslovacos e tche- membros de uma profissão, gozam de baixo prestígio ou
cos de combate ao monopólio concentraram-se na desar- confiança entre o público. Ainda não se desenvolveram
ticulação de monopólios antes da privatização. A Rússia noções claras de ética profissional. As custas judiciais são
poderia ser mais agressiva em face de estruturas monopo- elevadas e os processos podem prolongar-se. A novidade e
lísticas, inclusive alguns dos grupos financeiro-industriais falta de clareza de muitas leis dão margem a d,.cisões
emergentes. imprevisíveis. E mesmo nos casos em que a sentença foi

. judiciárias emitida, pode haver problemas de execução. Por exemplo,Instituiçes jno Vietnã, menos de 40% das decisões judiciais de 1993
Tal como acentuamos neste capítulo, a eficácia das leis e 1994 chegaram a ser executadas; e, na Rússia, nada
depende das instituições que as aplicam. E são os tribunais menos de metade das decisões judiciais não são executa-
competentes idôneos e os órgãos fiscalizadores especializa- das. Combinados com atitudes culturais arraigadas face à
dos (como é o caso das comissões de valores e dos órgãos lei, esses fatores ajudam a explicar por que é tão pequeno,
de combate ao monopólio) que formam a base da qual principalmente nos NEI e na Ásia Oriental, o número de
depende, em última análise, toda a atividade de aplicação empresas privadas dispostas a recorrer aos tribunais para
da lei - tanto formal como informal. Os tribunais não se resolver pendências.
limitam a aplicar leis e dirimir questões; sua interpretações A advocacia privada é outra profissão que precisa evo-
também preenchem as numerosas e inevitáveis lacunas da luir para que o público se familiarize com as leis e as uti-
lei. Os países da ECO e os NEI seguiram rumos diferen- lize com eficiência. Na medida em que os mercados cres-
tes na recriação de instituições judiciárias aptas a resolver cem e as leis se tornam mais complexas, as sociedades
controvérsias e aplicar a lei. Na maioria dos NEI, o sis- necessitam de advogados independentes para orientar
tema de arbitragem do Estado que era utilizado para clientes, estruturar e formalizar transações e ajudar a resol-
mediar disputas entre empresas estatais foi transformado ver disputas. Nas economias de planejamento ceitrali-
em sistema judiciário formal - os tribunais arbitrazh - zado, os advogados eram funcionários do Estad). Na
que complementam os tribunais civis existentes. Já na esfera comercial, desempenhavam papel fundamental-
ECO o sistema de arbitragem foi abolido, expandindo-se mente administrativo e não tinham a independência nem
os tribunais civis para incluir varas comerciais separadas. as aptidões que são necessárias numa economia de mer-
Embora esta última abordagem possa ser a melhor, desde cado. A transição provocou um extraordinário aumento
que promova padrões mais unificados e um judiciário do número de advogados e das oportunidades abertas para
mais profissional, ambos os caminhos podem levar a bom a sua formação. Na China, o número de advogados habi-
termo, se contarem com um nível apropriado de incenti- litados aumentou de 3.000 em todo o período 1957-80
vos, treinamento e experiência. Foram reduzidos os notó- para mais de 60.000 em 1995. Há hoje mais de 30.000
rios poderes de supervisão dos tribunais e intervenção em estudantes matriculados nas escolas de Direito e o
certas decisões de que a "procuradoria" dispunha antes da governo anunciou como meta a existência de 150.000
transição, e nos países da ECO ela se transformou numa advogados no ano 2000. Contudo, o desenvolvimerto e a
instituição mais semelhante à promotoria pública do Oci- aplicação de padrões de competência e ética profissional
dente. Em sua maioria, as economias em transição tam- levarão mais tempo. Muitas economias em transição
bém procuraram reformar os mecanismos de nomeação e começam a exigir exames de qualificação, mas o reconhe-
supervisão e dotar os tribunais de maior independência, cimento de conflitos de interesse - e outros dilemas éti-
nomeando juízes para cargos vitalícios. A China, a Quir- cos - ainda está na infância.
guízia e a Ucrânia estão entre os poucos países que man-
têm juizes eleitos para curtos mandatos. A arbitragem
privada, sempre utilizada nas disputas comerciais interna- A definição e a aplicação das leis que governam a atividade
cionais, agora também pode ser usada para resolver litígios do setor privado requerem um Estado forte e competente,
internos na maioria das economias em transição. Isso é mas os mercados, para serem bem organizados, precisam
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ter uma clara idéia dos limites do papel do Estado. O pró- países como estes, com níveis de credibilidade tão diferen-
prio governo precisa reger-se pela lei e inspirar nas entida- tes, revelam amplas diferenças nas suas taxas de cresci-
des privadas a certeza de que não intervirá nos seus assun- mento econômico. A confiança no governo depende, em
tos, seguirá as linhas políticas estabelecidas e cumprirá parte, da certeza de poder reclamar em juízo contra atos
suas obrigações. Pesquisas realizadas recentemente em arbitrários ou ilegais do Estado, bem como da limitação da
vários países ,ugerem que o nível de confiança dos cida- corrupção oficial e da capacidade estatal de controlar o
dãos em que o governo aplique as políticas declaradas e crime.
cumpra suas obrigações guarda relação positiva com o
crescimento econômico a longo prazo (ver a Figura 5.1). Restrições ao poder do Estado
Pesquisas entre firmas privadas, realizadas separadamente Nas economias de mercado consolidadas, as restrições for-
em 1995, indicam que a República Tcheca alcançou o mais ao poder arbitrário do Estado emanam, em parte, do
nível mais alto de credibilidade no governo, ao passo que direito constitucional e do direito administrativo. Estes
na Rússia essa credibilidade é muito menor. Tipicamente, asseguram a compatibilidade de todas as leis com o texto

A credibilidade do governo e o crescimento mais rápido geralmente andam juntos.

Figura 5.1 Crescimento econômico per capita e credibilidade do governo

Credibilidade do governo

Alta

Rússia 1995 Rep. Tcheca 1995

Baixa

-6 -4 -2 o 2 4 6 8

Crescimento do PIB per capita (percentagem anual)

Nota: A ariostra nclui 28 economias em desenvolvimento, a República Tcheca e a Rússia. Os dados sobre crescimento são médias anuais
de 1981-90 e os dados sobre credibilidade do governo baseiam-se em pesquisas de opinião pública realizadas no final de 1992 (incluindo
perguntas retrospectivas), exceto quanto aos dados sobre a República Tcheca e a Rússia, que são de 1995 em ambas as medidas. Fontes:
Borner, Brunetti e Weder 1994; dados do Banco Mundial.
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constitucional, bem como a compatibilidade dos regula- ção de março de 1995, que visavam a reduzir aý despesas
mentos com a lei. Além disso, determinam o poder legife- com subsídios familiares e educação. Essa tensão entre
rante dos órgãos estatais, estabelecem os procedimentos autoridades concorrentes pode retardar a introdução de
para a adoção de leis e a sua regulamentação e habilitam o certos ajustes econômicos necessários, mas é um sadio
cidadão a recorrer dos atos ilegais ou caprichosos do indicador de democracia e provavelmente diminuirá com
Estado. Obviamente, essas restrições formais não surgem a continuação do debate político e do desenvolvimento
do nada: são, isso sim, estimuladas por forças com profun- jurídico.
das raízes históricas, culturais e políticas. Não é de surpre-
ender que, nos sistemas de planejamento centralizado, O controle da corrupção
existissem muito poucas restrições legais ou sociais ao O uso da função pública para o favorecimento privado
poder do Estado. É certo que várias economias planejadas nada tem de novo nas economias em transição. Antes da
criaram tribunais administrativos ou atribuíram funções reforma, privilégios importantes como a morada ou tri-
de supervisão administrativa a tribunais ordinários, a viais como cortes de carne de primeira eram f:eqüente-
começar pela Iugoslávia, em 1952, seguida por outros paí- mente concedidos por baixo do pano, em troca ce favores
ses da ECO nos anos 60 e 70 e, finalmente, pela União ou subornos. Mas, na transição, o estilo da corrupção é
Soviética (1987) e pela China (1989). Contudo, o seu diferente: ela é mais visível e sua base é mais monetária. A
poder era bastante limitado e as reformas tiveram pouco corrupção na China passou a ser um problema de vulto, e
impacto prático. a maioria das firmas da Lituânia, Rússia e Ucrânia (para

As reformas democráticas levaram muitas economias em citar apenas três exemplos) admite que paga comissões a
transição a ampliar o alcance da revisão judiciária para fazê- autoridades e a organizações criminosas. Medidos por
la abranger todos os atos administrativos e dotar os tribu- padrões internacionais, esses pagamentos são vultosos: no
nais civis ou comerciais de uma clara jurisdição supervisora. caso da Ucrânia, podem chegar a representar dois meses de
Além disso, todos os países da ECO e alguns NEI estabele- vendas brutas por ano. Alguns funcionários têm-se valido
ceram tribunais constitucionais com poderes para revogar de suas posições para conceder privilégios especiais a firmas
leis e regulamentos que considerem inconstitucionais. Com privadas em que têm interesse pessoal. Em muitas econo-
isso, começaram a surgir os meios processuais de supervisão mias em transição, a percepção do público de que a corrup-
das ações do Estado. Entretanto, ainda há grande confusão ção é generalizada - incluindo o desvio de fundos públi-
quanto à divisão da autoridade entre os diferentes agentes cos - está minando o apoio aos governos e à reforma.
do Estado, principalmente nos NEI. Quando muito, é vaga Por que floresce a corrupção? A experiência de outros
a distinção entre a autoridade legislativa do parlamento e o países mostra que a corrupção floresce quando a; autori-
poder legiferante do executivo, assim como também o é a dades públicas e os agentes privados têm muito a ;anhar e
distribuição da autoridade entre o governo nacional e os pouco a perder, situação que é exatamente a da maioria
governos provinciais e locais. É comum diversos órgãos dos países em transição. Os controles tradicionais debili-
estatais emitirem leis ou regulamentos sobre matéria idên- tam-se antes que as novas restrições legais (e, igualmente
tica, gerando um emaranhado de normas em conflito. Em importante, as regras sobre conflitos de interesse) entrem
muitos casos, essa luta pelo poder de legislar reflete profun- em vigor. Ademais, o Estado retém uma imensa riqueza
das divergências quanto ao ritmo e rumo da reforma. É o - empresas, bens, recursos naturais - e o poder fiscali-
que acontece, por exemplo, quando executivos ou ministé- zador, muito embora a propriedade, a empresa e o patri-
rios com mentalidade reformista tentam forçar a passagem mônio privado tenham sido legitimizados. Regras mal
de reformas por parlamentos ou governos locais defensivos definidas, regulamentação excessiva e controles por toda
e indecisos. Embora possam, a curto prazo, acelerar as parte dotam os funcionários de poder exce:cional,
reformas, a longo prazo essas tentativas poderão solapar a abrindo numerosas oportunidades para que solicitm pro-
primazia do direito. pinas e um amplo campo para o peculato. Em algans paí-

O novo papel dos tribunais constitucionais nas econo- ses em transição, a debilidade da sociedade civil - parti-
mias em transição oferece um interessante exemplo do dos políticos, grupos de interesse e organizações sociais,
esforço para instituir um sistema de freios e contrapesos entre outras entidades - equivale à sua virtual ausência
no governo e na sua interação com a reforma econômica. como força neutralizadora.
As cortes constitucionais da Hungria e da Polônia têm-se O baixo salário dos servidores públicos torna a corrup-
mantido ativas na rejeição de iniciativas de reforma econô- ção particularmente atraente. De fato, em certos países, a
mica. Na Polônia, os tribunais invalidaram a maioria dos corrupção representa atualmente o principal incentivo à
esforços governamentais de redução da despesa pública no permanência na função pública. Apesar de iniciativas
que se refere a pensões. Na Hungria, os tribunais revoga- periódicas de combate à corrupção, os riscos de um com-
ram as disposições do plano governamental de estabiliza- portamento corrupto diminuíram consideravelmente. Não
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só é fraca a fiscalização do governo, como o legado da per- dos corruptos de alto nível podem mostrar que as regras
sonalização das relações econômicas e, mais recentemente, do jogo estão mudando. Estas abordagens reforçam-se
os escândalos financeiros corroem os padrões de conduta mutuamente, tal como se constatou em muitos países,
tanto pública como privada. É difícil punir a má conduta entre os quais os Estados Unidos (Quadro 5.3).
de um indivíduo quando a percepção do público é de que
todos - inclusive altos funcionários - estão fazendo a Fim do crime organizado
mesma coisa. Isso gera o perigo de que as economias em O crime organizado no setor privado já existia antes da
transição possam passar por um extenso período de cor- transição, mas cresceu extraordinariamente nos últimos
rupção generalizada. anos. Tornou-se não só mais visível, como também mais

A corrupção tem muitos custos. Análises comparativas violento, especialmente na Rússia (onde pesquisas domici-
recentes indicam que está relacionada de maneira signifi- liares e empresariais o classificam como uma das principais
cativa tanto com a diminuição do investimento privado preocupações). O crime está estreitamente vinculado à
quanto com a lentidão do crescimento econômico. O su- corrupção. Com uma economia privada que abre novos
borno pode ajudar as empresas a contornar regulamentos campos para a criminalidade privada, tanto ex-funcioná-
complicados, mas também pode incentivar a adoção de rios públicos como funcionários atuais (inclusive policiais
regulamentos ainda mais complexos e onerosos. Os fun- e ex-agentes da polícia secreta) muitas vezes facilitam o
cionários podem bloquear reformas adicionais a fim de crime organizado ou dele participam. Grupos de segu-
reforçar o seu poder e manter a sua renda ilícita. É possí- rança privados - em muitos dos quais os próprios inte-
vel que os administradores de certas empresas estatais se grantes são criminosos - têm surgido em parte para pre-
apercebam d que, retardando a sua privatização e abai- encher o vazio deixado pela corrupção da política ou por
xando o seu cesempenho a um nível insatisfatório, podem tribunais que não podem ou não querem proteger a segu-
comprar ou desviar a baixo preço os ativos da empresa. A rança do público e forçar o cumprimento de contratos.
corrupção pode desviar recursos públicos de áreas essen- Tal como a corrupção, o crime econômico viceja quando
ciais, como a educação, em que o potencial de suborno é os direitos de propriedade estão mal definidos, quando
menor. Também reduz a capacidade oficial de aplicar existem monopólios que as máfias podem explorar e
regras legítimas e arrecadar receita pública, na medida em quando os procedimentos legais são ineficientes e, por-
que as atividades derivam para a economia paralela, a fim tanto, é baixo o risco de punição. Também viceja quando
de se furtar inteiramente à ação do governo. E, o que é a pobreza generalizada e a falta de oportunidades econô-
igualmente grave, a corrupção enfraquece a confiança do micas relegam os jovens à posição de candidatos potencial-
público no governo e pode favorecer os políticos extremis- mente suscetíveis ao engodo das riquezas da máfia. Novos
tas que prometem impor ordem. setores financeiros abrem um lucrativo campo para o

Que podem fazer os governos para combater a corrup- crime, e em muitos países, tanto nos NEI como na ECO,
ção? Tomada a decisão de ingressar no mercado, os gover- a criminalidade tem sido também fomentada pelo tráfico
nos não podem dar meia-volta e ressuscitar antigas restri- de drogas. A região está bem situada como via de passa-
ções. Devem, isto sim, reduzir as oportunidades de gem de drogas trazidas das áreas de cultivo da papoula na
corrupção e incrementar os riscos que acarretam. A priva- Ásia Meridional (particularmente o Afeganistão) para os
tização rápida e transparente, a liberalização e a desmono- mercados da Europa Ocidental.
polização d economia muito podem contribuir para A máfia russa não é uma organização única, mas sim
reduzir o alcance da corrupção e reestruturar os incenti- um conjunto de 3.000 ou 4.000 grupos, que empregam
vos. O pagamento de salários mais altos aos servidores mais de 25.000 pessoas; várias centenas desses grupos
públicos reduz o atrativo dos subornos e aumenta o custo estão agora espalhadas pelos NEI e ECO, e em certos
de uma demissão. A simplificação dos impostos e regula- casos penetram no Ocidente. Alguns preenchem espaços
mentos - que é, por exemplo, a principal preocupação de abertos por instituições governamentais inadequadas,
firmas da Lituânia incluídas numa pesquisa - e a clara prestando serviços de segurança a novas firmas privadas ou
enunciação dos direitos de propriedade reduzem as opor- ajudando a forçar o cumprimento de contratos (por exem-
tunidades de suborno e contribuem para que as firmas plo, cobrando dívidas para bancos, muitos dos quais
sobrevivam sem recorrer à corrupção. Onde ainda haja estreitamente vinculados a organizações criminosas). Con-
necessidade de regulamentação, os governos devem refor- tudo, o valor desses serviços é eclipsado pelos montantes
çar a supervisão e os mecanismos de apelação e, quando que esses poderosos grupos mafiosos extorquem das firmas
possível, oferecer procedimentos alternativos para reduzir privadas. As máfias forçam "empréstimos" bancários, exi-
o poder de monopólio dos funcionários encarregados de gem de novas firmas pagamentos a título de proteção e
conceder aprovações. Finalmente, campanhas de educação valem-se dos bancos e outras instituições para ganhar
do público e persistentes medidas de divulgação e punição acesso a clientes ricos. Derramam dinheiro falso e lavam
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Quadro 5.3 Controle da corrupção pela superposição de jurisdições: exemplos dos Estados Unidos

Existe corrupção em todos os países, embora em dife- ção de leis e regulamentos que carecem de legitimidade
rentes graus. O modo pelo qual os governos organizam aos olhos de uma grande parcela do público.
as suas atividades afeta as oportunidades de corrupção Mesmo depois de implementadas todas as reformas
e o seu incentivo. Uma forma de reduzir o poder de estruturais e normativas, há necessidade de uma forte
monopólio dos servidores públicos consiste em super- liderança e de uma decidida aplicação das leis, a fim de
por competências. Por exemplo, nos Estados Unidos, a combater a corrupção. A experiência com a reforma em
corrupção na emissão de passaportes mantém-se baixa cidades importantes dos Estados Unidos muito diferen-
porque os candidatos podem requerê-los em várias tes umas das outras - como é o caso de Toledo, no
repartições (um sistema nacional de registro impede a Estado de Ohio, em 1900, e Nova York, na década de
duplicação de emissões). A fim de evitar o pagamento 80 - demonstra a importância de um líder motivado
de propina para acelerar o processo de emissão, a pró- no comando, de fiscais enérgicos e independentes para
pria repartição vende esse serviço. Em relação a tarefas investigar e processar e da participação comunitária. No
que impõem custos em vez de benefícios, a superposi- caso de Nova York, a corrupção generalizada e a extor-
ção de jurisdições pode reduzir os ganhos resultantes são na indústria da construção custou bilhões de dólares
do suborno de qualquer funcionário. Por exemplo, cer- ao sistema escolar, em virtude de desperdício e má qua-
tos observadores alegam que a coexistência, nos Esta- lidade na construção de obras e na sua manutenção. Em
dos Unidos, de autoridades federais, estaduais e locais 1988, a cidade criou um órgão semi-autárquico no dis-
de combate aos entorpecentes reduziu o nível de trito escolar, a Inspetoria Geral, dotada de poderes para
corrupção oficial, fazer investigações criminais, processar em juízo, aplicar

Quando possível, a superposição ajuda a descrimi- sanções e efetuar reformas institucionais. A Inspetoria
nar ou desregulamentar qualquer atividade que seja deu grande ênfase à habilitação prévia de candidatos e
uma fonte importante de crime e corrupção. A recusou-se a transacionar com qualquer firma sem repu-
Emenda no 18 à Constituição dos Estados Unidos, tação de honestidade e integridade. Nos primeiros cinco
ratificada em 1919, proibia a produção e a venda de anos de trabalho, a Inspetoria realizou mais de 3.500
álcool. A emenda foi revogada em 1933, após um pe- investigações, desqualificou 180 firmas e gerou uma
ríodo de atividade ilegal generalizada e corrupção de poupança superior a US$ 20 milhões, o que permitiu
agentes da lei. A experiência dos Estados Unidos com cobrir seus próprios gastos e, ao mesmo tempo, reduzir
a Lei Seca é um estudo dos riscos e custos da introdu- a corrupção.

dinheiro ilícito. Como suas homónimas sicilianas, elas nhar-se em enfrentar a corrupção interna. Na Itália, o
adotam a violência na realização dos seus desígnios, tal recente êxito no combate à máfia siciliana demonstra que,
como demonstram os numerosas assassinatos de impor- embora promotores e juizes dedicados e honestos possam
tantes banqueiros e empresários russos nos últimos anos. romper a couraça da corrupção e do crime organizado, isto
E estes são apenas os custos visíveis. O que não se pode ver só ocorrerá se contarem com um decidido apoio político e
são os investimentos frustrados pelo temor de extorsão e logístico dos altos níveis de governo.
os negócios legítimos que malogram por não poderem A agenda
competir com empresas operadas pela máfia.

A corrupção e o crime organizado são problemas com- Em períodos de transição, é inegável que as características
plexos e de longo prazo para os quais não existe solução sim- de uma economia de mercado mais necessárias para estes
ples, principalmente pela escala em que ocorrem em certas países são justamente as que demandarão mais tempo para
economias em transição. É preciso adotar fortes medidas de serem estabelecidas. Tal como ressaltamos neste capítulo,
repressão, coordenadas internacionalmente. Estas, por sua a passagem da economia planejada para a de mercado
vez, requerem um aparelho de segurança eficiente e respei- requer uma nova concepção de todo o sistema jurídico. É
tador da lei, assim como mecanismos de solução de contro- necessário que tanto as partes nos contratos como os advo-
vérsias que assegurem o devido processo na forma da lei. gados que ajudam a redigi-los e as cortes que impõem o
Em conseqüência, os governos tanto nacionais como locais seu cumprimento deixem de atuar como se ainda fossem
que esperam controlar o crime organizado têm de empe- instrumentos de um só planejador central e passem a tra-
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balhar no interesse do incontável número de particulares dos países que ainda não contam com um ordenamento
cujas atividades compõem o mercado. É preciso que as jurídico adequado já são economias de mercado; os gover-
pessoas conheçam - e respeitem - a lei e as instituições nos não podem reafirmar seu controle por meio de velhos
responsáveis pela sua aplicação. E, o que é igualmente mecanismos; em vez disso, devem criar novas políticas e
importante, devem ter relativa confiança em que o instituições, adaptadas a um novo relacionamento entre o
governo aplicará as leis com coerência, observando, por Estado e os cidadãos. Como já se indicou, muitas reformas
sua vez, certas restrições e abstendo-se de intervir arbitra- de mercado - tais como a liberalização e a desmonopoli-
riamente e de corr,mper-se. Nenhum desses ingredientes zação da indústria - realmente podem acelerar o estabe-
brotará da noite para o dia. Contudo, a mensagem não lecimento da ordem jurídica, estimulando a demanda de
consiste necessariamente em marchar lentamente para novas leis e, o que é igualmente importante, reduzindo o
uma economia de mercado e em deixar que tais institui- número e a influência de grupos que se aproveitam da
ções e leis se desenvolvam no seu próprio ritmo. Muitos ausência de legislação.



A Formação de um
Sistema Financeiro
Os mercados incentivam a eficiência econômica ao pesadamente endividados e correr o risco de que estes con-

alocar recursos com vistas ao seu melhor uso, em tinuem a esperar que o governo os socorra? Ou devem
resposta à lei da oferta e da procura. Faz parte começar tudo de novo, encorajando o rápido ingresso de

desse processo um bom sistema de mercados e instituições novos bancos e, possivelmente, a liquidação dos antigos?
financeiras, que dirige a poupança para investimentos de A experiência das economias em transição até agora for-
alta rentabilidade. A experiência mundial confirma que os nece indícios que servem para avaliar ambas as estratégias
países com sistemas financeiros bem desenvolvidos cres- e extrair certas lições para futuras reformas. Seja q aal for a
cem com maior rapidez e estabilidade do que os países abordagem adotada pelos países - ou uma combinação
com sistemas mais fracos e estão mais bem preparados para de ambas -, uma lição é clara: cabe aos governos um
ajustar-se aos choques econômicos. A transição implica papel vital na promoção do desenvolvimento de um setor
vultosas redistribuições de recursos e de bens, tarefa que financeiro estável e na sua progressiva regulamentação.
poderia ser imensamente facilitada por sistemas financei- Esse papel não se estende necessariamente à alocação de
ros eficientes. Nas economias em transição, porém, os sis- recursos financeiros, ainda que os governos das economias
temas financeiros começam sem condição alguma de pres- em transição possam sofrer intensas pressões no se,itido de
tar ajuda, com bancos estatais passivos e muitas vezes em intervir, particularmente no setor rural. Outra liçý o é que
dificuldades, com limitada capacidade de avaliação do o desenvolvimento de um sistema financeiro leva tempo.
risco de crédito e sem contar com regulamentos financei- A reforma deve procurar nutrir um sistema de bancos,
ros, instituições básicas de apoio e mercados de capital. intermediários não-bancários e mercados de capital que

Os reformadores empenhados em corrigir essas defi- evoluam não em resposta ao que seja ditado pelo governo,
ciências defrontam-se com uma versão particularmente mas de acordo com as necessidades do mercado.
espinhosa de um problema comum da transição. O êxt 0 sistema herdado
de outras reformas de mercado depende da solidez do sis-
tema financeiro; contudo, as medidas para reformá-lo não No planejamento centralizado, os bancos eram meras enti-
podem ser adotadas independentemente dessas outras dades contábeis, recebendo passivamente depósitos dos
reformas, em especial a estabilização macroeconômica, a indivíduos (muitas vezes os únicos bens que podiim lhes
reforma empresarial e o desenvolvimento de instituições pertencer) e mantendo o registro das transações f nancei-
jurídicas de apoio. Muitas vezes, os países em transição ras correspondentes a alocações do plano. De fato, o plano
respondem a esse dilema abstendo-se de agir, o que resulta de crédito na China ainda cobre grande parcela do inves-
no atraso das reformas financeiras. timento e continua a ser uma importante alavanca da polí-

Para os reformadores, o desafio consiste em encontrar tica do governo. Desconheciam-se especializações bancá-
formas de ajudar o sistema financeiro a superar a herança rias normais, como a administração de risco, triagem e
do planejamento centralizado, lançando ao mesmo tempo seleção de projetos e um cardápio diversificado de instru-
as sementes de um novo sistema em que os bancos e outras mentos para atrair a poupança. Os demais componentes
instituições financeiras devam sustentar-se por seus pró- de um sistema financeiro - inclusive o próprio sistema de
prios meios. A escolha de estratégias para a reforma ban- pagamentos - eram rudimentares; na maioria dos países,
cária põe esse problema em destaque. Devem os reforma- o financiamento não bancário simplesmente não existia.
dores usar fundos públicos para reabilitar bancos estatais No início, um só banco encarregava-se de todas as opera-
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ções de empréstimo. As primeiras tentativas de reforma na judiciárias e empresariais. Os bancos dependem do sis-
maioria dos países substituíram esse monobanco por um tema jurídico, inclusive dos procedimentos para a recupe-
sistema de dois níveis, formado por um banco central e ração de bens dados em garantia e para casos de falência,
diversos bancos comerciais, muitas vezes especializados por a fim de fazer valer os seus direitos e desempenhar o seu
setor. Contudo, essa reorganização exerceu pouco efeito papel de fiscais das empresas. Os mercados de capital
sobre o comportamento dos bancos. requerem leis mercantis que definam os direitos dos

A transição revelou as extraordinárias deficiências dos detentores de cotas de sociedades anônimas e de respon-
bancos herdados. Na ECO e nos NEI, muitos emprésti- sabilidade limitada, para que possam exercer sua influên-
mos bancários tornaram-se incobráveis quando seus clien- cia sobre a administração das empresas. Em relação a
tes tradicionais, as empresas estatais, ficaram expostas à estas e outras leis econômicas, é preciso progredir mais
concorrência. Nas primeiras etapas da reforma, muitos para aumentar a eficiência dos sistemas financeiros
bancos continuaram a conceder novos empréstimos a (ver o Capítulo 5). A reforma empresarial, com privatiza-
empresas antieconômicas. Os juros e o principal em mora ção e ingresso de novas firmas privadas, é necessária para
eram refinanciados, aumentando extraordinariamente as resolver os problemas de empréstimos duvidosos e criar
carteiras bancárias de empréstimos não pagos - que, em novas oportunidades de empréstimo. O melhoramento
certos casos, representavam a maior parte delas - e das firmas também gera demanda de melhores serviços
excluindo mutuários idôneos. Mesmo na China, onde o bancários, fomentando assim o progresso institucional.
crescimento econômico tem sido rápido e os juros dos As forças da demanda, que são poderosas na ECO e
empréstimos são inferiores à taxa de inflação, 20% dos em alguns NEI, levaram a consideráveis melhoramentos
empréstimos são oficialmente reconhecidos como não na qualidade dos bancos. Por outro lado, a limitada
pagos. Esses fluxos financeiros dos bancos para as empresas reforma das empresas estatais da China retardou a comer-
acabaram por secar, quando a estabilização tomou pé, em cialização dos bancos estatais. No Báltico e nos NEI, as
quase todos os países da ECO e em muitos dos NEI. Em empresas estatais instituíram novos bancos ou compra-
alguns países, os juros reais dos empréstimos produziam ram participações em bancos existentes. Embora isso
transferências líquidas (novos empréstimos líquidos, implique riscos, a administração desses bancos tende a
menos pagamentos de juros reais) das empresas aos bancos, melhorar com a privatização das empresas matrizes, uma
e não ao con:rário. Em muitos dos NEI, o fluxo de recur- diversificação maior da propriedade acionária e a adoção
sos para as empresas simplesmente estagnou-se: emprésti- de controles prudentes para limitar os empréstimos a
mos antigos continuaram a ser refinanciados, concedendo- acionistas.
se, porém, poucos empréstimos novos, de tal modo que A reforma bancária
havia poucas transferências líquidas em uma ou outra dire-

ção. Na China, em contraste, a alta poupança familiar Cabem aos países em transição duas tarefas principais ao
depositada em bancos permitiu a continuação de substan- abordar a reforma dos bancos. Em primeiro lugar, cada
ciais transferências líquidas às empresas (ver o Capítulo 2). país precisa desenvolver seu banco central como institui-

Atualmente, muitos bancos da ECO e dos NEI limi- ção dotada de independência para formular e conduzir a
tam o seu papel ao financiamento do comércio e de certo política monetária. Nas economias em transição, a expe-
volume de capital de giro, com contribuições negativas ou riência confirma a constatação universal de que há uma
nulas ao investimento agregado das empresas. A relutância associação entre um maior grau de independência dos
quase universal em conceder empréstimos para investi- bancos centrais (inclusive o seu direito de não financiar o
mento refletc, em parte, as tensões da estabilização; mas os governo e de fixar taxas de juros sem interferência gover-
bancos também aguçaram a sua percepção dos riscos de namental) e uma inflação mais baixa e uma política mone-
empréstimo e da ausência de meios eficazes para a recupe- tária mais efetiva. Todas as economias em transição esta-
ração de dívidas. Embora tenha havido um crescimento beleceram instrumentos e procedimentos básicos de
dos empréstimos bancários e os vencimentos se tenham política monetária, embora a sua eficiência varie de um
ampliado em alguns dos países com reformas mais avança- país a outro, em parte porque, em muitos casos, ainda é
das, na maioria dos países as firmas têm pouco acesso ao fraco o desenvolvimento dos sistemas interbancários de
financiamento bancário e os prazos de vencimento são pagamentos. O seu fortalecimento é essencial para criar
muito curtos. O acesso privilegiado ao financiamento, de um sistema financeiro de mercado. Muitas vezes, os ban-
que as grandes empresas estatais ainda gozam em muitos cos centrais também desempenharam um papel constru-
países, é oui ro obstáculo financeiro à formação de novas tivo na formulação de políticas fiscais e macroeconômicas
empresas privadas. gerais. Na China, porém, haverá necessidade de maiores

Já se indicou que a evolução dos sistemas financeiros reformas para transformar o banco central em participante
também foi gravemente afetada pelo ritmo das reformas efetivo da política monetária e de supervisão.
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Tarefa muito mais extensa e complicada é a de atacar as liquidação de bancos. A Estônia e a Rússia seguiram esse
deficiências dos bancos comerciais. Respondendo a condi- rumo, embora nem sempre como opção políticaý estrita-
ções iniciais e a eventos das primeiras etapas da transição, os mente deliberada. Em muitos dos NEI, a conf isão em
países basearam suas reformas bancárias na criação de novos torno da dissolução da União Soviética gerou um ambiente
bancos, na reabilitação de bancos existentes ou (o caso que favoreceu a geração espontânea de numerosoý bancos
geral) numa combinação de ambos. Contudo, alguns países novos (Quadro 6.1). A abordagem alternativa, a da reabili-
ainda terão que escolher uma estratégia de reforma finan- tação, adotada pela Hungria e pela Polônia, entre outros,
ceira coerente. A primeira estratégia abrange a entrada de concentra-se na recapitalização de bancos, juntamente com
um número relativamente grande de novos bancos, a disso- extensos programas para o seu desenvolvimento institucio-
lução e privatização de bancos estatais e, em certos casos, a nal e a sua privatização no mais curto prazo possível.

Quadro 6.1 Reforma bancária radical na Rússia

Após a criação, em 1987, de um sistema bancário de novos abriram novas linhas de serviços e produtos finan-
dois níveis, a rápida - e até certo ponto não intencio- ceiros e vários deles estão agora no centro de novos con-
nal - estratégia de reforma bancária adotada pela Rús- glomerados financeiros e industriais.
sia divergiu da que foi adotada por outras economias Os principais problemas da indústria bancária são o
em transição. Em 1988, uma nova lei permitiu a cria- grande número de instituições mal capitalizadas e mal
ção de bancos cooperativos para atender a um setor pri- administradas e, paralelamente, uma profunda falta de
vado incipiente. A lei bancária de 1990 possibilitou o transparência. Com a crescente estabilização na Rússia,
estabelecimento de sociedades bancárias em comandita as condições para a atividade bancária tornaram-se
por ações, sujeitas a requisitos mínimos para a obtenção mais complexas. Um terço dos bancos russos acusou
das respectivas cartas. A concorrência entre um governo prejuízos em 1995, quase imediatamente depois que os
russo reformista e um governo soviético mais conserva- juros se tornaram positivos. Embora a Rússia tenha
dor resultou na separação entre os bancos russos e os começado a tratar do problema dos bancos insolventes
bancos soviéticos e, na Rússia, no desmembramento de revogando as suas cartas e restringindo as suas opera-
vários bancos estatais em bancos regionais independen- ções, muitos bancos ainda se encontram em situação
tes. Em conjunto, esses acontecimentos provocaram difícil. As autoridades terão de resolver sem demora a
uma explosão no número de bancos russos: de 5 em situação desses bancos, liquidando-os, em muitos
1989 para 1.500 em 1992 e 2.500 em 1995. casos, para restabelecer a confiança e evitar uma .rise

Durante esse período, a evolução macroeconômica de grandes proporções, e para permitir que os recursos
dotou os novos bancos de uma vantagem competitiva passem a ser intermediados pelos bancos melhores.
sobre os antigos bancos estatais. A falta de controle fis- O aumento da transparência é outra medida que se
cal e monetário levou a uma inflação galopante e os sal- impõe. Os padrões de contabilidade e divulgação ainda
dos dos empréstimos não tardaram a encolher para o são rudimentares, não existe uma auditoria profissional
equivalente a apenas algumas semanas de produção. Isso bem desenvolvida e a supervisão bancária ainda é
ofereceu aos novos bancos a oportunidade de aumentar embrionária. Tais limitações dão margem à fraude e ao
rapidamente a sua participação no mercado mediante a investimento imprudente e abalam a confiança no sis-
prestação de serviços bancários de melhor qualidade tema financeiro. Para atacar esse problema, o governo

para o novo setor privado. O programa de privatização russo, com assistência do Banco Mundial e do Banco
mediante cupons ofereceu outra oportunidade para Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento
novos negócios, levando muitos bancos a investir direta- (BERD), introduziu um projeto internacional de
mente em empresas ou a emprestar a outros investido- padrões bancários. Alguns dos melhores bancos foram
res para a compra de ações. Em conseqüência, a partici- selecionados para repasses de fundos do Banco Mun-
pação de bancos novos nos ativos totais do sistema dial e do BERD ao setor privado. Por sua vez, os ban-
bancário aumentou rapidamente e chegou a mais de cos têm de apresentar auditorias anuais realizadas por
dois terços no começo de 1996, cabendo o restante aos firmas internacionais e aderir, entre outras, a prudentes
três bancos estatais remanescentes. Alguns dos maiores normas de adequação de capital, diversificação de car-
bancos novos não tardaram a se transformar nos princi- teira e administração de ativos e passivos. Segundo as
pais bancos comerciais do país, com balanços de estimativas, entre 20 e 40 bancos deverão participar

US$ 1 bilhão a 3 bilhões. Rapidamente, os bancos dessa reforma bancária a partir da base.
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Dois fatores determinam, em grande parte, a aborda- China, a profundidade do sistema financeiro levou o
gem da reforma bancária adotada pelos diferentes países: a governo a optar por uma abordagem gradual para a
profundidade do sistema financeiro (a relação entre o pas- reforma dos bancos, muito embora a capacidade bancária
sivo financeiro e o PIB) e a herança institucional. No fim esteja relativamente subdesenvolvida.

dos anos 80, essa profundidade era semelhante em todas as A reforma financeira concentrada na criação de novos

economias em transição. Desde então, porém, as diferen- bancos, inclusive bancos estrangeiros, pode ser uma boa
tes experiências de inflação - e a perda da confiança nos abordagem para países menos avançados. Uma compara-
ativos financeiros em países de inflação alta - geraram ção de países segundo a capacidade institucional do seu

diferenças igualmente amplas. Hoje, os ativos de caixa melhor segmento bancário demonstra que, embora os
equivalem a 89% do PIB na China, mas a sua média é de reformadores com maior número de bancos novos geral-

apenas 42% nos países da ECO e não passa de 20% nos mente tenham partido de condições muito piores, alguns
NEI (Figura 6.1). A inflação aniquilou o valor dos emprés- deles alcançaram os outros países. O progresso foi particu-
timos incobráveis e da poupança, o que provocou a des- larmente rápido na Estônia e na Rússia, apesar de um
confiança dos depositantes no sistema financeiro. Em con- ponto de partida desfavorável. Um período de entrada rela-
seqüência, a maioria dos NEI não tem muito a perder em tivamente livre pode, assim, estimular o fortalecimento ins-
começar de novo. Os países da ECO partiram de bases ins- titucional descentralizado. Todavia, a confiança pode ser
titucionais mais sólidas do que as dos NEI e das economias minada enquanto o setor passa por uma reestruturação
em transição do lesýte da Ásia. Essa vantagem, somada a sis- convulsiva e na medida em que surgem bancos de má qua-
temas finan eiros com horizontes mais extensos e a posi- lidade. Portanto, são necessárias políticas complementares
ções fiscais geralmente melhores, levou a maioria dos paí- para melhorar a triagem de novos bancos, extirpar bancos
ses da ECO a optar por uma abordagem mais gradual. Na fracos e melhorar a infra-estrutura bancária, inclusive

mediante reformas jurídicas e empresariais.
A reabilitação tem a vantagem de manter maior grau de

confiança no sistema financeiro, assim limitando a desin-
Varia muito o tamanho do sistema bancário nas termediação financeira (em que as transações financeiras
economias em transição. tendem a contornar inteiramente o sistema bancário). Do

lado negativo, ela conserva um importante papel para os
bancos estatais existentes. A reabilitação também pode

Figura 6.1 Moeda em circulação solapar gravemente os incentivos à adoção pelos bancos de
critérios de investimento prudentes, ao fomentar a expec-
tativa de que os governos, tendo antes socorrido bancos

Percentagem do PIB em dificuldade, possam voltar a fazê-lo. Na Hungria, por

100 exemplo, alguns bancos já foram recapitalizados cinco
vezes. Assim, tal como o ingresso de bancos novos, uma

80 - Moeda 16 política de reabilitação coerente requer bom número de
reformas complementares. Essas reformas devem focalizar
a melhoria das administrações transitórias dos bancos esta-

60 - tais, assegurar um decidido compromisso com a privatiza-
ção e, talvez, impor certas restrições às suas atividades. A

40 -Polônia partiu exatamente dessa abordagem (Quadro
6.2), embora o aspecto de privatização do programa tenha
perdido ímpeto recentemente.

Onde o governo deve liderar ...

ECO NEI China América OCDE Como já vimos, é importante considerar as condições ini-

Latina ciais para determinar o ponto de equilíbrio entre a
reforma bancária pelo ingresso de novos bancos e pela rea-

Nota: Os dados referentes a regiões e grupos de países bilitação de certos bancos. Alguns países poderão adotar

são médias simples dos coeficientes trimestrais de uma estratégia mista, limitando as atividades dos bancos
1994 para 10 paises da ECO, 13 NEI, 12 países latino- estatais enquanto se desenvolve paralelamente um novo
americanos e 18 países da OCDE. Fonte: estimativas do sistema bancário privado. Seja qual for o critério adotado,
FMI e Banco Mundial.

o fator crucial são os incentivos gerados, e estes dependem
consideravelmente das políticas do governo e de como
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Quadro 6.2 Polônia: reforma bancária baseada na reabilitação

A reforma dos bancos comerciais da Polônia acelerou- metade do preço ao serem privatizados. Isso fortaleceu
se a partir de 1990. Em 1991, o governo instruiu os os incentivos à adoção de políticas prudentes, para o
bancos a não conceder novos empréstimos a empresas manejo tanto de empréstimos existentes como de novos
que já se encontravam em mora no pagamento de empréstimos. Sete bancos participaram em programas
empréstimos anteriores, restrição que adquiriu força de de assistência técnica intensiva com bancos estrangeiros,
lei com a aprovação, em fevereiro de 1993, do Pro- para acelerar o seu desenvolvimento institucional. A
grama de Reestruturação Empresarial e Bancária. O experiência da Polônia e de outros países mostra que
Ministério das Finanças passou a exigir auditorias essa assistência técnica pode ser um valioso comple-
periódicas de todos os bancos, com observância de mento para os bancos interessados na reforma institu-
padrões internacionais, encorajando assim a transpa- cional, mas não substitui a adoção de uma estratégia
rência e mostrando a magnitude do problema dos clara e comercialmente viável pelos donos e gerentes.
empréstimos em atraso. O programa de reestruturação A recapitalização dos bancos foi implementada em
exigia também que os bancos estabelecessem unidades setembro de 1993. Seu objetivo era determinar o mon-
de reestruturação da dívida e adotassem medidas para tante de recapitalização, com base nos empréstimos em
resolver a questão dos empréstimos classificados como atraso no fim de 1991. Com isso, pretendia-se evitar
não pagos ao fim de 1991. O programa instituiu, ade- que fossem castigados os bancos que já haviam come-
mais, um novo processo de reprogramação das dívidas çado a tratar do problema e preservar os incentivos
liderado pelos bancos (ver o Quadro 3.1). para que os gerentes procurassem manter ativos outros

Também foram utilizados incentivos indiretos. Em empréstimos em suas carteiras. O programa foi acom-
1992, foi oferecida aos bancários a oportunidade de panhado de um plano de privatização dos nove bancos
adquirir até 20% das ações dos respectivos bancos pela comerciais de propriedade do tesouro nacional.

estas são percebidas. A experiência acumulada oferece devem perder inteiramente suas participações em bancos
diversas lições. liquidados ou reestruturados. Também é possível que os

depositantes tenham de assumir parte dos prejuízos. Os
Resolver com rapidez a situação dos bancos com problemas países que tomaram decisivamente esse rumo inco^reram
A transição gera um ambiente bancário difícil, em que são em menores custos e restauraram mais depressa i con-
inevitáveis grandes prejuízos com empréstimos, especial- fiança dos indivíduos, mesmo quando estes sofrera -r cer-
mente quando as taxas de juros reais aumentam e as firmas tos prejuízos, além de enfrentar subseqüentemente meno-
têm dificuldade em amortizar seus empréstimos. A menos res problemas bancários. A Estônia atacou vigorosamente
que os governos atuem decididamente, muitas economias estes problemas no fim de 1992, e a Croácia, o Cazaquis-
em transição podem esperar importantes crises financei- tão, a Quirguízia e a ex-República Iugoslava da Macedô-
ras, originadas por bancos em dificuldade e pelo efeito dos nia estão tomando medidas para liquidar ou reestruturar
problemas de outros intermediários financeiros. A solução drasticamente os bancos fracos. Contudo, muitas outras
para instituições com dificuldades financeiras requer três economias em transição ainda estão por encontrar uma
medidas. Em primeiro lugar, os fluxos financeiros para solução para os bancos em dificuldade, o que se de-e, em
bancos insolventes, tanto do governo como de depositan- muitos casos, à falta de uma autoridade interventoia ou a
tes atraídos por altos juros, têm de ser sustados. É muito tentativa de adotar formas de intervenção improvisaidas e,
comum um banco em apuros continuar recebendo trata- em muitos casos, prejudiciais.
mento normal e mesmo preferencial. Na Polônia, por
exemplo, dois bancos estatais especializados em financia- Supervisão eficiente, triagem de novos bancos e melhor

mento habitacional e rural, embora com antecedentes informação financeira

sofríveis quanto ao desempenho, estão cobertos por segu- Todos os países em transição necessitam de regulamentação
ros explícitos de depósito melhores do que os de outros mais prudente e de melhor supervisão de bancos comerciais
bancos, o que os habilita a atrair fundos a custo relativa- e outros intermediários financeiros, inclusive grupos finan-

mente baixo. Em segundo lugar, é quase sempre necessá- ceiros industriais e fundos de investimento. O estabeleci-
rio mudar a administração, que em muitos casos é a fonte mento desses mecanismos requer um órgão supervisor

principal do problema. Em terceiro, para reduzir os incen- inteiramente independente e orientado para o mecado.
tivos à aceitação excessiva de riscos, os acionistas privados Todas as economias em transição têm hoje uma estrutura
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supervísora montada, seja como parte do banco central, sado. O cancelamento da dívida em mora das empresas
seja como órgão autônomo, e adotaram leis e regulamentos estatais junto aos bancos do Estado, além de não exercer
que visam a melhorar o funcionamento do sistema finan- efeitos sobre o patrimônio nacional ou do governo, sobre
ceiro. Contudo, o progresso em traduzir estas reformas os lucros dos bancos ou sobre a receita fiscal, suscita o
numa efetiva regulamentação e supervisão tem sido muito grave perigo de que as firmas deficitárias não sejam rees-
mais lento. () treinamento de analistas bancários e o pro- truturadas depois de desoneradas da carga de serviço dos
cesso de aquisição de experiência adequada demandam seus empréstimos anteriores, e envia um sinal incorreto a
tempo; assim, é provável que a supervisão em muitos países outros mutuários. Nenhum país simplesmente concedeu
em transição continue inadequada por um longo período e uma remissão geral da dívida, e naqueles que perdoaram
não possa prevenir todas as quebras de bancos. Os supervi- dívidas em grande escala (como a Bulgária e a Romênia)
sores devem concentrar seus limitados recursos no trata- as empresas deficitárias continuaram a endividar-se em vez
mento de problemas de bancos e instituições não bancárias, de procurarem se ajustar. O perdão também não gera
na triagem de novas instituições e na melhoria dos incenti- incentivos à especialização dos bancos em matéria de reor-
vos à adoção de práticas bancárias prudentes. ganização de dívidas e recuperação.

Os países que permitem o ingresso relativamente livre Uma abordagem descentralizada e casuística, como a
de bancos nacionais têm-se beneficiado de uma crescente adotada pela Hungria e pela Polônia (ver o Quadro 3.1),
concorrência e de rápido progresso institucional; para pode ser mais útil. Os bancos são responsáveis pelos seus
muitos, um período de consolidação de bancos e de fecha- empréstimos problemáticos e devem tomar a iniciativa
mento de instituiSões fracas deverá reforçar esse progresso. para resolvê-los. Como parte da reestruturação operacio-
Mas é preciso que tais países introduzam altos requisitos nal de empresas e fazendas, os bancos podem limitar os
de capital mínimo, verificações da capacidade e integri- novos empréstimos e reestruturar os antigos. Todavia, a
dade de banqueiros e gerentes e outras normas formais, estratégia só dará resultado se a direção e a administração
para manter à margem os bancos menos promissores e os dos bancos e das empresas forem adequadas e se os bancos
empreendimentos fraudulentos. Mesmo assim, a supervi- dispuserem de capital suficiente para reconhecer os
são só prevenirá alguns casos de fraude - causa de nume- empréstimos duvidosos e fazer as respectivas provisões.
rosas crises Financeiras - e é possível que os supervisores Isso pode significar um aumento de capital. Como já
careçam de apoio político para intervir. Muitos sinais de observamos, a recapitalização de bancos - mediante inje-
alerta forai ignorados, por exemplo, antes que manobras ções de caixa ou títulos, absorção de empréstimos incobrá-
fraudulentas fizessem malograr alguns bancos importantes veis e provisão de outras formas de apoio fiscal - tem
nos países bálticos. Os bancos também necessitam de sido um importante componente da estratégia de reabili-
incentivos para agir com prudência quando não existe ração. Contudo, a recapitalização só representará um uso
supervisão adequada. Uma transparência maior, mediante prudente do dinheiro dos contribuintes se restabelecer
a melhoria da divulgação de balanços financeiros e de rapidamente a saúde do sistema financeiro e melhorar as
informações sobre a rentabilidade dos bancos, ajudará os perspectivas de privatização bancária. Em outras regiões, a
depositantes, investidores e supervisores bancários a ava- experiência com a recapitalização é contraditória. Em
liar melhor a sua qualidade. Na maioria das economias em muitos casos, os bancos continuam com suas más políticas
transição, as normas de contabilidade e divulgação de de empréstimos, os recursos são freqüentemente malbara-
informações aplicadas aos bancos - e a outras empresas tados ou usados fraudulentamente e as recapitalizações se
- são muito menos estritas do que as das economias de repetem. A Argentina, o Chile e os Estados Unidos efetua-
mercado. É necessário que os supervisores e os organismos ram repetidas recapitalizações dos seus sistemas bancários.
internacionais estabeleçam normas compulsórias, sobre- A recapitalização é um risco particularmente alto nos paí-
tudo para melhorar a classificação dos empréstimos não ses em transição. Os incentivos negativos aos bancos esta-
pagos e fixar níveis mais realistas de provisões para tais com administrações já deficientes tendem a ser exacer-
empréstimos duvidosos, e exijam a realização de auditorias bados pelo fato de que a sua privatização - complemento
anuais. necessário da abordagem pela reabilitação - tem-se reve-

lado difícil, gerando incerteza quanto ao seu destino
Cautela com a recapitalização de bancos (Quadro 6.3).
Um grande número de empréstimos não pagos e bancos As políticas, em vez de se basearem em recapitalizações
subcapitalizados pode minar a estabilidade econômica, e outras formas de apoio oficial, devem incentivar os ban-
provocar uma alta dos juros e frustrar uma reestruturação cos a cuidar de si mesmos e a reconstituir sua base de capi-
descentralizada de cada empresa. Alguns observadores tal. Em relação aos grandes volumes de empréstimos inco-
defendem a concessão inicial de um perdão geral dos bráveis, os bancos da maioria das economias em transição
empréstimos, a fim de romper inteiramente com o pas- reservam a seus devedores duvidosos provisões menores do
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Quadro 6.3 Privatização de bancos: tarefa essencial mas difícil

Em muitos NEI, as empresas adquiriram participação cos. Mesmo no caso em que os bancos estatais foram
em bancos estatais e estabeleceram novos bancos no fortalecidos com injeções de capital, os bancos comer-
início da transição. Em seguida, quando as empresas ciais estrangeiros têm revelado pouco interesse em
foram privatizadas, esses bancos estatais também o adquiri-los, porque é difícil avaliar as carteiras de
foram. Com a diversificação da sua propriedade, e empréstimos e integrá-los em seus próprios sistemas.
desde que sejam aplicados estritos limites aos emprésti- A maioria dos bancos estrangeiros prefere estabelecer
mos a seus proprietários, a administração desses bancos novos bancos. O potencial de vendas à vista a investi-
geralmente não é pior do que a de outros. Tipica- dores nacionais nas economias em transição é limitado
mente, os bancos de propriedade privada nesses países pela falta de mercados de capital e de know how

são os mais dinâmicos e dominam os novos emprésti- especializado. Freqüentemente, motivos políticos com-
mos a firmas privadas, plicam a fixação de preços e os métodos de venda,

Em muitos países da ECO, os bancos estatais ainda particularmente para compradores estrangeiros. A
são dominantes; tal como em outros países, razões eco- transferência de propriedade mediante cupons tem
nômicas e políticas têm dificultado a sua privatização. tido êxito um pouco maior. Grandes participações em
A privatização de grandes bancos estatais mediante cinco bancos das Repúblicas Eslovaca e Tcheca foram
vendas à vista é rara. A Hungria e a Polônia registraram transferidas dessa maneira. O Estado também tem tido
certo êxito, privatizando um total de seis grandes ban- dificuldades em retirar-se de modo verossímit da con-
cos (dois na Hungria e quatro na Polônia), mas esses dição de proprietário. Tal como os bancos privatizados
desinvestimentos têm-se tornado cada vez mais difíceis, no Chile e no México, vários bancos das economias em
devido em parte ao tamanho limitado dos mercados de transição retornaram ao controle estatal ao encontrar
ações locais, que já estão dominados por ações de ban- problemas.

que as costumeiras nos países de renda média e alta. Quase de confiança.) Para restabelecer a confiança, os governos
todas as economias em transição tributam pesadamente os devem procurar abonar alguns instituições confiÁveis e
bancos, tanto por meio de impostos sobre os lucros como, proteger o sistema de pagamentos contra quebras (e ban-
indiretamente, mediante altos requisitos de recolhimento cos. O ingresso de bancos estrangeiros é uma foi ma de
legal de depósitos, que rendem juros baixos. Em certos melhorar rapidamente a qualidade das operações bancá-
países, os bancos são também onerados com responsabili- rias. Por exemplo, na Armênia, o ingresso do M idland
dades quase-fiscais, o que desgasta o seu capital. É o caso Armenia Bank promete melhorar consideravelment, o sis-
da China, onde a rentabilidade dos bancos estatais está tema financeiro. Mas, em quase todos os países em transi-
parcialmente reduzida pela manutenção de taxas de juros ção, regulamentos e outras barreiras têm impedido o
sobre empréstimos a empresas abaixo do nível dos juros ingresso de bancos estrangeiros. Outra abordagem, ado-
pagos à poupança pessoal e porque o plano de crédito tada em vários países da ECO e nos NEI, consiste em

determina em grande parte quem recebe os seus emprésti- escolher alguns bancos para receber assistência financeira e
mos. Para permitir que os bancos se libertem das dívidas técnica. Essa abordagem aponta às empresas e indiUíduos
problemáticas, os governos devem pagar juros mais altos os bancos que poderiam ser mais merecedores da sua con-
sobre os depósitos recolhidos, eliminar as exigências quase- fiança (Quadro 6.1). Ainda outro caminho, especial mente

fiscais aos bancos, elevar ou liberar as taxas de juros sobre relevante para os NEI, é o estabelecimento, nesse írterim,
empréstimos e encorajar os bancos a adotar provisões mais de bancos "seguros", possivelmente respaldados pelos ban-
realistas para empréstimos duvidosos. cos nacionais de poupança. Fundamentalmente, esses ban-

cos receberiam depósitos pessoais e só teriam permissão
Estabelecimento desde o início de pelo menos alguns bancos para investir em ativos seguros, tais como obrigações do

confiáveis governo, ou para fazer um volume limitado de emprésti-

Devido à falta de confiança no setor financeiro e à existên- mos interbancários. A sua presença pode restabelcer a

cia de uma grande economia extra-oficial, as reservas de confiança dos indivíduos no sistema bancário e habilitar as
caixa representam uma grande parcela do estoque de autoridades a remover ou pelo menos reduzir o seguro
moeda na ECO e nos NEI, mesmo em comparação com (implícito) de depósito atualmente oferecido a lancos

outros países com sistemas de pagamento inadequados estatais e, por vezes, a outras instituições financeiras

(ver a Figura 6,1). (Na China, o alto nível de caixa é expli- As medidas que acabamos de descrever seriam mais

cado pelo limitado sistema de pagamentos, e não pela falta úteis e muito menos onerosas do que o seguro de depósito
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formal em grande escala. O seguro de depósito é freqüen- Além disso, certas atividades terão de ser capitalizadas
temente sugerido por duas razões: evitar o risco de que o separadamente a fim de proteger os depositantes.
fracasso de determinado banco se propague a outros ban- . .
cos através do sistema de pagamentos e aumentar a con-
fiança dos indivíduos. Contudo, a experiência parece indi- Os governos de alguns países em transição ainda intervêm
car que o seguro de depósito não basta para conter os no setor financeiro para alocar recursos, tipicamente a
efeitos contagiosos da quebra de um banco. Principal- empresas ou setores não lucrativos. Assim, na Bielo-Rús-
mente quando a supervisão do setor bancário é fraca, os sia, os seis maiores bancos comerciais foram submetidos
bancos e outros investidores conseguem distinguir - fre- ao controle do Estado mediante decreto presidencial e o
qüentemente, melhor do que as autoridades - entre ban- funcionamento do banco central é fiscalizado atualmente
cos insolventes e aqueles que enfrentam problemas tempo- por um conselho presidido pelo primeiro-ministro. Em
rários de liquidez. Em contraste, o seguro dos depósitos outros países, empresas e ministérios são instruídos a man-
pode criar significativos problemas de risco moral, já que os ter depósitos em bancos que estão em apuros. Esquemas
bancos segurados têm condições de atrair fundos a baixo em que o governo orienta o crédito para certos setores
custo, seja qual for o grau de risco dos seus empréstimos. A foram propostos em muitas economias em transição.
derrocada do sistema de poupança e empréstimos dos Esta- Medidas administrativas desse tipo e pressões no sentido
dos Unidos, que resultou em prejuízos superiores a US$ de alocar recursos inibem o desenvolvimento de um sólido
100 bilhões, deveu-se em grande parte à generosidade dos sistema financeiro de mercado: enfraquecem os bancos
seguros de depósito, combinada com falhas de supervisão. melhores, prejudicam o funcionamento do sistema finan-
É possível <ue as autoridades decidam introduzir uma ceiro e reduzem a credibilidade da regulamentação finan-
forma mode sta de seguro de depósito para os bancos que ceira. Por exemplo, o plano de crédito da China está sendo
satisfaçam c:rtos critérios, a fim de fomentar a confiança cada vez mais contornado e abriu novas vias para a espe-
dos depositantes. Contudo, qualquer esquema desse tipo culação através de um mercado informal e de intermediá-
deve ser acompanhado de uma supervisão bancária muito rios financeiros não-bancários que lucram com o baixo
melhorada e com grandes poderes de intervenção em ban- nível dos juros controlados. Qualquer apoio financeiro do
cos fracos, a fim de conter o problema do risco moral. governo a firmas privadas e privatizadas deve basear-se em

Se os indivíduos puderem contar com bancos confiáveis, princípios comerciais e incentivar, em vez de impedir, o
as condições, em muitas economias em transição tornam o fortalecimento institucional do setor financeiro mediante
modelo de serviços bancários universais e mais liberais, programas de assistência técnica e treinamento.
comum na Europa Ocidental, mais atraente do que a prá-
tica de separar bancos comerciais e de investimento, seguida Limitação da propriedade do Estado
nos Estados Unidos. Permitir que os bancos sejam titulares A manutenção de bancos estatais especializados no finan-
de ações de empresas (dentro de limites razoáveis) e que se ciamento de certos setores ou atividades acarreta o risco de
dediquem a diversas operações financeiras (inclusive, por manter a alocação inadequada de recursos herdada do pla-
exemplo, transações em valores e seguros) é aproveitar as nejamento centralizado. Os bancos especializados desapa-
vantagens dos bancos na coleta e análise de informação receram em muitos países. O desempenho dos bancos
financeira, que são preciosas nas condições de alto risco e estatais de desenvolvimento tem sido geralmente insatisfa-
limitada iniormacão de muitas economias em transição. tório e não é de esperar que melhore tendo em vista as
Geralmente se considera que os sistemas financeiros da Ale- deficiências institucionais da maioria das economias em
manha e do Japão, centralizados em bancos, por exemplo, transição. Onde os bancos oficiais atuaram com eficiência,
teriam conduzido a uma melhor fiscalização das empresas. as operações de empréstimo foram rigorosamente circuns-

Na verdade, a maioria das economias em transição critas. Cite-se o caso do Japão, onde as instituições finan-
optou por um tipo de modelo bancário universal. Mas ceiras governamentais utilizam programas de crédito bem
esse modelo tem os seus riscos, especialmente em razão da preparados e orientados, com duração relativamente limi-
deficiência geral da supervisão nas economias em transi- tada. Resta ver se a nova política bancária da China, que
ção. Por e)emplo, na República Tcheca e na Rússia, o procura combinar os empréstimos de infra-estrutura com
substancial cruzamento de carteiras entre diferentes ban- os comerciais, terá o mesmo êxito (Quadro 6.4).
cos, fundos de investimento e empresas pode gerar confli-
tos de interesse. Em relação a bancos e grupos financeiros Financiamento rural e habitacional: deve o governo
industriais, será necessário aplicar estritamente normas de preencher a lacuna institucional?
exposição ao risco que limitem os investimentos indivi- A maioria dos governos enfrenta fortes pressões no sentido
duais a determinada fração dos ativos ou do capital, assim de outorgar crédito para financiar o setor rural, que está
como padr.es de divulgação de transações, especialmente em crise em muitas economias em transição, principal-
no caso de empréstimos a gerentes e empresas filiadas. mente nos NEI. Tal como a maioria dos bancos especiali-
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zados, os bancos agrícolas carecem de liquidez, muitas pode ser uma abordagem construtiva para o financia-
vezes estão falidos e provavelmente sairão de uma reforma mento rural auto-sustentado. As cooperativas de crédito
bastante reduzidos - se chegarem a sobreviver. Em geral, - que já existem na Hungria, na China e no V etnã -
os bancos novos relutam em atender à agricultura porque têm muitas vantagens: a ativa supervisão dos mituários
os riscos são altos, o lucro é baixo, as fichas cadastrais são por seus companheiros, o estreito relacionameno man-
curtas ou não existem e a terra carece de registro adequado tido com os clientes e a ênfase dada à mobilização da pou-
ou é difícil de oferecer em garantia. Certos países, como a pança. Contudo, estes benefícios podem desaparecer se as
Croácia e a Polônia, progrediram rumo a uma estrutura cooperativas dependerem do governo como fonte de

jurídica que permite oferecer em garantia outros ativos financiamento. Modestas injeções iniciais de fundos orça-
rurais, como estoques e máquinas agrícolas, mas isso ainda mentários podem ajudar a capitalizar as novas instituições;
é uma exceção (ver o Quadro 5.1). Ademais, os produto- contudo, como no caso de outros intermediários financei-
res em geral mantêm considerável volume de poupança; ros, os seus objetivos essenciais devem ser a promição da
portanto, as áreas rurais precisam ter acesso a instrumen- auto-ajuda e o desenvolvimento de instituições s)lidas a
tos de poupança confiáveis e competitivos, bem como ao longo prazo. Uma solução temporária seria a estratégia
crédito comercial. adotada na Letônia, onde uma instituição especialmente

A criação de instituições cooperativas financeiras, utili- criada atua de acordo com princípios bancários comer-
zando em certos casos o que sobrou do banco agrícola, ciais, mas tem prazo limitado, ao fim do qual será dissol-

Quadro 6.4 China: novos bancos de investimento público

Na China, os empréstimos bancários em sua maioria política econômica. Assim, torna-se mais explícito o
eram ditados pelo governo, e não por necessidades custo do subsídio dessa forma de financiamento. Se
comerciais, e concedidos por quatro bancos especializa- forem aplicados padrões bancários profissionais, seria
dos por setor. Como parte da reforma do setor finan- possível obter um aumento da eficiência na gestão do
ceiro, a China decidiu liberar os bancos desses emprés- investimento público. Entretanto, observam-se sinais
timos de apoio à política econômica, dando-lhes a contraditórios: a maioria dos funcionários dos novos
possibilidade de se transformar em verdadeiros bancos bancos provém da Comissão de Planejamento ou das
comerciais. Para facilitar o processo, em 1994 foram suas entidades subsidiárias; por outro lado, o Banco
criados três novos bancos de investimento público: o Estatal de Desenvolvimento recusou-se a financiar
Banco Estatal de Desenvolvimento, que concede cerca de 10% dos projetos propostos em 1994.
empréstimos de infra-estrutura e para o desenvolvi- Contudo, esses bancos representam apenas um
mento de indústrias essenciais; o Banco de Desenvolvi- aspecto do financiamento em apoio da política econô-
mento Agrícola, que financia a compra de safras e a mica. O governo chinês estabelece uma diversidade de
estocagem de alimentos e faz empréstimos para alívio taxas de juros, baseando-se não em critérios comerciais
da pobreza e infra-estrutura rural; e o Banco de Expor- mas em objetivos industriais ou de política em sentido
tação e Importação, que apóia as exportações de mais amplo, e os bancos comerciais ainda são obrigados
maquinaria e produtos eletrônicos, principalmente por a conceder empréstimos nessas condições. Além disso,
meio de créditos a fornecedores. Os bancos são finan- o maior ônus dos bancos comerciais são os emprésti-
ciados por uma combinação de bônus (colocados pelo mos de capital de giro para cobrir prejuízos de empre-
governo em bancos comerciais mediante procedimen- sas públicas. Não é função dos bancos de investimento

tos administrativos), contribuições de capital prove- público conceder financiamento para esses fins, e não
nientes do orçamento do governo e empréstimos do há sinais de que esses empréstimos venham a ser trans-
banco central. As operações dos três bancos já são feridos ao orçamento público, já sobrecarregado.

importantes: estima-se que todo o investimento gover- Assim, a criação dos novos bancos representa apenas
namental com financiamento bancário venha a fluir mais um passo na reforma integral do setor financeiro
através deles e que em 1995 seus empréstimos corres- da China. Se for aplicada com rigor, essa medida pode
ponderam a aproximadamente 9% do investimento constituir um avanço significativo. Por outro lado,
total, ou 3% do PIB. existe o perigo de que esses bancos se convertam em

Os novos bancos removeram dos bancos especiali- outra camada da estrutura estatal, perpetuando a seg-
zados o ônus de um tipo de empréstimo em apoio à mentação do mercado e a influência do planejamento.
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vida ou se fundirá com um banco comercial. Outra opção nas empresas. Assim, o investimento médio dos fundos de
seria usar o financiamento de capital de giro para capitali- capital de risco de que participa a Corporação Financeira

zar uma estrutura de crédito cooperativo: a Quirguízia, Internacional (CFI) é de apenas US$ 500.000 por firma.
por exemplo, oferecerá apoio financeiro temporário a coo- Tais fundos podem ter particular utilidade nas economias
perativas rurais. Em outras partes do mundo, os fornece- em transição, não só porque os investimentos de capital
dores comerciais de insumos e de serviços de comercializa- oferecem certa proteção contra a inflação, mas também
ção freqüentemente oferecem crédito aos produtores. Em por darem margem a considerável controle sobre a gestão

geral, essas entidades podem avaliar os riscos de crédito de de empresas, em que hábeis administradores de fundos
produtores tão bem como os bancos, se não melhor. Mas, ajudam diretores sem experiência a desenvolver planos e
nas etapas iniciais, talvez seja necessária certa dose de elevar padrões empresariais. Também podem propiciar o
induçío para que os fornecedores ingressem nesses merca- aperfeiçoamento das auditorias e estabelecer contatos com
dos: é o caso do governo da Moldávia, que está oferecendo firmas estrangeiras. O administrador de capital de risco da
seguro contra certas mudanças de política que afetariam CFI, por exemplo, ajudou uma indústria de agulhas cirúr-
negativamente os reembolsos, a fim de encorajar fornece- gicas da Ucrânia dando à empresa acesso a equipamento
dores estrangeiros a vender insumos a crédito. americano, oferecendo treinamento e habilitando-a assim

A construção residencial reduziu-se acentuadamente a satisfazer regulamentos médicos dos Estados Unidos.
em muitos países em transição, devido em parte à falta de Um administrador rigoroso de fundos de capital também
financiamer to. Na maioria dos países, o financiamento da pode ajudar a incentivar o desenvolvimento de mercados
habitação é [imitado pelo baixo nível de poupança e por financeiros e de capital locais.
uma estrutura institucional inadequada. Em certos casos, Como observamos noutra parte deste relatório, embora
a concorrência desleal de bancos estatais também inibe o o ingresso de novas firmas tenha sido a força propulsora
desenvolvimento do financiamento habitacional baseado do desenvolvimento do setor privado nas economias em
no mercado. Foram propostas várias instituições financei- transição, a pequena e a média empresa freqüentemente
ras especializadas e planos de financiamento oficial para encontram particular dificuldade em atrair financiamento
revitalizar o mercado da habitação. Essas fórmulas, porém, externo. Nesse contexto, o arrendamento - de máquinas
não resolvem as limitações fundamentais ao financia- ou de veículos, por exemplo - oferece numerosas vanta-
mento da moradia em muitos países: leis hipotecárias defi- gens sobre os empréstimos bancários tradicionais, dentre
cientes, controle dos aluguéis (que desestimula a proprie- as quais certamente não é de menor importância o fato de
dade de imóveis), falta de investidores institucionais, que pode dar bom resultado mesmo quando as leis sobre
instabilidade macroeconômica e alta inflação. De fato, garantias ainda são extremamente deficientes. Na Romê-
essas fórmulas podem desviar a atenção do que é real- nia, as atuais leis civis, embora vigentes há um século,
mente necessário para desenvolver um bom sistema finan- estão sendo utilizadas para cercar de garantias os contratos
ceiro da habitação e podem acarretar elevado custo fiscal. de leasing, habilitando as respectivas firmas a atuar com

. o .s ,o . eficiência, embora não exista uma lei especial sobre arren-
damento comercial. Além disso, geralmente é mais fácil

Muitas instituições financeiras não-bancárias, como os avaliar o valor de um bem arrendado do que o crédito de
fundos de capital em carteira (fundos mútuos), os fundos uma firma, principalmente quando esta não tem uma
de capital de risco e as empresas de leasing e agenciamento longa ficha cadastral. Talvez não seja de surpreender que
financeiro, são berm adequadas às necessidades das econo- o leasing tenha passado a financiar uma grande parcela dos
mias em transição. Elas podem preencher a lacuna de novos investimentos nas economias em transição: aproxi-
intermediação hoje existente em muitas dessas economias. madamente um terço na Eslovênia e cerca de um sexto em
Também tendem a financiar a pequena e a média outros países. Como a maioria dos arrendamentos foi con-
empresa, que são importantes para o crescimento geral, e tratada com empresas menores, o arrendamento médio
podem requerer menos infra-estrutura judiciária do que também tende a ser pequeno. Na Eslovênia, o arrenda-
outros tipo• de intermediários. Os fundos de capital em mento médio contratado por uma firma na qual a CFI
carteira e de capital de risco tiveram um crescimento real- participa é de US$ 13.000. O leasing é complementado
mente rápido nas economias em transição. No começo de também pelo desenvolvimento de outras formas de finan-
1995, decorridos apenas seis anos do estabelecimento do ciamento, tais como os mercados de bônus e papéis
primeiro fundo de capital de risco na ECO, existiam mais comerciais, e apóia a melhoria geral das estruturas norma-
de 80 fundos desse tipo, administrando ativos no valor de tivas e jurídicas vigentes em relação a empréstimos. O
US$ 4,4 bilhões. Para alguns investidores estrangeiros de desenvolvimento de outras instituições financeiras não-
grande porte, estes fundos constituem um instrumento bancárias, tais como as companhias de seguros, será mais
atraente para atender às necessidades de capital de peque- lento; mas estas, com o tempo, poderão passar a ser
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importantes instituições de intermediação da poupança. Em conseqüencia, foi limitado o volume de recuisos cap-
Todavia, serão necessárias melhorias adicionais para amol- tados pelos novos mercados. Na ECO e nos NEI, ;omente
dar as estruturas jurídicas dos países, principalmente nas as melhores firmas conseguiram captar financiimento,
áreas dos direitos de propriedade e do direito contratual cujo total, de 1991 a 1995, foi inferior a US$ 1 bilhão. Na
(ver o Capítulo 5). China, as novas ofertas de capital têm sido comparativa-

mente maiores, somando mais de US$ 1 bilhão somente
em 1993. Contudo, esses montantes representam apenas

Na sua expressão mais simples, os mercados de capital são uma pequena parcela do investimento total das empresas.
fáceis de definir e quase igualmente fáceis de criar. Em Na Rússia e na República Tcheca, os mercados de capital
certo sentido, existe um mercado de capital onde quer que - incluindo mercados informais - são utilizados princi-
valores financeiros - títulos, ações ou bônus - mudam palmente para montar participações majoritárias. que os
de mãos, seja numa bolsa de valores, seja num meio investidores tendem então a manter; devido a isso. é baixo
menos estruturado mas estabelecido, como o mercado de o movimento nos mercados formais. Em muito poucos
balcão, seja de qualquer comprador para qualquer vende- países a compra e venda de ações foi ativa e teve un efeito
dor. Contudo, como ocorre com muitas das instituições disciplinador sobre os administradores das empresas.
descritas nesta parte do relatório, o importante no caso Para dar vida aos mercados de capital, os países em
dos mercados de capitais não é criá-los, mas amoldá-los transição terão que aumentar a oferta de valores e, obvia-
para que possam desempenhar o papel que lhes cabe no mente, a sua demanda, bem como melhorar o quadro ins-
processo mais amplo da transição. Para os mercados de titucional para as transações. Do lado da oferta, os merca-
capital, especialmente os de tipo mais formal, essa função dos de obrigações, que freqüentemente precedem os
consiste, em grande parte, em facilitar a redistribuição dos mercados de ações, tendem a desenvolver-se porque os
direitos de propriedade. Os mercados de capital são espe- governos necessitam captar financiamento não inf acioná-
cialmente necessários após a distribuição inicial de cupons rio. Assim também, entre os países em desenvolvimento,
e cotas de capital no âmbito de grandes programas de pri- os que privatizaram com rapidez registraram cres<imento
vatização, assim como para a venda de patrimônio estatal muito mais rápido da capitalização do mercado ce ações
por meio de ofertas diretas de ações. Alguns dos benefícios do que os países de privatização lenta. Isso também ocorre
comuns dos mercados de capital numa economia de mer- entre economias em transição: a capitalização do mercado
cado podem ser, por vezes, ainda mais valiosos numa eco- de ações em relação ao PIB é maior em países com priva-
nomia em transição: os mercados de capital, acompa- tização em grande escala, como a Rússia e as Repúblicas
nhando a ação dos administradores e fomentando Eslovaca e Tcheca (ver a Figura 6.2). No entanto, is ativi-
ativamente a compra e venda de ações e bônus, melhoram dades de compra e venda e os preços das ações no; países
a gestão empresarial; e apóiam, a longo prazo, o financia- que privatizaram em grande escala são muito mai baixos
mento habitacional e a reforma dos sistemas de pensões. do que em outros, devido em grande parte a baixa
Contudo, nem mesmo os bons mercados de capital são demanda e à deficiência das instituições. A China é uma
auto-suficientes, porque dependem muito tanto de bons exceção digna de nota: apesar da sua privatização limitada,
bancos para processar pagamentos e atuar como depositá- o movimento do mercado de valores é intenso, devido em
rios de valores como de mercados monetários que ofere- parte à especulação.
çam pontos de referência para a cotação desses valores. O fomento da demanda interna de valores e do mer-
Ambos os tipos de instituição estão ausentes em muitas cado de valores exigirá políticas macroeconômicas estáveis,
economias em transição. Ademais, os direitos de proprie- capazes de aumentar a poupança, e o aparecimento de
dade são, em muitos casos, mal definidos, faltam as neces- investidores institucionais, tais como fundos de ap>senta-
sárias aptidões e experiências de mercado e a proteção do doria privados (ver o Capítulo 4) e companhias de seguros.
acionista minoritário é extremamente limitada (ver os Também será necessário que as autoridades melhorem a
Capítulos 3 e 5). proteção de credores e investidores, em especial os acionis-

Não é particularmente difícil estabelecer o tipo de tas minoritários, e castiguem severamente a fraude e outros
bolsa de valores mais formal e centralizado. Assim o fize- crimes de colarinho branco. O aumento da transparência
ram pelo menos 19 economias em transição. Além disso, nas transações pode contribuir para o desenvolvimento
quase todos os países da ECO, vários NEI, a China e o dos mercados de capital: as disposições referentes a publi-
Vietnã adotaram (ou estão adotando) leis abrangentes de cação contidas na Lei das Sociedades Anônimas (1900)
apoio ao mercado de valores. Até agora, porém, a capitali- promoveram os mercados no Reino Unido. Embora mui-
zação do mercado e o movimento de ações nesses merca- tas economias em transição tenham progredido bastante
dos formais tendem a ser baixos em comparação com os na adoção de modernas leis sobre valores, poucos conse-
países industrializados e em desenvolvimento (Figura 6.2). guiram aplicá-las, pelo fato de, em muitos casos, ainda não
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Na maioria das economias em transição, o mercado de ações continua pequeno e ilíquido.

Figura 6.2 Capitalização e giro do mercado de ações
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Nota: "Capitalização" refere-se ao valor de mercado das ações em circulação no final de 1995. "Giro" refere-se ao valor
de mercado das ações negociadas em 1995. Não foram incluídas algumas economias com pouca experiência em bolsas
de valores porque os dados estavam incompletos, Os dados não cobrem todas as bolsas de valores, nem as transações
de balcão, e incluem somente as ações mais líquidas. Fonte: estimativas da CFI e Banco Mundial.

existirem instituições fiscalizadoras. Tem havido numero- Para o desenvolvimento e a melhoria normativa e insti-

sos episódios flagrantes de fraude, como o do plano Cari- tucional, será preciso estabelecer equilíbrio entre uma

tas, na Romènia. Além disso, muitas economias em transi- abordagem da cúpula para a base, em que a iniciativa cabe
ção ainda carecem de estruturas efetivas de comércio de ao governo, e uma abordagem mais direcionada a partir da

valores e de serviços financeiros de apoio. base, em que a oferta e a procura forçam a adoção dos tipos
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de mercado de que o país necessita, bem como de normas tante serviu para expor as deficiências do process>) norma-
e instituições para governá-los. Embora possam gerar tivo na Rússia, gerando pressões no sentido da criação do
melhores padrões, as estratégias que partem da cúpula registro de terceiros e de uma entidade nacional de regis-
correm o risco de regulamentação excessiva e podem frus- tros. Atualmente, um empreendimento conjunte de insti-
trar o atendimento das verdadeiras necessidades do mer- tuições russas e estrangeiras (a Corporação Financeira
cado. Por exemplo, os padrões são relativamente altos em Internacional, o Banco Europeu de Reconstrução e
vários países da ECO, mas somente as obrigações do Desenvolvimento e o Bank of New York) encarrega-se das
governo e algumas dezenas de ações são ativamente nego- providências referentes à custódia de ações, tornando as
ciadas. Isso é especialmente provável quando o desenvolvi- compras muito mais fáceis e atraentes. O desenvolvimento
mento da infra-estrutura está muito à frente da oferta e da dos mercados de capital também pode ser acelerado por
procura. Cite-se o caso da Albânia, que adotou uma bem meio de projetos de "demonstração", tais como os fundos
formulada lei sobre mercados de capital, mas onde, por mútuos e os fundos de capital de risco.
falta de bancos fortes, investidores institucionais, tribunais Em suas diversas formas, os mercados de capital têm
estabelecidos, advogados qualificados e uma comissão fis- desempenhado importante papel na transferência e na
calizadora bem constituída, os mercados de capital ainda redistribuição inicial da propriedade empresarial (cupons e
não estão funcionando. As abordagens a partir da cúpula ações), principalmente em países que privatizaram em
são especialmente problemáticas porque, na maioria dos massa. Os acionistas individuais (inclusive os gerentes e
países, é necessário mudar rapidamente o estilo de gestão empregados) vendem suas ações, muitas vezes no mercado
empresarial (por meio de programas de privatização em informal, e investidores estratégicos procuram estabelecer
massa, entre outros), processo que pode ser retardado por a participação majoritária na propriedade da empresa. Tais
uma regulamentação excessiva. processos têm precedentes históricos. No Japão do pós-

Uma abordagem a partir da base pode oferecer vanta- guerra, a estrutura da propriedade empresarial mudou
gens. A experiência nas economias em transição e outros rapidamente, de uma ampla distribuição entre indivíduos
países revela uma tendência ao desenvolvimento de nor- para uma propriedade centralizada em instituiçoes, com
mas e instituições mais efetivas quando estas avançam lado extensa titularidade cruzada. Contudo, a crescente concen-
a lado com a oferta e a procura, e não na sua vanguarda ou tração da propriedade conduz à iliquidez, principalmente
retaguarda. Também há indícios de que os participantes nos mercados formais. Em muitas economias em transição
do mercado, visando a proteger seus próprios interesses, com programas de privatização em massa, os investidores
tendem para a auto-regulamentação por meio de uma apegam-se a suas posições após a etapa inicial de tran-
vigilância cruzada, especialmente quando transacionam sações. Muitas vezes, as transações ocorrem em blocos, fora
em grandes volumes. Na Rússia, introduziu-se um sistema do âmbito das bolsas formais - como ocorre em 80% a
de mercado de balcão de ações e foram adotadas normas 90% do movimento de ações na República Tcheca -,
sobre as transações porque os corretores concluíram que quando os investidores procuram adquirir participações
era do seu próprio interesse compartilhar informações e majoritárias. Outros países revelam uma solução de com-
ajustar padrões comuns. A abordagem a partir da base promisso similar entre a concentração da propriedade e a
ainda requer ações de apoio governamental, especialmente liquidez do mercado. Devido à falta de boa gestão empre-
na promoção das instituições necessárias e na revisão das sarial e à escassez de conhecimentos financeiros, a proprie-
regras do jogo, mas não contém o risco de asfixiar um dade externa concentrada (combinada com a supervisão
mercado nascente. A China é um exemplo de desenvolvi- bancária) tem vantagens na maioria das economias em
mento normativo a partir da base: com o surgimento de transição e, pelo menos a curto prazo, provavelmente é
bolsas de valores regionais, os órgãos regionais decidiram preferível a mercados de capital altamente líquidos e espe-
primeiro formular suas normas, que vieram a ser absorvi- culativos com pouco ou nenhum poder de discipliia sobre
das por uma estrutura normativa de âmbito nacional. administradores de empresas (ver o Capítulo 3).

A demanda externa pode ser particularmente útil para A agenda
elevar os padrões e aumentar a confiança. Os investidores

de carteira estrangeiros estimulam a melhoria da infra- Embora todas as economias em transição enfrentem obs-
estrutura porque exigem um bom sistema de custódia, táculos semelhantes na formação de sistemas fininceiros
administração, auditoria e pagamento bancário - fun- fortes e ativos, adotaram abordagens diferentes. A lição
ções fiduciárias que não existem em muitas economias em dos últimos anos é de que a reforma dos bancos pode ser
transição. Na Rússia, uma companhia britânica adquiriu menos eficiente do que a descentralização institucional
20% das ações de uma indústria de alumínio, mas essa orientada para o ingresso de novos bancos. Para muitos
participação acionária foi posteriormente anulada pela países, especialmente no caso dos menos avançados, a me-
administração da empresa. O clamor internacional resul- lhor estratégia de reforma bancária consistiria talvez em
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restringir a atividade dos bancos estatais enquanto se de- A aceleração do desenvolvimento de instituições finan-
senvolvem sistemas bancários privados novos ou paralelos. ceiras não-bancárias - parte essencial de qualquer sistema
Todavia, o legado de deficiências do sistema financeiro e financeiro - é importante em todas as economias em
a maneira como este tende a atuar durante a transição transição porque, em muitos casos, tais instituições finan-
impõem uma série de reformas complementares, seja qual ciam novas firmas pequenas e dinâmicas, que se estão
for a abordagem adotada pelos governos. Da mesma revelando essenciais para o desenvolvimento econômico.
forma, todos os governos de países em transição devem Os mercados de capital são indispensáveis para aumentar
procurar minimizar a sua participação direta e indireta na o financiamento e melhorar a gestão das empresas, e nesse

alocação de recursos. Em particular, muitas medidas pre- aspecto as economias em transição podem preferir recorrer

maturas de socorro abalaram a credibilidade das reformas. às pressões da oferta e da procura ao desenvolver estrutu-
Em vez disso, os governos devem encorajar os bancos a ras de apoio. A longo prazo, como indica a experiência de
depender em maior grau da formação de capital (por outros países, a função dos bancos, dos mercados de capi-
exemplo, mediante normas mais generosas sobre provisões tal e de outros intermediários é complementar, exercendo
para empréstimos duvidosos) e a melhorar a estrutura uns e outros influência positiva sobre o desenvolvimento e
geral da cobrança de dívidas. o crescimento.
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transição do plano para o mercado pede uma dante. Em primeiro lugar, o papel do governo na produ-

reinvenção geral do governo. O Estado deve dei- ção e distribuição de bens e serviços deve ser drastica-
xar de ser um mau executor de muitas tarefas e mente reduzido. A presença do Estado deve deixar de ser

passar a executar bem um núcleo menor de funções. Isso a regra e passar a ser a exceção. Sua intervenção ó se jus-
implica a necessidade de enxugar o governo e mudar as tifica quando os mercados não bastam - em árcas como
suas características. Já despido da condição de principal defesa, educação primária, estradas rurais e seguro social
agente econômico na maioria das áreas, o governo deve - e mesmo assim somente na medida em que atuar me-
facilitar a atividade privada. O presente capítulo deixa de lhor que o mercado. Em segundo lugar, é preciso que os
lado as numerosas exigências feitas aos governos em fase governos deixem de restringir e controlar diretamente a
de transição - o conjunto de reformas econômicas e ins- atividade comercial privada e abster-se de intervir no setor
titucionais descritas em outros capítulos - para analisar a financeiro, concentrando-se, em vez disso, na p -omoção
questão mais fundamental da função do próprio Estado da estabilidade macroeconômica e na formação de uma
na economia e sua evolução durante a transição. Analisa estrutura jurídica e institucional que apóie o de,envolvi-
em seguida a maneira como o governo deveria agir na prá- mento do setor privado e a concorrência (ver os Capítulos
tica, concentrando-se na necessidade de reformar todos os 2, 5 e 6). Finalmente, em vez de oferecer garantias gene-
aspectos das finanças públicas. Na maioria das economias rosas para assegurar adequados padrões de vida a iodos, os
em transição, as reformas sugaram o poder e as receitas dos governos devem fomentar o aumento da responsabilidade
governos. Continuar financiando mesmo um governo pessoal em matéria de renda e bem-estar social. A ,ferta de
reduzido sem emitir dinheiro inflacionário ou sem se proteção social é uma função essencial do gov,rno em
endividar excessivamente é um grande desafio que quase todas as economias; numa economia de mercado porém,
todos os países enfrentam. Pôr em ordem os negócios do essa oferta - pelo menos em princípio - deve vi ar prin-
governo - mediante um controle mais rigoroso da des- cipalmente aos grupos vulneráveis que dela mais necessi-
pesa e melhor administração orçamentária e tributária, tam (ver o Capítulo 4).
reformulando simultaneamente as relações fiscais entre os Essas mudanças visam a obter a combinação de ativida-
níveis de governo - é uma alta prioridade para os países des privada e pública que corresponderia a uma economia
com processos de reforma avançados ou retardados. de mercado. Elas proporcionam uma estrutura geral, e não

uma fórmula rígida, para a reforma do governo darante a
transição. Por exemplo, a determinação exata das areas em

Cada vez mais, em todo o mundo, eleitores e autoridades que a ineficiência do mercado justifica uma intervenção
querem saber para que serve o governo e se algumas das do governo é um processo polêmico. Contudo, há quatro
suas tarefas poderiam ser mais bem executadas por agentes grupos de bens e serviços que, por suas caracterís[i,as, ten-
privados. Nos países em transição, a tarefa de redefinir o dem a impedir o funcionamento eficiente do me;cado, o
governo é, ao mesmo tempo, mais urgente e mais intimi- que poderia justificar a intervenção governamental (mas
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não necessariamente o fornecimento desses bens e serviços seriam melhores com a intervenção governamental direta
por parte do Estado): - ou com a regulamentação ou financiamento dos servi-

ços privados. Os governos também podem falhar: as inter-
* Bens puramente públicos, como a defesa, a lei e a venções poderiam obedecer a objetivos políticos, ser mal

ordem e a proteção ambiental, não podem ser ofereci- implementadas, criar interesses pessoais ou facilitar a espe-

dos somente por mercados privados. Como todos com- culação e a corrupção. A intervenção governamental para
partilham automaticamente os seus benefícios, nin- sanar os erros do mercado, mesmo quando bem intencio-
guém se dispõe a pagar individualmente por eles. Os nada, pode revelar-se ainda pior do que a oferta de servi-
governos, porém, podem proporcioná-los e cobrar o ços privados insatisfatórios. Numa economia de mercado,
seu custo aos contribuintes. o ônus da prova em matéria de intervenção pública recai

* Bens dotados de externalidades positivas ou benefícios sobre o governo.
secundários têm maior valor para a sociedade do que Não é de surpreender que, no mundo real, as econo-
para o consumidor individual. Por exemplo, a educação mias de mercado sejam diferentes, entre outros aspectos,
e a saúde publica reduzem os índices de infecções, con- quanto ao grau de prestação pelo Estado de serviços gra-
tribuem para aprimorar os conhecimentos básicos da tuitos de educação, saúde e infra-estrutura; quanto ao grau
sociedade e aumentam a produtividade. Em geral, a de utilização dos tributos adicionais pagos pelos ricos para
oferta desses bens pelo mercado é inferior à demanda e, redistribuir a renda; e quanto ao alcance e à configuração
neste caso, talvez seja mais eficiente que o Estado ajude dos sistemas de previdência social. Os países fazem essas
a financiá-los ou complemente a prestação de serviços. escolhas fundamentais em função das suas circunstâncias
Assim também, os mercados tendem a ignorar as exter- - um país montanhoso gasta mais em estradas do que
nalicades r egativ as, como a poluição industrial; regula- um país com topografia plana - e dos seus objetivos
mentos no sentido de limitar ou eliminar a atividade nacionais. Nas etapas iniciais da transição, é claramente
poluidora podem aumentar o bem-estar social. necessário que as dimensões do Estado diminuam e que

* Os monopólios naturais, como gasodutos, redes de este procure reduzir a sua participação na economia,
transporte locais e outros serviços de infra-estrutura, são abrindo mais espaço para os mercados e o setor privado.
mais eficientes quando oferecidos por uma só firma. Mas, com o avanço da transição, as autoridades defron-
Não controlados, os produtores monopolistas tendem a tam-se cada vez mais com soluções de compromisso entre
elevar os pj eços e diminuir a oferta desses serviços. Mas, uma economia de mercado um pouco mais inclinada para
em princípio, talvez seja mais eficiente confiar ao o laissez-faire (como a dos Estados Unidos) e uma econo-
Estado a provisão ou a regulamentação desses serviços. mia de mercado um pouco mais "social" (como a da Ale-

* A falta de informação, por parte dos usuários ou dos manha ou da Suécia). Não importa como resolvam essas
fornecedores, pode impedir o bom funcionamento do concessões recíprocas, os governos necessitam melhorar
mercado. Por exemplo, as seguradoras comerciais priva- urgentemente a eficiência e a qualidade dos serviços que
das não podem assegurar eficientemente contra riscos prestam, concentrando-se nos resultados dos programas
tais como desemprego, longevidade e deterioração da governamentais e nos seus custos, e não apenas nos seus
saúde na Nelhice, porque esses riscos são influenciados insumos (ver o Capítulo 8). Tarefa especialmente impor-
tanto por características e formas individuais de com- tante dos governos durante a transição é educar o público
portamento dos segurados, que as seguradoras não quanto à necessidade e ao processo das reformas e explicar
podem observar, como pelas políticas do governo, e se cabalmente as opções de política e as decisões governa-
aplicam igual e simultaneamente a grandes setores da mentais. Isto é essencial para a formação de consenso e a
população. Os governos podem regulamentar as pen- mobilização de apoio para a reforma.
sões e os seguros privados e complementá-los com pen- Os governos de todo o mundo chegaram à conclusão
sões e seguros públicos básicos, a fim de aumentar a efi- de que é extremamente difícil reorientar e reduzir o seu
ciência e preencher as lacunas de cobertura. Os envolvimento na economia, principalmente por razões
governos i.odem também inspecionar alimentos, esta- políticas. Apenas alguns países, dos quais são exemplos a
belecer padrões de segurança no transporte aéreo, apro- Austrália e a Nova Zelândia, lograram êxito com reformas
var novos rnedi,camcntos e regulamentar bancos e mer- de governo em grande escala. Em geral, essas reformas,
cados de valores, a fim de proteger o consumidor como no caso da Nova Zelândia, seguiram-se a crises
desprovido de informação suficiente sobre a qualidade econômicas que ajudaram a formar o consenso geral indis-
desses bens. pensável para uma mudança abrangente. Os países em

transição têm uma oportunidade única para reformar

Quando os mercados não funcionam adequadamente, fundamentalmente o governo durante a sua transformação
é necessário considerar, em cada caso, se os resultados económica; a decidida arrancada política e econômica
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proporciona a muitos países da ECO e NEI uma dupla comprimida e a extensão e opacidade dos sis:emas de
razão para promover a reforma do governo. Mediante uma benefícios colaterais distorcem ainda mais os incentivos.
ação decisiva, os países em transição podem evitar alguns O desempenho pouco influi sobre o pagamento e as pro-
dos grandes problemas fiscais e estruturais que há muito moções. Ao contrário: na rotina das decisões profissionais
tempo assolam os países em desenvolvimento e que recen- e de carreira, ainda se dá excessiva ênfase às lealdades pes-
temente se manifestaram em muitos países industrializados. soais e a considerações políticas. Não é de surpreender que

Fazer com que o governo seja mais eficiente e propício as administrações públicas de muitas economias em tran-
ao mercado implica a melhoria da administração pública. sição sejam afetadas por problemas de moral, absentismo
Comparações entre países mostram que esses dois aspectos e emprego adicional, baixa produtividade, corrupção
geralmente marcham juntos (Figura 7.1). Em ambas as barata e perda de bons servidores para o setor privado.
áreas, o progresso das reformas é maior quando a liberali- Esses problemas não se resolvem da noite para o dia,
zação está mais adiantada. Isso se deve a que algumas mas os rumos das reformas necessárias são claros. A remu-
reformas do governo - retirar-se da produção e remover neração, a seleção, as promoções e as dispensas devem tor-
regulamentos restritivos - são, em essência, a contraparte nar-se mais flexíveis e fundamentar-se no mérito. A maio-
institucional da liberalização. Outras reformas, como a ria dos benefícios colaterais e das compensações em
assistência social dirigida e a melhoria da administração espécie deve ser substituída por pagamentos em dinheiro.
tributária, requerem um fortalecimento institucional a É preciso aumentar substancialmente os diferenciais de
longo prazo e tendem a retardar-se em relação à liberaliza- salários. Além disso (e especialmente importante nas eco-
ção do mercado. nomias em transição), os governos devem despolitizar o

Mudanças no papel e na administração do governo serviço público, introduzir o desenvolvimento sistemático
também implicam a formação de um quadro profissional da carreira, vinculando-o à aquisição de aptidões próprias
de servidores públicos. Nas economias em transição, os de uma economia de mercado, e integrar a formação do
servidores civis tendem a concentrar-se nos setores impró- quadro de servidores com uma lei de salários e um orça-
prios do governo, dada a mudança das suas funções. Fre- mento planejado.
qüentemente, esses servidores não possuem as aptidões Dimensionamento do governo
necessárias para executar as suas tarefas e recebem salários
insuficientes e outros incentivos inadequados. Mas, ao As dimensões do governo variam muito nos países em
contrário do que geralmente se pensa, o governo como um transição. Por necessidade ou desígnio, a maioria dos
todo não revela maior excesso de pessoal nem paga mal governos foi enxugada, mas muitos ainda são grandes em
aos servidores na maioria desses países; e naqueles onde a comparação com os de economias de mercado com níveis
despesa total continua alta, isso tem pouco a ver com uma de renda semelhantes (Figura 7.2). Na ECO e no; NEI, a
folha salarial exagerada. Dados procedentes de alguns paí- despesa orçamentária dos governos centrais e locais e os
ses da ECO e NEI mostram que, no total, o emprego e os chamados recursos extraorçamentários corresponderam,
salários públicos geralmente são consentâneos com os de em média, a aproximadamente a metade do PIB de 1989,
países industrializados ou países em desenvolvimento de ou seja, foi mais ou menos igual à de países muito mais
renda média - não obstante o declínio dos salários reais ricos. Em 1994, a despesa média caíra para 45% do PIB
em toda a economia, a crescente diferença entre os salários nos países da ECO e para 35% nos NEI. Nos países bál-
públicos e privados e a deplorável insuficiência da dotação ticos e em outros NEI, a despesa nominal do governo,
de pessoal e da remuneração em algumas áreas essenciais, ajustada em função da inflação, caiu atualmente para a
como a alfândega, a administração tributária e a polícia. O metade dos níveis anteriores à reforma, ou é ainda mais
problema reside, de certo modo, na distribuição do tra- baixa. Na China, o governo também encolheu excraordi-
balho: o núcleo da administração central e local nas eco- nariamente: atualmente, a despesa total é inferior a 20%
nomias em transição tende a ser pequeno, ao passo que do PIB. Mas no Vietnã, a participação da despesa no PIB
nos serviços públicos de educação e saúde, entre outros, há cresceu e excede a de países com renda semelhante.
excesso de pessoal. Contudo, faltam servidores no nível Não há relação sistemática entre a mudança nas
profissional e sobram no nível administrativo. Mesmo dimensões do governo e a reforma econômica. Encon-
quando são altos os níveis médios de instrução e aptidão, tram-se governos grandes e pequenos em países em avan-
faltam aos servidores públicos os conhecimentos de conta- çado processo de liberalização e reforma governamental.
bilidade, tributação e regulamentação, bem como de Por exemplo, nos países do grupo de Visegrado, a despesa
outras especializações em administração pública, de que do governo ultrapassou a metade do PIB em 1994, em
uma economia em transição necessita. Além disso, nos comparação com um nível ligeiramente superior a 20%
países em transição tanto da Europa como do leste da (em média) no Chile, na Colômbia, na República da
Ásia, a remuneração no setor público está gravemente Coréia, na Tailândia e na Turquia - países com rendas
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A reforma do governo geralmente acompanha a liberalização da economia.

Figura 7.1 Reforma do governo e liberalização por grupo de países
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Nota: O índice de orientação para o mercado é uma medida composta do grau em que os governos impuseram orçamentos rigorosos aos
bancos e ernpresas, diminuíram os gastos com o setor produtivo e aumentaram os gastos com serviços sociais e infra-estrutura,
afastaram-se do processo decisório comercial, alienaram ativos sociais de empresas e adotaram um sistema direcionado de previdência
social, O índice de eficiência do governo combina as seguintes medidas: coerência da política fiscal e da estratégia econômica geral;
qualidade do planejamento dos investimentos públicos, gestão orçamentária e administração tributária; e transparência das relações
intergovern;menta s. Os dois índices refletem classificações dos países baseadas em informações comparativas e consultas com
especialistas. Ver na Figura 1.2 os detalhes sobre o índice de liberalização e a composição de cada grupo. Fontes: documento básico de
De Melo, Denizer e Gelb; estimativas do Banco Mundial.

per capita comparáveis ou pouco maiores. Em contraste, a inferior a 10% do PIB em 1994. Contudo, a despesa do
despesa do governo nos países bálticos em 1994 girou em governo no Azerbaijão e na Ucrânia, países onde as refor-
torno de um terco do PIB, registrando uma queda de mas também estão atrasadas, ainda representava pelo
quase 20 pontos percentuais em relação aos níveis de menos a metade do PIB em 1994.
1989. O governo da Turcomênia, país onde as reformas Como se explica tal diversidade? Sabe-se que os níveis
estão menos avançadas, é atualmente o menor dentre de renda e desenvolvimento, a estrutura setorial, a demo-
todas as economias em transição, com uma despesa total grafia e a política influenciam o nível e a tendência da
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Embora o governo esteja encolhendo na maioria das economias em transição, muitos governos da
Europa ainda são grandes demais.

Figura 7.2 PIB per capita e relação entre gasto público e PIB em algumas economias
em transição
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Nota: O PIB per capita foi calculado com base nas taxas de câmbio do mercado e representado numa escala logarítmica. O gasto público
inclui todos os gastos do governo central e local e despesas extra-orçamentárias (exclui as operações quase-fiscais e as das empresas
estatais). A linha de regressão baseia-se numa amostra separada de 47 economias de mercado em desenvolvimento e industrializadas.
Os dados referentes a grupos de países são médias simples. Fontes: FMI, vários anos (c); dados oficiais; cálculos e estimativas do FMI e
Banco Mundial.

despesa do governo em todos os países. Nas economias em sões, juntamente com as perspectivas de integração na
transição, três fatores adicionais parecem explicar grande União Européia, reafirmaram arraigadas tradições de altos
parte da mudança e variação das dimensões do governo: as níveis de despesa em educação, saúde e serviços sociais.
pressões em favor de gastos sociais, as limitações financei- Alguns países lograram acomodar as pressões pelo
ras e o grau do empenho na estabilização. Nos países da aumento da despesa e sustentar governos grandes ou de
ECO e nos NEI, as pressões no sentido de expansão da dimensões crescentes com receitas tributárias estáveis ou
despesa social aumentaram em virtude da queda do pro- em ascensão (os países do grupo de Visegrado e o 'v ietnã),
duto. Nos países do grupo de Visegrado, essas novas pres- com a renda gerada pelos recursos naturais (Uzbequistão)
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ou com financiamento externo (Albânia e Hungria). A eficiência dos serviços públicos de saúde e educação é pre-
maioria dos governos, contudo, não teve acesso a essas judicada por rígidas alocações setoriais, inadequada capa-
modalidades não inflacionárias de financiamento. Alguns, cidade de implementação e altos coeficientes de dotação de
como os do Azerbaijão e da Ucrânia, retardaram o ajuste pessoal (ver o Capítulo 8). O aumento da participação pri-
fiscal até 1994-1995, após haverem, nesse ínterim, man- vada e a recuperação de custos são prioridades urgentes.
tido alta a despesa e sofrido inflação elevada. Outros redu- Nas economias em transição, o financiamento do
ziram mais cedo a despesa, em consonância com a queda governo tende a ser caro. Somente alguns países, como os
da receita - quer em conexão com a estabilização (como do grupo de Visegrado, conseguiram financiar uma des-

os países bálticos, a China e a Romênia), ou porque a fra- pesa alta com recursos tributários, devido em parte a uma
queza da estabilização, combinada com a lentidão das significativa reforma fiscal. Mesmo nesses países, porém, o
reformas de mercado, resultara em crescente informaliza- sistema fiscal continua a ser relativamente ineficiente;
ção, espirais inflacionárias e declínio ainda mais acentuado tanto é que a arrecadação de determinado nível de receita
da receita e da despesa (Cazaquistão e Turcomênia). Mar- impõe uma pesada carga aos contribuintes, em especial o
cando uma tênue diferenciação entre esses dois campos, incipiente setor privado. De fato, é bem possível que a
encontram-se países como a Bielo-Rússia, a Bulgária e a obtenção de receitas fiscais equivalentes a cerca de metade
Rússia, que mantiveram um alto nível de gastos apesar de do PIB nos países do grupo de Visegrado seja insustentá-
um lento declínio da receita, mas que em geral - embora vel a longo prazo. A receita acusa declínio na maioria das
nem sempre - puderam reduzi-los o suficiente para evi- economias em transição, de modo que a alta despesa do
tar a tempo um perigoso ressurgimento da inflação. governo tende a traduzir-se em grandes déficits orçamen-

Serão deriasiadamente grandes os governos do grupo tários. Em todo o mundo, a ocorrência de grandes déficits
de Visegrado e de outros países com despesa alta? Em freqüentemente resulta em inflação alta e crescimento
todas as economias, o tamanho do governo depende dire- lento. Esse perigo é ainda maior nas economias em transi-
tamente do papel e das funções que lhe são atribuídos. ção, onde a amplitude do endividamento interno e
Trata-se afinal, também neste caso, de uma questão de externo é limitada e uma grande parcela do déficit só pode
escolha social. Estudos empíricos gerais relacionando os ser financiada mediante emissão de moeda (Capítulo 2).
níveis de des.pesa governamental com o crescimento eco- .d.
nômico forrecem poucas conclusões concretas. Mas há, Novas prioridades
nas econom as em transição, fortes razões para acreditar As transformações no papel do governo durante a transi-
que um goxerno de grande porte prejudicará o desem- ção ocasionam mudanças nas despesas prioritárias. A meta
penho econômico: a despesa governamental, especial- é fazer com que a composição dos gastos seja compatível
mente em altos níveis, tende a ser muito ineficiente e, por com as tarefas do governo numa economia de mercado e
isso mesmo, a contribuir menos para o crescimento do leve ao crescimento a longo prazo. Um sólido volume de
que nas economias de mercado; ademais, o financiamento dados empíricos certamente apóia o ponto de vista de que
de programas do governo é mais caro e acarreta maior as despesas do governo tendem a ser produtivas e a pro-
risco de inflação. mover o crescimento econômico quando corrigem falhas

A despesa pública é ineficiente por diversas razões. Em comprovadas do mercado e realmente complementam a
primeiro lugar, a maioria dos governos grandes nas econo- atividade privada - como é o caso de certos investimen-
mias em transição gasta uma parcela desproporcional dos tos em infra-estrutura, atendimento médico preventivo e
fundos públicos em programas que têm pouco ou nenhum educação básica - mas quase nunca fora disso.
impacto sobre a produtividade e o crescimento econô- Os efeitos específicos da despesa pública sobre o cresci-
mico, tais como subsídios e transferências sociais (ver mento nas economias em transição variam segundo as con-
adiante). Como criam direitos ou interesses, esses progra- dições iniciais e a composição da despesa. Em muitos paí-
mas sofrem fortes pressões expansionistas. Em segundo ses da ECO e nos NEI, por exemplo, a rentabilidade
lugar, a poLpança do governo - a receita, descontada a marginal do gasto público geral em educação provavel-
despesa corrente - e o investimento público tendem a ser mente será relativamente baixa, devido a níveis de despesa
inusitadamente baixos na ECO e nos NEI. Se corresponde e aproveitamento escolar tradicionalmente elevados. Con-
ao governo quase metade do PIB, mas se a sua poupança é tudo, investimentos específicos em aptidões novas e rele-
insignificani e (o caso atual dos países do grupo de Vise- vantes para uma economia de mercado produzirão um
grado), mesmo um excepcional índice de poupança pri- retorno mais alto. A qualidade da despesa também é de
vada de 30% ou 35% do PIB pode gerar um investimento grande interesse; em muitos casos, os enormes montantes
de apenas 15% a 20% do produto, muito abaixo dos de capital investidos no regime de planejamento centrali-
níveis associados a um crescimento rápido (Capítulo 2). zado mostraram-se improdutivos. Finalmente, a despesa
Em terceiro lugar, em muitas economias em transição, a do governo serve a múltiplos objetivos, dentre os quais o
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crescimento econômico é apenas um. As compensações houve um momento em que o orçamento formal foi con-
resultantes complicam muito a avaliação dos custos e bene- tornado, a fim de canalizar grandes volumes de subsídios
fícios de diferentes composições da despesa. Isso posto, de crédito através do setor bancário. Embora a teidência
pelo menos a composição da despesa pública é aberta à atual seja a de reincluí-los no orçamento, essa prática
análise económica e, muito mais do que as dimensões ainda dá ensejo a sérias preocupações em alguns países,
gerais do governo, ao debate público. Basear as decisões como a China e a Ucrânia (ver o Capítulo 2).
sobre despesa na composição e na eficácia dos gastos, mais A despesa social acusou aumento geral durante a tran-
do que simplesmente no seu nível, pode ajudar a introdu- sição. Em parte, esse aumento é desejável: novas bonifica-
zir considerações econômicas nas políticas orçamentárias, ções de energia e habitação estão substituindo subsídios
forçar a priorização das despesas e facilitar a reforma. em fase de eliminação progressiva; o aumento dos benefí-

A reestruturação da despesa pública para que se apro- cios de assistência social e desemprego protege ramílias
xime dos padrões das economias de mercado está bastante vulneráveis afetadas por reduções da renda e pelo desem-
adiantada na maioria das economias em transição. As prego resultante da reestruturação das empresas; aý despe-
maiores mudanças - em etapa ainda mais adiantada nos sas de educação e saúde aumentam na medida em que os
países que adotaram mais reformas - referem-se aos gas- governos retiram creches, escolas e hospitais da órbita das
tos com subsídios, transferências sociais e investimento de empresas estatais. No entanto, o aumento da despesa
capital (Figura 7.3). social tem variado imensamente de um país a outro,

Em geral, os subsídios a empresas e consumidores dimi- devido em grande parte a tendências divergentes dos cus-
nuíram durante a transição, o que também ocorreu com o tos das pensões. O acentuado crescimento dos pagamen-
apoio à indústria, à agricultura, à construção e a outros tos a título de pensão é o principal motivo pelo qual o
setores "comerciais privados". Como de costume, o alcance gasto social e a despesa total ainda são altos nos países do
e o ritmo desse declínio refletem o progresso da liberaliza- grupo de Visegrado. Por exemplo, na Polônia, os paga-
ção. Em 1994, os subsídios totais com recursos orçamentá- mentos subiram de 7% do PIB no fim dos anos 80 para
rios na ECO e nos países bálticos equivaliam, em média, a 16% no período 1993-94. Permitir que essa explosão de
3-4% do PIB. Na Rússia, ainda representam 9% do PIB custos continue não só deslocará outras despesas. como
e, na Ucrânia, 17%. A Ucrânia cortou drasticamente os poderá ameaçar a estabilização. Assim, a reforma do sis-
subsídios em 1995, mas a despesa total do governo em ati- tema de pensões é uma alta prioridade fiscal e social para
vidades que as economias de mercado tendem a atribuir ao os países do grupo de Visegrado (ver o Capítulo 4). De
setor privado ainda representava 15% do PIB. fato, Leszek Balcerowicz, principal arquiteto do programa

Onde continuam altos, os subsídios geralmente são de reforma econômica da Polônia, mencionou o ato de
utilizados para reduzir os preços ao consumidor ou prote- não ter sido reformado o sistema de pensões como c maior
ger empresas contra as pressões competitivas e financeiras erro do primeiro governo reformador da Polônia.
da transição. Tais subsídios são ineficientes e precisam ser Finalmente, o investimento público sofreu aguda
substituídos por transferências diretas de renda, que queda em muitos países da ECO e nos NEI, baixando em
podem oferecer alívio temporário específico e mais efi- certos casos para menos de 3% do PIB em 1994, porque
ciente a trabalhadores e famílias vulneráveis e não retar- protegeram-se as despesas salariais e outros gastos corren-
dam a indispensável reestruturação das empresas. Na ver- tes, quando se tornou necessário cortar a despesa total. A
dade, diversos países da ECO e do Báltico demonstraram reparação e a modernização dos bens de capital também
que é possível eliminar abruptamente muitos subsídios. foram prejudicadas, e muitas instalações de infra-estrutura
Nos casos em que já houve redução, o desafio principal estão se deteriorando rapidamente. Além disso, a passa-
consiste em reduzir quaisquer subsídios remanescentes - gem para uma economia de mercado tornou ob;oletos
freqüentemente concentrados nas áreas da agricultura, alguns bens de capital. Existe, então, a possibilidade de
energia e habitação - e recuperar uma parcela maior dos que, após um período de correção de seus excessos do pas-
custos de certos serviços de educação, saúde e transporte sado, o investimento público seja agora insuficiente?
local. A eliminação progressiva dos demais subsídios Recentes análises dos investimentos e despesas em países
torna-se mais fácil quando os governos se empenham em da ECO e NEI realizadas pelo Banco Mundial propõem
reduzi-los segundo um cronograma confiável, acompa- como metas níveis de investimento público em torno de
nham criteriosamente os seus custos e reavaliam periodi- 5% do PIB. Outro estudo, relacionando a composição da
camente a sua necessidade. Os governos devem incluir despesa pública em países de renda média e baixa com o
explicitamente todos os subsídios no orçamento, para que crescimento a longo prazo, dá a entender que o cresci-
as autoridades e o público possam avaliar os seus custos mento é maior quando o governo destina aproximada-
reais e para facilitar o manejo da despesa e a estabilização mente um quinto da sua despesa total ao investimento
macroeconômica. Na maioria dos países em transição, público. Um pequeno incremento nas economias em
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A variação nos gastos públicos reflete o aumento da orientação para o mercado.

Figura 7.3 Gastos públicos por categoria em algumas economias em transição
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Nota: Os gastos públicos incluem todos os gastos do governo central e local e despesas extra-orçamentárias (exceto despesas quase-
fiscais e de empresas estatais). Os dados referentes a países de renda alta (Alemanha, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Israel,
Luxemburge e Reino Unido) e de renda média (Argentina, Chile, República da Coréia, Malásia, Panamá, Suazilândia, Turquia e Zimbábue)
são médias ponde,adas; o segmento inferior representa subsídios e transferências sociais. Fontes: FMI, vários anos (a); dados oficiais;
estimativas do Barco Mundial.

transição onde o investimento público atual é extrema- melhorias fundamentais na forma em que são efetuados.
mente baixo - como nos países bálticos e em vários paí- Em primeiro lugar, cumpre integrar as decisões sobre
ses da Ásia Central - seria compatível com essas duas investimento público ao processo orçamentário, a fim de
constataçõe s. assegurar a sua compatibilidade com as metas macroeconô-

Mas, após décadas de investimentos excessivos e mal micas de despesa. Segundo, é preciso despolitizar as neces-
orientados, uma intensificação do investimento público sidades de investimento público, o qual não deve substituir
nos países da ECO e nos NEI deveria ser condicionada a o investimento privado ou a manutenção de instalações
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existentes, e sim complementá-los. Por exemplo, o investi- (ver o Capítulo 2) como também impedindo o desenvol-
mento em rodovias públicas deve concentrar-se nas estra- vimento do setor privado, impondo altos custos s>ciais e
das, e não em serviços rodoviários; e cumpre dar prioridade fomentando o ceticismo a respeito das reformas. Em vez
à manutenção de estradas, na medida em que esta seja mais disso, os governos devem, sem demora, procurar desenvol-
econômica do que o seu melhoramento ou posterior ver sistemas de administração de caixa e do tesouro -
reconstrução. Também seriam antieconômicas novas obras processo que se acha atualmente em curso nos países bál-
em setores com excesso de capacidade, tais como o setor ticos, na Croácia e no Cazaquistão.
hospitalar ou o da energia em muitos países da ECO e A Polônia mostra o progresso que pode ser obEido na
NEI. Em terceiro lugar, para conferir maior eficácia e efi- gestão orçamentária. Primeiro, emendas constitucionais
ciência ao investimento público, cumpriria proceder à tria- definiram os poderes dos órgãos governamentais em rela-
gem sistemática dos projetos, utilizando critérios econômi- ção ao orçamento, e uma lei orçamentária "orgânic,i" esta-
cos e financeiros, entre os quais, quando viável, a análise de beleceu os princípios da formulação, execução e c >ntrole
custos e benefícios. Nos países bálticos, a atual política do orçamento. A partir de 1992, foram modificidas as
geral de investimento público segue esses princípios. instruções às unidades orçamentárias, com a inclsão de

Melhor controle da despesa e da gestão orçamentária pressupostos uniformes sobre variáveis econômicas essen-
ciais, como o crescimento do PIB e a inflação. A separação

No planejamento centralizado, dois fatores influenciavam entre as despesas correntes e as de capital ficou mais clara
o orçamento: a política e a contabilidade. Em essência, a e os recursos gerais à disposição de cada unidade orcamen-
preparação do orçamento era automática e aditiva, consis- tária passaram a ser mais bem especificados. O Ministério
tindo em superar o orçamento do ano anterior. Essa prá- das Finanças aprimorou seus modelos econômicos e forta-
tica ainda é seguida na China e em alguns outros países. leceu a sua colaboração com o banco central. Essas medi-
Durante a transição, o orçamento transforma-se num ins- das aumentaram extraordinariamente a responsabilidade
trumento da política econômica. A sua eficácia na manu- do governo e ajudaram a concentrar o debate sobre,) orça-
tenção da estabilidade macroeconômica, implementação mento na substância das propostas, e não em a>pectos
de novas prioridades de despesa e promoção do uso efi- políticos.
ciente dos recursos públicos depende de melhoria da ges- Melhoria da política e administração fiscal: a chave do
tão orçamentária e do controle dos gastos. Isso exige aumento da receita
numerosas e complexas reformas estruturais e orgânicas,
além das já mencionadas reformas do serviço público. Em plena transição, alguns países dedicados à reforma

Em primeiro lugar, é necessário dotar o orçamento de vêem-se a braços com uma alarmante insuficiência de
uma sólida base jurídica. Como de costume, o executivo receita. A aguda queda da produção e as sérias lim tações
continuará a ser o árbitro principal na competição entre das atuais administrações fiscais restringiram a capacidade
diferentes gastos, mas responderá perante o legislativo. de captação de receita na ECO e nos NEI. Isso geroi pres-
Durante a elaboração do orçamento, os órgãos operacio- sões no sentido de elevar as alíquotas fiscais e introduzir
nais deverão submeter propostas mais detalhadas ao minis- novos impostos ou, como na Quirguízia, de confiscar
tério das finanças, utilizando uma metodologia comum e depósitos bancários para pagamento de impostos. Esses
aberta a uma cuidadosa análise. Por sua vez, o ministério métodos de elevação da receita são particularmente caros.
deve avaliar as propostas recebidas, cotejando-as com as Contudo, do ponto de vista político, é difícil cortar is des-
políticas governamentais prioritárias e com o financia- pesas em países onde os gastos sempre foram particular-
mento disponível. Também é preciso melhorar a sua capa- mente altos e a população acostumou-se a esper ir um
cidade de análise econômica e previsão de despesas, a fim amplo leque de serviços do governo. Até que a eco-iomia
de reduzir a probabilidade de receita insuficiente. se recupere e a administração se torne mais eficiente, pode-

Finalmente, muitos governos basearam-se de início no se justificar certo nível de financiamento externo temporá-
seqüestro orçamentário para controlar fluxos de caixa, rio do déficit fiscal - no contexto de medidas para refor-
impondo aos órgãos operacionais cortes ad hoc de despe- mar o sistema fiscal e reduzir os gastos (Capítulo 9).
sas mediante a liberação de fundos de acordo com a Na maioria das economias em transição, a receita dimi-
entrada de receita, e não com os compromissos de despesa. nuiu (Figura 7.4). Nos países do grupo de Visegrado e na
Em muitos casos, essa prática primitiva e ineficiente resul- Eslovênia, a relação entre a receita e o PIB teve uma queda

tou em atrasos nos pagamentos a fornecedores, aos servi- percentual média de quatro pontos no período 1989-94,
dores públicos ou a funcionários de empresas estatais, aos embora ainda fosse alta (equivalente a metade do PIB)
pensionistas e assim por diante. Os atrasos governamen- para países de renda média. Por outro lado, a partic:pação
tais acarretam toda uma série de problemas, em geral não da receita no PIB sofreu uma queda média de 16 pontos
só agravando a questão das moras em toda a economia percentuais na maioria dos outros países da ECO e nos
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A receita tributária caiu acentuadamente em muitas economias em transição.

Figura 7.4 Receita do governo por fontes em algumas economias em transição
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Nota: Os :ados referem-se à receita do governo central e local e à receita extra-orçamentária (exceto a receita de operações quase-fiscais e
de empre!as estatais). Os dados referentes aos países de renda alta e média são médias ponderadas (ver na Figura 7.3 a composição de
cada grupo). Fontes: FMi, vários anos (a); dados oficiais; estimativas do Banco Mundial.

NEI (excluem-se desta comparação a Ucrânia, o Uzbe- tuais entre 1989 e 1994, graças ao crescimento da renta-
quistão e os países afetados por tensões regionais), antes de bilidade das empresas estatais e à introdução de impostos
se estabilizar em cerca de 29% do PIB em 1994. A de importação.
modesta receita da Rússia reflete em parte as dificuldades Ninguém esperava que a receita fiscal caísse tanto
políticas inerentes à tributação de grandes e poderosas durante a transição. Os países iniciaram esse período com
empresas e,tatais, como a Gazprom, o gigantesco mono- níveis de tributação altos em relação aos padrões interna-
pólio do gá s natural (Quadro 7.1). Apesar do rápido cres- cionais, e a queda da receita deveu-se, em parte, às refor-
cimento e onômico da China, a queda da sua receita mas orientadas para o mercado e à redução do papel do
durante o período de reforma foi igualmente impressio- governo. Mas, como se não bastasse a grave contração do
nante: de 34% do produto nacional bruto (PNB) em setor empresarial estatal na ECO e nos NEI, a receita
1978 para 17% em 1994. Em contraste, a participação da encolheu ainda mais com a redução das principais bases
receita no PIB do Vietnã aumentou em 10 pontos percen- impositivas desses países, vale dizer, os lucros, os salários e
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Quadro 7.1 Uma missão de grande risco: a tributação da Gazprom

A Gazprom, sucessora do Ministério Soviético da O imenso patrimônio da Gazprom é fonte de
Indústria do Gás, é a maior empresa da Rússia e uma grande poder. A empresa, que é extremamente sigilosa,
das maiores do mundo. Monopólio altamente lucra- passou a ser um "estado dentro do Estado". Além de
tivo, com ativos reavaliados da ordem de US$ 150 bi- não cumprir a maioria das suas obrigações fiscais, a
lhões (acrescidos de outros US$ 400 bilhões se forem empresa está autorizada a manter bilhões num "fundo
contadas as reservas de gás), a sua produção anual é de de estabilização", isento de impostos, para fins de
600 bilhões de metros cúbicos de gás - o dobro do investimento. Em 1995, a Gazprom pagou aproxima-
consumo da Europa Ocidental. Seu lucro em 1995, damente US$ 4 bilhões em impostos. Se não fosse
descontados os impostos, foi de aproximadamente beneficiada com privilégios fiscais e houvesse cumprido
US$ 6 bilhões, o que a coloca em segundo lugar as suas obrigações tributárias, a Gazprom teria pago
(depois da Royal Dutch/Shell) entre as 500 maiores mais do que o dobro desse montante. Tais pagamen-
empresas do mundo, de acordo com a lista da revista tos, equivalentes a 2-3% do PIB, poderiam ter servido
Fortune. O seu passivo é provavelmente o menor entre para reduzir consideravelmente o déficit orçamentário
todas as empresas mundiais do seu tamanho: a relação da Rússia. A Gazprom mantém fortes vínculos com o
dívida/capital é inferior a 5%. governo, acreditando-se que, em troca do seu trata-

Em 1994, metade das ações da empresa foi permu- mento fiscal especial, destina parte da sua despesa a
tada por cupons em leilões de privatização fechados, prioridades do governo (como o apoio à indústria ou
destinando-se em grande parte a administradores, aos militares). Alguns críticos sustentam que a empresa
empregados e moradores das regiões produtoras de gás. deveria pagar mais impostos e ser impelida a procurar
A própria empresa comprou, ao valor par, outros 10% capital nos mercados mundiais, o que a forçaria a tor-
das ações do governo, que é dono dos restantes 40%. nar-se mais aberta. Outros argumentam que ela deve-
As ações só podem ser registradas em nome dos novos ria ser desmembrada, como ocorreu neste século com a
donos com aprovação da gerência. Standard Oil, nos Estados Unidos.

o consumo. Os mais atingidos foram os reformadores receita foi devida à diminuição das contribuições das
mais lentos, cujo ajuste estrutural, por ser incompleto, afe- empresas estatais, refletindo em parte as intençSes do
tou os lucros e reduziu os pagamentos de impostos pelas governo. No interesse de promover a autonou ia das
empresas. Em boa parte, porém, a queda da receita foi empresas, as autoridades permitiram que as estatais reti-
provocada. E, ainda mais importante, o uso da tributação vessem parte dos lucros e, em 1984, introduziram um
para fins de "engenharia" econômica e social gerou pres- imposto sobre a renda das empresas, o qual reduziu o seu
sões a favor de isenções e redução de alíquotas. Na Ucrâ- ônus fiscal. A arrecadação de receita foi também prejudi-
nia, muitos bens, entre os quais alimentos e artigos de cada em 1988 pelo novo sistema de contrato fiscal, que
consumo, estão isentos do imposto sobre o valor adicio- sancionava oficialmente o "pagamento de impostos
nado (IVA). Além disso, nos NEI, os impostos que inci- mediante negociação" pelas empresas estatais, o que se
dem sobre o consumo de bebidas alcoólicas e cigarros repetiu no começo dos anos 90, quando o sistema passou
situam-se aproximadamente 20 pontos percentuais abaixo a abranger o imposto sobre circulação de mercadorias.
dos cobrados nos países da OCDE. Entrementes, em Ocorre, porém, que o impacto das reformas sobre a receita
quase todos os países em transição, a agricultura está isenta não foi inteiramente previsto. O aumento da conco.rência
de imposto sobre o lucro e os investidores estrangeiros das empresas coletivas corroeu os lucros monopolísticos
continuam a gozar de preferências fiscais. Finalmente, as das empresas estatais. Além disso, ao ganhar poder econô-
administrações tributárias geralmente não têm logrado mico e político, os governos locais começaram a reduzir
arrecadar impostos devidos pelos setores estatais tradicio- seus esforços para arrecadar os impostos que deveriam ser
nalmente dominantes ou incluir na rede fiscal o setor pri- compartilhados com o governo central e a oferecer isenção
vado em rápido crescimento e, de modo geral, as dívidas fiscal a "suas" empresas. Ao mesmo tempo, conseguiram
fiscais em mora estão aumentando (ver o Capítulo 2). destinar um volume considerável de recursos para fins

O acentuado declínio da receita do governo da China, locais, canalizando excedentes tributários para seus pró-
apesar do seu rápido crescimento econômico, põe em evi- prios fundos extra-orçamentários e permitindo que
dência a necessidade de incluir uma estratégia fiscal coe- empresas locais "doassem" fundos para escolas e constru-
rente no processo de reforma. A maior parte da queda da íssem pontes locais. Até 1994, não havia na China uma
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efetiva administração fiscal. Na medida em que a China receita não só maior como mais previsível, minimizar dis-
dá prosseguimento à reforma e o governo se avoca todo o torções e evitar grandes aumentos de alíquotas e freqüen-
conjunto de obrigações sociais das empresas, será essencial tes mudanças na legislação. A tarefa principal consiste em
corrigir o declínio da receita. limitar estritamente as isenções fiscais e eliminar diferenças

As economias em transição progrediram consideravel- setoriais no tratamento tributário. Isso significará a exten-
mente no ajuste dos seus impostos aos padrões comuns nas são do IVA a quase todos os bens e serviços (notadamente
economias de mercado. Em geral, o IVA substituiu a com- as exportações, que deveriam ser isentas de impostos, e os
plexa cobrança de impostos sobre a circulação de mercado- serviços bancários e securitários, setor em que talvez seja
rias. O imposto sobre a renda das pessoas jurídicas está difícil determinar o montante do valor agregado a tribu-
começando a substituir os impostos sobre o lucro e as tar). Bens importantes como a gasolina e o petróleo devem
transferências, a par do desenvolvimento de sistemas de ficar inteiramente sujeitos ao regime fiscal, inclusive um
tributação da renda das pessoas físicas. Não obstante, os significativo imposto de consumo. É necessário limitar os
sistemas fiscais que surgiram - muitas vezes improvisada- descontos dos impostos sobre o lucro e sobre a renda das
mente - ainda estão muito longe de representar o que se pessoas físicas. A situação da agricultura perante o fisco,
poderia considerar como o que há de melhor. É possível principalmente nos NEI, terá de ser reconsiderada, inicial-
que os custos de eficiência da tributação (a redução da mente com a eliminação de isenções de impostos impor-
renda real da sociedade devida à cobrança de impostos) em tantes e, mais adiante, com a introdução de um imposto
diversos países em transição sejam tão altos como em cer- predial rural. A pequena empresa pode ser tributada
tos países em desenvolvimento. Por exemplo, um estudo mediante a aplicação de métodos presuntivos (baseados
sobre a Índi, indica que cada rupia de receita adicional em certos indicadores, e não nos lucros reais), como se faz
arrecadada mediante aumento da alíquota do imposto no Vietnã e em várias outras economias em transição.
sobre vendas ou do imposto de importação tem um custo Finalmente, ao ampliar as bases impositivas, os países pre-
de eficiência de 0,85 e 0,77 rupia, respectivamente. cisam conter as alíquotas marginais e a oneração fiscal geral

As grandes distorções fiscais das economias em transi- do setor privado. Assim, nos países do grupo de Visegrado
ção devem-se a diferentes motivos. Em primeiro lugar, e na Rússia, é quase certo que a melhoria da eficiência tri-
freqüentemente as alíquotas são altas. Numa economia butária e a redução da sonegação fiscal exigirão uma dimi-
em transição, com grande número de pequenas empresas nuição combinada dos impostos sobre a renda das pessoas
incipientes , administração fiscal inadequada, é muito físicas e jurídicas, imposto de previdência social e IVA.
provável que uma alíquota alta estimule a já generalizada A melhoria da administração tributária é o segundo
evasão fiscal e a informalização. Em segundo lugar, vários esteio de uma eficiente estratégia de receita. Numa econo-
países ainda dependem muito do imposto de previdência mia de mercado, a administração fiscal eficiente baseia-se
social para financiar os gastos sociais. Na Hungria, mais na observância voluntária da lei por parte de grande
de metade de cada forint de renda salarial adicional é tri- número de contribuintes descentralizados. Só recente-
butada por uma combinação de desconto em folha e mente a maioria das economias em transição começou a
imposto de renda. Como muitas economias de mercado abordar os problemas de observância e a montar uma admi-
estão constatando, as taxas de contribuição para a previ- nistração tributária moderna, capaz de melhorar o desem-
dência social, que incidem principalmente sobre os penho geral da receita. O novo Serviço Tributário Nacio-
empregadores, podem sufocar o esforço empresarial, nal da China, implantado em 1994 e competente para
desencorajar a contratação formal e impelir a atividade arrecadar a maior parte dos impostos, já contribuiu para
econômica para a clandestinidade. Sem dúvida, a base de aumentar a participação do governo central na receita total.
tributação sobre a folha salarial reduziu-se muito em cer- O primeiro passo é a reestruturação da forma em que
tos países em transição. Terceiro, e talvez mais impor- o trabalho é organizado. Como ocorre na Hungria, as
tante, as numerosas isenções fiscais e alíquotas especiais administrações fiscais devem desenvolver-se em torno de
acima descritas coincidem, em muitos casos, com uma atividades (de registro ou auditoria, por exemplo), e não
incidência maior de impostos sobre outras atividades, tais de acordo com tipos de impostos ou de contribuintes. De
como a bancária e a securitária, e sobre o setor privado em modo mais geral, é necessário aumentar a eficiência no
geral. Essas variações de tratamento fiscal solapam o cálculo, na arrecadação e no registro de pagamentos de tri-
desempenho da receita, complicam a administração tribu- butos. Raramente os procedimentos atuais se compade-
tária e distorcem a alocação de recursos. cem com a tarefa de atender um crescente número de con-

Para melhorar a receita fiscal nos países em transição é tribuintes, muitos dos quais - em particular as firmas
preciso reformar a estrutura e a composição dos impostos comerciais e as empresas de serviços do setor privado -
e da arrecadação da receita. O primeiro esteio, isto é, um são, para dizer o mínimo, matreiras em matéria de impos-
sistema fiscal melhorado, será essencial para produzir tos. O governo pode começar levantando um cadastro
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numérico de todos os contribuintes, concentrando os seus governos locais, mas a base do sistema, além de opaca, é
esforços nos contribuintes maiores, que geram o grosso da complementada por ineficientes mecanismos regýonais de
receita, e descontando na fonte o imposto sobre a renda equalização. Por outro lado, na maioria dos países em
salarial. Vem a seguir a melhoria da atividade de vigilância transição é insuficiente a receita arrecadada independente-
e acompanhamento dos contribuintes que deixam de mente pelos governos locais. Os impostos sobre a proprie-
apresentar declarações ou efetuar pagamentos. Para citar dade geram pouca receita e os impostos secundários, como
um exemplo, a Letônia emitiu um regulamento criando os que a Rússia cobra de donos de cães e sobre computa-
um cadastro melhorado de contribuintes: todos são obri- dores usados, logotipos e corridas de cavalos, geram mais
gados a registrar-se no Serviço de Receita do Estado e as complicações que receita. Vários NEI herdaram um
instituições financeiras não podem abrir conta para uma imposto sobre o uso de barba, que remonta à epoca do
pessoa física ou jurídica que não possa comprovar seu Império Russo.
registro cadastral. A descentralização da despesa com a simultân,:a reten-

A natureza das auditorias e da cobrança compulsória ção da receita habilitou os governos centrais a alcançar
também devem mudar com a adoção de um sistema fiscal metas de redução do déficit. Essa transferência & respon-
baseado na observância da lei. É necessário realizar audito- sabilidade pela despesa a níveis subnacionais, sem a corres-
rias seletivas. A Hungria está adotando esse método, mas pondente receita, na esperança de que eles se encarrega-
muitos NEI ainda submetem todos os contribuintes a riam de reduzir os custos, comprimiu gravemente os
auditorias completas, de dois em dois anos. Na maioria orçamentos locais. Os governos locais têm acumulado
dos países em transição, será preciso dar maiores poderes moras de despesa e, no caso dos oblasts da Rússia, retarda-
aos administradores fiscais (em certos NEI, os seus pode- ram a sua contribuição ao orçamento federal. Esses gover-
res limitam-se a pedir informação bancária sobre contri- nos também contraíram dívidas diretas e indiretas com o
buintes em atraso). A Bulgária e a Polônia estão envi- setor financeiro por meio das "suas" empresas e estabele-
dando esforços para reformar a lei a fim de habilitar as ceram fundos extra-orçamentários. Com efeito, a concen-
autoridades a confiscar os bens de contribuintes em mora. tração da política de estabilização somente no déficit fede-
Na Letônia, a nova lei tributária impõe diferentes penali- ral está dando margem a ações capazes de desestabilizar a
dades a esses contribuintes, inclusive o fechamento dos economia e reduzir a transparência do orçamento. Tam-
seus negócios. bém pode impedir a privatização quando os governos

A descentralização fiscal dá bons resultados? locais obtêm substanciais recursos de suas próprias empre-
sas. A descentralização das responsabilidades de despesa

Enfrentando pressões políticas para manter ou aumentar sem uma descentralização da autoridade para arrecadar
os gastos num período de queda da receita, os governos receita estimulou a tendência ao agravamento cas desi-
centrais dos países em transição transferiram para o nível gualdades regionais mencionada no Capítulo 4. Na Rús-
local várias responsabilidades no tocante à despesa. Em sia, por exemplo, o oblast mais rico gasta atualmente 16
conseqüência, cabe aos governos locais uma parcela cada vezes mais per capita do que o mais pobre.
vez maior da despesa pública total, incluindo gastos em Em certos casos, porém, a descentralização produziu
certos serviços - como educação, saúde e bem-estar social benefícios. Assim, na Polônia, a qualidade dos serviços
- que geram benefícios tanto nacionais como locais. Por locais parece haver melhorado: o fato de os beneficiários
exemplo, na China e na Rússia, antes de 1989, os gastos desempenharem papel mais ativo no processo decisório
subnacionais correspondiam a pouco menos de 40% da local e de as autoridades locais arcarem com maior respon-
despesa total; hoje, estão próximos de 50%. Com a priva- sabilidade poderá ter melhorado a qualidade da pres:ação de
tização das empresas estatais, os seus gastos em serviços serviços aos usuários. Os governos locais não geram, déficits
sociais e infra-estrutura também estão sendo transferidos e assim apóiam a estabilização macroeconômica. N, China,

para orçamentos subnacionais. a descentralização foi um importante fator na promoção de
Essa tendência descentralizadora não ocorreu em rela- uma estratégia experimental de reforma, em que as regiões

ção à receita, que continua centralizada em quase todas as mais bem-sucedidas serviram de exemplo às demais.
economias em transição, principalmente por questões de Para as economias em transição, não existe um sistema

estabilização. Em países muito diversos, como a Hungria "certo" de relacionamento intergovernamental, nem uma

e a Ucrânia, o governo central ainda retém todas as recei- experiência nacional "melhor", que possa servir de modelo
tas dos impostos sobre os lucros das empresas, impostos para a alocação de receita e despesa entre os níveis de
aduaneiros, imposto sobre o valor adicionado e imposto governo. As alocações de receita e os sistemas fiscais bási-
de consumo. Na Rússia, a receita gerada pelos quatro cos devem ser relativamente estáveis para que o investi-

impostos principais - lucros das empresas, renda pessoal, mento e o crescimento não sejam desincentivado, e para

valor adicionado e consumo - são compartilhados com assegurar que o país continue a ser um espaço econômico



135

unificado. Esse aspecto pode ser de particular importância cia mais aprimorados não logrem estabelecer os incentivos

nas economias em transição, onde a liberalização implica almejados para a gestão eficiente das finanças dos governos

uma tendência rumo à descentralização e à diferenciação locais. Nas economias em transição, o endividamento local
entre regiões. Assim, a uniformidade nacional é geral- independente das autoridades centrais só deve ser permitido

mente considerada preferível no tocante aos impostos na presença de fortes salvaguardas institucionais.
sobre o lucro e a renda pessoal, o IVA e os impostos sobre Em suma, um sistema bem elaborado de relações fiscais
recursos naturais e o comércio internacional. A receita que intergovernamentais baseado nessas linhas gerais pode
pode ser alocada a governos subnacionais inclui o imposto resultar em serviços locais mais sensíveis e de melhor qua-
de consumo, os adicionais do imposto nacional sobre a lidade, capazes de fomentar o desenvolvimento do setor
renda das pessoas físicas (recomendados para a Hungria, a privado e a redução da pobreza. Contudo, concepções
Polônia, a Rússia e a Ucrânia) e diversos impostos e taxas menos cuidadosas desses sistemas têm resultado em insta-
sobre a propriedade. A alocação da despesa é ainda mais bilidade macroeconômica em vários países e frustrado em
complexa e varia de acordo com os países. Enquanto o outros a agenda das reformas.
governo central mantém as suas responsabilidades nacio- A agenda
nais em relação aos serviços públicos e à defesa, é possível

atribuir aos governos subnacionais diversas responsabili- Na sua maioria, as economias em transição estão em pleno
dades de despesa, abrangendo a educação, infra-estrutura processo de reforma geral do governo. Leis essenciais estão
intermunicipal e serviços puramente locais. Os gastos das sendo aprovadas, novos impostos substituíram os antigos
administrações subnacionais equivalem a 15% da despesa e, em geral, os subsídios foram drasticamente reduzidos.
total na Argentina, mas representam 50% no Canadá. Contudo, o progresso da estabilização fiscal tem sido

Os desequilíbrios eitre a receita e a despesa nos níveis incerto, as realocações de despesas que dependem de refor-
inferiores de gýoverno criam a necessidade de transferências mas setoriais são difíceis e lentas e a arrecadação tributária
intergovernamentais - tanto para cobrir a lacuna fiscal e a gestão orçamentária continuam inadequadas na maio-
nos níveis locais como para assegurar níveis mínimos de ria dos países. A curto prazo, as prioridades da reforma fis-
serviços públicos nos governos locais (equalização). A cal consistem em continuar melhorando o sistema fiscal
experiência mundal oferece quatro lições gerais para as (sobretudo pela eliminação de isenções generalizadas e
economias em tranisição. Primeiro, uma abordagem coo- redução dos altos impostos marginais), implantar o regis-
perativa (mediante a qual haja transferências disponíveis tro obrigatório dos contribuintes, modernizar o processo
para todos o. governos subnacionais em certo nível, e não de elaboração do orçamento, eliminar os confiscos, iniciar
para apenas alguns escolhidos) pode levar os governos sub- a reforma das pensões e reduzir alguns encargos financei-
nacionais a participar do processo de equalização e assegu- ros do governo (que muitas vezes, apesar de vultosos, são
rar que a receita do governo central não seja meramente ocultos), na forma de moras fiscais, garantias governamen-
encampada por governos subnacionais poderosos. Em tais, prejuízos de bancos estatais e refinanciamento de cré-
segundo lugar, o crescente papel do Estado e o aperfeiçoa- ditos especiais. Outras reformas fiscais - como a reestru-
mento adicional das reformas dos preços e das empresas turação do serviço civil e a definição e reequilíbrio das
impõem certa flexibilidade nas dimensões e na concepção relações fiscais entre os governos centrais e locais -
das transferências locais. Em terceiro, as transferências podem ser igualmente importantes. Mas, por exigirem
devem, quando possível, oferecer incentivos para que os muito da escassa capacidade institucional, essas reformas
governos subnacionais aumentem a sua própria receita e não podem ser implantadas apenas pelos governos atuais;
administrem eficientemente a sua despesa; as transferên- trata-se de prioridades a longo prazo. Finalmente, os
cias globais para fins gerais, por exemplo, atingem esse governos em transição também enfrentam um desafio de
propósito, mas as transferências automáticas do governo horizontes mais amplos - e provavelmente mais impor-
central para cobrir déficits locais não o fazem. Em quarto tante. Tanto as reformas de políticas como a liberalização
lugar, qualqer sistema de equalização tem de ser adaptado e estabilização da economia e as novas oportunidades
às necessidades e hmitações do país em questão. Por exem- abertas ao setor privado contribuem para gerar uma
plo, as economias com problemas de dados - como a da demanda das numerosas instituições jurídicas, financeiras
China - poderiam adotar um plano que leve em conside- e sociais examinadas nesta parte do relatório. Elas não sur-
ração apena, um iiúmero limitado de fatores e só redistri- girão do nada. O estabelecimento dessas instituições e o
bua uma parte do excedente de receita do governo central. seu fortalecimento com o passar dos anos serão talvez a

Na falta de um controle eficaz do endividamento subna- maior contribuição que os governos podem dar para o
cional, é possível que mesmo os mecanismos de transferên- êxito da transição a longo prazo.



Investimento em
Capital Humano e
Crescimento
U ma mão-de-obra bem instruída e sadia é essencial social e politicamente - para as sociedades em que vivem

para o crescimento econômico. Nesse aspecto, as (eficiência externa); administrar as escolas e outras insti-
economias em transição contam com sólidos ali- tuições da maneira mais eficiente possível (eficiência

cerces. Como indicamos na Introdução, a alta qualidade interna); e financiar o ensino de maneira justa e eficiente.
dos serviços básicos de educação e saúde e o acesso fácil a
esses serviços eram duas das conquistas de que o planeja- Condições iniciais
mento centralizado mais se orgulhava. Contudo, os siste- No sistema de planejamento centralizado, os países da
mas de saúde e educação herdados pelos governos em ECO e a União Soviética eram sociedades bem instruídas,
transição foram montados para encaixar-se no rígido con- com índices quase universais de matrícula primária e
texto de uma economia comandada, e não para adaptar-se secundária inicial, altos níveis de alfabetização compara-
às demandas mais flexíveis e sempre mutáveis dos merca- dos com os de outros países de renda semelhante (e, às
dos livremente competitivos. Assim, há necessidade de vezes, com os de países de renda muito maior) e níveis
uma reforma da educação, tanto para dotar os trabalhado- excepcionais de conhecimentos básicos de matemática e
res de aptidões mais transferíveis e negociáveis como para engenharia. O acesso era relativamente idêntico para
preparar cidadãos informados e habilitados a participar jovens de ambos os sexos - o que constituía um grande
ativamente na sociedade civil. É necessário reformar o sis- feito, dado o poderoso efeito da igualdade de educação
tema de saúde, a fim de aumentar a esperança de vida e sobre a saúde e a produtividade geral. Também na China,
reduzir a carga que a doença e a incapacidade impõem os níveis de aproveitamento educacional eram - e são -
sobre a produtividade e a qualidade de vida. Para os gover- excepcionais em comparação com os padrões dos países
nos, a dificuldade consistirá em reformular os serviços de em desenvolvimento.
saúde e educação de modo a satisfazer às demandas de um Em razão desses êxitos, e devido às numerosas e varia-
novo sistema econômico, mas conservando os resultados das demandas a que as autoridades devem atender durante
obtidos com o sistema antigo. a transição, pode-se pensar que a reforma do ensino é algo

ç .s que os governos podem relegar a um segundo plano. Con-
tudo, a reforma educacional é necessária e urgente. Em

O propósito primordial do sistema educacional é infundir primeiro lugar, o sistema de educação herdado era alta-
conhecimentos e aptidões e, o que é igualmente impor- mente ineficiente, mesmo no contexto do planejamento
tante, transmitir certos valores. O pacote educacional centralizado. O financiamento estatal do ensino baseava-
resultante varia imensamente entre países e culturas. A se em fórmulas rígidas, distribuindo recursos sem conside-
realização do objetivo fundamental envolve uma série de rar as demandas dos estudantes ou dos empregadores.
objetivos subsidiários: proporcionar acesso eqüitativo à Embora fosse, em sua maior parte, um monopólio
educação e ao treinamento; produzir os tipos de atividade público, a oferta de educação era mal coordenada. Os pro-
educacional que preparem os indivíduos - econômica, gramas de desenvolvimento profissional eram fragmenta-
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dos e, muitas vezes, os escassos recursos eram dissipados tais, a formação subseqüente tornava-se excessivamente
pela duplicação de instalações, já que cada empresa e cada especializada a partir de uma idade muito baixa. As esco-
ministério desenvolviam programas próprios. Nem a las técnicas secundárias da Polônia ensinavam cerca de
administração nem os professores ofereciam qualquer 300 especializações profissionais para atender às demandas
incentivo à utilização eficiente dos recursos. Isso resultou específicas e relativamente estáticas do plano central. Em
em excesso de pessoal e altos custos unitários. Sob muitos contraste, a Alemanha oferecia 16 programas de aprendi-
aspectos, o sistema de ensino - tal como o sistema de zagem geral aos jovens de 16 a 18 anos. Segundo, a edu-
saúde, como veremos mais adiante - enfrentava proble- cação e o treinamento de adultos, essenciais para a mobi-
mas semelhantes aos das empresas estatais. A solução, lidade do emprego numa economia de mercado, eram
embora não seja a mesma, envolve alguns dos mesmos ele- negligenciados porque a expectativa era de que os traba-
mentos - por exemplo, incentivos à eficiência e maior lhadores permanecessem no seu primeiro emprego
atenção à demanda dos consumidores. Como explicamos durante toda a sua vida de trabalho. E, em terceiro lugar,
adiante, a segunda razão da necessidade de reforma são as disciplinas como a economia, as ciências administrativas e
grandes deficiências do sistema herdado, em termos de a psicologia - que ocupam posição de destaque nas eco-
apoio a um sistema de mercado. nomias de mercado - eram consideradas irrelevantes e

A reforma da educação é urgente porque a erosão do não recebiam maior atenção.
capital humano de um país acaba custando muito caro. As economias de mercado liberais também utilizam a
Os menos instruídos representam uma grande proporção educação para transmitir valores culturais, políticos e nacio-
dos desempregados e dos pobres. Felizmente, existem boas nais, bem como conhecimentos e especialização. Mas, em
indicações de que o aumento das matrículas e uma rápida flagrante contraste com a educação no planejamento cen-
resposta do s stema educacional às mudanças do mercado tralizado, os seus sistemas dão ênfase à responsabilidade
de mão-de-o)ra valem a pena: esses fatores explicam em pessoal, à liberdade intelectual e à solução de problemas.
grande parte a elevação dos níveis de crescimento das eco- As aptidões que os estudantes adquirem por meio da
nomias de alto desempenho do leste da Ásia. Nas econo- educação podem ser analisadas de acordo com três dimen-
mias em transição, a carência de aptidões necessárias pre- sões: a capacidade de resolver problemas já conhecidos; a
judica a reestruturação e a privatização das empresas. capacidade de aplicar determinada técnica a um problema

Na China, um grave problema é a prestação de serviços novo; e a capacidade de selecionar a técnica a ser aplicada
sociais, que s,, estagnou nas regiões mais pobres do país. O para resolver um problema novo. Embora todas as econo-
aproveitamento educacional nessas áreas é deplorável, o mias de planejamento centralizado reconhecessem essa
mesmo ocorrendo, como veremos mais adiante, com a hierarquia de aptidões, em muitas delas os valores das
situação da saúde. Nas cidades e vilas mais pobres, metade categorias mais altas - pensamento crítico e indepen-
dos meninos e, em certas áreas minoritárias, quase todas as dente - eram considerados subversivos. A Figura 8.1
meninas não vão à escola e não chegarão a se alfabetizar. ilustra, em função dessas três dimensões, tanto as vanta-
Numa povoação pobre do município de Tongxin, apenas gens do antigo sistema como a necessidade de mudança.
um terço das 70 crianças em idade escolar freqüenta a Nos NEI, na Hungria e na Eslovênia, as notas de matemá-
escola primária; em outra aldeia do mesmo município, tica e ciências obtidas pelos estudantes são bem melhores
nenhuma das suas 50 crianças ia à escola, desde que o pré- que a média internacional. O êxito do sistema educacional
dio da escola primária local ruíra, havia quatro anos. nesses países é óbvio, mas os seus estudantes, em compa-

ração com os do Canadá, Estados Unidos, França e Israel,
Adaptação da educação e do treinamento à economia de obtêm melhores resultados em exames nos quais demons-
mercado tram os conhecimentos aprendidos do que quando se lhes
No planejamento centralizado, os sistemas educacionais pede que apliquem esses conhecimentos para resolver um
concentravam-se, por um lado, no ensino de uma inter- problema novo. Esses resultados dão a entender que os sis-
pretação uniforme da história e do destino nacional a temas de educação das economias de planejamento centra-
todos os estudantes e, por outro, no aprendizado de blo- lizado e de mercado alcançavam eficientemente seus dife-
cos de conhecimentos fixos e especializados, a serem apli- rentes objetivos. Indicam também o rumo que a reforma
cados em empregos estritamente definidos. Assim, a edu- deve tomar nos sistemas da ECO e dos NEI, tanto para
cação dava ênfase à conformidade para todos e ao ajudá-los a preparar capital humano que satisfaça às
conhecimento especializado para cada um. Pelo menos demandas do sistema de mercado, como para preencher
sob três ângulos, essa filosofia resultou na inadequação do lacunas de conhecimento. Na China, a política educacio-
sistema de educação socialista às necessidades de uma eco- nal defronta-se cada vez mais com problemas semelhantes.
nomia de mercado. Primeiro, embora em muitos aspectos Não será fácil adaptar o programa de ensino (Tabela
o ensino básico fosse superior ao de muitos países ociden- 8.1). As lacunas curriculares resultaram na ausência de
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A educação socialista dava mais ênfase à acumulação de conhecimentos do que à sua aplicação.

Figura 8.1. Resultados de testes de ciências e matemática aplicados a
estudantes de economias industrializadas e em transição

Nota

10

Israel
Canadá

6 França

Hungria
Reino Unido

4
Antiga União
Soviética

2
Eslovênia

Média de 19
países

-2
Consciência dos fatos Aplicação dos fatos Uso do conhecimento

em circunstância
imprevista

Nota: Os dados representam desvios da média global, numa amostra de 19 países, das notas atribuídas a alunos de 9 e 13 anos na
segunda Avaliação Internacional do Aproveitamento Educacional, realizada em 1991. Os países enumerados são aqueles cujo
desempenho ficou acima da média da amostra. Fonte: Kovalyova 1994; para os detalhes técnicos, ver Education and Testing Service
1992a, 1992b.

certos conceitos e, conseqüentemente, de certos termos. mento da educação deve incentivar a eficiência. Um dos
Por exemplo, para um administrador que só se preocupa incentivos consiste em alocar fundos públicos para forma-
em cumprir um plano central, "eficiência" não significa o ção e educação superior de acordo com as matrículas, a fim
mesmo que para um gerente que está procurando melho- de tornar o sistema mais sensível à demanda - embora
rar os lucros e a participação no mercado num sistema essa política tenha de ser acompanhada de uma melhoria
competitivo. Embora a terminologia se adapte rapida- de responsabilidades, como veremos mais adiante. A oferta
mente, a ausência de conceitos e, em conseqüência, a de cupons de treinamento habilitaria o trabalhador a esco-
ausência de termos ainda podem impedir a transferência lher o tipo de formação que desejaria receber e o lugar,
rápida e eficaz de aptidões e conhecimentos. melhorando assim a mobilidade ocupacional e geográfica.

A reforma do financiamento do ensino é importante não
Orientações de política só porque apóia uma administração escolar mais eficiente
As prioridades da reforma situam-se em três áreas: finan- (eficiência interna), como porque pode melhorar o conte-
ciamento, conteúdo e prestação dos serviços. O financia- údo da educação (eficiência externa) ao investir o consu-
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Tabela 8.1 Exemplos de modificações necessárias nos sistemas educacionais

Componente do
pacote educacional Obetivo

Conhecimento Preservar os resultados do sistema antigo, dando mais ênfase, porém, às ciências sociais, como
economia, história e direito.

Habilidades Ajudar na transição de aptidões específicas para habilidades mais amplas e flexíveis, que
possam atender melhor às novas demandas de uma economia de mercado.

Fortalecer a capacidade de aplicar o conhecimento às novas circunstâncias.

Atitudes Reforçar a idéia de que as iniciativas dos trabalhadores e de outros serão recompensadas.
Facilitar a compreensão de que empregar trabalhadores (com regulamentos adequados) não

significa explorá-los, mas dar-hes a oportunidade de ganhar a vida.
Facilitar a compreensão de que as empresas têm seu lugar na sociedade, razão pela qual o lucro é

necessário para impulsionar o crescimento.

Valores Paralelamente às novas relações entre o cidadão e o Estado, promover a idéia de que o cidadão
deve assumir responsabilidade por suas ações, inclusive suas opções em termos de educação,
trabalho e estilo de vida.

Fomentar a compreensão de que a liberdade de expressão é componente essencial e construtivo de
uma sociedade pluralista governada pelo consenso.

midor de pocer para exigir a educação e o treinamento de opções individuais. Contudo, essas iniciativas requerem
que necessita. Uma questão à parte consiste em assegurar uma grande modificação do papel do Estado; este deve
que o financiamento melhore o acesso - o que é um estabelecer uma estrutura que inclua métodos de financia-

grande problema na China rural. O governo precisa acei- mento, credenciamento de escolas e controle da quali-
tar a respons.tbilidade de garantir acesso a um ensino de dade, principalmente em áreas pobres.
boa qualidade, o que poderá impor transferências inter-
regionais para ajudar a contrabalançar disparidades regio- Progresso registrado até agora

nais (ver os Capítulos 4 e 7). Os países em transição já registram certo progresso na
A elaboração de novos currículos é indispensável para a busca dessas metas, mas ainda há muito o que fazer. Nas

reforma do conteúdo, especialmente em matérias como etapas iniciais da transição, a reforma educacional na
economia e história, tanto para gerar um tipo mais crítico ECO e nos NEI, por motivos que seriam até compreensí-

de aprendizagem como para ajustar a educação escolar a veis, não recebeu alta prioridade. Como observamos no

novas necessidades e valores. Além de preparar novos Capítulo 7, pressões políticas e financeiras impeliram os
livros didáticos, a reforma deve encorajar o desenvolvi- governos centrais a descentralizar grande parte do finan-

mento de editoras comerciais competitivas. Isso permitiria ciamento do ensino. Em geral, porém, a carência de recur-

substituir a seleção centralizada de livros didáticos por um sos dos governos locais era ainda maior que a dos gover-
modelo pluralista que habilite as escolas, os professores e nos centrais. A despesa real em educação caiu, mas pouco
os próprios alunos a escolhê-los. Contudo, o aumento da foi feito para reduzir o excesso de pessoal e disso resultou
responsabilidade dos educadores talvez seja o aspecto mais que uma parcela cada vez maior da despesa em educação
importante para uma melhoria qualitativa. Tal processo destina-se a pagar os salários dos professores. A oferta

deve começar com a formação de novos professores e a regional de educação pré-escolar sofreu queda excepcio-
readaptação dos existentes. Cumpre fortalecer os incenti- nal, com consequências potencialmente devastadoras para
vos de desempenho dos professores e administradores a capacidade de aprendizado de grande número de crian-
locais, assim como a avaliação dos professores. Final- ças e redução do acesso ao ensino compulsório nos países
mente, é necessário reformar os exames, para que permi- mais pobres, particularmente para as minorias.
tam comprovar a capacidade não só de acumular conheci- O setor estatal, em particular os seus programas de for-
mentos mas também de utilizá-los. mação técnica e profissional, reagiu com lentidão ao

A melhotia dos serviços educacionais é um processo advento de uma economia de mercado. Em conseqüência,
complexo. Em geral, implica descentralização, para que a muitos diplomados agora integram a fila dos desemprega-
educação seja mais sensível às necessidades locais; diversi- dos. No lado positivo, surgiram novas instituições (muitas
ficação da oferta, incluindo escolas particulares, para das quais privadas), especialmente no campo do ensino de
fomentar a concorrência e, conseqüentemente, a eficiên- ciências sociais e administração de empresas, devido em
cia; e diversificação da prática educacional, para promover parte à crescente rentabilidade dessas disciplinas. Na sua
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maioria, os países da ECO e os NEI reformularam os seus necessariamente os indicadores de saúde, mas a reforma
currículos, principalmente os de história e ciências sociais. lenta ou a ausência de reforma pouco faz para impedir
Também houve descentralização: na Rússia, por exemplo, uma deterioração a longo prazo. Em muitos des NEI, a
a proporção do currículo primário e secundário determi- tendência ao aumento da mortalidade acelerou-se a partir
nada no nível central foi reduzida de 100% para 80%; e da transição, principalmente entre o sexo masculino. De
as escolas podem agora escolher seus livros didáticos, todas as variações, a mais impressionante foi a queda da
embora, face às carências existentes, os professores tenham esperança de vida dos homens da Rússia (Quadro 8.1).
dificuldade em acompanhar os novos currículos. Em contraste, a mortalidade infantil e a esperança de vida

Embora o conteúdo do ensino tenha mudado, a melhoraram nos países com reformas avançadas (Tabela
maneira de ensinar ainda é a mesma. Velhos métodos ainda 1.1). Na Polônia, entre 1989 e 1995, a mortalidade infan-
persistem em toda a região, e certamente tardarão a mudar. til baixou de 19,1 para 13,4 por 1.000 nascidos vivos, e a
O desafio é intimidante. Mas nenhum sistema educacional esperança de vida aumentou em um ano para o sexo mas-
estaria em condições de promover a escolha, a autonomia e culino e em seis meses para o feminino. Nos outros gru-
a responsabilidade no contexto geral da sociedade, sem pri- pos de reformadores, o quadro é mais ambíguo. O
meiro assumir exatamente essas características. número de crianças com baixo peso ao nascer aumentou
A melhoria da saúde acentuadamente na Bulgária, na Romênia e na República

Eslovaca, devido a uma combinação de dieta inadequada,
Em todos os países, os serviços de saúde consomem signi- estresse, tabagismo e consumo excessivo de álcool durante
ficativa proporção dos recursos e, em toda parte, o debate a gravidez - fatores de risco que aumentaram durante a
sobre o acesso a serviços de qualidade e sobre o seu custo transição. Na ex-República Iugoslava da Macedônia, a
desperta fortes emoções. O objetivo fundamental da polí- queda dos níveis de imunização básica em 1991 resultou
tica nesse setor é melhorar a saúde dos cidadãos, num con- em impressionante aumento da incidência de sarampo em
texto de restrições orçamentárias. Dessa dupla obrigação 1992 e 1993.
decorrem vários objetivos subsidiários: acesso eqüitativo Entre 1990 e 1995, a mortalidade materna reduziu-se
aos serviços de saúde; uma combinação de ações consideravelmente na ECO, mas agravou-se ligetramente
(incluindo medidas preventivas e educação sanitária) em nos NEI, cujos índices de mortalidade são agora quatro
número suficiente e com a qualidade necessária para obter vezes superiores aos da média da Europa. Entre 1988 e
o melhoramento máximo da saúde (eficiência externa); a 1991, ocorreu uma enorme deterioração nas repúblicas da
administração mais eficiente possível de instituições médi- Ásia Central. Em parte, esse agravamento talvez se deva
cas (eficiência interna); e financiamento eficiente e eqüita- simplesmente à melhoria da coleta de dados (ver o Quadro
tivo das ações no setor da saúde. 4.1). Todavia, incluem-se entre as causas principais a falta

de métodos anticoncepcionais, os altos índices di aborto,
Condições iniciais e progresso alcançado a dererioração das condições socioeconômicas, a inadequa-
Muitos NEI e países da ECO têm problemas de saúde ção dos serviços de saúde e o uso indiscriminado de pesti-
derivados do próprio processo de transição que se somaram cidas e fertilizantes químicos na agricultura. Den[re estes,
a um problema de mais longa data. Em meados dos anos o aborto é um problema particularmente grave e o aborto
60, a esperança de vida nos países da ECO era inferior em ilegal é um problema ainda maior. Os remédios mais
apenas um ou dois anos à das economias industriais de óbvios incluem a melhoria da educação, especialmente das
mercado, e a diferença parecia estar diminuindo. Mas, a meninas e jovens, maior ênfase às medidas preventivas -
partir de então, essa diferença começou a aumentar, parti- como contracepção, detecção de câncer cervical e da mama
cularmente entre as pessoas de meia idade, à medida que os e modernização das práticas obstétricas -, estilos de vida

resultados das ações de saúde ficavam cada vez mais para mais saudáveis e promoção da amamentação natural.
trás em comparação com o progresso em outras regiões. Na Na China, a história tem sido, em geral, muito dife-
Hungria, no fim dos anos 80, a população masculina na rente, embora estejam começando a surgir certos parale-

faixa de 15-59 anos corria maior risco de morte do que a los. A saúde do povo chinês no fim dos anos 70 era muito

do Zimbábue, e o risco de morte na Tchecoslováquia era boa para um país do seu nível de renda. Esta situação,
maior do que no Vietnã. Em meados da década de 80, os embora reflita em parte o resultado de políticas de saúde
índices de mortalidade por cardiopatias entre a população adequadas, fora devida em grande parte ao aumento da

masculina de 45-54 anos na Tchecoslováquia eram duas renda e suas implicações em termos de dieta, educação,
vezes maiores do que na Áustria; 30 anos antes, esses índi- acesso a água limpa e saneamento, etc. Contudo, análises
ces eram praticamente iguais. recentes indicam que esse avanço, pelo menos quando

Que ocorreu com a saúde durante a transição? Pode- indicado pelos índices de mortalidade de menores de
mos tirar duas conclusões: a reforma rápida não prejudica cinco anos, perdeu impulso a partir do início da década
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Quadro 8.1 A transição tem efeitos mortais?

Durante a transição, aumentou o número de mortes na indicam que as regiões pobres e as que sofrem o maior
Rússia. Entre 1990 e 1994, a esperança de vida redu- choque socioeconômico estão começando a acusar ele-
ziu-se de 64 para 58 anos entre os homens (ver a figura) vação dos índices de mortalidade. Esses resultados são
e de 74 para 71 anos entre as mulheres. A julgar por compatíveis com os dos estudos sobre eqüidade e saúde
indícios preliminares, é possível que esse declínio agora realizados no Reino Unido nos últimos 30 anos.
se tenha estabilizado: em 1995, a esperança de vida do Dois fatores podem ter contribuído para essa situa-
sexo masculino não se alterou e a do sexo feminino ção. O primeiro é o consumo de álcool e drogas ilíci-
chegou a aumentar em um ano. O maior incremento tas. O consumo de álcool reduziu-se significativa-
de mortalidade (cerca de 50%) registrou-se entre mente durante a campanha de combate ao alcoolismo
homens na faixa de 25-54 anos; em relação aos homens sustentada pelo Presidente Mikhail Gorbachev no
mais idosos desse grupo, esse incremento deveu-se período 1985-88; mas um relaxamento da campanha
principalmente ao aumento das doenças cardiovascula- no fim dos anos 80 coincidiu com o aumento da mor-
res; em reiação aos mais jovens, principalmente a aci- talidade, inclusive a provocada por acidentes e intoxi-
dentes, suicídios, consumo de drogas e homicídios. A cação alcoólica e entre os que já sofriam de doenças
mortalidade dos adultos na Rússia é agora 10% mais cardiovasculares. O segundo fator, menos documen-
alta que a la Índia. Nos outros NEI europeus, registra- tado mas apoiado por extensa observação, é a redução
ram-se aumentos de mortalidade similares, embora da qualidade dos serviços médicos nos últimos cinco
menos for[es. Em contraste, a esperança de vida melho- anos, que aumentou a mortalidade entre as vítimas
rou nos reformadores avançados da ECO (Tabela 1.1). de lesões graves e de emergências cardiovasculares. A

É muito pouco provável que a deficiência dos dados transição pode ter agravado essas duas influências.
seja um fator de maior peso nessa explicação. Outra Não é difícil imaginar um nexo causal entre o declínio
explicação - a própria transição seria uma causa direta das condições de vida, o estresse e o consumo de
- está serido objeto de contínua investigação. Con- álcool. A deterioração da vigilância policial, principal-
tudo, um volume cada vez maior de outros dados vin- mente no que se refere à produção de bebidas e à
cula as diúiculdades econômicas ao declínio da saúde. segurança rodoviária, agrava ainda mais os riscos de
Resultados preliminares de um estudo na Hungria saúde.

Esperança de vida e taxas de mortalidade masculina por lesões e doenças
cardiovasculares na Rússia

Esperança de vida Taxas de mortalidade

Anos Óbitos por 100.000 habitantes

66 1.200

64 1.000

62 800 Oc,.ý ia

60 600

58 400 -

56 - 200 Lesões

0E o
1970 1975 1980 1985 1990 1995 1970 1975 1980 1985 1990 1995

Nota: 0 te,mo "lesões" inclui acidente, agressão, envenenamento e suicídio. Fonte: dados do Banco Mundial.
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de 80. De fato, no fim dos anos 80, a China se atrasara em cem os preços dos alimentos, favorecendo a alirientação
relação a países com níveis de renda semelhantes. Além não sadia, e a adoção de leis sobre publicidade dc álcool e
disso, a incidência de doenças não transmissíveis está do fumo e sobre informações nos rótulos dos al mentos.
aumentando rapidamente. O índice de mortalidade por Também são importantes os programas de inf,rmação
câncer pulmonar (70% dos homens chineses são fuman- pública sobre regimes alimentares (especificamente, os
tes) está aumentando em 4,5% ao ano, e o de óbitos cau- benefícios da redução do consumo de álcool e de gorduras
sados por hipertensão, em 8,7% ao ano. e do aumento do consumo de frutas e hortaliças, exercí-

Na China rural, as comunas costumavam reservar parte cio e os riscos do tabagismo e de outros hábitos nocivos.
da sua produção para financiar necessidades coletivas, A poluição e os riscos ocupacionais também sio gene-
entre as quais os serviços básicos de saúde, vacinação, con- ralizados na ECO e nos NEI. Em grande parte, a forte
trole da natalidade e saúde materna. O retrocesso sanitário poluição ambiental nesses países, principalmente a do ar,
do país em relação ao nível de renda coincidiu com refor- resulta da sua utilização maciça de hidrocarboneti)s como
mas agrárias que reduziram a capacidade das autoridades fonte de energia. No chamado "Triângulo Negr,", onde
locais de aplicar impostos aos agricultores. O financia- se juntam as fronteiras da Alemanha, República T checa e
mento por meio de impostos foi substituído rapidamente Polônia, aproximadamente 6,5 milhões de pessoas estão
por um sistema de recuperação de custos que criou proble- expostas a um ar extremamente poluído. A poluição
mas gerais de acesso. O índice de mortalidade materno- atmosférica talvez explique a diferença de cerca de 9%
infantil nas áreas rurais é superior em 50-100% à média entre as condições de saúde da República Tcheca e da
nacional. Os problemas são particularmente graves para os Áustria. A limpeza não será fácil nem barata. Por outro
pobres rurais (mais de uma de cada quatro pessoas enca- lado, a saúde é mais prejudicada pelo cigarro do que pela
minhadas a hospitais pelos médicos de aldeia nunca chega chaminé; o mais importante é o comportamento indivi-
a internar-se em razão do alto custo), e ainda mais para as dual. A vida em ambientes insalubres e os fatores de risco
povoações e aldeias mais pobres - por exemplo, entre a ligados ao comportamento afligem desproporcionalmente
quarta parte mais pobre da população, a mortalidade os pobres e os menos instruídos. Os mais pobres -- cujas
infantil é 3,5 vezes maior do que a da população urbana. opções são mínimas - é que vivem à sombra de chami-

nés que vomitam fumaça e em lugares frios e úmidos. Tal
Possíveis medidas como no caso de outras políticas sociais, para cobrir o
COMO MELHORAR A SAÚDE? A saúde individual é influen- déficit de saúde será preciso concentrar a atenção nos gru-
ciada por quatro grupos de fatores: renda; estilo de vida; pos em maior desvantagem, dotá-los de informação e
poluição ambiental e riscos ocupacionais; qualidade dos manter o seu acesso aos serviços de saúde.
serviços de saúde disponíveis. Os peritos concordam em No antigo regime da ECO e dos NEI, os serriços de
apontar a renda e o estilo de vida, por larga margem, como saúde enfatizavam o aspecto preventivo, especialmente os
os fatores mais importantes; assim, os resultados das ações programas de imunização. A manutenção e o aproveita-
de saúde se devem a causas que ultrapassam os limites mento desse excelente desempenho têm recebido escassa
desse setor. atenção. As atividades de prevenção, embora devam con-

A escolha de um estilo de vida é, sem dúvida, essencial centrar-se no controle de doenças transmissíveis, estão
para melhorar a saúde. O fator individual que mais con- sendo ameaçadas em alguns países por problemas de pro-
tribui para as diferenças de saúde entre a Europa Oriental dução, compra e distribuição de vacinas. A melhoria da
e a Ocidental são as doenças cardiovasculares e cerebrovas- educação e dos serviços materno-infantis de prevnção é
culares - ataques cardíacos e derrames -, cujos princi- um instrumento eficiente para a melhoria geral da saúde e
pais fatores de risco são o consumo excessivo de álcool, o o controle de gastos médicos desnecessários. Isso ião sig-
tabagismo, a obesidade, uma alimentação não sadia e a nifica que os serviços curativos - serviços básicos ce saúde
falta de exercício. Todos esses fatores prevalecem mais na e hospitais - devam ficar à margem. Embora eles exerçam
ECO e nos NEI do que nas economias industriais de mer- menor impacto sobre a esperança de vida do que as medi-
cado. E a prevalência do fator isolado mais importante, o das de saúde pública, não se deve avaliar o bem-estar
consumo de cigarros, é muito maior: no terceiro trimestre somente em termos de duração da vida, mas também em
de 1995, os lituanos gastaram 4% do PIB em álcool e termos de qualidade: uma operação no osso ilíaco ou a
tabaco, em comparação com um investimento de 2,1% do remoção de uma catarata pouco contribuem para aumen-
PIB em serviços de saúde. Tal como em outras regiões, as tar a esperança de vida, mas podem fazer uma grande dife-
medidas que os países em transição deveriam adotar para rença na forma em que uma pessoa desfruta a vida.
reduzir esses fatores de risco incluem a tributação desti- COMO MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVI(OS DE

nada a desencorajar o consumo de álcool, fumo e alimen- SAÚDE. Na ECO e nos NEI, os serviços curativos ainda
tos pouco saudáveis, a remoção dos subsídios que distor- retêm a maior parte das deficiências herdadas do planeja-
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mento centralizado. Nos NEI, a população pode tomar a comum das políticas de saúde em todo o mundo. Ainda
iniciativa de internar-se em hospitais, e muitos o fazem que a melhor maneira de melhorar a saúde consista em
por longos períodos e por razões não clínicas (21% da melhorar os estilos de vida, adotar medidas preventivas e
população russa estiveram hospitalizados por algum fornecer atendimento básico, a profissão médica tende a
tempo em 1993, contra 16% nos países industriais de interessar-se mais pelo setor hospitalar e pelas técnicas mais
mercado e cerca de 10% nos países de renda média). recentes. O lobby médico está bem posicionado para orien-
Existe nos hospitais um número excessivo de médicos mal tar as políticas na ECO e nos NEI porque, em contraste
remunerados e, não raro, mal preparados. A rigidez dos com a maioria das economias de mercado, os ministros da
sistemas orçamentários não incentiva os administradores saúde e muitos parlamentares nesses países são médicos.
nem lhes dá liberdade para uma eficiente utilização dos Em conseqüência, o ministério da saúde pode transformar-
recursos. Por exemplo, o financiamento dos hospitais está se facilmente em ministério das profissões de saúde. Nesse
relacionado com os insumos, como o número de leitos, e aspecto, como em todos os demais, as autoridades correm
não com o tratamento oferecido ou - ainda melhor - o risco de relegar a segundo plano as políticas de reforma.
com os resultados das ações de saúde; assim, os adminis- FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. Como

tradores de hospitais são estimulados a manter grande podem os países em transição financiar os seus serviços de
número de leitos, de preferência vazios. Os programas de saúde? As economias de mercado têm quatro opções. O
saúde pública são mal estruturados e não existem métodos pagamento direto, a principal forma de custeio dos servi-
modernos de controle de qualidade. Os usuários têm pou- ços de saúde até o século atual, continua a predominar nos
cas opções e o sentido de responsabilidade é mínimo. O países mais pobres, carentes tanto de receita fiscal para o
cidadão ainda é considerado como beneficiário passivo financiamento público como de capacidade institucional
dos serviços estatais de saúde, e não como participante para a instituição de seguros. O seguro privado, oferecido
ativo das iniciativas para melhorar o seu estilo de vida. por empresas com finalidade de lucro, é importante em

Para resolver esses problemas, será preciso alterar a muitos países em desenvolvimento, mas, entre os países
quantidade, a variedade e a qualidade dos serviços de industrializados, só é importante nos Estados Unidos. O
saúde. Quatido a renda nacional diminui - como ocor- seguro social é a fonte principal de financiamento do setor
reu nas fases iniciais da reforma em todos os países da da saúde em muitos países, entre os quais a Alemanha, a
ECO e nos NEI -, a contração do setor da saúde é quase Argentina, o Chile, a República da Coréia e o Uruguai, ao
inevitável; por conseguinte, é ainda mais importante ajus- passo que o financiamento pela receita tributária é a fonte
tar a composição dos gastos, destinando menos recursos principal em outros, como a Dinamarca, a Noruega, o
ao tratamento especializado e mais aos serviços básicos e Reino Unido, a Suécia e muitos países da América Latina,
ao atendimento ambulatorial, bem como aos serviços de do Oriente Médio e do Norte da África. A dependência de
saúde pública, ocupacional e ambiental, o que exigirá o fundos públicos não é acidental. Os avanços técnicos tor-
fechamento de instalações desnecessárias ou a sua conver- naram grande parte do atendimento médico muito dis-
são para outros usos. A Hungria, por exemplo, pretende pendiosa para ser paga do próprio bolso pela maioria das
eliminar 20.000 leitos hospiralares em 1995 e 1996. Tam- pessoas; isto implica a necessidade de uma forma de
bém é necessário que os países se empenhem em melhorar seguro. Um sistema de seguros inteiramente privado pode,
a qualidade dos serviços, inclusive mediante a adoção de porém, resultar em falhas de cobertura (devido a riscos
técnicas de atualização e modernização. A auto-regula- não seguráveis) e explosão de custos. Os Estados Unidos
mentação da profissão médica - importante componente exemplificam os dois problemas: mesmo com um nível
da sociedade civil - pode aumentar a qualidade. Outro elevado de despesa pública no setor da saúde, aproximada-
fator que pode ajudar nesse sentido é a intensificação da mente 17% dos cidadãos americanos de idade inferior à de
concorrência entre as fontes de serviços e, em particular, as aposentadoria não estavam segurados em 1994; mas a des-
entidades privadas sem finalidade de lucro, em muitos pesa médica total daquele ano absorveu 14% do PIB, pro-
casos estabelecidas por organizações não-governamentais. porção que é muito mais alta do que a de qualquer país

À medida que a economia volta a crescer, as autorida- comparável (no Reino Unido, a proporção é de 7%). Para
des têm de preparar uma estratégia que permita o cresci- conter os custos e promover o acesso, as economias indus-
mento cont rolado do setor da saúde, tanto para evitar uma triais de mercado têm financiado cada vez mais os serviços
explosão des gastos em saúde como para facilitar medidas de saúde por meio de impostos, do seguro social ou de
que ajustem a combinação geral de atividades médicas aos uma combinação das duas coisas.
serviços preventivos e básicos. Vários países já estão Muitas economias em transição, como a Croácia, a
sofrendo pressões no sentido de aumentar drasticamente as Eslovênia, a Estônia, a Letônia, a Hungria, a ex-República
despesas médicas, principalmente os gastos com trata- Iugoslava da Macedônia, a Quirguízia, a República Eslo-
mento altamente tecnológico. Trata-se de um problema vaca, a República Tcheca e a Rússia, já abandonaram os
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impostos em favor do seguro social para financiar os servi- público e privado. O setor privado só prestará serviços de
ços de saúde, e muitas outras cogitam de fazer o mesmo. saúde motivado pelo lucro, o que suscita a questão de
Essa transição criou problemas, em boa parte porque os saber até que ponto o financiamento público deveria ser-
mesmos requisitos prévios para o seguro social sustentável vir de fonte do lucro privado.
citados no Capítulo 4 também se aplicam quando este é As futuras reformas dos sistemas de pagameito por
usado para custear serviços de saúde. Em primeiro lugar, prestação de serviços devem incluir três componentes cen-
as contribuições dos trabalhadores para subsidiar a popu- trais. Primeiro, é necessário desenvolver novos sistemas de
lação inativa, incluindo os pensionistas (que fazem consi- pagamento que incentivem a eficiência na prestação de ser-
derável uso dos serviços de saúde), resultam em déficits viços - por exemplo, baseando os reembolsos, tanto
estruturais. Em segundo lugar, a forte dependência dos quanto possível, nos resultados das ações de saúde, e não no
encargos sociais aumentou os custos da mão-de-obra e for- volume dos diagnósticos ou do tratamento administrado.
taleceu os incentivos ao trabalho no setor informal (como Segundo, há necessidade de uma estrutura para fis,,alizar a
ocorre na Hungria, por exemplo, como está descrito no qualidade e o acesso e para exercer rígido controle dos gas-
Quadro 4.4). Em terceiro lugar, alguns governos perde- tos. Terceiro, as autoridades devem estudar mecani,mos de
ram o controle dos gastos porque as contribuições e des- financiamento que estimulem a concorrência entre os pres-
pesas são determinadas separadamente por um fundo de tadores de serviços tanto públicos como privados.
seguro de saúde semi-autônomo. A China enfrenta difíceis problemas de financiamento

Paralelamente à questão do aumento dos recursos, dos serviços de saúde nas áreas urbanas e rurais. Tal como
existe um outro problema: como pagar médicos, hospitais no caso das transferências de renda, o custeio desses servi-
e outras fontes de prestação de serviços? São várias as abor- ços provém basicamente das empresas; uma delas, a Side-
dagens adotadas, nenhuma delas perfeita. O pagamento rúrgica Anshan, com 400.000 empregados, dispõe não
de honorários por serviços prestados fomenta o excesso de apenas de hospital próprio, como também de sua própria
oferta: o médico é incentivado a receitar mais tratamento Escola de Medicina. Isso vincula os trabalhadores às
e, se a companhia de seguros paga a maior parte dos cus- empresas. Nas áreas rurais, como já comentamos, o
tos, o paciente não tem por que recusá-lo. A resultante grande problema é financiar os serviços de saúde de tal
expansão de custos é um problema em quase todos os paí- maneira que se facilite o acesso ao atendimento médico.
ses onde o pagamento de honorários por serviços presta- No Vietnã, o financiamento do setor da saúde também
dos representa uma parcela significativa do financiamento enfrenta graves problemas. As despesas familiares com
do setor da saúde. Contudo, um sistema de honorários saúde são altas, mas não existe um sistema que atenda aos
cuidadosamente planejado e regulamentado, juntamente mais pobres. Sem uma função governamental claramente
com um teto orçamentário global para as despesas médi- definida, o setor privado carece na prática de um sistema
cas, pode ajudar a melhorar a eficiência, com simultânea normativo. Os efeitos negativos dessa situação inc uem a
contenção de custos. Exatamente por essa razão, muitos qualidade irregular dos serviços de saúde e a disponibili-
países (como o Canadá) adotaram tetos de despesa anual. dade de produtos farmacêuticos sem receita. Por ambas as
Um sistema alternativo é o da capitação, segundo o qual razões, houve uma explosão dos gastos com produtos far-
paga-se às fontes de serviços um montante anual fixo por macêuticos privados.
paciente. Trata-se de um método excelente para conter os
custos, mas nem tanto para manter a qualidade dos servi- Como compatibilizar o custeio e a prestação de
ços: os médicos são incentivados a aceitar o maior número serviços de saúde

possível de pacientes sadios e a atender ao menor número A experiência de vários países permite extrair algumas
possível. Os sistemas de atendimento primário de certos lições sobre o que as economias em transição devem fazer
países (o caso da Romênia) pagam aos médicos por meio para evitar que os meios empregados para custear os servi-
de uma combinação de capitação e honorários por servi- ços de saúde entrem em conflito com os meios para a sua
ços prestados, o que estimula a contenção de custos da prestação. Em primeiro lugar, tanto o acesso como a con-
maioria dos serviços mas favorece algumas atividades. tenção de custos melhoram quando se recorre mais ao

O pagamento de serviços médicos desencadeou uma financiamento público, e menos ao privado. Em segundo
série de problemas na ECO e nos NEI, um dos quais é o lugar, os serviços de saúde podem ser prestados por agen-
descontrole das despesas. Em 1992, a República Tcheca tes privados em busca de lucro, por agentes privados sem
introduziu o pagamento de honorários por serviços pres- objetivo de lucro (muitas vezes, ONG), pelo setor público
tados sem implantar a estrutura necessária para impor ou por uma combinação das três formas. Terceiro, não é
limites às despesas médicas, o que resultou numa explosão possível combinar indiscriminadamente diferentes abor-
de gastos totalmente previsível. A maioria dos países ainda dagens de financiamento e diferentes tipos de prestação de
não encontrou o equilíbrio adequado entre os setores serviços. Uma combinação compatível seria financiar por
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meio de impostos os serviços prestados pelo Estado, com deve ser reorientada dos serviços especializados para os
freqüência de maneira descentralizada. Outra modalidade cuidados preventivos e para o incentivo de estilos de vida
é o custeio principalmente público, acrescido da prestação mais saudáveis. Outra prioridade, particularmente nas
de serviços privados mediante o pagamento de honorários áreas rurais da China e do Vietnã, é assegurar o acesso uni-
e completado por uma regulamentação que contenha os versal aos serviços básicos de saúde. A melhoria da aloca-
gastos. Este último elemento é essencial. ção dos insumos disponíveis também será essencial para
A agenda melhorar a qualidade da educação, embora a necessidade

de preparar um sistema de oferta baseado na demanda
Tal como o aparelho montado para amparar a produção seja, neste caso, ainda maior do que no setor da saúde. Os
econômica geral, os sistemas de saúde e educação nas eco- ingredientes para uma população sadia são praticamente
nomias de planejamento centralizado eram eficientes do os mesmos em qualquer sistema econômico, mas o con-
ponto de vista quantitativo, mas altamente ineficientes e ceito de boa educação muda radicalmente com a transição
insensíveis em relação às necessidades da população. Para do planejamento para o mercado. É preciso que os refor-
assegurar que todos os cidadãos contribuam para o cresci- madores se concentrem no desenvolvimento de um sis-
mento a longo prazo e o aproveitem, será preciso corrigir tema de educação que seja mais sensível à demanda e
essas deficiências. No setor da saúde, a prioridade das ensine a população a pensar com independência e a adap-
autoridades é melhorar a alocação de recursos: a despesa tar-se às circunstâncias do mercado.



A Transição e a
Econonúa Mundial

mercado mundial em que estão reingressando as com plenos direitos, no quadro de membros da OMC e

economias em transição acha-se num processo de em acordos comerciais regionais relevantes; e as correntes
crescente integração. Nos últimos 15 anos, o cres- de capital externo para países em transição e o seu impacto

cimento do comércio mundial superou a produção global, sobre outros países em desenvolvimento. A bem-sucedida
mas os fluxos de investimento externo direto (IED) para os integração das economias em transição traz benefícios para
países em desenvolvimento sextuplicaram em apenas 10 a economia mundial - principalmente por abrir as portas
anos. Ao mesmo tempo, a fim de facilitar uma integração a quase um terço da população e um quarto da área terres-
mais rápida e solucionar controvérsias, criou-se um con- tre. Periodicamente, porém, manifesta-se a preocupação

junto de normas globais e instituições, cuja manifestação de que, com a integração, os ganhos dos países em transi-
mais proeminente é a nova Organização Mundial de ção redundem diretamente em perdas para os outros. Esses
Comércio (OMC), com 110 países membros. Os países temores são compreensíveis. Claro está que, assim como
em desenvolvimento, muitos dos quais acabam de efetivar oferece oportunidades para ambos os lados, a integração
com grande êxito suas próprias transições, ainda que encerra riscos. Até agora, porém, não se observarim, de
menos completas, para políticas econômicas mais voltadas modo geral, os mais propalados efeitos colaterais globais
para o setor externo, desempenham papel cada vez mais da transição. Com o avanço desse processo, muito, países
ativo nessa economia globalizada. As exportações e impor- certamente enfrentam os custos do ajusre. Cont do, os
tações representam agora 43% do PIB dos países em desen- dados sugerem que os custos serão muito mais do que
volvimento, contra 33% há dez anos. As economias em compensados pelos benefícios, para todos os países, da par-
transição, após anos de isolamento, poderão beneficiar-se ticipação num mercado global maior e mais competitivo.
ainda mais com a integração internacional do que esses 0 reordenamento dos fluxos de comércio
reformadores. Como descrevemos no Capitulo 2, os bene-
fícios econômicos do ingresso no mercado mundial são os O potencial de crescimento comercial dos países em
benefícios da liberalização do mercado interno - mas em transição ...
maior escala. Capital, bens e idéias cruzam fronteiras em Em 1978, a China ocupava o 32° lugar entre os países
resposta à oferta e à demanda - e não por ordem de um exportadores; em 1994, já ocupava a décima posição.
planejador central -, acelerando o crescimento da produ- Hoje, os países da ECO e os NEI também procuram com-
tividade, dos volumes de comércio e da renda nacional. Ao prar e vender nos mercados internacionais. Qual será,
mesmo tempo, a integração ajuda a firmar os países no porém, o volume do seu comércio - e com quem irão
caminho de um comércio mais aberto, ao passo que a par- negociar? Diversas estimativas e projeções baseadas em
ticipação em instituições internacionais incentiva o forta- modelos econômicos - e em estatísticas oficiais reconhe-
lecimento institucional interno. cidamente imperfeitas - indicam em linhas gerais as

Nos Capítulos 2 e 3, analisamos, respectivamente, a mudanças que provavelmente ocorrerão no comércio
importância interna da abertura do comércio e do investi- internacional, uma vez que o comércio exterior dos países
mento estrangeiro. O presente capítulo examina as inte- em transição comece a se ajustar aos padrões das econo-
rações das economias em transição com o resto do mundo: mias de mercado.
o fluxo e refluxo do comércio desses países e suas conse- Esses cálculos parecem indicar que existe nos paises da
qüências para o comércio mundial; o seu rápido ingresso, ECO um grande potencial inexplorado de comércio com
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as economias de mercado consolidadas, não só dos seus diversos acordos de "livre comércio", mas estes eram livres
vizinhos da Europa Ocidental, mas também dos países apenas no nome, porque a maioria desses países manteve
industrializados mais distantes. Em meados da década de o controle da exportação de produtos essenciais. O estabe-
80, apenas um quarto desse potencial, em média, estava lecimento de um sólido sistema de pagamentos e conver-
sendo aproveitado pelos países da ECO. Desde então, a sibilidade de moedas entre os NEI é vital para que man-
substituição dos antigos mercados do CAEM pelos da tenham um comércio baseado no mercado. Não basta
OCDE permitiu superar essa deficiência, produzindo-se eliminar as barreiras comerciais entre os NEI, principal-
um padrão de comércio mais em sintonia com as forças do mente porque, como já vimos, dentro de padrões determi-
mercado. Por exemplo, tomando por base o nível de renda nados pelo mercado grande parte do comércio ocorreria
de 1985, a Hungria deveria ter enviado 43% das suas com países não pertencentes a esse grupo. Serão contra-
exportações para a União Européia (UE), mas a proporção producentes os acordos que criarem barreiras à reorienta-
real foi de 14%. Já em 1994, a proporção destinada aos ção do intercâmbio e reintroduzirem o substancial desvio
países da UE foi de 49%. Como observamos no Capítulo do comércio que ocorria dentro da União Soviética. Em
2, os países que mais avançaram na liberalização e na esta- vez disso, cumpre remover barreiras comerciais com crité-
bilização foram os que mais reorientaram seu comércio rio não discriminatório, a fim de aprofundar a integração
para modalidades próprias das economias de mercado. dos NEI no sistema mundial de comércio.

Embora a própria União Soviética fosse uma economia
muito fechada, em cada república os planejadores soviéti- ... e suas conseqüências para outros países
cos promoviam mais a especialização do que a diversifica- As economias em transição oferecem grandes oportunida-
ção. Isso resaltava num comércio muito limitado com o des ao mundo. Os produtores podem contemplar novos
resto do mu!ido e em volumes de comércio muito grandes mercados e os consumidores podem beneficiar-se com
entre as repiblicas. Em 1989, por exemplo, mais de 90% novos produtos. O aumento da eficiência e da mobiliza-
do comércio da Bielo-Rússia realizou-se com outras repú- ção de recursos nas economias em transição expandirá a
blicas soviéticas; essa proporção teria sido de 32% se todas oferta global de bens e serviços. O esperado crescimento
elas fossem economias de mercado. Cerca de 70% das do comércio dentro dos mesmos ramos industriais e entre
exportações da Rússia destinavam-se a outras repúblicas ramos industriais diferentes, em virtude da integração -
soviéticas, e n comparação com um nível previsto de ape- já evidente nos países da ECO - também melhorará o
nas 16%. De modo geral, o comércio entre as ex-repúbli- bem-estar mundial, aumentando a variedade de produtos
cas soviéticas em 1989 representou mais de quatro quin- e incentivando os ganhos obtidos com a racionalização de
tos do seu comércio total. Esse padrão provavelmente será indústrias sujeitas a economias de escala. As importações e
revertido quando o comércio passar a ser definido pelas exportações da China duplicaram nos últimos cinco anos,
forças do mercado. A julgar pelas mesmas estimativas, se ao passo que, no mesmo período, as importações da ECO
os NEI fossem economias de mercado, destinariam nada procedentes de países da OCDE cresceram 216%, face a
menos de três quartos das suas exportações a parceiros de um incremento de 159% no volume das exportações a eles
outras áreas, principalmente da Europa Ocidental. Em destinadas. As economias de mercado, em particular as
1994, os países bálticos haviam registrado substancial pro- economias industriais consolidadas, têm muito interesse
gresso na reorientação do seu comércio para economias de em fomentar o crescimento nesses novos mercados, man-
mercado, mas a maioria dos demais NEI progrediu muito tendo abertas as suas portas. Mas a reintegração inevitavel-
pouco nesse sentido. Como indicamos no Capítulo 2, a mente implicará certos custos de ajuste. Alguns países em
marcha lema da liberalização e a manutenção de conside- desenvolvimento enfrentarão uma concorrência mais
rável controle sobre as exportações, a fim de manter os intensa, particularmente em relação a produtos com uso
bens dentro do país, retardaram a reorientação do comér- intensivo de mão-de-obra, ao passo que a vantagem com-
cio em mui:os dos NEI. Posto que algumas economias em parativa dos países industrializados se afastará ainda mais
transição nio têm a infra-estrutura institucional e física dessas indústrias. Mas, onde foi possível estimá-los, esses
nem os conhecimentos técnicos necessários para o novo custos parecem ser modestos. As economias em transição
sistema, o lesen,olvimento do seu potencial de comércio não saciarão o apetite mundial por variedade, mas só esti-
representa ima tarefa titânica; assim ocorre especialmente mularão os produtores a imaginar e oferecer um número
nas repúblias da Ásia Central, cujas vias de transportes e muito maior de bens e serviços, em benefício de um
comunicaçý,es, em sua maior parte, passam pela Rússia. número muito maior de pessoas.

Desde a desintegração da União Soviética, fizeram-se Deve algum país temer os efeitos da integração comer-
várias tentativas, geralmente mal-sucedidas, de restaurar o cial das economias em transição com a UE? Como indica-
comércio entre os NEI e reduzir os custos do ajuste por mos acima, os países da UE já são os principais parceiros
meio de acordos regionais de comércio. Formalizaram-se comerciais dos países da ECO, e o comércio entre as duas
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regiões aumentou mais do dobro desde 1989. Os países da gráfica que porventura teriam tido antes, em relaç,io à UE.
ECO acabaram sendo mercados de exportação excepcio- O fato é, porém, que a participação dos países não expor-
nalmente bons para a UE, e os Acordos Europeus (exami- tadores de petróleo do Mediterrâneo no mercado da UE
nados mais adiante) entre a UE e os países da ECO possi- tem permanecido estável. Naturalmente, as possibilidades
bilitam acesso da maioria das indústrias destes países aos relativas - vantagens comparativas demonstrada, - dos
mercados da UE. Todavia, ainda existem algumas restri- países do Mediterrâneo e da ECO no comércio mundial
ções à importação de produtos estratégicos, a agricultura são muito diferentes. De fato, praticamente não há super-
continua protegida e a ameaça de proteção contingente posição entre as estruturas de exportação das duas regiões.
(medidas de salvaguarda e antidumping) limita o efeito As restrições impostas desde longa data às exportações
prático das medidas de liberalização das exportações de aço para os mercados de produtos agrícolas da UE é um pro-
e produtos químicos. Não obstante, os Acordos Europeus blema muito mais importante para alguns países do Medi-
ajudam a colocar os países da ECO firmemente no rumo terrâneo impossibilitados de explorar todo o seu potencial
de políticas de comércio mais abertas, assim reforçando a de exportação agrícola. Os países africanos signatírios da
credibilidade das reformas nesse setor. O comércio que Convenção de Lomé também continuam a gozar de acesso
está surgindo entre as duas regiões se caracteriza pela cres- preferencial aos mercados da UE. Para a maioria, é relati-
cente importância do comércio entre os mesmos ramos vamente rara uma concorrência frontal com os países da
industriais e das atividades de processamento e montagem ECO, o que se deve também ao fato de que as vantagens
por firmas da ECO. Os Acordos Europeus incentivam as comparativas dos dois grupos de países geralmente não
empresas da UE a contratar os serviços de outras empresas, correspondem aos mesmos bens ou indústrias. Também
reservando-se o fornecimento de projetos e materiais, o na agricultura, a concorrência entre esses países e a ECO
controle da qualidade e a comercialização. Essa forma de só abrange alguns produtos. Para compensar qualquer
comércio ajuda as firmas da UE a aproveitar mão-de-obra efeito adverso sobre as exportações, existe o fato de que os
relativamente especializada e barata e oferece aos países da próprios países da ECO em rápido crescimento também
ECO a possibilidade de reduzir os custos e riscos do desen- constituem outro mercado potencial para as exportações
volvimento de novos mercados de exportação. dos países do Mediterrâneo e da África.

Na UE, tem havido certa preocupação com a possibili- Os países da ECO entram no cenário internacional
dade de que uma abertura adicional do comércio de pro- com mão-de-obra relativamente especializada, embora
dutos estratégicos venha a impor pesados custos de ajuste seja necessário reorientar as políticas educacionais, como
aos seus produtores. A experiência sugere, porém, que a vimos no Capítulo 8. Já que o investimento estrangeiro
completa liberalização do comércio desses produtos exer- direto fornece não só capital e equipamento, mas também
ceria efeito apenas marginal sobre as importações, a pro- conhecimentos de administração e vínculos com uima rede
dução e o emprego na UE, porque os países da ECO são de comércio, é de esperar que, a longo prazo, os países da
fornecedores secundários. Não há dúvida de que a integra- ECO concorram com produtos que requerem especializa-
ção comercial a longo prazo com os NEI poderia envolver ção média ou alta, e não com produtos simples e que
fluxos comerciais consideravelmente maiores. Mas, requerem uso intensivo de mão-de-obra. Essa transforma-
mesmo neste caso, os novos fluxos consistiriam, em ção estrutural reduziria ainda mais a concorrência direta
grande parte, de maior fornecimento de energia - prin- dos países da ECO com países em desenvolvimento de
cipalmente petróleo e gás natural - dos NEI à Europa baixa renda.
Ocidental, em troca de um grande volume de bens com Dentre todos os países em transição, foi o retorno
alto conteúdo de capital e tecnologia (máquinas e equipa- triunfal da China aos mercados internacionais qae, até
mento) e de bens de consumo duráveis de alta qualidade. agora, exerceu maior impacto. Como seria de esperar,

Muitos países do Mediterrâneo e da África que gozam dada a imensa oferta de mão-de-obra não-especializada da
atualmente de preferências comerciais com países da UE China, a combinação das suas exportações inclui cada vez
também se preocupam com a perda desse tratamento em mais produtos que requerem uso intensivo de mão-de-
conseqüência da liberalização do comércio entre a UE e os obra. As exportações chinesas desses produtos cresceram
países da ECO. Desde a década de 70, os mercados da UE em média 23% ao ano na década de 80; enquanto em
concedem a diversos países do Mediterrâneo franquia 1975 representavam um terço das exportações totais, em
aduaneira para bens industriais e acesso preferencial para 1990 já chegavam a três quartos. As categorias de vestuá-
produtos básicos. Nenhuma dessas preferências será seria- rio, brinquedos, artigos esportivos e calçados representa-
mente abalada pelo fato dos países da ECO se tornarem ram 30% das exportações da China em 1994. Será que
parceiros comerciais da UE. A sua entrada em cena talvez esse rápido crescimento deslocou dos mercados mundiais
prive os exportadores do Mediterrâneo da vantagem geo- as exportações de produtos de outros países em desenvol-
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vimento? A resposta parece ser negativa, por duas razões. mão-de-obra. Assim, podem beneficiar-se diretamente da
Primeiro, e mais importante, o crescimento das exporta- expansão recíproca das suas exportações, mesmo que este-
ções chinesas apresenta-se mais como uma substituição jam exportando produtos similares.
das exportações de economias prestes a ingressar no grupo A integração nas instituições de comércio mundiais
de alta renda, do que das de países em desenvolvimento.
Em segundo lugar, há uma demanda mais do que sufi- Os países da OCDE adotaram importantes medidas para
ciente desse tipo de exportações. normalizar as relações de comércio com as economias em

O extraordinário crescimento das exportações chinesas transição. Eles outorgaram a essas economias a condição
com alto coeficiente de mão-de-obra foi mais do que com- de nação mais favorecida e eliminaram restrições quantita-
pensado pela queda das exportações dos "quatro tigres" da tivas que só se aplicavam aos "países de comércio estatal";
Ásia Oriental (Hong-Kong, Cingapura, República da alguns outorgaram preferências comerciais que posicio-
Coréia e Taiwan) de 55% em 1984 para 24% em 1994. nam as economias em transição lado a lado com países em
As exportações chinesas simplesmente substituíram as dos desenvolvimento que já gozam dessas preferências. Toda-
quatro tigres, o que resultou na queda da participação via, a normalização ainda não está completa. As econo-
combinada destes nas exportações de vestuário, brinque- mias em transição ainda se defrontam com certas restri-
dos e artigos esportivos para o mercado mundial ções quantitativas e com tratamento diferencial em

(enquanto as exportações de calçados continuam inaltera- medidas antidumping dos países da OCDE, e apenas algu-
das). Isso ocorreu com ajuda dos investimentos diretos dos mas estão formalmente protegidas pelas normas e procedi-
próprios tigres, cujas empresas, em muitos casos, simples- mentos da OMC. Seis países em transição - Eslovênia,
mente transferiram suas linha de produção para a China. Hungria, Polônia, República Eslovaca, República Tcheca
Por exemplo, na região do delta do Rio Pérola, em Guan- e Romênia - são membros da OMC.
dong, cerca de 25.000 fábricas, que empregam direta ou A condição de membro da OMC é importante para os
indiretamente 3-4 milhões de trabalhadores, trabalham países em transição, e praticamente todos eles solicitaram
com subcontratos para empresas de Hong-Kong. Entre- admissão. A OMC oferece uma base institucional firme
mentes, os tigres avançaram na escada do desenvolvi- tanto para a aplicação e observância de regras comerciais
mento, pass,indo a fabricar produtos com maior coefi- mutuamente acordadas em relação a bens e serviços como
ciente de capital e especialização. para a proteção de direitos de propriedade intelectual.

Sem a ernergência da China, teriam outros países em Cada membro da OMC compromete-se a estabelecer um
desenvolvimento capturado mercados maiores à medida teto para tarifas (consolidadas) de importação, e suas
que os tigres evoluíam, abandonando as manufaturas sim- exportações a países membros gozam de direitos corres-
ples? Talvez, até certo ponto. Pode-se argumentar, porém, pondentes. Normalmente, nenhum membro pode elevar
que os tigres deixaram esses mercados exatamente por tarifas para além desses limites sem pelo menos oferecer
causa da emergência da China. A abertura da China alte- compensação. A OMC exige que alguns procedimentos
rou a vantagem comparativa dos tigres no comércio mun- de comércio se atenham a padrões aceitáveis. Para um país
dial, e eles, em vez de resistir, aproveitaram a oportuni- que assume obrigações negociadas sob os auspícios da
dade, transferindo recursos da manufatura simples para OMC, o requisito de manutenção do acesso ao seu mer-
linhas de produção mais requintadas e valendo-se da sua cado ou de pagamento de compensação vale como efetivo
especialização para expandir a produção na China. fator de contenção de pressões internas em favor do

Existe uma segunda razão pela qual a emergência da aumento da proteção comercial.
China como potência exportadora de produtos com uso As economias em transição muito se beneficiarão dos
intensivo de mão-de-obra provavelmente não afetou direitos vinculados à condição de membro da OMC. A
outros países em desenvolvimento tanto quanto muitos sua participação consolidará o acesso a mercados interna-
temiam: a demanda mundial desses produtos procedentes cionais, proporcionando certa garantia contra a imposição
dos países em desenvolvimento triplicou na última década. arbitrária de barreiras por outros países. Contudo, as eco-

Além disso, os países em desenvolvimento constituem nomias em transição também se beneficiarão das corres-
mercados consideráveis uns para os outros. O volumoso pondentes obrigações assumidas. Um firme e decidido
comércio entre esses países, inclusive um grande volume compromisso de seguir as regras da OMC reforçará consi-
de transações entre indústrias do mesmo ramo, habilita-os deravelmente a viabilidade política da adoção e manuten-
a importar e exportar simultaneamente uma ampla varie- ção interna de regimes liberais de comércio exterior, face à
dade de bens manufaturados. Em 1994, os países em de- inevitável manifestação de fortes interesses setoriais.
senvolvimerito enviaram uns aos outros mais de um quarto Assim, as economias em transição devem considerar o
das suas exportações de produtos com alto coeficiente de seu ingresso na OMC como uma oportunidade adicional
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de reforma dos seus regimes de comércio, não apenas para Uma adesão rápida à União Européia muito c>ntribui-
satisfazer aos requisitos da OMC, como também para ria para sustentar e aprofundar as reformas nessý.s econo-
melhorar a eficiência econômica mediante a redução de mias em transição. Neste caso, que estariam esperando?
distorções nas políticas comerciais. A adoção de condições Um dos obstáculos é que os países da ECO e do Báltico
de acesso relativamente rigorosas - incluindo limites tari- carecem das estruturas administrativas e organiacionais
fários gerais - pode contribuir para reduzir os benefícios para implementar e aplicar as normas da União. Os maio-
advindos da especulação. Ao mesmo tempo, sem solapar a res obstáculos são, porém, o orçamento da União Euro-
pressão para que os candidatos adotem regimes liberais de péia, de cujo total 80% destinam-se a financiar os fundos
comércio, os membros da OMC devem empenhar-se ao estruturais que oferecem ajuda às regiões mais pobres da
máximo em acelerar o processo de admissão. Seria útil União, e a Política Agrícola Comum (PAC), que subsidia
prestar assistência técnica a algumas economias em transi- agricultores dos países membros. Sem uma reforma, a apli-
ção, para que possam apresentar o considerável volume de cação dessas políticas aos países da ECO teria custos muito
informações exigidas para admissão. elevados. Certos elementos da PAC foram reformados em

A integração na União Européia tem profundas impli- 1992, mas há necessidade de reformas adicionais. Assim, é
cações para as respectivas economias em transição. O pro- provável que a integração envolva um processo gradual que
cesso começou com os Acordos Europeus e entrou em fomente certos elementos da filiação à União Européia -
nova fase com a estratégia prévia à adesão. Os Acordos particularmente o livre comércio - mais rapidamente do
Europeus formalizados entre a União Européia e seis países que outros e, ao mesmo tempo, possivelmente estimule
da ECO (Bulgária, Hungria, Polônia, República Eslovaca, algumas reformas úteis na própria União. No que se refere
República Tcheca e Romênia; o acordo com a Eslovênia às economias em transição, quanto mais breves os trâmites
ainda não foi assinado) e com os países bálticos são os mais de adesão, tanto melhor.
completos e amplos entre todos os acordos de associação Os fluxos de capital e a transição
com a União. Tal como no caso dos acordos de associação
assinados com outros países, estes abrangem não apenas as Teria sido de esperar a participação de grandes montantes
relações de comércio entre a União, a ECO e os países bál- de capital privado e oficial no financiamento da dispen-
ticos, mas também a cooperação econômica, as práticas e diosa transformação econômica e política requerida nos
leis comerciais e o diálogo político em diferentes níveis. países em processo de transição. Ao começar a transição na
Ademais, encorajam esses países a liberalizar o comércio Europa, reinava a preocupação de que grandes fluxos de
recíproco por intermédio, por exemplo, da recém-criada capital para a ECO e os NEI pudessem resultar em
Associação de Livre Comércio da Europa Central. aumento dos juros, em prejuízo dos países em desinvolvi-

Passaram-se mais de quatro anos desde a assinatura dos mento. Contudo, excetuada a antiga Alemanha Oriental
primeiros Acordos Europeus, no começo de 1992. Na (ver o Quadro 1.1), a ECO e os NEI não absorve ·am um
Cúpula de Copenhague, em 1993, a União Européia volume significativo de capital externo - nem na forma
expressou pela primeira vez a clara decisão de dar acesso de fluxos de investimento privado, nem de assistência ofi-
aos países da ECO. O relatório oficial publicado em junho cial externa.
de 1995 faz parte da estratégia prévia à adesão. O docu-
mento identifica as principais medidas requeridas em cada A transição ocasionou significativo desvio de
setor do mercado interno, sugere uma seqüência legislativa fluxos de capitais privados...
aproximada e detalha as providências necessárias para uma No período 1990-95, os países da ECO e os NEI absorve-
efetiva implementação e aplicação. Em parte com esse fim, ram 15% do fluxo total de capitais para os países em de-
a União Européia tem prestado diversos tipos de assistên- senvolvimento e em transição (Figura 9.1). Para alguns
cia. As negociações de acesso de alguns países da ECO e países, uma vez contabilizados o serviço da dívida - a eva-
do Báltico deverão ter início logo após a conclusão da são de capitais, as entradas líquidas de recursos são muito
Conferência Intergovernamental da União Européia. menores e mesmo negativas. A fuga de capitais somente da
Contudo, não se deve dar por contado um acesso ime- Rússia foi estimada em cerca de US$ 50 bilhões no pe-
diato: as negociações relativas à mais recente ampliação da ríodo 1992-95, embora parte desse montante se refira a
União Européia (com a Áustria, a Finlândia e a Suécia) capital exportado de outros NEI através da Rússia.
encerraram-se em menos de dois anos, mas as negociações Os fluxos de capital privado para países em desenvolvi-
com a Espanha prolongaram-se por quase nove anos. Os mento cresceram extraordinariamente nos anos 90, devido
benefícios da adesão são evidentes: estabilidade política, a um surto de IED e de investimentos patrimoniais em
liberdade de comércio e de fluxos de capitais, acesso a fun- carteira. Contudo, no período 1990-95, a ECO e :s NEI
dos comuns e garantia de políticas razoavelmente favorá- só atraíram, em conjunto, 13% do fluxo total de capitais
veis ao mercado. privados para países em desenvolvimento e em transição.
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As economias em transição absorveram apenas anual dos fluxos líquidos de financiamento oficial para o

uma pequena parcela dos fluxos globais de desenvolvimento destinados à ECO e aos NEI - inclu-

capital. sive ajuda oficial ao desenvolvimento (doações e emprésti-
mos concessionais) e empréstimos oficiais não concessio-
nais - foi de US$ 8,8 bilhões. Isso, porém, não significa

Figura 9.1 Fluxos de capital para países em que se tenha desviado a assistência oficial destinada às

desenvo vimento e em transição por região regiões mais pobres do mundo (Figura 9.2). Por exemplo:
as doações a economias em transição acusaram aumento
extraordinário, subindo de US$ 641 milhões em 1990

Fluxos totais, 1990-95: US$ 1,64 trilhão para US$ 4,7 bilhões em 1995; mas, no mesmo período,

Oriente Médio e as doações à África Subsaariana também aumentaram. Por

Norte da África ECO e NEI outro lado, os antigos beneficiários da ajuda soviética saí-
África 9% - 15% ram prejudicados: esses países receberam cerca de US$ 4,5

Subsaariana bilhões da União Soviética em 1987 e US$ 554 milhões

Sul da China da Europa Oriental em 1985; mas agora esses fluxos pra-

Asia 13% ticamente se interromperam.
7% No todo, portanto, a transição não absorveu uma par-

cela maior dos fluxos de capital global. À medida que as
economias em transição se recuperem, a demanda de
investimento em infra-estrutura, reconstrução econômica
e desenvolvimento do setor privado aumentará. Quando

América Latina Outras economias melhorar sua capacidade creditícia, essas economias pode-
e Carioe do Leste da Ásia rão absorver uma parcela maior dos fluxos mundiais de260n 21% capital e intensificar a demanda total de capital, causando

Nota: Os dados de 1995 são preliminares. Fonte: Banco elevação das taxas de juros mundiais. Mas, a longo prazo,
Mundial 1996b. como comentamos no Capítulo 2, os países tendem a

financiar a maior parte do seu investimento com a pou-
pança interna, mais do que a estrangeira. Além disso,
qualquer impacto sobre as taxas de juros mundiais provo-

Em 1994, o IED para a ECO e os NEI não passou de US$ cado pelo aumento da demanda de capital estrangeiro nas
6,5 bilhões, o equivalente ao total recebido pela Malásia e economias em transição será pequeno em comparação
pela Tailândia. A distribuição desses limitados fluxos de com o impacto já exercido pelo déficit orçamentário con-
IED entre eles também tem sido altamente assimétrica. junto dos países da OCDE, que agora chega a US$ 700
Os países do grupo de Visegrado receberam nada menos bilhões por ano.
de três quartos do total, ao passo que muitos outros países
da região ainda não foram tocados pelo capital estrangeiro Como pode a assistência externa ajudar a transição?

(ver o Capítulo 3). Os fluxos de capital para a China Nos primeiros anos de reforma na ECO e nos NEI,
seguiram mais de perto a tendência observada entre os paí- grande proporção da assistência externa caracterizou-se
ses em desen volvimento, cabendo a fontes privadas a parte pelo apoio a balanços de pagamentos e a orçamentos,
do leão. O [ED na China foi de US$ 33,8 bilhões em assim como pelo alívio da dívida. Via de regra, o apoio ofi-
1994, menor apenas do que os fluxos para os Estados Uni- cial de instituições financeiras internacionais e de países
dos. Contudo, uma parcela substancial consistiu de fun- doadores tem sido muito maior, em relação à população
dos internos reciclados como investimento estrangeiro ou ao PIB, nos países que mais avançaram com as refor-

para aproveitar concessões fiscais. mas (Figura 9.3). Assim, no fim de 1993, os países do
grupo de Visegrado que aparecem no primeiro grupo da

... ou de as,istência externa? Figura 1.2 receberam mais da metade dos desembolsos das
Dado que os países da ECO e os NEI deixaram, de certa instituições financeiras internacionais para a região. Em
forma, de aproveitar o crescimento do investimento em 1994, os empréstimos oficiais deslocaram-se para os NEI,
novos mercidos, uma das metas essenciais da assistência que antes haviam recebido pouco financiamento,
oficial externa deve ser a de ajudá-los a formar um enquanto avançavam as respectivas reformas. Entre os
ambiente mais atraente para os fluxos privados, facilitando NEI, os países bálticos receberam maior assistência oficial
assim uma reestruturação com vistas à concorrência no em relação à população ou ao PIB, do que, por exemplo,
mercado internacional. No período 1990-95, a média a Bielo-Rússia.
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A assistência oficial às economias em transição não prejudicou a África.

Figura 9.2 Financiamento oficial para economias em desenvolvimento e em transição
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ECo e NEI China e Vietnã África Outras economias
Subsaariana em desenvolvimento

Nota: 0 financiamento oficial consiste de assistência oficial ao desenvolvimento (doações e empréstimos concessionais) e empréstimos
não-concessionais. Os dados de 1995 são preliminares. Fonte: Banco Mundial 1996b.

A assistência financeira externa tem sido adequada? Esta essas proporções, os desembolsos do Plano Marshall não
indagação polêmica poderia ser respondida de diferentes foram substancialmente maiores do que os fluxos oficiais
maneiras. Após a Segunda Guerra Mundial, a ajuda do para a ECO. Contudo, o Plano Marshall, além de ter um
Plano Marshall correspondeu, em média, a 2,5% da receita conteúdo maior de doação, foi muito mais generoso em
dos países beneficiários. Os desembolsos oficiais totais para relação à receita econômica do doador, tendo correspon-
as economias da ECO que em geral progrediram mais nas dido a 1,5% do PIB dos Estados Unidos.
suas reformas corresponderam, em média, a cerca de 2,7% A assistência financeira externa tem sido prestada no
do seu PIB combinado em 1991-93. A insuficiência das momento oportuno? Esta é outra questão acirradamente
informações sobre o PIB dessas economias pode levar a debatida. O financiamento externo apoiou diversos pro-
uma sobrevalorização desse coeficiente; mas, consideradas gramas de estabilização, gerando confiança (como no caso
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de assistência externa para ajudar alguns países a superar as
Os governos reformadores recebem mais deficiências fiscais da transição. Enquanto a proporção do
assistência externa. PIB correspondente à despesa governamental ainda passa

além de limites razoáveis em alguns países, outros gover-
nos em transição são pequenos em relação a suas funções

Figura 9.3 Fluxos oficiais líquidos de capital essenciais. Alguns governos foram forçados a reduzir a

per capita; por grupos de países proteção social e o investimento público a níveis provavel-
mente inferiores aos necessários para sustentar as refor-
mas. Alguns, com limitada capacidade de administração

Dólares tributária, acabam aplicando impostos abusivos para
cobrir suas despesas necessárias, a um alto custo para a efi-

40 ciência econômica (Capítulo 7). Entrementes, vários

35 governos estão em mora, solapando a base da contenção

orçamentária em outras esferas da economia (Capítulo 2).
30 -Esses problemas merecem grande atenção dos organismos

25 de assistência. Todavia, o apoio orçamentário deve estar
sempre condicionado a reformas normativas, notada-

20 mente nas áreas da política e administração fiscal, gestão

15 orçamentária, programas de erradicação da pobreza e de-
senvolvimento de recursos humanos.

10 Como descrevemos neste relatório, o ajuste a uma eco-
nomia de mercado supõe pronunciado retrocesso econô-
mico em certas regiões e custos sociais que podem ter

o repercussões políticas. Nessas áreas, a assistência pode ace-
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 lerar a recuperação mediante, por exemplo, o custeio de

indenizações por despedida e de demandas especiais que
Nota: Os dados são médias anuais do período 1990-95 (ECO) oneram governos locais em regiões necessitadas, assim
ou 1992-9ý (NEi); os dados de 1995 sao preliminares. Ver na
Figura 1.2 ê composição de cada grupo. Os países gravemente como possíveis custos ambien tais vinculados ao fecha-
afetados por tensões regionais foram excluídos. Fonte: Banco mento de fábricas. Talvez seja necessário - e conveniente
Mundial 1996b. - amortecer o impacto da transição sobre certas indús-

trias sobredimensionadas e concentradas numa região,
como o carvão na Ucrânia (ver o Quadro 3.2). Também
nestes casos, o apoio deve destinar-se especificamente a
cobrir as perdas temporárias, sem prejuízo da credibili-
dade das reformas a longo prazo e dos incentivos ao mer-

do fundo de estabilização da Polônia) ou reduzindo a cado de trabalho.
necessidade de financiamento monetário para cobrir Não há dúvida, porém, de que o desenvolvimento de
déficits orçainentários (Capítulo 2). Contudo, uma das instituições de apoio ao mercado é fundamental para a
principais coastatações do presente relatório é que a libe- transição. A Europa Ocidental do pós-guerra já acumulara
ralização, a e,tabilização e as reformas estruturais e institu- uma longa experiência com mercados, e as corresponden-
cionais mostram forte relação de complementaridade. tes instituições - direitos de propriedade, informação,
Muitas vezes, a pressão econômica sustenta os incentivos à sistemas jurídicos e tribunais, assim como os conhecimen-
reforma microeconômica, razão pela qual é preciso que os tos necessários para utilizá-las, aperfeiçoados por anos de
programas de assistência externa a economias em transição experiência - já estavam solidificadas, razão pela qual a
sejam desenvolvidos com cuidado - mantendo o delicado ajuda externa pôde promover imediatamente a reconstru-
equilíbrio entre a promoção da reforma e a redução da sua ção e a recuperação. Mesmo hoje, muitos países em desen-
urgência - e que assegurem reformas por meio da condi- volvimento contam com uma base institucional mais forte
cionalidade. De fato, empréstimos mal preparados ou pre- para uma economia de mercado do que a da maioria das
maturos podem gerar grandes dívidas externas que compli- economias em transição com nível de renda semelhante.
cam subseqüentes teformas - como mostra a experiência Assim, é necessário que o apoio externo incorpore um
com certas linhas de crédito concedidas por entidades de grande componente de assistência técnica e fortalecimento
financiamento de exportações. institucional em áreas que representem obstáculos à re-

Mesmo depois que a inflação tenha sido reduzida a forma. Em outras palavras, será preciso apoiar a criação de
níveis moderados, pode haver necessidade - limitada - instituições, como bancos centrais independentes e siste-
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mas de propriedade que permitam instaurar reformas mais ção de pessoal competente no país mediante ui na maior
eficazes e irreversíveis. A assistência bilateral, inclusive a participação local, entre outras iniciativas. Cumpre enfati-
prestada pela União Européia, abrange um grande com- zar muito mais a educação econômica geral, bent como o
ponente de assistência técnica. As instituições financeiras treinamento prático em especialidades de alta cetação no
internacionais também dão grande peso a esse tipo de for- mercado (Capítulo 8).
talecimento institucional, abrangendo diversas áreas, além Devido à importância que a entrada de novas empresas
da transferência de recursos financeiros. no mercado tem para o crescimento, a assistência também

O fortalecimento institucional requer tempo e envolve deve ser decididamente condicionada a reformas, que
por vezes a total restauração de profissões em áreas essen- reduzam as barreiras regulamentares e outros obstáculos,
ciais para o bom funcionamento da economia de mer- inclusive os que restringem a disponibilidade de locais
cado. Por exemplo, embora a privatização e a preparação comerciais. Em programas cuidadosamente elaborados, é
de novas leis tenham recebido considerável apoio, há possível combinar objetivos comerciais e educacionais; e
necessidade de mais verbas para formar juízes e outros alguns deles podem gerar rendimentos superions ao seu
profissionais do direito e para modernizar órgãos judiciais custo (Quadro 9.1). O assessoramento emprestrial e o
(Capítulo 5). A assistência técnica deve encorajar a forma- apoio financeiro ao setor privado devem provir principal-

Quadro 9.1 A formação empresarial é boa para os negócios, os instrutores e os estagiários

Têm sido irregulares os resultados dos programas des- cional, e cerca de 70% da produção da firma são agora
tinados a proporcionar conhecimentos relacionados exportados para o mercado britânico. Uma conferência
com o mercado e ensinar técnicas de gestão empresarial sobre planejamento empresarial para indústrias têxteis
nos países em transição. Dois programas, porém, mos- da Rússia organizada pela Sra. Smirnova levou à criação
tram que é possível superar os obstáculos e obter um de várias associações empresariais; além disso, traba-
efeito valioso. lhando com outros colegas do programa, ela tem asses-

No começo de 1982, o Instituto de Desenvolvi- sorado empresas na Rússia, no Cazaquistão e no
mento Econômico do Banco Mundial lançou um pro- Uzbequistão. Tudo isso incentivou atividades de rees-
grama de treinamento em apoio à reestruturação e pri- truturação similares em muitas outras empresas.
vatização de empresas nas economias em transição; Na Universidade de York, em Toronto, o Programa
baseado no aprendizado prático, ensinava os especialis- de Intercâmbio Empresarial Leste/Oeste, iniciado em
tas e pessoas interessadas do país a valer-se por si sós. 1989, deu grande ênfase à formação de vínculos pes-
Os 180 estagiários recrutados desde o início do pro- soais com os empresários participantes. O programa
grama - gerentes de empresas e bancos, consultores, levou ao Canadá mais de 450 delegados de empresas da
funcionários do governo e parlamentares - trabalha- ECO e dos NEI. A seleção de delegados baseia-se no
ram com mais de 40 instituições locais associadas e critério de patrocínio de firmas canadenses, que finan-
treinaram mais de 4.000 outros participantes. Avalia- ciam o programa em parceria com o governo, outros
ções realizadas por consultores independentes concluí- doadores e os próprios delegados, que pagam taxas de
ram que o programa foi altamente eficiente do ponto participação. Inicialmente, os delegados familiarizam-
de vista do custo e exerceu grande impacto sobre a se com práticas empresariais, contabilidade, comercia-
reforma empresarial e o desenvolvimento do setor pri- lização e uma série de temas conexos. Depois, em cola-
vado. Como resultado direto, dezenas de empresas boração com seus patrocinadores, preparam planos
foram reestruturadas e privatizadas com êxito. comerciais que servirão de base para futuros negócios.

A carreira da Sra. Smirnova, vice-diretora do con- Uma avaliação independente concluiu que o programa

glomerado têxtil Mayak, em Nizhniy Novgorod, Rús- vinha exercendo grande impacto sobre o conhecimento
sia, ilustra o potencial de benefícios. Recém egressa do e as atitudes dos delegados, e contribuía positivamente
programa, ela convenceu a empresa a adotar padrões para as suas carreiras. O programa também estava con-
internacionais de contabilidade antes que estes fossem tribuindo para a cooperação comercial: estimativas pre-
instituídos por lei, e proporcionou treinamento aos liminares indicam que o resultante volume de transfe-
seus contadores. Em seguida, iniciou o desdobramento rências de tecnologia, operações comerciais e
da firma em 13 companhias independentes. Seu plano empreendimentos conjuntos é muito superior ao custo
empresarial para a Mayak recebeu um prêmio interna- do programa.
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mente deste mesmo setor, ou seja, de serviços de apoio à tência está fortalecendo e não debilitando a reforma. Pode
empresa privada, investidores de capital e fontes privadas ser tentador pensar que a capacidade de substituir fluxos
de financiamento de capital de giro e de investimento. de capital oficial por fluxos de capital privado seja uma
Esses serviços e fontes existem em forma embrionária em função do nível de renda. Na verdade, essa substituição
algumas economias em transição, mas em muitas outras depende muito das políticas do governo. A China, uma
simplesmente não existem. Isso justifica a atribuição de das economias em transição mais pobres, depende princi-
um papel às entidades de assistência? Justifica se esse papel palmente do capital privado.
consiste em prestr assistência a reformas do sistema A agenda
financeiro a fim de acelerar o aparecimento de financiado-

res e investidores prudentes e capazes; e justifica se equi- A rápida integração da economia mundial nas últimas
vale a oferecer treinamento e assistência técnica a adminis- décadas emana do reconhecimento geral de que as econo-
tradores e empresários, com a finalidade de superar anos mias invariavelmente produzem mais quando trabalham
de isolamento das forças do mercado. Mas não justifica se em conjunto - trocando bens, capital e idéias - do que
significa mero financiamento do investimento por inter- quando atuam isoladamente. O malogro do ideal soviético
médio de entidades governamentais de reestruturação. de "socialismo num só país" vem mais uma vez confirmar

Como já se observou, alguns países enfrentam um pro- essa verdade elementar, como se isso fosse necessário. Não
blema ligado mais a transição, ao passo que outros enfren- será fácil, porém - para elas ou para os que as apóiam -
tam um problema ligado mais ao desenvolvimento. No , assegurar que as economias em transição realizem o seu
primeiro grUpo, a grande dependência da assistência potencial como membros do sistema de comércio global.
externa deve ser considerada como uma fase temporária, Para os novos participantes, o primeiro passo consiste em
até que as re ormas criem um ambiente capaz de atrair adotar as reformas de políticas sociais, econômicas e insti-
capital privado. Um dos propósitos essenciais da assistên- tucionais descritas neste relatório, a fim de atrair investido-
cia oficial ao desenvolvimento deve ser a eliminação defi- res estrangeiros e fomentar o crescimento. Para o mundo
nitiva e sustentável das barreiras à aplicação de capital pri- externo, principalmente organismos internacionais como a
vado interno e externo, especialmente dos investimentos União Européia e as instituições financeiras internacionais,
de capital pi ivados. Alguns países atravessaram rapida- o desafio está em ajudar os países em transição de tal modo
mente essa fase. A República Tcheca, por exemplo, valeu- que favoreçam a reforma a longo prazo, em vez de retardá-
se em escala relativamente grande de créditos do Fundo la. Uma eliminação mais rápida das barreiras comerciais
Monetário Internacional (FMI) e de outros empréstimos existentes, juntamente com iniciativas de integração adi-
oficiais em 1991 e 1992, mas começou a amortizá-los cionais e diretas, talvez produza os benefícios maiores e
antes do prazo previsto (como aconteceu na Polônia em mais imediatos para os países em transição. Contudo, tam-
1995). É igualmente encorajador o crescimento dos fluxos bém são importantes as formas de apoio mais diretas,
de capital privado, que totalizaram US$ 2,85 bilhões em como a assistência financeira a curto prazo e uma criteriosa
1995, contra US$ 585 milhões dois anos antes. ajuda para que os países adquiram os conhecimentos e ins-

Contudo, é possível que, a longo prazo, algumas eco- tituições de que tanto necessitam. Finalmente, o processo
nomias em transição necessitem de assistência para o de- de integração deve ser escorado de ambos os lados por
senvolvimenio. Referimo-nos aos países da Ásia Central e decididos esforços no sentido de dissipar temores em rela-
a vários outros cujas economias foram profundamente afe- ção aos custos de uma concorrência global mais intensa e
tadas por tensões regionais. Mas mesmo nestes casos, é de persuadir os que desconfiam da integração de que, a
necessário que os doadores se certifiquem de que a assis- longo prazo, tudo o que têm a perder é o seu isolamento.
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TERCEIRA PARTE

Conclusoes



Condusões e
Agenda Pendente
O s países em transição avançaram muito na libera- cerca de três anos após a decidida aplicação dessas refor-

lização dos seus mercados internos e regimes de mas, que incluíram programas de estabilização. Os refor-
comércio externo, assim como na eliminação de madores menos decididos recuperaram-se mais lenta-

obstáculos à criação de empresas privadas. Muitos estão mente, e o seu desempenho, em média, não foi tão bom.
empenhados em definir mais claramente os direitos de A recuperação envolveu o crescimento rápido em setores
propriedade e em privatizar, criar ou renovar instituições anteriormente reprimidos (particularmente os serviços) e a
essenciais de apoio a mercados eficientes e reformular ser- penetração em novos mercados de exportação.
viços sociais e uma rede de segurança social que se coa- A mudança de rumo entre os reformadores de maior
dune com as necessidades de um sistema de mercado. êxito incluiu substancial ajuste, inclusive das empresas
Embora essas medidas representem, em conjunto, o con- estatais. Os governos conseguiram impor severas restrições
teúdo econômico da transição, esta encerra também pro- aos orçamentos das empresas, fomentando um processo
fundas implicações sociais, políticas e estratégicas. altamente descentralizado de profundos cortes de custos e

Este capítulo apresenta as principais conclusões que reestruturação das próprias firmas, dissolução de ilgumas
brotam da análise dos capítulos precedentes. Que podem delas, introdução de novos produtos e aquisição de novos
esses países aprender uns dos outros? Que tem a sugerir a conhecimentos, inclusive de comercialização e adninistra-
experiência de transição até agora acumulada, para os ção financeira, não requeridos no sistema antigo. Em si
muitos outros países às voltas com idênticos problemas de mesma, a simples negativa aos pedidos de empresas que
reforma econômica? Quais são as implicações para a assis- reclamam maiores recursos já produz resultados positivos
tência externa - e para as prioridades de reforma dos pró- - pelo menos por certo tempo. A próxima etapa de refor-
prios países? mas na China também incluirá a reorientação da pou-

Lições da experiência pança de empresas estatais não lucrativas e a sua exposição
a uma concorrência maior.

A aplicação de medidas coerentes, que combinem a Uma notável lição dada pela experiência de todas as eco-
liberalização dos mercados, do comércio e da nomias em transição é a importância do ingresso de novas
entrada de novas empresas no mercado com uma empresas em resposta à eliminação das restrições à a:ividade
razoável estabilidade de preços, podem ter muito empresarial. Na China, as primeiras a participar foram prin-
êxito - mesmo em países onde não há direitos de cipalmente as novas empresas municipais rurais EMR);
propriedade definidos nem sólidas instituições de mais recentemente, novas firmas privadas e empreendimen-
mercado. tos conjuntos passaram a constituir as fontes mais dinâmi-

cas de crescimento, emprego e exportação. No Vietnã, o
As políticas de liberalização e estabilização foram o setor estatal protegido continua a gerar crescimento, mas é

principal fator que deu forma ao processo de ajuste na o setor privado que está gerando novos empregos. Na ECO
ECO e nos NEI, tendo sido essenciais também para o e nos NEI, novas empresas privadas, usando em muitos
rápido crescimento econômico da China e do Vietnã. Nas casos velhos ativos extraídos do setor estatal - processo
duas primeiras regiões, estabeleceu-se um forte vínculo estimulado pelo controle dos orçamentos - lideraram cla-
entre a coerência e credibilidade da reforma e a recupera- ramente a recuperação. Para que seja geral e efetivo, o
ção econômica; via de regra, o crescimento foi retomado ingresso deve ser barato e administrativamente fáci. Além
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disso, as novas firmas não podem florescer sem acesso a momento em que ocorreu também se refletiram no
mercados amplos para os seus produtos e insumos. ímpeto da reforma econômica. Não obstante, para a maio-

O desempenho das economias de mercado é muito ria dessas economias, a resposta à pergunta agora está
fraco quando a inflação ultrapassa um nível moderado. O clara: é melhor uma reforma mais rápida e sistemática.
mesmo parece ocorrer nas economias em transição. Ini- Por outro lado, a China é um país reformador ao
cialmente, a liberalização provoca aumento dos preços. mesmo tempo gradual e bem sucedido, ainda que a sua
Esse efeito é penoso, mas a liberação dos preços na ECO primeira reforma de vulto, a passagem da agricultura cole-
e nos NEI foi necessária para romper o vínculo entre tiva para a familiar, tenha imposto uma drástica mudança
governos e empresas e permitir cortes nos subsídios, pos- em relação ao coletivismo agrícola do regime anterior. A
sibilitando assim a estabilização. China iniciou o processo de transição com uma economia

rural grande e reprimida. Isso permitiu o rápido aumento
As diferenças entre países são muito importantes da produtividade e o crescimento de um setor não-estatal
tanto para estabelecer uma margem viável de opções que utiliza mão-de-obra rural. A gestão macroeconômica
de política como para determinar a resposta às eficaz encorajou um alto nível de poupança. Com um pro-
reformas. grama de reforma que aproveitou inteligentemente a van-

tagem das condições iniciais do país, inclusive sua grande
Qual reforma dá melhor resultado, a rápida ou a gra- eficácia administrativa e a faculdade de impor controles

dual? Não há como dar uma resposta única e simples a diretos, o governo chinês pôde liberalizar mediante um
essa indagação, uma das mais freqüentemente suscitadas processo duplo, sem afetar seriamente o equilíbrio macro-
nos estudos sobre a transição. A reforma econômica na econômico. Os fundamentos políticos também eram bas-
ECO e nos NEI iniciou-se no contexto de um desmante- tante diferentes dos da ECO e dos NEI, dado que, na
lamento rad-cal de sisremas políticos repressivos que, em China, a transição envolveu a atribuição de peso progres-
muitos caso, eram sustentados no exterior. Esses países sivamente maior ao desempenho econômico, como fator
partiram de uma situação caracterizada por graves dese- de legitimação do governo.
quilíbrios macroeconômicos e distorções estruturais cria- A Hungria e o Vietnã oferecem outro contraste que
das pelo planejamento centralizado, bem como de forte ilustra a importância das condições iniciais para o resul-
contração do comércio exterior devida ao desmantela- tado da reforma. Embora haja iniciado a transição com
mento do sistema anterior. Não lhes foi possível gerar a uma economia relativamente liberalizada, e apesar de ter
poupança necessária para sustentar o ajuste gradual de adiado um profundo ajuste econômico até 1995, a Hun-
setores estatais que haviam crescido excessivamente. Por gria não logrou evitar que a transformação ocasionasse
isso, são forçados a escolher entre reformas rápidas de uma profunda recessão. Por outro lado, o Vietnã, onde era
caráter sistêmico, que implicam um ajuste estrutural pro- grande o setor rural e menor o setor estatal, sustentou um
fundo e muitas vezes doloroso, ou medidas no sentido de vigoroso crescimento ao longo de um período de reforma
prolongar o status quo. Embora talvez pareça menos relativamente rápida. As suas políticas macroeconômicas
penoso de início, este último rumo resulta em inflação restritivas incluíram a dispensa de nada menos de um
persistente e desordem econômica. terço dos empregados de empresas públicas, que foram,

As diferenças entre os reformadores de vanguarda e os contudo, absorvidos pelo renovado setor rural e pelo setor
que ficaram para trás são, em grande medida, um reflexo privado recém-liberalizado.
do enfoque idotado com respeito a esse difícil dilema. Por
importante que seja a contribuição de líderes dedicados e Uma resposta eficiente aos processos de mercado
audaciosos, a transição não consiste simplesmente em que requer a definição precisa dos direitos de proprie-
governantes inteligentes escolham as medidas adequadas dade - o que acabará por exigir a generalização
ou saibam aproveitar a oportunidade. As características dapropriedadeprivada.
nacionais - suas vantagens e desvantagens peculiares -
determinan- em parte as medidas que podem ser adotadas A economia política da privatização dá resultados dife-
e o que os dirigentes podem conseguir. São vantagens rentes em diferentes países e em relação a cada tipo prin-
importante, um governo dotado de sólida capacidade cipal de ativos (empresas industriais, fazendas, imóveis).
administrativa, a proximidade de economias de mercado, Em toda parte, a experiência revela que existe uma tensão
uma socied,ide com memória mais viva dos processos de grave e politicamente carregada entre a promoção da efi-
mercado e um forte desejo de integração na Europa Oci- ciência e a compensação dos acionistas. Num ambiente de
dental. Tudo isso tem ajudado a manter o ritmo e o transição, nenhum dos métodos utilizados para privatizar
alcance da mudança nos reformadores avançados. O cará- grandes firmas - venda, compra da empresa pelos seus
ter mais ou menos brusco da mudança política e o administradores e funcionários ou privatização mediante
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cupons com igualdade de acesso - está livre de revezes, sem saída na evolução da propriedade: algumas f)rmulas
em termos tanto de eficiência da gestão empresarial como transitórias, como as sociedades por ações de part:cipação
de rapidez, impacto fiscal, acesso a capital de investimento limitada na Ucrânia ou a propriedade individLal alta-
ou eqüidade. mente dispersa encontrada na Mongólia, ameaçam difi-

Seja como for, a privatização é importante. A privatiza- cultar a reorganização porque, em essência, consolidam
ção inicial ajuda a despolitizar a reestruturação económica em suas posições os atuais trabalhadores e administrado-
e gera incentivos para a reforma necessária nas empresas. res. Em contraste, além das vendas (quando viáveis), a
Os governos não podem gerir e financiar em grande escala estratégia tcheca, que faz surgir sólidos investidores insti-
essa reestruturação. A privatização também libera os tucionais externos e estimula a negociação entre eles,
governos para que possa se concentrar nas poucas áreas da parece oferecer muitas vantagens.
economia - como a infra-estrutura e, talvez, os recursos
naturais essenciais - em que são mais essenciais as suas A introdução da economia de mercado deve ser
funções normativas e de proprietário. complementada com importantes alterações na

Existe uma alternativa para a privatização formal? Teo- política social- afim de aliviar a pobreza, amor-
ricamente, sim. Contudo, a experiência de muitos países tecer os efeitos da maior mobilidade e evitar as ten-
da ECO e dos NEI parece indicar que, na prática, muitas sões que a reforma pode produzir entre as gerações.
vezes a alternativa é um vácuo de propriedade, com direi-
tos pouco claros, o que leva à privatização informal e não A transição deflagra uma vasta mudança social. Em
transparente quer dos próprios ativos, quer dos fluxos de grande parte, essa mudança é positiva: aumenta as liberda-
renda por eles gerados. Até agora, a China e o Vietnã con- des e as opções individuais e dá amplo acesso a informa-
seguiram evitar a alienação indiscriminada e o saque fla- ções antes disponíveis apenas para alguns privilegiados. Do
grante dos ativos, mas também nos dois países há indícios lado negativo, acarreta maior incerteza econômica e, em
de que estão ocorrendo processos semelhantes. A privati- certos países, um acentuado aumento da criminalidade.
zação informal muitas vezes antecede a legitimização de A transição requer uma importante reorientação do
uma economia privada, mas depois se acelera. Um vácuo papel social do Estado: os benefícios paternalistas mal
de propriedade retarda a reestruturação de firmas à deriva, orientados, quase sempre concedidos por meio de subsí-
pelas quais ninguém é inteiramente responsável e que não dios cruzados, devem ser substituídos pela luta contra a
têm condições para captar recursos internos. Esse vazio pobreza. A determinação dos salários e empregos pelo
pode produzir ou prolongar problemas macroeconômicos, mercado é vital para que haja uma reestruturação pro-
porque incentiva os administradores das empresas a apre- funda, mas as condições iniciais nas economias em transi-
sentar resultados financeiros negativos para depois tomar ção transformam a crescente desigualdade de rend numa
posse das empresas (ou comprar mais ações) a preços arti- conseqüência inevitável da reforma. Até que esse inipacto
ficialmente baixos. A situação também pode ser injusta e seja compensado por uma renovação do crescimenito -
incentivar a corrupção, abalando a autoridade do governo. elemento indispensável de uma política de ataque à

Uma atribuição inicial de direitos de propriedade é pobreza -, o aumento da pobreza é inevitável.
apenas o primeiro passo. A meta mais geral consiste em A questão de como orientar os benefícios para os
desenvolver um eficiente processo de transações no mer- pobres - seja por meio de assistência baseada na renda,
cado secundário, em que as reivindicações de propriedade medidas locais de socorro, ajuda dirigida baseada em indi-
possam ser reorganizadas sem atritos. Todas as economias cadores de pobreza (um fundamento lógico, por exemplo,
em transição necessitam desse processo, principalmente do salário-família), seja mediante ajuda mútua (como o
porque provavelmente são também transitórias muitas das emprego em frentes de trabalho) - é complexa e depende
próprias estruturas administrativas que emergem durante da capacidade administrativa das entidades do governo.
a transição. Por exemplo, na ECO e nos NEI, será preciso Em muitas economias em transição, a existência de gran-
transferir o controle de muitas firmas a pessoas alheias, des setores informais e a limitada capacidade administra-
para que possam atrair os investimentos e conhecimentos tiva parecem mostrar que a orientação dos benefícios
de que necessitam para sobreviver numa economia de segundo os indicadores de pobreza seria, talvez, uma
mercado. A reorganização da agricultura exigirá a substi- opção mais realista a curto prazo. Nas áreas urbanas da
tuição dos direitos de propriedade coletivos por direitos China e em grande parte dos NEI, a desvinculação entre
individuais, a fim de possibilitar a criação de empresas viá- os serviços sociais e as empresas eliminará um sério obstá-
veis. Na China, um esclarecimento adicional dos direitos culo à reestruturação.
de propriedade no que se refere às EMR é essencial para Em muitos países, o maior problema, em termos tanto
que estas continuem se desenvolvendo, incluída a capaci- políticos como de demanda de recursos públicos, é o das
dade de captar recursos financeiros fora da comunidade. É pensões estatais. O acesso generoso a pensões é um meio de
necessário que os países tenham cuidado com os becos amortecer o impacto da transição sobre uma geração que
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foi impedida de acumular riqueza durante o sistema ante- financeiro. A entrada de novas instituições no mercado

rior e não tem oportunidade de poupar no novo sistema de e a reabilitação das antigas acarretam riscos que exigem

mercado. Contudo, é importante fazer uma distinção entre vigorosas políticas complementares.

problemas de transição e políticas de longo prazo. É neces- * A transição implica menor participação do governo na

sário aumentar a idade da aposentadoria e uniformizá-la economia; mas, onde a sua participação continuar -

para homens e mulheres. As pensões privadas são conve- estabelecendo as regras do jogo, dando assistência ao

nientes por uma série de razões, mas não substituem a desenvolvimento de instituições e oferecendo proteção

abordagem direta do problema dos gastos excessivos no social -, o governo deve tornar-se mais eficiente. Há

setor estatal. Na China, é necessário desvincular as pensões necessidade de reformas de longo alcance, especial-

das finanças das empresas; além disso, a contínua expansão mente para fortalecer sistemas fiscais (reduzir isenções,

do setor não estatal e o aumento da mobilidade da mão-de_ baixar alíquotas e reforçar a administração), melhorar o

obra argumentam em favor da extensão de uma rede social controle da despesa (eliminar os atrasos nos pagamen-

formal para além do setor estatal. tos públicos) e estabelecer relações intergovernamentais
transparentes.

As instituições próprias de uma economia de mer-
cado resultam não só de decisões livres, mas também Em todas essas áreas e em muitas outras, o governo
da demanda. deve assumir um papel ativo e crucial. Todavia, o grau de

reforma institucional também está estreitamente relacio-
Normalmente, o desenvolvimento institucional - de nado com a amplitude e a duração das reformas na esfera

sistemas jurídicos e financeiros e de um governo reformu- macroeconômica e no regime de propriedade. As reformas
lado -- estende-se por anos e até por décadas. Por isso, orientadas para o mercado geram demanda de instituições
chega depois das reformas económicas e das mudanças de apoio ao mercado e dos conhecimentos corresponden-
formais na propriedade que ocorrem na etapa inicial. A tes. A experiência demonstra que o desenvolvimento insti-
reforma institucional ocupa agora uma posição prioritária tucional não se pode processar num vácuo ou quando o
na agenda de reforma de todas as economias em transição. sistema econômico o torna irrelevante ou indesejável. As
A reforma iem caráter urgente, especialmente porque as partes só contarão com um forte incentivo para cumprir
instituições existentes foram adaptadas às necessidades de suas responsabilidades na medida em que a sua sobrevivên-
um sistema econômico muito diferente e porque institui- cia dependa do mercado - e da sua reputação dentro dele.
ções inadequadas têm um alto custo econômico. Por exemplo, os gerentes-proprietários de firmas privadas

serão tentados a ignorar os direitos de acionistas minoritá-
a Para ser eficaz, é preciso que a legislação seja bem pre- rios, a menos que o acesso ao capital dependa da sua repu-

parada e bem implementada. Além disso, o próprio tação; e os bancos não adquirirão a capacidade necessária
Estado deve reger-se pela lei e contar com a confiança para funcionar num sistema de mercado se contarem com
do setor privado para realizar aquilo a que se propõe. a ajuda do governo sempre que ocorrer uma crise.
Todavia, os governos são particularmente suscetíveis à
corrupção durante a fase em que retêm grandes ativos e A sustentação da base de capital humano para o
extensos poderes de intervenção numa economia pri- crescimento econômico requer um considerável
vada em crescimento. A liberalização, a desmonopoliza- remanejamento dos serviços de educação e saúde.
ção e - se for transparente - a privatização rápida são
passos essenciais para reduzir essas duas fontes de Relativamente a outros países de nível de renda compa-
grande especulação e para reforçar a exigência de que se rável, as populações das economias de planejamento cen-
cumpra a lei. Também são importantes as iniciativas de tralizado eram, via de regra, instruídas e sadias. Hoje, o
divulgação e punição da corrupção nos altos níveis. Tal amplo acesso dos chineses aos serviços de educação e saúde
como a corrupção, o crime organizado floresce quando precisa ser protegido. Na ECO e nos NEI, esses sistemas
os direitos de propriedade não estão definidos, os pro- requerem extensa reestruturação para se tornarem mais
cedimentos judiciais são ineficientes e os riscos são bai- eficientes. Em muitos aspectos, tais sistemas comparti-
xos. Para que possa dar efetivo combate ao crime orga- lham as deficiências das empresas industriais do planeja-
nizado, é preciso que o Estado esteja razoavelmente mento centralizado, por fazerem uso intensivo de insu-
livre de corrupção interna. mos, em vez de responder à evolução das necessidades. O

U As reformas do setor financeiro não podem ser feitas à declínio da situação da saúde naquela região, em relação à
margem da reforma macroeconômica e empresarial. Europa Ocidental, observável mesmo antes da transição,
Para muitos países, a melhor abordagem requer uma demonstra que é imperativo melhorar a saúde, e não ape-
estratégia combinada, que restrinja o alcance dos ban- nas aumentar os serviços. Isso justificaria uma mudança,
cos estatais enquanto se desenvolve o novo sistema com a adoção de programas de promoção da saúde -
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inclusive a promoção de estilos de vida salutares - que mento. Muitos países também necessitarão de ipoio a
mantenham as conquistas prévias mas aumentem a longo prazo de fontes oficiais, de entidades intergoverna-
eficiência. mentais e do setor privado, para ajudar a erigir as :nstitui-

A transição requer grandes reformas de educação e trei- ções da sociedade civil.
namento, principalmente na ECO e em alguns NEI, para Em segundo lugar, a tensão macroeconômica freqüen-
que o processo possa contribuir com os conhecimentos temente fortalece os incentivos à reforma. Assim, os pro-
necessários numa economia de mercado em evolução. A gramas de ajuda a economias em transição devem ser pre-
incorporação do setor privado à prestação de serviços de parados com especial cuidado - para manter o precário
educação, em particular a de nível superior e de adultos, e equilíbrio entre a promoção da reforma e a redução da sua
a oferta de vales de educação como parte da assistência à urgência - e devem garantir as reformas mediante o esta-
readaptação poderiam favorecer uma reestruturação indu- belecimento de condições rigorosas para a ajuda p-estada.
zida pela demanda. Isso implica a criação de instituições, tais como bancos

centrais independentes e direitos de propriedade essen-
A integração internacionalpode ajudar a assegurar ciais para que as reformas sejam mais eficientes e irreversí-
o êxito das reformas. veis. Dada a grande importância das novas empresas para

o crescimento, a assistência também deve ser condicio-
A integração internacional é essencial para o êxito da nada a reformas que reduzam as barreiras à sua criação.

reforma nos países em transição, especialmente se conside- Em terceiro lugar, além do apoio a curto prazo para
rarmos a sua tradição autárquica. As importações ajudam programas de estabilização, em alguns casos justifica-se
a tornar competitivos os seus mercados. As exportações uma cobertura temporária do déficit das finanças públicas
oferecem uma fonte de crescimento e aprendizado. Em enquanto se processa a retificação do sistema fiscal e da
certas áreas, o investimento externo direto é o único meio gestão orçamentária. As alíquotas fiscais marginais são
de ter acesso a conhecimentos vitais, mercados e recursos altas em muitos países, o que encoraja a informalização da
financeiros. A integração institucional também é indis- economia. Alguns governos mostram hipertrofia, mas
pensável. O ingresso na Organização Mundial do Comér- outros carecem de receita para custear funções esscnciais.
cio (OMC) melhoraria o acesso aos mercados e proporcio- O investimento público praticamente desapareceu em
naria certa proteção contra a imposição arbitrária de muitos países, e as obras de manutenção são cada vez
barreiras comerciais. E, o que é igualmente importante, o maiores. A transição envolve custos, como declínio econô-
rápido acesso à OMC fortalecerá a viabilidade política da mico em certas regiões e grandes prejuízos no setor bancá-
manutenção de um regime liberal de comércio nas pró- rio, sendo talvez necessário - e conveniente - amvrtecer
prias economias em transição. o seu impacto sobre determinados grupos. Mas ess; ajuda

A integração das economias em transição ao sistema deve dirigir-se estritamente aos problemas e pr:-juízos
global de comércio beneficiará a economia mundial. Espe- resultantes da transição.
cialmente os países da Organização de Cooperação e De- Finalmente, a assessoria empresarial e o apoio finan-
senvolvimento Econômico têm grande interesse em esti- ceiro ao setor privado (e privatizado) devem provir princi-
mular a transição e manter abertas as suas portas. Os palmente do próprio setor privado, ou seja, de serviços
custos da absorção das economias em transição no comér- empresariais e de investidores que apliquem em ações e
cio mundial são razoáveis. A ampliação da União Euro- capital de giro e investimento. Esses serviços e investido-
péia mediante a inclusão de algumas economias em tran- res existem em estado embrionário em alguns países em
sição poderá envolver custos de ajuste mais elevados, mas transição, mas simplesmente não existem em inuitos
mesmo nesse âmbito o ajuste aos fluxos de comércio é outros. As entidades doadoras podem dar assistê icia à
menos importante do que os efeitos orçamentários. reforma do sistema financeiro para acelerar o apareci-
A agenda para os doadores... mento de financiadores e investidores prudentes e capazes;

e podem também oferecer treinamento prático e assistên-

Quais seriam o calendário e a composição da assistência cia técnica a administradores e empresários para superar os
externa às economias em transição? Uma observação ini- efeitos de anos de isolamento das forças de mercado. O
cial é a de que, embora somente as economias em transi- mero financiamento do investimento através de ent dades
ção mais pobres requeiram assistência financeira a longo governamentais de reestruturação deve ser evitado.

prazo, quase todas poderiam beneficiar-se de uma assis-
tência técnica em apoio ao fortalecimento institucional.
Esse processo pode levar décadas, já que certos aspectos da Quais são as necessidades de reforma mais urgente; para

reforma institucional envolvem a reestruturação de profis- sustentar a transição? A resposta difere para cada país, con-

sões inteiras e requerem enormes programas de treina- forme a etapa que tenha atingido.
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Uma vez implantadas em grande parte a estabilização riores, na medida em que deverão se concentrar na pró-
macroeconômica e a liberalização, as áreas prioritárias para pria essência do setor estatal e dos esteios institucionais da
os principais reformadores da ECO são a reforma institu- economia. A manutenção do crescimento e uma melhor
cional e o realinhamento do Estado. As finanças públicas distribuição dos seus frutos são metas essenciais, por se
merecem atenção especial. Do lado da despesa, trata-se, tratar de países ainda pobres, e para sustentar o apoio à
em particular, da reforma de dispendiosos programas reforma. Isso requer a melhoria da eficiência na alocação
sociais, prin ipalmente de pensões e saúde. A ação neste da poupança e, paralelamente, o desenvolvimento de me-
campo ajudará a corrigir as grandes distorções dos atuais lhores instrumentos indiretos de gestão macroeconômica.
sistemas fisca is; em particular, deve incluir cortes nos ele- Na China, o prosseguimento da reforma fiscal, incluindo
vados encargos sociais. De modo mais geral, também são a recentralização do orçamento, é uma das prioridades.
importantes a melhoria da responsabilidade pública e o Também é urgente aumentar a capacidade dos sistemas
fortalecimento da influência de uma sociedade civil demo- bancário e judiciário e prever a necessidade de atender ao
crática, para contrabalançar o governo. Outra prioridade é grande número de clientes que surgirão quando os bancos
levar adiante a reforma do sistema jurídico e normativo, se tornarem mais comerciais e as políticas eliminarem o
especialmeni e nas áreas relacionadas com o setor finan- crédito subsidiado. É preciso definir claramente o papel e
ceiro, direites de propriedade e concorrência, melhor cum- o âmbito do setor estatal, o que certamente implicará a
primento de comratos e regulamentos e harmonização redução das suas dimensões. Também são importantes os
com as nornias da UE. Uma terceira tarefa importante é a mecanismos que incentivem uma administração empresa-
abordagem de problemas associados à propriedade estatal rial eficaz e a responsabilidade das firmas estatais, não
residual. Par esses países, a assistência financeira externa é estatais e privadas e evitem um vácuo de propriedade. As
progressivanente menos importante do que a assistência reformas da política social devem concentrar-se na susten-
técnica e o fortalecimento institucional, que são funções tação do acesso geral a serviços sociais essenciais e na sua
importantes das entidades bilaterais e multilaterais. melhoria qualitativa, tanto para populações que cada vez

As reformas fiscais também são vitais nos reformadores têm maior mobilidade como para as áreas pobres. É
menos avançados. É indispensável melhorar a administra- necessário acabar com a vinculação entre os benefícios
ção tributária, bem como reduzir os subsídios mediante a sociais e as empresas estatais para abrir caminho a outras
melhoria da recuperacão de custos, a fim de obter espaço reformas.
fiscal para aum,ntar moderadamente o investimento Se mantiverem as reformas, os países em transição
público e liquidar os atrasos do próprio governo. Contudo, poderão alcançar um vigoroso crescimento. Os países da
esses países também precisam consolidar a disciplina finan- ECO podem aproveitar o efeito de recuperação propiciado
ceira dos bancos e grandes empresas e restabelecer a con- pela sua localização favorável, próxima a mercados impor-
fiança nas instituições financeiras. Também há necessidade tantes e de alta renda. Os NEI poderão obter notáveis
de maior disciplina, em conjunto com a privatização, para benefícios, propiciados por um uso muito mais eficiente
sustentar a pressão em favor de um sistema de propriedade das suas reservas de recursos naturais e capital humano, e
mais eficaz. Alguns desses países também enfrentam sérios os reformadores do leste da Ásia contam com mão-de-obra
problemas com o crime tanto econômico como comum. O abundante, uma tradição de altos níveis de poupança e
combate ao crime e à corrupção é outra prioridade muito grandes oportunidades para distribuir esses recursos de
alta, sendo essencial para obter um crescimento rápido. Na maneira mais eficiente. Portanto, uma transição levada a
maioria desses países, inclusive a Rússia, pouco foi feito bom termo promete índices de crescimento a longo prazo
para reformar os programas sociais. É preciso reformar consideravelmente superiores às médias mundiais.
urgentemente, para evitar que se institucionalize uma E que dizer do risco de malogro? As perspectivas de
grande diferença de renda entre as gerações. A assistência retorno a uma economia planejada podem ser pequenas,
externa a esses países deve incluir o apoio orçamentário mas não se pode descartar, para alguns países, a possibili-
transitório, especialmente para fins de manutenção e para dade de uma estagnação prolongada e de aumento da
suavizar o custo humano da transição. Há uma desespera- pobreza - resultados prováveis de políticas incongruentes
dora necess.dade de assistência técnica, treinamento espe- e instáveis. Em última análise, as reformas da transição só
cializado en. massa e educação econômica geral. darão frutos se forem sustentadas por um amplo consenso

Nos países do leste da Ásia, a próxima etapa das refor- político e social. A formação deste consenso será, talvez, a
mas será m is difícil e complexa do que os esforços ante- maior de todas as prioridades.



Notas
ibliogr'ficas

ste relatório valeu-se de toda uma série de docu- telier, Weili Guan, Shuqing Guo, E. C. Hwa, Justin Yifu

mentos do Banco Mundial e de inúmeras fontes Lin, He Liu, Feng Lu, Guoqing Song, Jinglian Wu, Ping
externas. As fontes do Banco Mundial incluem Xie, Gang Yi, Weiying Zhang e Renwei Zha; Hanói: Le

documentos de pesquisa e trabalhos sobre projetos, seto- Xuan Ba, Tran Tien Cuong, Dang Duc Dam, Le Dang
res e economias dos países. Essas e outras fontes são rela- Doanh, Vo Dai Luoc, Tran Duc Nguyen, Viet Phoung,
cionadas em ordem alfabética, por autor, na bibliografia. Ha Huy Thanh, Vu Thieu e Nguyen Minh Tu; Londres:
Os documentos básicos, alguns dos quais serão oferecidos (consulta a organizações não-governamentais) Richard
na série Documentos de Pesquisa de Políticas, sintetizam Blewitt, Matthew Bullard, Caroline Harper, Antony
a bibliografia pertinente e os documentos do Banco. As Mahony, Ruth Mayne, Angela Penrose, Paul Spray, Mar-
opiniões neles expressas não refletem necessariamente a tin Summers e David Wright; Paris: Wladimir Andreff,
posição do Banco Mundial ou deste relatório. Leszek Balcerowicz, Roberta Benini, Peter Conze, Saul

Além das fontes principais relacionadas, muitas outras Estrin, Erich Geis, Gian Maria Gros-Pietro, Maurice
pessoas, pertencentes ou não aos quadros do Banco, con- Guyader, Karsten Hinrichs, Vincent Koen, Marie
tribuíram para este relatório. Em particular, a equipe Lavigne, Sten Luthman, Hans-Joachim Maak, Sat:sh Mi-
encarregada da preparação agradece os comentários e shra, Alberto Moreno, Joaquin Muns, Alena Nesporova,
sugestões de Leszek Balcerowicz, Saul Estrin, Nicholas Mario Nuti, joan Pearce, Martin Raiser, Mark Schanker-
Lardy, Justin Yifu Lin, Peter Murrell, Mario Nuti, Andrei man, Dieter Schulze-Vornhagen, Pekka Sutela ( Pavel
Poletayev, Jeffrey Sachs, Marcelo Selowsky, Lyn Squire e Tepulukhin. Uma reunião em Toronto proporcionou uma
Michael Walton. Bruce Ross-Larson e Meta de Coquere- excelente oportunidade de entrar em contato com empre-
aumont proporcionaram valiosa assessoria editorial e assis- sários do Canadá que têm raízes étnicas e interesses
tência em várias etapas. A equipe também agradece a comerciais nos países em transição. Participaram dessa
Judith Hegedus seu excelente trabalho como estagiária. reunião Tonu Altosaar, Charles Bassett, John Coleman,

A pesquisa efetuada para a preparação do relatório James L. Darroch, Dezso J. Horvath, Joseph Kairys, Ken-
envolveu uma ampla gama de instituições, principalmente neth E. Loucks, Gene Luczkiw, Hy Van Luong, Bohdan
na ECO e NEI, inclusive CASE (Varsóvia), CCEPN S. Onyschuk, Alina Pekarsky, Frank Potter, Andrew
(Liubliana), Universidade da Europa Central (Budapeste), Sarios, Andres J. Szonyi, Ping Tan, Nguyen H. Trung,
CMC (Praga), CENMI (Moscou) e Centro Leontief (São Paul C. White, John P. WLeugel e D. M. Zakreski.
Petersburgo). Foi muito valiosa a oportunidade de exami- Participaram da reunião de consulta no FMI: Ehti-
nar partes do relatório em reuniões com representantes sham Ahmad, William A. Allan, Mark Allen, Gerard
dessas instituições. Várias pessoas desses países participa- Belanger, Eduardo Borensztein, Eduard Brau, Christo-
ram da reunião em Paris; além disso, Laszlo Urban e Ardo pher Browne, Wayne Camard, Adrienne Cheastv, Ajai
Hansson proporcionaram assessoria regional durante todo Chopra, John Crotty, J. M. Davis, Michael Deppler, P.
o processo. V. Desai, J. R. Dodsworth, Allan Firestone, James Haley,

Agradecemos também aos participantes das reuniões M. Koch, Ashok Lahiri, Henri Lorie, G. A. Mackenzie,
de consulta realizadas em Pequim, Hanói, Londres e Paris, Donald Mathieson, John Odling-Smee, Alan Pearson,
bem como no Fundo Monetário Internacional em Wash- Peter Quirk, Ratna Sahay, Susan Schadler, Ludger Schuk-
ington. Participaram dessas reuniões: Pequim: Pieter Bot- necht, Gerd Schwartz, Teresa Ter-Minassian e Konrad

164



165

von den Heed. Agradecemos ao FMI o "empr6stimo" de Schrenk, Ibrahim Shihata, John Shilling, Mary Shirley, 1.
Frangoise Le Gall, que fez parte da equipe. J. Singh, Shamsher Singh, Warrick Smith, Renganaden

Agradecemos tamb6m a colaborag5o de Russell Pitt- Soopramanien, Mike Stevens, Mark Sundberg, Andres
man do Departamento de Justiga dos EUA, Mark Schan- Rigo Sureda, Nok Suthiwart-Sethaput, Patrick Tardy,

kerman do BERD, Programa das Naq6es Unidas para o David Tart, Margaret Thalwitz, Pham Van Thuyet, Anne

Controle Int.rnacional das Drogas, Christian Aid e Save Tinker, Mariana Todorova, Laura Tuck, Yoshine Uchi-

the Childrei) (Reino Unido). Tamb6m contribuiram mura, Laszlo Urban, Panos Varangis, Jaime Vizquez,

Anthony Ati insor, David Begg, Willem Buiter, Athar Scott Vicary, Paulo Vieira da Cunha, Dimitri Vittas,

Hussain e Ri,:hard Rose. Christine Wallich, Jonathan Walters, Yan Wang, Hugo

No Banco Mundial, as seguintes pessoas, inclusive Waszink, Douglas Webb, Dennis Whittle, Alan Winters,

consultores e visitantes, proporcionaram comentArios Holger Wolfe Shahid Yusuf.

importantes (muitas vezes sobre mais de um capitulo):
Wafa Abdelati, Arvil Adams, Harold Alderman, Ritu Introdu(do e Capitulo 1
Anand, Robert E. Anderson, Paul Armington, Mark Dentre os trabalhos sobre os sistemas socialistas, desta-

Baird, Ian Bannon, Luca Barbone, Paul Beckerman, Hal- cam-se Berliner 1952, Brus e Laski 1989, Chavance 1994,
sey Beemer, Brian Berman, Charles Blitzer, Jos6-Luis Held 1992, Hobsbawm 1994, Kornai 1992, Lavigne

Bobadilla, Zeljko Bogetic, Eduard Bos, Pieter Bottelier, 1995, Lin, Fang e Zhou 1996, Sapir 1990 e White 1995.
Loup Brefor-, Harry Broadman, Karen Brooks, Jonathan A avaliado mais detalhada da economia sovi6tica antes de
Brown, Robert Buckley, Richard Burcroff, Mary Can- sua dissoludo encontra-se em FMI e outros 1991. Eas-

ning, Gerard Caprio, Laurence Carter, Carlos Cavalcanti, terly e Fischer 1995a e 1995b examinam as estimativas do
Sandeep Chawla, Shaohua Chen, Simon Commander, crescimento e produtividade na URSS. Em, Fang e Zhou

Csaba Csaki, Peter Dean, Martha De Melo, Cevdet Deni- 1996 estudam o crescimento da produtividade total dos

zer, Shantayanan Devarajan, John Dixon, David Dollar, fatores na China antes de 1978. Poznanski 1985 apresenta
David Donaldson, Donna Dowsett-Coirolo, William ur exame detalhado dos problemas de qualidade nas

Easterly, Nissim Ezekiel, Andrew Ewing, Qimiao Fan, inddstrias da ECO. Roberts 1993 faz uma comparao
Richard Feachem, Carlos Ferreira, Bruce Fitzgerald, Hey- dos pre os hed6nicos dos autom6veis russos e de outras
wood Fleisig, Monica Fong, Louise Fox, Lev Freinkman, nacionalidades vendidos na Finlindia entre 1950 e 1990.
Michael Fu hs, Hafez Ghanem, Daniela Gressani, Ardo Hughes 1995 e OCDE 1993 consideram as quest6es
Hansson, Ralph W. Harbison, April Harding, James R. ambientais no contexto das reformas implantadas na
Harrison, STephen Heyneman, Bernard Hoekman, Bert Europa Oriental. Gordon Hughes preparou o Quadro 2.
Hofman, Malcolm Holmes, Nicholas Hope, Gordon 0 tema da transformado sistemica envolveu grandes
Hughes, Gregory Ingram, Estelle James, Dean Jamison, debates sobre o ritmo e sequencia das reformas; vet, pot
Emmanuel Jim6nez, Olga Jonas, Bart Kaminski, Philip exemplo, Aghion e Blanchard 1993, Balcerowicz 1995,
Keefer, Albert Keidel, Christine Kessides, Timothy King, Bosworth e Ofer 1995, Chaba 1995, Lipton e Sachs

Jeni Klugman, Paul Knotter, Ulrich Koester, Mihaly 1990a, OECF 1995, Portes 1993 e 1994 e Sachs 1990,
Kopanyi, Kathie Krumm, Anjali Kumar, Aart Kraay, Arvo bern como Transition 1988-96. Muitas dessas obras sdo
Kuddo, Ulrich Lachler, Bruno Laporte, Barbara Lee, Phi- examinadas pot Murrell 1995. 0 documento b sico de Sie-
lippe Le Houerou, Natalie Lichtenstein, Jennie Litvack, bert, Raiser e Langhammer examina a pesquisa alemd sobre
Norman L,ayza, Millard Long, Laszlo Lovei, Tamar esse assunto. Para uma andlise das reformas polonesas, vet
Manuelyan. Albert Martinez, Katarina Mathernova, Lipton e Sachs 1990a, 1990b e 1990c e Sachs 1993 e 1994.
William McCleary, William McGreevey, Oey Meesook, Portes 1993 avalia o progresso registrado na Europa Orien-
Costas Michalopoulos, Branko Milanovic, Pradeep Mitra, tal e Donbusch e Wolf 1994, Sinn e Sinn 1992 e Welfens
Fernando Montes-Negret, Claudia Morgenstern, Paul 1996 examinam os aspectos econ6micos da unificado da

Murgatroyd, Vikram Nehru, Richard Newfarmer, Ian Alemanha. Holger Wolf contribuiu com o Quadro 1.1. As

Newport, Erik Nielsen, Mick Nightingale, Barbara Nun- reformas chinesas foram examinadas por Cao, Gang e Woo

berg, Daniel Oks, Robert Palacios, Jo Ann Paulson, 1995, Gelb, Jefferson e Singh 1993, Harrold 1992 e Lin,

Shilpa Patel, Kyle Peters, Djordjija Petkoski, Guy Pfeffer- Fang e Zhou 1996. 0 crescimento dos desequilibrios
mann, Alan Piazza, Brian Pinto, Gerhard Pohl, Hana macroecon6micos na URSS e as reformas russas sdo abor-

Polackova, Richard Polard, Michael Pomerleano, Sanjay dadas em Aslund 199 4 a e 1995b, Dunlop 1993, FMI e
Pradhan, Alexander Preker, Lant Pritchett, Martin Rava- outros 1991 e Sachs 1995b e 1995c. Michalopoulos e Tarr
Ilion, Bertrand Renaud, Alan Roe, Susan Rose-Ackerman, 1994 proporcionam estimativas do com6cio entre os NEI.

Jan Rutkowski, Michal Rutkowski, Randi Ryterman, Kornai 1996 apresenta uma perspectiva recente do con-
George Schieber, Sabine Schlemmer-Schulte, Martin texto macroecon6mico das reformas h,ngaras.



166
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no documento básico de Âslund, Evans 1995, Nelson 199 4 c, Lavigne 1995, Murrell 1991, Sachs 1996 e Sahay
1994, Rose 1995b e Rose e Haerpfer 1994 e 1996. Âslund e Vegh 1995b. Estes trabalhos proporcionaram grande
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cimento econômico, democracia e desigualdade da renda; 1994 e Banco Mundial 1995e, 1995k, 1995o, 1995q e
ver também Persson e Tambellini 1994. Para um exame 199 6 a. Baseia-se também numa pesquisa realiada por
detalhado das reformas por categoria na ECO e NEI, ver funcionários do Banco Mundial e FMI destinada a avaliar
BERD 1994 e 1995. Sobre as deficiências dos dados e o progresso das reformas e o desempenho econômico das
subestimação do crescimento, ver Berg 1993, Berg e Sachs 28 economias em transição examinadas neste relatório.
1992, Bratkowski 1993 e Goskomstat-Banco Mundial Outras fontes importantes são o banco de dados do Banco
1995. Roberts 1995 calcula o impacto da eliminação do Mundial e Banco Mundial 1995s.
racionamento sobre o bem-estar da população. Em As diversas estratégias de liberalização e estabilização
Murray e Bobadilla 1995 encontra-se o cálculo do impacto das economias em transição são examinadas em Balcero-
da adoção dos padrões da OMS sobre a mortalidade infan- wicz e Gelb 1995, Dabrowski 1995a, documento básico
til. Segundo BERD 1995, a experiência dos países do de De Melo, Denizer e Gelb e OECF 1995. A liberação
grupo de Visegrado mostra que as reformas não significam dos preços em algumas economias em transição é exami-
necessariamente deterioração dos indicadores sociais. nada em De Broeck, De Masi e Koen 1995, De Masi e

A principal análise das implicações dos aspectos estru- Koen 1995, Koen 1995, Rajaram 1992, Richards e Ters-
turais da China para seu processo de reforma em relação man 1995 e Roberts 1995. O texto sobre fixação dos pre-
aos NEI encontra-se em Sachs e Woo 1994; para um ços da energia (Quadro 1.2) baseou-se em Gray 1995, e os
exame mais detalhado, ver OECF 1995. McKinnon 1994 preços mínimos foram propostos para a Polônia por
considera as implicações do fortalecimento financeiro da Freund e Wallich 1995. A liberação dos preços na China
China para sua estabilidade macroeconômica. Brown, (Quadro 2.2) é examinada, entre outros, por Gang 1994
Ickes e Ryterman 1994 consideram a concentração e espe- e Banco Mundial 1993b. Murphy, Shleifer e Vish:iy 1992
cialização regional na indústria russa; o documento básico apresentam justificativas teóricas contra a liberação parcial
de Ickes e Ryterman examina a organização dos mercados dos preços. Os dados sobre produtividade e crescimento a
e seu papel na transição. longo prazo da China provêm de Kraay 1995 e Banco

A parte sobre a separação entre os efeitos das condições Mundial 1996b. A queda da produção na ECO e NEI
iniciais e os efeitos das reformas também baseou-se em constitui tema de debate e controvérsias. O texto apresen-
pesquisas de Martha De Melo, Cevdet Denizer, Alan Gelb tado no relatório baseia-se principalmente nos artigos de
e Stoyan Tenev. Neste estudo, duas condições iniciais Blejer e outros 1993, Borensztein, Demekas e Ostry 1993,
foram elaboradas com base na análise dos fatores e 12 Christensen 1994, Gavrilenko e Koen 1994, Holzmann,
características dos países. Depois, foram utilizadas como Gacs e Winckler 1995 e Kornai 1994b. Ver também as
variáveis explicativas em regressões. Os resultados prelimi- referências aos problemas de avaliação no Capítu o 1. O
nares indicam que as condições iniciais (uma relacionada texto sobre economia informal dos países em transição
com o grau de urbanização e industrialização e a outra com (Quadro 2.3) baseia-se em Kaufmann e Kaliberda 1995 e
o desequilíbrio macroeconômico inicial e distância das ins- Loayza a sair.
tituições de mercado) influenciam o desempenho do país. Grande parte da análise sobre as relações entre liberali-
As condições mais difíceis dos NEI em relação à ECO zação e crescimento na ECO e NEI baseia-se no docu-
podem resultar em taxas de crescimento dois pontos per- mento básico de De Melo, Denizer e Gelb. As reformas da
centuais mais baixas, em média. Mas a reforma das políti- política econômica nas economias em transição são exami-
cas é um dos principais determinantes do desempenho. nadas por Asselain 1994, de Menil 1995, Gacs 1993, FMI

1994b, Kaminski, Wang e Winters 1996 e Michalopou-
Capítulo 2 los e Tarr 1994 e 1996. O regime comercial da China é
Os trabalhos recentes sobre a liberalização, estabilização e analisado em Lardy 1995, Wei 1993 e Banco Mundial
crescimento nas economias em transição incluem Citrin e 1994b. A liberalização comercial é examinada, entre
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outros, por Dean, Desai e Reidel 1994, que apresenta um e as medidas para resolver esse problema são examinadas
panorama dos trabalhos sobre o tema. Os dados sobre a em Afanasief, Kuznetsov e Jsaev 1995, Alfandari e Schaf-
adoção inicial de uma ampla liberalização comercial nas fer a sair, Fan e Lee 1995, Raiser 1993, Rostowski 1994,
economias em transição podem ser encontrados, entre Rostowski e Nikolic 1995 e Schaffer 1995.
outras obras, em Ãslund 1994b e 1995b, Berg e Sachs Dornbusch, Noelling e Layard 1993 inclui uma cole-
1992, Djankov e Hoekman 1995, no documento básico ção fascinante de artigos sobre reconstrução econômica e
de Kaminski e Wang e Sachs e Warner 1996. De Melo e crescimento pós-guerra e suas lições para as economias em
Ofer 1994 e Easterly, De Melo e Ofer 1994 analisam o transição. Wolf 1993 examina o caso da Alemanha; o
crescimento dos serviços nas economias em transição. A milagre do leste da Ásia é examinado em Banco Mundial
reestruturação da produção e do trabalho nas economias 1993a. Schmidt-Hebbel, Serven e Solimano 1995 e FMJ
em transição, bem como o impacto da liberalização e esta- 1995c apresentam avaliações recentes dos determinantes
bilização sobre essa reestruturação e o crescimento, são da poupança e investimento e das relações entre eles e o
examinados em Alfandari, Fan e Freinkman a sair, Ander- crescimento econômico. Dervis e outros 1995 e European
son, Djankov e Pohl 1995, Berg 1994, Brada, Singh e Econony 1995 examinam a poupança e o investimento
Torok 1994, Claessens, Hunt e Peters 1995, Commander nas economias em transição. Dervis e outros 1995 e Sachs
e Coricelli 1995, Rutkowski 1995 e Rutkowski e Sinha e Warner 1996 examinam o potencial de crescimento a

1995, além de vários estudos de países. O Quadro 2.6 foi médio e longo prazo das economias em transição e o
preparado por Gordon Hughes. tempo que levará para elas alcançarem as economias de

A inflação e estabilização na China são abordadas em mercado de renda média e alta. Erdoas 1994 e Kornai
Harrold, Hwa e Jiwei 1993, Hofman 1995a e 1995b, Lin 199 4 a e 1995 examinam essa questão do ponto de vista de
1995, Montes-Negret 1995 e Banco Mundial 1995e e uma economia em transição.
1996a. A primeira etapa da inflação e as experiências ini-
ciais de estabilizaçao na ECO e NEI são examinadas em Capítulo 3
Âslund 199 4a e 1994b, Bruno 1992, Calvo e Coricelli O texto sobre a herança socialista baseia-se em Gelb e
1992, Dabrowski 1995c, Hardy e Lahiri 1994, Kolodko, Gray 1991. Outras referências encontram-se na nota ao
Gotz-Kozierkiewicí e Skrzeszewska-Paczek 1991 e Sachs Capítulo 1. O texto sobre disciplina financeira e reestru-
1995b. Muiis obras documentam a natureza essencial- turação das empresas na ECO e NEI baseia-se em Balce-
mente moneiária da inflação nas economias em transição rowicz, Gray e Hashi 1995, BelIka e outros 1994, Com-
e examinam as pressões fiscais e quase-fiscais subjacentes e mander, Fan e Schaffer a sair, Cuadernos del Este 1995,
suas repercussões na política de estabilização, inclusive: Dolgopyatova e Yevseyeva 199 4 a e 1994b, Estrin, Gelb e
Aghevli, Borensztein e van der Willigen 1992, Citrin e Singh a sair e Grosfeld e Roland 1995. O Quadro 3.1
Lahiri 1995, Fischer, Sahay e Vegh 1995, Gaidar 1995, resume os resultados de Gray e Holle a sair e Gray,
Hansson e Sachs 1994, Illarionov 1995a e 1995b, Koen e Schlorke e Szanyi a sair. Para urna análise mais detalhada
Marrese 1995, Sachs 1995c, Sachs e Lipton 1992 e Willet da reestruturação da Polônia, ver Pawlowicz 1994. O
e outros 1995. O Quadro 2.7 baseia-se em Easterly e texto sobre reforma das empresas no Vietnã e na China
Vieira da Cunha 1994. Entre os estudos recentes das rela- baseia-se em Broadman 1995, Cao, Gang e Woo 1995,
ções empíricas entre estabilização e crescimento nas eco- Gelb, Jefferson e Singh 1993 e Reidel e Comer 1995. As
nomias em transição, encontram-se Bruno e Easterly 1995, idéias sobre intervenção do governo e isolamento baseiam-
Easterly a sair e Fischer, Sahay e Vegh 1995. se em parte em Selowsky e Vogel 1995 e Banco Mundial

Com relação às políticas de estabilização específicas das 1993a e 1995b. O estudo de 400 a 500 empresas realizado
economias em transição, Bredenkamp 1993 e Hilbers em 1995 é descrito em Pohl, Jedrzejczak e Anderson
1993 examinam a combinação de instrumentos diretos e 1995. O Quadro 3.2 baseia-se num projeto do Banco
indiretos de política monetária. Banerjee e outros 1995, Mundial na Ucrânia.

Calvo e outros 1993, Calvo, Sahay e Vegh 1995, A comparação entre o desempenho das empresas priva-
Gomulka 1995 e Sahay e Vegh 1995a examinam a taxa de das e públicas nas economias de mercado baseia-se em
câmbio, os fluxos de capital e seu impacto sobre a inflação, Galal e outros 1994, Kikeri, Nellis e Shirley 1992, Meg-
competitividade e crescimento nas economias em transi- ginson, Nash e van Randenborgn 1994, Millwood 1982,
ção, Russian and East European Finance and Trade 1994 Vickers e Yarrow 1988 e Yarrow 1986. Pesquisas realiza-
está dedicadt> inteiramente a este tema. Coricelli e Lane das em economias em transição são descritas em Barberis
1993, Coriclli e Revenga 1992, Morsink 1995 e Tait e e outros 1995, Belka e outros 1994, Claessens, Hunt e
Erbas 1995 :xaminam a influência das políticas de renda Peters 1995, Commander, Fan e Schaffer a sair, Earle,
sobre a estabilização nas economias em transição. A mora Estrin e Leshchenko a sair, Kóllõ 1995 e Dubey e Vodo-
das empresas e suas causas, as repercussões sobre a inflação pivec 1995. O texto sobre a Polônia baseia-se em Pinto,
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Belka e Krajewski 1993 e Pinto e van Wijnbergen 1994. A parte sobre os mercados de mão-de-obra baseia-se
O Quadro 3.4 baseia-se em Byrd e Lin 1990, Findlay, em Commander e Coricelli 1995, Jackman 1994, Jack-
Watson e Wu 1994, Nolan e Dong 1990, Ody 1992 e man e Rutkowski 1994, Orazem, Vodopivec e Wu 1995,
Zweig 1991. M. Rutkowski 1995, J. Rutkowski a sair e Banco Mundial

O documento básico de Gray faz um resumo dos 1995r. As políticas do mercado de mão-de-obra são exa-
inúmeros textos sobre privatização de empresas médias e minadas em Burda e Lubyova 1995 e OCDE 1995a e
grandes nas economias em transição. Para mais detalhes, 1995b, e o desemprego regional em Scarpetta e Wõrgõt-
ver Donaldson e Wagle 1995, Earle, Frydman e ter 1995. O panorama ocidental é examinado em Atkin-
Rapaczynski 1993, Estrin 1994b, Frydman, Gray e son e Micklewright 1991 e Layard, Nickell e Jackman
Rapaczynski 1996, Lieberman e Nellis 1995 e Radygin 1991. A ampla dispersão salarial na Rússia é apresentada
1995a. Gordon Hughes preparou o Quadro 3.5. Os em Brainerd 1995.
dados sobre a privatização na Rússia foram extraídos de Os fundamentos lógicos e a criação de redes de segu-
Blasi 1996, Blasi e Schleifer 1996 e Earle, Estrin e Le- rança social são examinados em Atkinson 1996, Barr 1992
shchenko a sair. Para mais detalhes, ver Boycko, Shleifer e e Barr 1993a. A reforma nos países da ECO é examinada
Vishny 1995, Grigoriev 1995 e Shatalov 1991. A compa- em Barr 1994 (capítulos de Barr e Sipos), Teth 1994
ração entre a Ucrânia e a Rússia baseia-se em Buck e (Hungria) e Banco Mundial 1995p (Polônia). A reforma
outros 1995. O texto sobre a privatização de pequenas nos NEI é examinada por Klugman a sair, Kosnarskii e
empresas baseia-se em Barberis e outros 1995 e Earle e Maleva 1995 e Mozhina 1994 (Rússia), Mabbett a sair
outros 1994. A seção sobre privatização e reestruturação (Moldova), Banco Mundial 1993c (Quirguízia) e Falking-
da agricultura foi preparada com a ajuda de Karen Brooks ham e outros (repúblicas da Ásia Central). Para a reforma
e baseia-se em Csaki e Lerman a sair. Os dados sobre imó- na Ásia, ver Banco Mundial 1992 (China) e Dollar,
veis comerciais provêm do documento básico de Harding. Glewwe e Lirvack a sair (Vietnã).
A parte sobre habitação baseia-se na assistência que o A reestruturação de empresas e a prestação de benefí-
Banco Mundial está proporcionando a países da ECO e cios sociais são examinadas no documento básico de Com-
NEI. mander e Shankerman. As questões rurais são examinadas

por O'Brien e outros 1993 e Patriorkovsky e outros 1991.
Capítulo 4 Sobre os métodos de focalização, ver Foley e Klugman a
O Quadro 4.4 baseia-se em Fox 1995, Kornaï 1996 e sair e Grosh 1994.
Urban 1996. Emmanuel Jimenez, Timothy King, Jeni Existem muitas obras sobre a reforma dos sisiemas de
Klugman e Alan Piazza ajudaram a preparar o texto de pensão, inclusive Banco Mundial 199 4 a, Barr 1992 e
outros quadros. Os dados sobre os países da ECO foram 1994, Vittas e Michelitsch 1996, Queisser 1995, U. K.
obtidos no banco de dados do Banco Mundial sobre De- Department of Social Security 1993 e Vittas 1993. Sobre
safios Sociais da Transição e em vários capítulos de Barr a economia política da reforma, ver Sachs 1995a; sobre
1994. pensões e poupança na Europa Oriental, ver Sachs e War-

A herança do socialismo e suas repercussões sobre os ner 1996.
recursos humanos são examinadas em Estrin 199 4 a. Os O papel da política e administração na reforma é exa-
problemas gerais de medição da pobreza são examinados minado por Crawford e Thompson 1994.
em Atkinson 1989, as deficiências de dados nos países da
ECO em Atkinson e Micklewright 1992, e a metodologia Introdução à Segunda Parte e Capítulo 5
e resultados da OCDE em Atkinson, Rainwater e Smee- As relações entre instituições e crescimento são examina-
ding 1995. das em Keefer e Knack 1995 e Knack e Keefer 1995. O

A primeira parte do capítulo baseia-se em idéias de texto sobre a instauração do primado da lei base,a-se em
Branko Milanovic a sair e em Milanovic e vários outros Gray e Hendley. A parte referente a estrutura jurídica para
estudos do Banco Mundial, inclusive Klugman a sair, o desenvolvimento do setor privado e instituições judiciá-
Patil e Krumm 1995, van de Walle, Ravallion e Gautam rias baseia-se principalmente em Gray e outros 1993 e no

1994 e Banco Mundial 1990b. A pobreza na China é exa- documento básico de Pistor. O Quadro 5.1 foi preparado
minada por Jalan e Ravallion 1996. Para dimensões mais por Heywood Fleisig. Para mais detalhes, ver o docu-
amplas do bem-estar, ver Moser 1996 e Zippay 1991. mento básico de Fleisig, Simpson e Rover. O estudo sobre

O impacto da transição sobre a mulher é examinado contratos na Bulgária é de Koford e Miller 1994. O Qua-
em Einhorn 1993, Fong 1996, Funk e Mueller 1993 e dro 5.2 foi extraído de Black, Kraakman e Hay 1996. As
Human Rights Watch 1995a e 1995b. O Quadro 4.2 experiências dos países da ECO e NEI na elaboração de
baseia-se nessas fontes e também em Chase 1995 e Rouse- legislação falimentar encontram-se em Balcerowicz, Gray
Foley 1995. e Hashi a sair, Coates e Mirsky 1995 e Gray, Schlorke e
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Szanyi a sair. Para mais detalhes sobre a infra-estrutura do qualidade dos bancos e as características estruturais dessas
mercado, ver o documento básico de Ickes e Ryterman. O economias. O documento baseia-se numa pesquisa reali-
texto sobre a profissão jurídica na China foi extraído de zada por especialistas do Banco Mundial sobre a qualidade
Alford 1995; para o caso do Vietnã, ver Pham Van Thu- dos bancos em 25 economias em transição e cinco países

yet 1995. comparadores, dividindo os sistemas bancários em seg-
A pesquisa sobre crescimento econômico e credibili- mentos "melhores" e "piores". O documento também

dade do governo é descrita em Borner, Brunetti e Weder examina os efeitos da liberalização da entrada de novas fir-
1994. As seções sobre crime e corrupção nas economias mas, dos regulamentos bancários e da intervenção nos
em transição baseiam-se em estudos de empresas privadas bancos com problemas sobre a qualidade dos bancos nas
citados em De Melo e Ofer 1995, Stone e Novitzky 1993 economias em transição.
e 1995 e Webster 1994, bem como em Keh 1994 e infor- O trecho sobre bancos problemáticos e ocorrência e
mações proporcionadas pelo Programa das Nações Unidas solução de crises bancárias baseia-se em Baer e Klingebiel
para o Contiole de Drogas. Mauro 1995 explora as rela- 1994, Caprio e Klingebiel a sair, Caprio e Vittas a sair,
ções entre corrupção e crescimento. Para mais detalhes Delyagin 1995, Hansson 1995 e Hausmann e Gavin
sobre a máfi,a russa, ver Handleman 1995. As atividades 1995. Os princípios para reestruturação de bancos proble-
da máfia siciliana estão descritas em Stille 1995. Susan máticos são examinados mais detalhadamente em Sheng
Rose-Ackernan ajudou a preparar o Quadro 5.3, que se 1996 e Banco Mundial 1995a. A função da supervisão
baseia em Rose-Ackernan 1978 e Thacher 1995. bancária é examinada em Banco Mundial 1989.

O texto sobre os diversos modelos de reestruturação da
Capítulo 6 dívida baseia-se em Begg e Portes 1993, Caprio e Levine
O texto sobre a herança do sistema financeiro nas econo- 1994, Levine e Scott 1993 e van Wijnbergen 1992 e
mias de planjamento central baseia-se em muitas fontes, 1994. Os dados sobre recapitalização de bancos são exa-
principalmente em Bonin e Mizsei 1995, Gorton e Wil- minados em Baer e Gray 1996, Caprio e Klingebiel a sair
ton 1996, K,rnaï 1992 e McKinnon 1991. As referências e Banco Mundial 1995a. A seção sobre seguro dos depó-
gerais à reforma financeira nas economias em transição, sitos baseia-se em Caprio e Vittas a sair e Glaessner e Mas
utilizadas em vários trechos do capítulo, são Bonin e Szé- 1995. O texto sobre bancos universais e bancos que pos-
kely 1994, Borish, Long e Noyël 1995, Calari e Pinto suem ações de empresas baseia-se em Coffee 1995,
1995, Caprio 1995, Caprio, Folkerts-Landau e Lane Caprio, Folkerts-Landau e Lane 1994, Dittus e Prowse
1994, Dittus 1994a e 1994b, Pohl e Claessens 1994, 1996 e Walter 1993.
Saunders e Walter 1991 e Varhegyi 1995. As condições As lições sobre os benefícios e custos dos bancos de de-
macroeconôinicas gerais que afetam o sistema financeiro senvolvimento e crédito dirigido foram extraídas de Vittas
são examinadas no documento básico de De Melo, Deni- e Cho 1995, Banco Mundial 1989 e Banco Mundial
zer e Gelb. 1995f. O texto sobre criação de financiamento rural

As inforniações gerais sobre a importância e função do baseia-se no documento básico de Brooks, Burcroff e Ler-
sistema financeiro encontram-se em Banco Mundial man e na pesquisa de Laura Tuck sobre as melhores prá-
1989. Os dados sobre as relações entre o desenvolvimento ticas. O exemplo e descrição do financiamento habitacio-
do sistema financeiro e o crescimento e ajuste econômico nal baseiam-se em Lea e Renaud 1995 e Renaud 1996.
provêm de King e Levine 1993a e 1993b. A importância O texto sobre financiamento não-bancário baseia-se
da independência do banco central é examinada em Ale- em parte em Calari e Pinto 1995. A seção sobre arrenda-
sina e Summers 1993 e Fischer 1995. As relações comple- mento e capital de risco baseia-se em Kuczynski, Barger e
mentares entre bancos, intermediárias financeiras e merca- Carter a sair (a) e (b). A seção sobre mercados de capital
dos de capital (no nível macroeconômico e no âmbito das baseia-se em Aoki e Kim 1995, Calari e Pinto 1995, Mor-
próprias empresas) são examinadas em Demirgüç-Kunt e genstern e Hay 1995 e Pohl, Jedrzejczak e Anderson
Levine a sair, Demirgüç-Kunt e Maksimovic a sair e Singh 1995. Os dados provêm de CFI 1996 e FMI vários anos.

1995.
A tipologia de abordagens à reforma bancária nas eco- Capítulo 7

nomías em transição baseia-se nas referências gerais men- As análise recentes das finanças públicas nas economias
cionadas anteriormente. O Quadro 6.1 baseia-se em Pohl em transição, especialmente o aumento dos déficits em
1995a e 1995b e Pohl e Claessens 1994. O Quadro 6.2 vários países e suas causas, incluem Barbone e Marchetti
baseia-se em Baer e Gray 1996, Bakker 1993 e no docu- 1995, Barbone e Polackova a sair, Dabrowski 1995b,
mento básico de Gray. O documento básico de Claessens Fakin e de Crombrugghe 1996 e FMI vários anos (c).
compara o progresso em termos de fortalecimento institu- O papel do Estado nas economias de mercado é uma
cional nas economias em transição e as relações entre a questão amplamente examinada. Dentre os trabalhos que
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resumem os textos sobre o assunto, encontram-se Barr tração fiscal. A seção sobre descentralização fiscal (para a
1994 (capítulo 2), Krueger 1990, Stiglitz 1986, Banco qual recebemos valiosos comentários de Christine
Mundial 1988, Banco Mundial 1991 (capítulo 7) e Banco Wallich) baseia-se em várias obras sobre relações intergo-
Mundial 1995b. O texto sobre as falhas do mercado tam- vernamentais nas economias em transição, nclusive
bém baseia-se no Anexo B de Banco Mundial 199 4 c. Os Ahmad 1995, Bird, Ebel e Wallich 1995, Ma 1995 e
índices de orientação do governo e eficiência do setor Wallich 199 4 a e 1994b. Shah 1994 apresenta urma análise
público baseiam-se numa pesquisa de funcionários do recente da descentralização fiscal nos países em cesenvol-
Banco Mundial e FMI destinada a avaliar o progresso da vimento.
reforma e desempenho econômico nas 28 economias em
transição incluídas neste relatório. O problema do funcio- Capítulo 8
nalismo público nas economias em transição é examinado Os dados básicos sobre saúde e educação nos países da
em Ridley 1995, Schiavo-Campo 1994, Banco Mundial ECO provêm do banco de dados sobre os desafios sociais
1994c e vários documentos internos do Banco Mundial. da transição do Banco Mundial. A Figura 8.1 baseia-se em
O texto dessa seção também baseia-se em consultas com Kovalyova 1994.
Barbara Nunberg. Hewitt e van Rijckeghem 1995 contém A seção sobre educação baseia-se em Heyneman 1994
dados comparativos sobre funcionalismo público em eco- e Laporte e Schweitzer 1994. Marer e Mabert 1996 exa-
nomias de mercado. minam até que ponto a rigidez das aptidões prejudica a

Depois de Wagner 1883, que examinou pela primeira reestruturação. Para a educação na China, ver Leung 1991
vez as relações entre a renda nacional e os gastos públicos, e Lewin e Wang 1994 (ensino escolar), Chunling 1995,
o tamanho do governo e seus determinantes foi tratado Lee e Li 1994 e West 1995 (disparidades do ensino) e
em várias obras, inclusive Heller e Diamond 1990 e (nas Hertling 1996 (ensino superior).
economias em transição) Barbone e Polackova a sair. Mui- José-Luis Bobadilla e Alexander Preker ajudaram a
tas obras examinam as relações empíricas entre tamanho redigir o Quadro 8.1. A seção sobre saúde baseia-se em
do governo e crescimento econômico, inclusive Barro Bobak e Feachem 1992, Preker 1994, Preker e Feachem

1989 e 1991, Easterly e Rebelo 1993, Fischer 1993, 1994 e Banco Mundial 1993e. Sobre a saúde nos países da
Levine e Renelt 1992 e Slemrod 1995. Dervis e outros ECO, ver Bobak e Feachem 1995 e Feachem 1994; no
1995 e Sachs e Warner 1996, entre outros, examinam caso da Rússia, ver Shapiro 1993, Tulchinsky e Varavi-
essas relações nas economias em transição. A composição kova 1996 e Vella a sair. O aumento dos gastos com saúde
e eficiência dos gastos públicos em geral, bem como as na República Tcheca é examinado por Veprek, Papes e
implicações em termos de priorização dos gastos, são ana- Veprek 1994. A saúde da mulher em geral é examinada
lisadas em Aschauer 1989, Bandyopadhyay e Devarajan em OMS 1994, e a saúde reprodutiva em Jepsen e Bran-

1994, Devarajan, Swaroop e Zou 1995, Devarajan, Xie e drup-Lukanow 1995, Johnson e Andronache 1993,
Zou 1994, Munnell 1992, Pradhan a sair e Chu e outros Popov 1991 e Weinstein, Oliveras e McIntosh 1993.
1995; as últimas duas Fontes também apresentam um
panorama dos textos. No tocante às economias em transi- Capítulo 9
ção, as mesmas questões são analisadas em vários dos arti- O texto sobre comércio e seu realinhamento na ECO e
gos incluídos em Mizsei 1994 e Tanzi 1992 e 1993. A ges- NEI baseia-se em Collins e Rodrik 1991, Havrylyshyn e
tão orçamentária nas economias em transição foi Pritchett 1991, Kaminski, Wang e Winters 1996, Micha-
examinada, entre outros, por Allan 1994, Le Houerou, lopoulos e Tarr 1994, Rosati 1992 e Winters c Wang
Gold e Katash 1994, Banco Mundial 1995h e vários 1994. A seção sobre ajuste da integração comercial com a
documentos internos do Banco Mundial. União Européia baseia-se em Faini e Portes 1995. Hoek-

As tendências da receita nas economias em transição e man e Djankov 1995 e Winters e Wang 1994. (D texto
suas causas são examinadas em BERD 1994, FMI 199 4 a, sobre integração com a União Européia baseia-se em Bald-
McLure e outros 1995 e Shome e Escolano 1993. Essas win 1994, Bofinger 1995 e CEPR 1992. A parte sobre flu-
obras também tratam da reforma da política fiscal nas eco- xos de capital baseia-se em Brau 1995, Eichengreen e
nomias em transição, que é examinada em Bogetic e Hill- Uzan 1992, e documento básico de Kaminski e Wang,
man 1995, Newbury 1995, Tanzi 1992 e 1993 e vários que também apresenta os fluxos líquidos oficiais por país.
estudos do Banco Mundial. Karnite e Dovladbekova As informações sobre integração com a União Européia
1995, Banco Mundial 1990a e 1996a e Banco Mundial foram fornecidas pela Comissão das Comunidades Euro-

1995q examinam a administração fiscal na Letônia, China péias 1995a, 1995b e 1995c. Os dados sobre comércio
e Vietnã, respectivamente. Tanzi e Pellechio 1995 apre- provêm dos bancos de dados de Eurostat, da Direction of
senta uma análise recente das questões gerais de adminis- Trade Statistics 1995 do FMI e do banco de dados COM-
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Tiransiçao
ste apêndice contém indicadores estatísticos sele- estatísticos do Banco Mundial. As fontes e os métodos uti-

cionados de 28 economias em transição, compreen- lizados no cálculo desses indicadores encontram-se nas
dendo países da Europa Central e Oriental, novos Notas Técnicas dos Indicadores Selecionados de Desen-

Estados independentes e Ásia. Os dados, principalmente volvimento Mundial. Os dados atualizados serão incluídos
dos anos recentes, são provisórios e sujeitos a revisão; e, nos Indicadores de Desenvolvimento Mundiaý publicados
salvo indicação em contrário, provêm da base de dados anualmente.
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Tabela A.1 Indicadores socioeconômicos básicos

Matncula na
População escola secundária
(milhõesl PNB Taxa de mortalidade infantil (percentagem do
meados per capita (por mil nascidos vivosi Esperança de vida ao nascer (anos) grupo etário)

de (dólares) _

País 1994 1994 1971-80 1981-90 1991-93 1994 1971-80 1981-90 1991-93 1994 1980 1990 1993

Albânia 3,2 380 52,0 35,0 32,1 31,0 68,7 71,2 72,5 72,8 67 78

Bulgária 8,4 1.250 23,7 15.8 16,1 15,3 71,3 71,4 71,0 71,2 84 73 68

Croácia 4,8 2.560 .. 14,9 11,6 10,9 .. 71,0 72,9 73,5 .. 77 83

Eslovênia 2,0 7.040 18,3 12,2 7,9 6,5 70,1 71,5 73,2 73,6 .. .. 89

Hungria 10,3 3.840 29,6 18,2 14,2 11,6 69,7 69,6 69,3 69,6 70 79 81

Macedônia 2,1 820 54,2 42,9 27,7 23,8 .. 71,3 72,1 72,7 61 53 54

Polônia 38,5 2.410 24,5 18,1 14,3 15,1 70,7 70,9 70,9 71,7 77 31 84

Rep. Eslovaca 5,3 2.250 22,8 15,6 12,1 11,2 70,3 70,9 71,2 72,3 .. .. 89

Rep. Tcheca 10,3 3.200 18,2 12,8 9,6 7,9 70,3 71,1 72,4 73,0 .. .. 86

Romênia 22,7 1.270 34,3 26,0 23,1 23,9 69,5 69,6 69,8 69,5 71 92

Armênia 3,7 680 26,2 23,4 17,8 15,1 71,8 70,5 70,5 71,1 .. .. 85

Azerbaijão 7.5 500 30,4 28,2 26,3 25,2 68,4 69,6 69,8 69,4 .. .. 88

Bielo-Rússia 10.4 2.160 16,3 13,9 12,3 13,2 70,3 71,1 69,8 69,3 98 93 92

Cazaquistão 16,8 1.160 32,7 29,2 27,3 27,4 66,6 68,2 69,0 68,3 .. .. 90

Estônia 1,5 2.820 18,2 14,4 15,0 14,5 69,5 70,0 69,6 70,1 .. .. 92

Geórgia 5,4 .. 29,1 22,3 14,8 18,3 70,7 71,4 72,6 73,0 ..

Letônia 2,5 2.320 21,7 15,7 16,5 15,5 69,2 69,8 68,8 68,1 .. .. 87

Lituânia 3,7 1.350 21,5 15,8 15,6 14,1 70,7 71,4 70,0 68,7 .. .. 78

Moldova 4,4 870 36,1 27,9 19,9 22,6 66,5 66,8 67,7 68,3 .. .. 69

Quirguizia 4,5 630 46,1 38,6 31,0 29,1 65,5 65,8 67,9 67,8 ..

Rússia 148,4 2.650 24,6 19,9 18,6 18,7 67,1 68,8 67,2 64,0 96 94 88

Tadjiquistão 5,8 360 58,1 47,5 44,5 40,6 64,8 69,0 68,1 66,6 ..

Turcomênia 4,4 .. 53,6 52,5 45,5 46,4 61,9 64,9 65,8 66,3 ..

Ucrânia 51,9 1.910 21,2 14,9 14,3 14,3 69,1 70,0 69,8 67,9 94 L3 80

Uzbequistão 22,4 960 47,0 42,7 35,0 28,2 67,3 68,1 69,3 69,8 .. .. 94

China 1.190,9 530 48,8 37,6 31,0 29,9 65,2 68,3 69,0 69,3 46 48 55

Mongólia 2,4 300 90,0 71,2 58,9 53,0 55,7 60,5 63,6 64,5 91 86 78

Vietnã 72,0 200 70,1 49,2 43,9 42,0 61,0 65,2 67,0 67,5 42 33 35

Não disponível.
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Tabela A.2 Indicadores do crescimento económico

Taxa de crescimento do PIB (percentagem)3

1971-80 1981-89 Investimento interno bruto

(média (média (percentagem do PIB)

País anual) anual) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1980 1990 1994

Albãnia .. 1,7 -10,0 -27,7 -9,7 11,0 7,4 6,0 34,5 28,9 13,5
Bulgária .. 4,9 -9,1 -11,7 -6,0 -4,2 0,0 3,0 34,0 25,6 20,8

Croácia .. .. .. - 15,1 - 12,8 -3,2 1,8 2,0 .. 13,4 13,8
Eslovênia .. .. .. -9,3 -5,7 1,0 4,0 5,0 .. 16,9 20,8
Hungria 4,6 1,8 -2,5 -7,7 -4,3 -2,3 2,5 2,0 30,7 25,4 21,5
Macedónia .. .. .. -9,8 - 12,4 - 12,0 - 5.7 -4,0 .. 32,0 18,0
Polônia .. 2,6 -11,6 -7,0 2,6 3,8 5,5 7,0 26,4 25,6 15,9
Rep. Eslovaca .. 2,7 -2,5 - 14,6 -6,2 -4,1 4,8 7,0 37,3 33,5 17,1
Rep. Tcheca .. 1,8 -1,2 -14,2 -6,4 -0,5 2,6 5,0 .. 28,6 20.4

Romênia 7,6 1,0 -5,6 -12,9 -13,8 1,3 2,4 7,0 39,8 30,2 26,9

Armênia 14,5 3,5 - 7,2 - 8,8 -52,3 - 14,8 3,0 7,0 28,5 47,1 10,2
Azerba jão 21,5 2,9 -11,7 - 0,7 -35,2 -23,1 -21,9 - 17,0 23,3 27,8 22,5
Bielo-RCissia 6,6 5,0 -2,8 -1,5 -10,1 -9,0 -21,5 - 12,0 19,5 27,4

Cazaquistão 4,4 2,0 -4,6 -6,8 - 13,0 -15,6 -25,0 -9,0 37,6 42.6 24,0

Estônia 5,1 0,2 -7,1 -22,1 -21,6 -6,6 6,0 4,0 28,5 30,2
Geórgia3 6,8 1,2 - 14,8 -20,1 -40,3 -31,6 -28,2 -5,0
Letônia 4,7 3,7 -1,2 - 8,1 -35,0 -14,9 0,0 1,0 25,7 40,1

Lituânia 4,6 1,8 - 3,3 - 13,1 -39,3 - 16,2 2,0 3,0 31,2 34,3

Moldova .. .. -1,5 - 18,6 -25,0 - 8,8 -22,1 2,0 .. .. 7,7
Quirgu zia 4,4 4,0 6,9 -9,1 -15,8 - 16,3 -26,5 -6,0 28,7 23,8
Rússia 6,5 3,0 -3,6 -5,0 - 14,5 -8,7 -12,6 -4,0 22,4 30,1 27,0
Tadjiquistão 4,9 3,3 -2,4 -8,7 -30,0 -27,6 -15,0 -12,0 30,0 23,4

Turconênia 4,0 4,0 0,8 -5,0 -5,4 .. .. -5,0 28,5 40,0
Ucrânia .. .. -3,8 -12,0 -12,5 -7,2 -24,3 -12,0 .. 27,5
Uzbequistão 6,2 3,4 2,0 -0,5 - 11,1 -2,4 -4,5 -2,0 31,6 32,2 23,3

China 5,5 11,1 3,9 8,0 13,6 13,4 11,8 10,2 35,2 34,8 42,1
Mongólia .. 5,7 -2,0 -9,9 -7,6 -1,3 3,3 6,3 46,2 42,3 20,9
Vietnã .. 4,4 4,5 6,0 8,6 8,1 8,6 9,5 .. 13,0 24,2

Não disponível.
a. As taxas de crescimento do PIB em 1990-94 provêm do FMI e as referentes a 1995, de BERD 1995. Os dados podem ser
diferentes dos que estavam disponiveis ao ser redigido o texto principal do relatório.
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Tabela A.3 Inflação

Taxa média anual de inflação (percentagemja

País 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Albânia 0,0 35,5 225,9 85,0 28,0 8,0

Bulgária 22,0 333,5 82,0 72,8 89,0 62,0

Croácia 135,6 249,5 938,2 1.516,0 98,0 4,1

Eslovênia 549,7 117,7 201,0 32,0 19,8 12,6

Hungria 29,0 34,2 22,9 22,5 19,0 28,2

Macedônia 120,5 229,7 1.925,2 248,0 65,0 50,0

Polônia 586,0 70,3 43,0 35,3 32,2 27,8

Rep. Eslovaca 10,8 61,2 10,1 23,0 14,0 9,9

Rep. Tcheca 10,8 56,7 11,1 20,8 10,2 9,1

Romênia 5,1 174,5 210,9 256,0 131,0 32,3

Armênia 10,3 100,0 825,0 3.732,0 5.458,0 175,0

Azerbaijão 7,8 105,6 616,0 833,0 1.500,0 412,0

Bielo-Rússia 4,5 83,5 969,0 1.188,0 2.200,0 800,0

Cazaquistão 4,2 91,0 1.610,0 1.760,0 1.980,0 180,0

Estônia 23,1 210,6 1.069,0 89,0 48,0 29,0

Geórgia 3,3 78,5 913,0 3.126,0 18.000,0 160,0

Letônia 10,5 124,4 951,2 109,0 36,0 25,0

Lituânia 8,4 224,7 1.020,3 390,2 72,0 35,0

Moldova 4,2 98,0 1.276,0 789,0 327,0 30,0

Quirguízia 3,0 85,0 854,6 1.208,7 280,0 45,0

Rússia 5,6 92,7 1.353,0 896,0 303,0 190,0

Tadjiquistão 4,0 111,6 1.157,0 2.195,0 452,0 635,0

Turcomênia 4,6 102,5 492,9 3.102,0 2.400,0 1.800,0

Ucrânia 4,0 91,2 1.210,0 4.735,0 842,0 375,0

Uzbequistão 3,1 82,2 645,0 534,0 746,0 315,0

China 1,6 3,0 5,4 13,0 21,7 17,0

Mongólia 0,0 208,6 321,0 183,0 145,0 75,0

Vietnã 67,5 67,6 17,5 5,2 8,0 17,0

a. Os dados são aumentos percentuais do índice de preços ao consumidor. Os dados de 1990-94
provêm do FMI e os referentes a 1995, de BERD 1995, com exceção dos dados da Croácia e Tadjiquistão,
cuja fonte é o Banco Mundial. Os dados podem ser diferentes dos que estavam disponíveis ao ser
redigido o texto principal do relatório.
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Tabela A.4 Indicadores demográficos selecionados

Crescimento médio anual da População urbana
população ipercentagem) (percentagem da população total)

País 1971-80 1981-90 1991-94 1980 1990 1994

Albânia 2,2 2,1 -0,6 33,8 36,6 37,0

Bulgária 0,4 -0,2 -0,8 61,2 67,7 70,4

Croácia 0,4 0,4 0,0 50,1 59,8 63,5

Eslovênia 1,0 0,5 -0,1 48,1 59,0 63,0

Hungria 0,4 -0,3 -0,3 57,0 62,1 64,0

Macedônia 1,5 0,7 0,9 53,5 57,8 59,0

Polônia 0,9 0,7 0,3 58,2 62,5 64,2

Rep. Eslovaca 0,9 0,6 0,3 51,6 56,6 58,0

Rep. Tcheca 0,5 0,1 0,1 63,6 64,9 65,0

Romênia 0,9 0,4 -0,5 49,0 53,3 55,1

Armênia 2,0 1,3 1,4 65,7 67,5 68,5

Azerbaijão 1,7 1,5 1,0 52,8 54,4 55,5

Bielo-Rússia 0,6 0,6 0,2 56,5 66,9 70,3

Cazaquistão 1,2 0,1 54,0 57,6 59,3

Estônia 0,8 0,6 -1,2 69,7 71,8 72,8

Geórgia 0,7 -0,2 51,7 56,0 58,0

Letônia 0,5 -1,5 68,3 71,2 72,6

Lituânia 0,8 0,9 0,0 61,2 68,8 71,4

Moldova 0,9 -0,1 39,9 47,8 50,9

Quirguízia 1,9 0,4 38,3 38,2 38,8

Rússia 0,6 0,0 69,8 73,8 73,2

Tadjiquistão 2,9 2,0 34,3 32,2 32,2

Turcomênia 2,5 4,6 47,1 44,9 44,9

Ucrânia 0,4 0,0 61,7 67,5 69,7

Uzbequistão 2,5 2,2 40,8 40,6 41,2

China 1,7 1,5 1,2 19,4 26,4 27,5

Mongólia 2,8 2,8 1,9 52,1 58,0 60,3

Vietnã 2,3 2,1 2,1 19,2 19,9 20,7

.. Não disponível.
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Introdução

as quase duas décadas que se passaram desde que mia. O formato das 17 tabelas mantém a tradição de apre-
os Indicadores do Desenvolvimento Mundial sentar dados socioeconômicos comparativos sobre mais de
(IDM) foram publicados pela primeira vez, ocor- 130 economias referentes ao ano mais recente para o qual

reram mudanças drásticas não só na economia global mas dispúnhamos de dados e a um ano anterior. UmaL tabela
também nos métodos de avaliação e medição do desenvol- adicional apresenta indicadores básicos de 76 economias
vimento. Essas mudanças refletem-se na crescente ênfase cujos dados são esparsos ou cujas populações são inferio-
dada à redução da pobreza mediante crescimento em base res a 1 milhão de habitantes.
ampla e desenvolvimento dos recursos humanos e à sus- Como a principal atividade do Banco Mundia' é pro-
tentabilidade ambiental. A importância cada vez maior do porcionar empréstimos e assessoria sobre políticas aos
setor privado nas estratégias de desenvolvimento é acom- países membros de renda baixa e média, as questões exa-
panhada de mudanças profundas na função do Estado. Ao minadas nesta publicação concentram-se principalmente
correr dos anos, os IDM procuraram acompanhar essas nessas economias. Quando disponíveis, também apresen-
mudanças, mas chegou a hora de mudar o seu formato. tamos informações sobre economias de renda alta, para

a n fins de comparação. Para mais informações sobre os países
de renda alta, os leitores podem consultar as publicações

Uma nova edição dos Indicadores do Desenvolvimento de estatísticas nacionais e as da Organização de Coopera-
Mundial, mais abrangente e autônoma, será lançada no ção e Desenvolvimento Econômico e da União Européia.
último trimestre de 1996. Nesta edição, o anexo tradi-

cionl d Reatóro sbreo DeenvlvientoMunial Indicadores Selecionados do Desenvolvimento Mundialcional do Relatorio sobre o Desenvolvimnento Mundial
foi substituído por uma série de Indicadores Selecionados As Tabelas 1 a 3, Resumo dos indicadores de des, nvolvi-
do Desenvolvimento Mundial extraídos dos conjuntos de mento socioeconômico, oferecem um panorama geral de
dados dos IDM. A reformulação dos Indicadores do algumas questões importantes: Qual a renda da popula-
Desenvolvimento Mundial aumentará a sua utilidade no ção? Qual a esperança média de vida dos recém-nascidos?
exame do que se passa no mundo em três grandes áreas: Qual a percentagem de adultos analfabetos? Como se
recursos humanos, meio ambiente e economia. Além disso, comportaram as economias em termos de crescin-ento e
a publicação conterá indicadores que descrevem o pro- inflação? Que tipo de ambiente econômico externo os
gresso registrado em certas áreas da gestão econômica países enfrentam?
nacional, como a estabilidade macroeconômica, as refor- As Tabelas 4 a 7, Recursos humanos, mostram c ritmo
mas estruturais (inclusive desenvolvimento do setor finan- de progtesso do desenvolvimento social na última década.
ceiro, reformas da política comercial, reforma das empresas Foi acrescentada uma medida-padrão de desigualdade da
estatais, etc.) e as novas funções do Estado. O CD-ROM renda, o índice Gini. Apresentam-se também med:das de
que acompanha a publicação refletirá essas mudanças e bem-estar, como desnutrição e acesso a serviços de saúde,
incluirá extensas séries cronológicas de dados e um guia matrícula escolar e diferenças de gênero na taxa de malfa-
mais amplo sobre as fontes de dados e questões estatísticas. betismo entre adultos.

As Tabelas 8 a 10, Sustentabilidade ambiental, r,únem
os principais indicadores nessa área, apresentando infor-

As tabelas dos indicadores deste relatório foram reformu- mações sobre ar, água, cidades e consumo de energia.
ladas para proporcionar um núcleo mais selecionado de As Tabelas 11 a 17, Desempenho econômico, apresentam
indicadores-padrão sobre os mesmos três temas do desen- informações sobre a estrutura econômica e o crescimento
volvimento: recursos humanos, meio ambiente e econo- das economias, bem como informações sobre investi-
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mento estrangeiro, dívida externa e integração na econo- Indicadores sintéticos
mia mundial, que está oferecendo novos desafios e opor- Os indicadores sintéticos das faixas em cor de todas as
tunidades aos países desenvolvidos e em desenvolvimento. tabelas são totais (designados pela letra t), médias ponde-

Classificação das economias radas (w) e valores medianos (m), calculados para grupos
de economias. Incluem implicitamente os países cujos

Assim como no próprio relatório, o PNB per capita foi o dados não aparecem nas tabelas principais, na suposição
principal critério utilizado para classificar as economias e de que seguem a tendência das outras economias durante
distinguir diNersos estágios de desenvolvimento econô- os mesmos períodos. Os países excluídos das principais
mico. Os países são tradicionalmente classificados em três tabelas (apresentados na Tabela la. Indicadores básicos do
categorias: renda baixa, média e alta. Os níveis do PNB desenvolvimento de outras economias) foram incluídos
per capita err 1994 são: até US$ 725 (51 economias), nos indicadores sintéticos quando havia dados ou, não
baixa renda; de US$ 726 a 8.955 (57 economias), renda havendo dados disponíveis, também foram implicita-
média; US $8.956 ou mais (25 economias), renda alta. As mente incluídos, na suposição de que seguem a tendência
economias ta:nbém são classificadas por região, exporta- dos países informantes. Isso dá uma medida agregada mais
ções e endividamento. Ver uma lista das economias em consistente, pela padronização da cobertura dos países
cada grupo nas tabelas sobre classificação das economias para cada período indicado. Quando, porém, os dados
no final deste relatório. ausentes representam um terço ou mais da estimativa glo-

Fontes dos dados e metodologia bal, indica-se que a medida do grupo não está disponível.
As notas técnicas de cada tabela mostram as ponderações

Os dados socioeconômicos foram extraídos de várias utilizadas na computação dos indicadores sintéticos.
fontes: dados diretamente coligidos pelo Banco Mundial, Terminologia e cobertura dos dados
publicações d- estatísticas dos países membros, institutos
de pesquisa como o World Resources Institute, e organis- Nestas notas e tabelas, o uso da palavra "país" não denota
mos internac onais como as Nações Unidas e seus órgãos independência política, podendo referir-se a qualquer
especializados, o Fundo Monetário Internacional e a território sobre o qual as suas autoridades forneçam dados
Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econô- estatísticos sociais ou econômicos em separado.
mico (ver un,a lista completa nas Fontes dos Dados, no Os dados econômicos sobre a Alemanha anteriores a
final das Notas Técnicas). Embora os padrões internacio- 1991 referem-se à antiga República Federal da Alemanha,
nais de cobeirura, definição e classificação se apliquem à mas os dados demográficos e sociais geralmente se referem
maioria das estatísiicas fornecidas pelos países e organis- à Alemanha unificada. Qualquer exceção à cobertura dos
mos internacionais, inevitavelmente existem diferenças de dados é explicada numa nota ao final da tabela. Os dados
cobertura, de exatidão e de capacidade e recursos dedica- referentes à China não incluem Taiwan, mas as Tabelas
dos à coleta e compilação de dados básicos. Em alguns 15 e 16 contêm notas com estimativas das transações
casos, os técnicos do Banco Mundial têm que examinar internacionais de Taiwan. Os dados da Etiópia posteriores
fontes de dados divergentes para assegurar que os Indica- a 1991 excluem a Eritréia, salvo indicação em contrário.
dores contêm os dados mais fidedignos. Em certos casos, Formato das tabelas
quando são considerados extremamente fracos para forne-
cer medidas e tendências confiáveis, ou não seguem ade- O formato das tabelas nesta edição geralmente segue o dos
quadaniente os padrões internacionais, os dados disponí- anos anteriores. Em cada grupo, as economias são relacio-
veis não são mostrados. nadas na ordem crescente do PNB per capita, exceto nos

As diferenças entre os dados desta edição e os de outras casos em que não foi possível calcular essa cifra; nesses
edições devem-se não só a atualizações, mas também a revi- casos, aparecem em grifo e em ordem alfabética, ao fim do
sões das séries históricas e modificações da metodologia, grupo considerado pertinente. Essa ordem é usada em
Assim, dados de "safras" diferentes podem ser incluídos em todas as tabelas. No grupo de renda alta, as economias
diferentes edições das publicações do Banco Mundial. assinaladas com o símbolo † são as classificadas como eco-
Recomendamos aos leitores não fazer comparações entre nomias em desenvolvimento pelas Nações Unidas ou
séries de dados de diferentes publicações. O World'*Data assim consideradas por suas autoridades. As economias
1995 CD-ROM apresenta séries cronológicas consistentes. com menos de 1 milhão de habitantes ou com dados

Salvo indicação em contrário, todas as cifras em dóla- esparsos não são indicadas separadamente nas tabelas prin-
res são expressas em dólares correntes dos Estados Unidos. cipais, mas foram incluídas nos agregados. Os indicadores
As Notas Técnicas descrevem os vários métodos utilizados básicos dessas economias encontram-se na Tabela la. A
na conversão das cifras em moedas nacionais, lista em ordem alfabética que figura nas convenções dá o
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número de referência de cada economia; também neste devem ser endereçados a: Development Dat Group,
caso, os nomes em grifo indicam economias para as quais International Economics Department, The Wo · d Bank,
não há estimativas correntes do PNB per capita. 1818 H St. N.W. Washington, D.C. 20433, >or fax a

Notas técnicas (202) 522-1498, por correio eletrônico a info@w rldbank.
org ou pelos telefones 800-590-1906 o (202)

Ao utilizar os dados, o leitor deve sempre consultar as 473-7824.
notas técnicas, convenções, tabelas de classificação dos Para receber as publicações do Banco Mundial, envie o
países e notas ao pé das tabelas. Essas notas mostram os seu pedido por correio eletrônico para books@worldbank.
métodos, conceitos, definições e fontes de dados utilizadas org, escreva para World Bank Publications no endereço
na preparação das tabelas. Ao fim das notas, a seção Fon- acima ou ligue para (202) 473-1155.
tes dos Dados relaciona fontes que contêm definições e Para mais informações, consulte "Publications" na
descrições dos conceitos utilizados. World Wide Web (Internet) digitando "http://www.

Quaisquer comentários ou perguntas referentes aos worldbank.org".
Indicadores Selecionados do Desenvolvimento Mundial



Grupos de economias
Economias de baixa renda

Neste mapa, as economias foram classificadas por grupo de renda, como nas tabelas seguintes. As economias Economias de renda média
de baixa renda são aquelas que tinham um PNB per capita de 725 délares ou menos em 1994; as de renda Economias de renda alta
média, de 726 a 8.955 dólares; as de renda alta, 8.956 dólares ou mais. Devido a limitações de espaço, o
mapa nåo inclui seis economias de renda média (Samoa Americana, Fiji, Polinesia Francesa, Kiribati, Tonga e
Samoa Ocidental) e um pais para o qual nåo dispúnhamos de dados (Tuvalu). Dados nåo disponveis
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Convençoes
tabela abaixo apresenta a numeração conven- Salvo indicação em contrário nas Notas Técnicas, as

cionada dos países incluídos nos Indicadores taxas de crescimento referentes a dados econômicos são
Selecionados do Desenvolvimento Mundial e expressas em termos reais.

informações sobre as fontes de dados demográficos para os A data-limite para os dados é 30 de abril de 1996.
133 países incluídos nas Tabelas 1 a 17. Em todas as O sinal . . significa não disponível.

tabelas, as economias estão relacionadas dentro dos respec- Um espaço em branco denota informação não
tivos grupos na ordem crescente do PNB per capita, exceto aplicável.
aquelas cujo PNB per capita não pode ser calculado. Estas Os números 0 e 0,0 significam zero ou menos da
aparecem em grifo e em ordem alfabética, no final dos metade da unidade indicada.
respectivos grupos. A classificação abaixo refere-se à Os números em grifo indicam que os dados referem-se
ordem em que as economias aparecem nas tabelas. a anos ou períodos diferentes dos especificados.

Nas faixas em cor de todas as tabelas, os números cor- O símbolo t indica economias em desenvolvimento,
respondem a indicadores sintéticos para grupos de eco- assim classificadas pelas Nações Unidas ou consideradas
nomias. A letra p significa média ponderada; m, valor por suas autoridades.
mediano; t, total.

Fontes dos dados demográficos de 1994

Posição nas Taxa de Taxa de
tabelas pelo Recensea- fecundidade mortaidade

Economia PNB per capita mento População total infantil

África do Sul 93 1991 Banco Mundial 1 Div. Dem. ONU Div. Derm. ONU
Albânia 32 1989 Oficial 1 Oficial Oficial
Alemanhaa 127 - Oficial 2 Oficial Oficial

Arábia Saudita 105 1992 Banco Mundial 2 Pesquisa 1990 Pesquisa 1990
Argélia 71 1987 Banco Mundial 3 Pesquisa 1992 Pesquisa 1992

Argentina 107 1991 Oficial 2 Div. Dem. ONU Div. Dem. ONU
Armênia 46 1989 Banco Mundial 3 Oficial Oficial

Austrália 114 1991 Oficial 2 Oficial Oficial

Áustria 126 1991 Oficial 2 Oficial Oficial

Azerbaijão 36 1989 Oficial 2 Oficial Oficial

Bangladesh 13 1991 Banco Mundial 2 Pesquisa 1994 Pesquisa 1994

Bélgica 123 1991 Oficial 2 Oficial Oficial

Benin 30 1992 Banco Mundial 2 Banco Mundial Banco Mundial

Bielo-Rússia 77 1989 Oficial 2 Oficial Oficial
Bolívia 52 1992 Oficial 2 Div. Dem. ONU Div. Dem. ONU

Boisuana 88 1991 Banco Mundial 2 Pesquisa 1988 Pesquisa 1988
Brasil 92 1991 Banco Mundial 1 Div. Dem. ONU Div. Dem. ONU
Bulgária 62 1992 Oficial 2 Oficial Oficial

Burkina Faso 21 1985 Banco Mundial 3 Pesquisa 1992 Banco Mundial
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Fontes dos dados demográficos de 1994

Posição nas Taxa de Taxa de
tabelas pelo Recensea- fecundidade mortalidade

Economia PNB per capita mento População total infantil

Burundi 5 1990 Banco Mundial 3 Div. Dem. ONU Div. Dem. ONU
Camarões 47 1987 Banco Mundial 1 Pesquisa 1991 Pesquisa 1991
Canadá 119 1991 Oficial 2 Oficial Oficial
Cazaquistão 59 1989 Banco Mundial 3 Oficial Oficial
Chade 8 1993 Banco Mundial 2 Div. Dem. ONU Div. Dem. ONU

Chile 97 1992 Oficial 2 Oficial Oficial
China 39 1990 Banco Mundial 3 Oficial Pesquisa 1991

t Cingapura 122 1990 Oficial 1 Oficial Oficial
Colômbia 72 1993 Banco Mundial 2 Pesquisa 1990 Pesquisa 1990
Congo 43 1984 Banco Mundial 2 Banco Mundial Banco Mundial

Coréia do Sul 108 1990 Oficial 1 Oficial Oficial
Costa do Marfim 42 1988 Banco Mundial ' Pesquisa 1994 Pesquisa 1994
Costa Rica 80 1984 Banco Mundial 3 Div. Dem. ONU Div. Dem. ONU
Croácia 84 1991 Oficial 2  Banco Mundial Banco Mundial
Dinamarca 130 1991 Oficial 2 Oficial Oficial

Egito 48 1986 Banco Mundial 2 Pesquisa 1992 Pesquisa 1992
El Salvador 67 1992 Banco Mundial 1 Div. Dem. ONU Div. Dem. ONU

t Emirados A rabes Unidos 133 1980 Banco Mundial ' Div. Dem. ONU Pesquisa 1987
Equador 64 1990 Banco Mundial 3 Pesquisa 1994 Pesquisa 1994
Eslovênia 104 1991 Oficial 2  Oficial Oficial

Espanha 111 1991 Oficial 2 Oficial Oficial
Estônia 89 1989 Oficial 2 Oficial Oficial
Etiópiab 3 1994 Banco Mundial 3 Pesquisa 1990 Div. Dem. ONU
Estados Unidos 128 1990 Oficial 2 Oficial Oficial
Federação Russa 86 1989 Banco Mundial 3 Oficial Oficial

Filipinas 56 1990 Oficial 2 Pesquisa 1993 Div. Dem. ONU
Finlàndia 116 1990 Oficial 2 Oficial Oficial
França 124 1990 Oficial 2 Oficial Oficial
Gabão 100 1993 Banco Mundial ' Div. Dem. ONU Div. Dem. ONU
Gâmbia 26 1993 Banco Mundial 2 Banco Mundial Banco Mundial

Gana 33 1984 Banco Mundial 3 Pesquisa 1993 Pesquisa 1993
Geórgia 50 1989 Banco Mundial 3 Oficial Oficial
Grécia 106 1991 Oficial 2 Oficial Oficial
Guatemala 60 1994 Oficial 2 Div. Dem. ONU Div. Dem. ONU
Guiné 38 1983 Banco Mundial ' Banco Mundial Banco Mundial

Guiné-Bissau 16 1991 Banco Mundial 2 Banco Mundial Banco Mundial

Haiti 14 1982 Banco Mundial 1 Div. Dem. ONU Div. Dem. ONU
Honduras 40 1988 Banco Mundial 3 Pesquisa 1991-92 Pesquisa 1991-92

t Hong Kong 120 1991 Oficial ' Oficial Oficial
Hungria 99 1990 Oficial 2 Oficial Oficial

Iêmen 20 1994 Banco Mundial 2 Pesquisa 1991-92 Pesquisa 1991-92

Índia 23 1991 Banco Mundial 2 Pesquisa 1993 Pesquisa 1993
Indonésia 55 1990 Banco Mundial 2 Pesquisa 1994 Pesquisa 1994
Irã 90 1991 Banco Mundial 2 Div. Dem. ONU Oficial
Irlanda 112 1991 Oficial 2 Oficial Oficial
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Fontes dos dados demográficos de 1994

Posição nas Taxa de Tax' de
tabelas pelo Recensea- fecundidade mortav*dade

Economia PNB per capita mento População total infa;itil

t Israel 113 1983 Oficial 2 Oficial Oficial
Itália 117 1991 Oficial 2 Oficial Oficial
Jamaica 69 1991 Banco Mundial 3 Banco Mundial Div. Deni. ONU
Japão 131 1990 Oficial 2 Oficial Oficial

Jordânia 68 1994 Banco Mundial 2 Oficial Pesquisa t990

t Kuwcit 118 1985 Oficial 2 Div. Dem. ONU Div. Dem. ONU
Laos 24 1985 Banco Mundial 1 Div. Dem. ONU Div. Dem. ONU
Lesoto 49 1986 Banco Mundial 3 Pesquisa 1991 Pesquisa 991
Letônia 79 1989 Oficial 2 Oficial Oficial
Lituânia 66 1989 Oficial 2 Oficial Oficial

Macedônia 53 1991 Banco Mundial 3 Oficial Oficial
Madagascar 10 1993 Banco Mundial 2 Pesquisa 1992 Pesquisa 1992
Malásia 96 1991 Banco Mundial 1 Div. Dem. ONU Div. Dem. ONU
Malavi 7 1987 Banco Mundial 2 Pesquisa 1992 Pesquisa 1992
Mali 18 1987 Banco Mundial 2 Pesquisa 1987 Pesquisa 1987

Marrocos 58 1994 Banco Mundial 2 Pesquisa 1995 Pesquisa 1995
Maurício 94 1990 Banco Mundial 3 Div. Dem. ONU Div. Dem. ONU
Mauritânia 35 1988 Banco Mundial 3 Div. Dem. ONU Div. Dem. ONU
México 101 1990 Banco Mundial 2 Div. Dem. ONU Div. Dem. ONU
Mianmá 51 1983 Banco Mundial 1 Div. Dem. ONU Div. Dem. ONU

Moçambique 2 1980 Banco Mundial 1 Div. Dem. ONU Div. Dem. ONU
Moldova 54 1989 Oficial 2 Oficial Oficial
Mongólia 22 1989 Banco Mundial ' Div. Dem. ONU Div. Dem. ONU
Namíbia 75 1991 Banco Mundial 2 Pesquisa 1992 Pesquisa 1992
Nepal 11 1991 Banco Mundial 2  Div. Dem. ONU Div. Dem. ONU

Nicarágua 27 1971 Banco Mundial 1 Pesquisa 1992-93 Pesquisa 1992-93
Níger 15 1988 Banco Mundial 2 Pesquisa 1992 Pesquisa 1992
Nigéria 19 1991 Banco Mundial 2 Pesquisa 1990 Pesquisa 1990
Noruega 129 1990 Oficial 2 Oficial Oficial
Nova Zelândia 110 1991 Oficial 2 Oficial Oficial

Omã 103 1993 Banco Mundial 3 Pesquisa 1989 Pesquisa 1989
Países Baixos 121 1971 Oficial 1 Oficial Oficial
Panamá 85 1990 Banco Mundial 3  Div. Dem. ONU Div. Dem ONU
Papua Nova Guiné 61 1989 Banco Mundial ' Div. Dem. ONU Div. Dem ONU
Paquistão 34 1981 Banco Mundial 2 Banco Mundial Banco Mundial

Paraguai 70 1992 Banco Mundial 3 Pesquisa 1990 Pesquisa 1990
Peru 76 1993 Banco Mundial 2 Pesquisa 1991-92 Pesquisa 1 )91-92

Polônia 81 1988 Oficial 2 Oficial Oficial
Portugal 109 1991 Oficial 2 Oficial Oficial
Quênia 17 1989 Banco Mundial 2 Pesquisa 1993 Pesquisa 1993

Quirguízia 44 1989 Banco Mundial 3 Oficial Oficial
Reino Unido 115 1991 Oficial 1 Oficial Oficial
República Centro-Africana 31 1988 Banco Mundial ' Div. Dem. ONU Div. Dem ONU
República Dominicana 65 1993 Banco Mundial ' Div. Dem. ONU Div. Dem. ONU
República Eslovaca 78 1991 Oficial 2 Oficial Oficial



Fontes dos dados demográficos de 1994

Posição nas Taxa de Taxa de
tabelas pelo Recensea- fecundidade mortalidade

Economia PNB per capita mento População total infantil

República Tcheca 95 1991 Oficial 2 Oficial Oficial

Romênia 63 1992 Oficial 2 Oficial Oficial

Ruanda 1 1991 Banco Mundial 2 Pesquisa 1992 Div. Dem. ONU
Senegal 41 1988 Banco Mundial 2 Pesquisa 1992-93 Pesquisa 1992-93
Serra Leoa 6 1985 Banco Mundial 1 Div. Dem. ONU Div. Dem. ONU

Sri Lanka 45 1981 Oficial 2 Pesquisa 1987 Pesquisa 1987
Suécia 125 1990 Oficial 2 Oficial Oficial

Suíça 132 1990 Oficial 2 Oficial Oficial
Tailândia 82 1990 Banco Mundial 1 Div. Dem. ONU Div. Dem. ONU
Tadjiquistã, 29 1989 Oficial 2 Oficial Oficial

Tanzânia 4 1988 Banco Mundial 1 Div. Dem. ONU Div. Dem. ONU
Togo 25 1981 Banco Mundial ' Div. Dem. ONU Div. Dem. ONU
Trinidad e Fobago 98 1990 Banco Mundial 2 Pesquisa 1987 Pesquisa 1987
Tunísia 73 1994 Banco Mundial 2 Div. Dem. ONU Div. Dem. ONU
Turcomênie 91 1989 Banco Mundial Oficial Oficial

Turquia 83 1990 Banco Mundial 1 Div. Dem. ONU Div. Dem. ONU
Ucrânia 74 1991 Oficial 2 Oficial Oficial
Uganda 9 1991 Banco Mundial 2 Pesquisa 1991 Pesquisa 1991
Uruguai 102 1985 Banco Mundial Div. Dem. ONU Div. Dem. ONU
Uzbequistão 57 1989 Banco Mundial 3 Oficial Oficial

Venezuela 87 1990 Oficial 2  Div. Dem. ONU Div. Dem. ONU
Vietnã 12 1989 Banco Mundial 3 Pesquisa 1995 Pesquisa 1995
Zâmbia 28 1990 Banco Mundial 1 Div. Dem. ONU Pesquisa 1987
Zimbábue 37 1992 Banco Mundial 2 Pesquisa 1994 Pesquisa 1994

Nota: As econ,mias sobre as quais não há dados suficientes ou cuja população é superior a 30.000 habitantes e inferior a 1 milhão de habi-
tantes sio apresentadãs na Tabela la. Contudo, nas tabelas principais, os dados relativos a essas economias estão incluídos nos cálculos dos
totais e das mé.iias p ndeiadas por grupos de países. Quanto à comparabilidade e cobertura dos dados em todas as tabelas, consultar as notas
técnicas.

a) Em toda as rabelas, os dados referem-se à Alemanha unificada, salvo indicação em contrário.
b) Em tod s as tabelas, os dados após 1991 excluem a Eritréia, salvo indicação em contrário.

População

Oficial:
1. Publicado pelo instituto nacional de estatística ou outra fonte oficial, como o banco central, ministério do planejamento, etc.
2. Estimatwa oficial do Eurostat, Conselho da Europa, Departamento Estatístico da ONU, Comissão do Pacífico Sul ou outra organização

internacional.

Banco Mundial:
1. Com base nas últimas estimativas e projeções da Divisão Demográfica da ONU para 1990 e 1995.
2. Com base numa projeção do último censo.
3. Com base numa projeção das últimas estimativas oficiais disponíveis.

Fecundidade e Mortalidade
Oficial:

Estimativas baseadas no registro civil ou outro mecanismo oficial de coleta de dados.
Div. Dem. ONU:

Estimativas do Banco Mundial baseadas nas estimativas e projeções da Divisão Demográfica da ONU para 1990-94 e 1995-99.
Pesquisa:

Estimativa; do Banco Mundial baseadas na última pesquisa de população e saúde, pesquisa de planejamento familiar ou outra pesquisa ou
módulo do ceiso que inclua estimativas dos dados demográficos.
Banco Mundial:

Estimativa, baseadas em outras fontes, inclusive relatórios econômicos e setoriais do Banco, outros estudos de países e tendências de outros
indicadores.
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Tabela 1. Indicadores básicos
PNB per capitaa Estimativas do PNB

População Crescimento per capita pela PpAb Esperança de Analfa-
(milhões) Área médio $ inter. vida ao nascer betismo de

meados de (milhares Dólares anual % Us 100 corr. (anos) adultos %)
1994 de km 2) 1994 1985-94 1987 1994 1994 1994 1995

Economias de baixa renda 3.182,2 t 40.391 t 380 p 3,4 p 63 p 34 p
Excluindo China e Índia 1.077,7 t 27.543 t 360 p -1,1 p 56 p 46 p
1 Ruanda 7,8 26 80 -6,6 3,8 1,3 3300 . . 40
2 Moçambique 15,5 802 90 3,8 2,7 3,3 860d 46 60
3 L,nópia 54,9 1.097 100 . . 2,0 1,7 430c 49 65
4 TanÚniaC 28,8 945 140 0,8 2,6 2,4 620' 51 32
5 Burundi 6,2 28 160 -0,7 3,4 2,7 7002 50 65
6 Serra Leoa 4,4 72 160 -0,4 3,1 2,7 700' 40 65

Malavi 9,5 118 170 -0,7 3,1 2,5 650' 44 44
8 Chade 6,3 1.284 180 0,7 2,7 2,8 720d 48 52
9 Uganda 18,6 236 190 2,3 5,0 5,4 1.410 d 42 38

10 Madagascar 13,1 587 200 -1,7 3,1 2,5 6400 52
Il Nepal 20,9 141 200 2,3 4,4 4,8 1.230 T 54 73
12 Viem 72,0 332 200 .. . . .. 68 6
13 Bangladesh 117,9 144 220 2,0 4,9 5,1 1.330' 57 62
14 Haiti 7,0 28 230 -5,0 6,2 3,6 9,3d 57 55
15 Nígei 8,7 1.267 230 -2,1 3,8 3,0 7702 46 86
16 Gumn-Bis,.i 1,0 36 240 2,2 2,9 3,2 8201 38 45
17 Quênia 26,0 580 250 0,0 5,7 5,1 1.3101 59 22
18 Mali 9,5 1.240 250 1,0 2,3 2,0 520' 49 69
19 Nigéria 108,0 924 280 1,2 4,3 4,6 1.1901 52 43
20 lêrnen 14,8 528 280 .. .. .. .5. 53
21 Burkina Faso 10,1 274 300 -0,1 3,5 3,1 800w 49 81
22 Mongélia 2,4 1 566 300 -3,2 . . . . . . 64
23 índia 913,6 3.288 320 2,9 4,4 4,9 1.280' 62 48
24 laos 4,7 237 320 .. .. .. .. 52 43
25 logo 4,0 57 320 -2,7 6,0 4,4 1.l130d 59 48
26 Gârnbia 1,1 11 330 0,5 4,8 4,3 1.100 d 49 61
27 Nicarágua 4,2 130 340 -6,1 13 7 1.800 0 67 34
28 Zâmbia 9,2 753 350 -1,4 4,1 3,3 860' 47 22
29 Tadjiquistão' 5,8 143 360 -11,4 12,1 3,7 9709 67

30 Bein _ 5,3 113 370 -0,8 7,0 6,3 1.630' 50 63
31 República Cenro-Africana 3,2 623 370) -2,7 5,4 4,5 1.160I 49 40
32 Albâniia 3,2 29 380 . .. .. .. 73
33 Gana 16,6 239 410 1,4 7,9 7,9 2.0500 58 36
34 Paqussão 126,3 796 430 1,3 8,5 8,2 2.1300 60 62
35 Mauritânia 2,2 1.026 480 0,2 6,4 6,1 1.570d 51 62
36 Azerbaijo 7,9 87 900 -- 12,2 21,7 5,8 1,5109 69
37 Zimbábue 10,8 391 500 -0,5 8,7 7,9 2.040' 58 15
38 Guiné 6,4 246 520 1,3 . . . . . . 44 64
39 China 1.190,9 9.561 530b1 7,8 5,8 9,7 2 .510 69 19
40 HondUras 5,8 112 600 0,5 8,1 7,5 1 940' 66 27
41 Senegal 8,3 197 600 -0,7 7,3 6,1 1.5800 50 67
42 Cosra do Marfim 13,8 322 610 -4,6 8,3 5,3 1.370' 56 60
43 Congo 2,6 342 620 -2,9 11,2 7,3 1.900' 51 25
44 Quirguizia 4,9 198 630 -5,0 13,5 6,7 l7309 68
45 Si Laírka 17,Q 66 640 2,9 10,7 12,2 3.160' 72 10
46 Armêniai 3,7 30 680 -13,0 26,5 8,3 2.1609 71
47 Canmaroes 13,0 475 680 -6,9 15,0 7,5 1.950' 57 37
48 Egíro 56,8 1.001 720 1,3 14,4 14,4 3.720' 62 49
49 Lesoro 1,9 30 720 0,6 6,6 6,7 1.730ad 61 29
50 Geórga 5,4 70 . . . . . . . . . . 73
I Mianmiá 45,6 677 .. .. .. . . .. 58 17

Economias de renda média 1.569,9 t 61.263 r 2.520 p -0,1 p 67 p
Renda média baixa 1.096,9 t 40.594 t 1.590 p -1,2 p 67 p

52 Bolívia 7,2 1.099 770 1,7 8,9 9,3 2.400' 60 17
53 Ma,edônia, ERI 2,1 26 820 .. .. .. .. 73
54 Moldova

1  
4,3 34 870 .. .. .. .. 68

55 Indonésia 190,4 1.905 880 6,0 10,0 13,9 3.6001 63 16
56 lilipinas 67,0 300 950 1,7 10,4 10,6 2.740' 65 5
57 Uzbequisrto' 22,4 447 960 -2,3 12,5 9,2 2.3709 70
58 Marrocos 26,4 447 1.140 1,2 13,1 13,4 3.470' 65 56
59 Cazaquistão' 16,8 2.717 1.160 -6,5 24,2 10,9 2.8109 68
60 Goaienala 10,3 109 1.200 0,9 13,5 13,3 3.440' 65 44
61 Papua Nova Guiné 4,2 463 1.240 2,2 9,1 10,4 2.6802 57 28
62 Bulgária 8,4 111 1.20 -2,7 23,5 16,9 4.3803 71
63 Romênia 22,7 238 1.270 -4,5 22,7 15,8 4.090i 70
64 Equador 11,2 284 1.280 0,9 15,9 16,2 4.190' 69 10
65 República Domiicana 7,6 49 1.330 2,2 13,9 14,5 3.7601 70 18
66 Liruânal 3,7 65 1.350 -8,0 33,8 12,7 3.290. 69
67 ¯F Salvador 5,6 21 1.360 2,2 8,4 9,3 2.4101 67 29
68 Jordânia 4,0 89 1.440 -5,6 25,4 15,8 4 . 10 0 d 70 13
69 Jamaica 2,5 1l 1 540 3,9 11,1 13,1 3.400' 74 15
70 Paragnal 4,8 407 1.580 1,0 13,7 13,7 3.550' 68 8
71 Argélia 27,4 2.382 1.690 -2,5 . . . . 69 38
72 Colônbia 36,3 1.139 1.670 2,4 19,0 20,6 5.330' 70 9

Nota: Ver ourras economias na Tabela ia. Sobre compaiabilidade e cobertura dos dados, ver as noras récnicas.
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PNO per capitaa Estimativas do PNB

População Crescimento per capita pela PPAb Esperança de Analfa-
(milhões] Área médio $ inter. vida ao nascer betismo de

meados de (milhares Dólares anual (%) US = 100 corr. (anos) adultos (%)
1994 de km2 ) 1994 1985-94 1987 1994 1994 1994 1995

73 Tunisia 8,8 164 1.790 2,1 18,5 19,4 5.020' 68 33
74 Ucrânaý 51,9 604 1910 -8,0 20,4 10,1 2.620 6,8
75 Namíbia 1,5 824 1.970 3,3 17,0 16,7 4 320,1 59
76 Peru 23,2 1.285 2,110 -2,0 18,0 13,9 3.610 65 11
77 Bielo-Rssia' 10,4 208 2160 1,9 25.1 16,7 4.320 69
78 Repúbli t Eslovaca 5,3 49 2.250 -3,0 . . . . . 72
79 Letônia 2,5 64 2.320 -6,0 24,1 12,4 3.2201 68
80 Costa R, a 3,3 51 2.400 2,8 . . . . . . 77 5
81 Polônia 38,5 313 2.410 0,8 21,4 21,2 5.480 72
82 Tailândi. 58,0 513 2.410 8,6 16,4 26,9 6970- 69 6
83 Turquia 60,8 779 2.500 1,4 20,9 18,2 4.7101 67 18
84 Croácia 4,8 57 2.560 .. . . . . . .3
85 Pananrá 2,6 76 2.580 -1,2 26,6 22,1 5.730' 73 9
86 lederaçý > Russa 148,3 17.075 2.650 -4,1 30,6 17,8 4.6101 64
87 Venezuela 21,2 912 2760 0,7 337 30,0 7.770' 71 9
88 Bosuan, 1,4 582 2.800 6,6 15,4 20,1 5.210' 68 30
89 Estônial 1,5 45 2.820 -6,1 29,9 17,4 4 510i 70
90 Repúb/i. Islâmi a e/o ir, 62,5 1.648 . . . . . . 68 28
91 uiam , ol 4,4 _ 488 . .. .. 66 . .

Renda média alta 472,8 1 20.669 1 4.640 1,4 p 69 p 13 p
92 Brasil 159,1 8.512 2.970 -0,4 24,2 20,9 5.4001 67 17
93 África do Sul 40,5 1.221 3.040 -1,3 23,9 19,8 5.1301 64 18
94 Mauríci, 1,1 2 3.150 5,8 39,4 49,1 12.720' 70 17
95 Repúbli, a Tche, a 10,3 79 3.200 -2,1 44,1 34,4 8.900 73
96 Malásia 19,7 330 3.480 5,6 23,5 32,6 8.440 71 17
97 Chile 14,0 757 3.520 6,5 24,8 34,4 8.8901 72 5
98 irmidaI e Tobaszo 1,3 5 3.740 -2,3 40,9 33,5 8.6702 72 2
99 Hungri. 10,3 93 3.840 -1,2 28,9 23,5 6.080 )70

100 Gabão 1,3 268 3.880 -3,7 . . . . . , 54 37
101 México 88,5 1.958 4.180 0,9 27,8 27,2 7.0406 71 10
102 urguai 3,2 177 4.660 2,9 28,1 298 7.7101 73
103 Omã 2,1 212 5.140 0,5 34,7 33,2 8 590d 70
104 l-sovêna 2,0 20 7.040 .. 33,3 24,1 6.230.1 74
105 Arábia audita 17,8 2.150 7.050 -1,7 45,7 36,6 9. 4 8 0,1 70 37
106 Gréc_i 10,4 132 7700 1,3 42,1 42,2 10.9301 78
107 Argenina 34,2 2.767 8.110 2,0 32,1 33,7 8.7201 72 4
108 Coréia, RepibI _a da 44,5 99 8.260 7,8 27,3 39,9 10.330' 71 mí
Renda baixa e média 4.752,2 1 101.655 t 1.090 p 0,7 p 64 p 29 p
África Subsaariana 571,9 1 24.274 r 460 p -1,2 p 52 p 43 p
Leste da Ásia e Pacífico 1.734,7 í 16.367 í 860 p 6,9 p 68 p 17 p
Sul da Ásia 1.220,3 í 5.133 í 320 p 2,7 p 61 p 50 p
Europa e Ásia Central 487,4 í 24.354 í 2.090 p -3,2 p 68 p
Oriente Médio e Norte da África 266,7 1 11.021 í 1.580 p -0,4 p 66 p 39 p
América Latina e Caribe 470,9 r 20.505 í 3.340 p 0,6 p 68 p 13

Economias de renda alta 849,9 1 31.8241 23.420 p 1,9 p 77 p109 Portug 9,9 92 5.32) 4,0 41,3 46,3 11.970 75
110 Nova elândia 3,5 271 13.350 0,7 63,2 61,3 15.870) 76 am
111 Espan i 39,1 505 13.440 2,8 50,2 53,1 13.7401 77
112 Irlanda 3,6 70 13.530 5,0 40,6 52,4 13,550) 76 nm
113 Israel 5,4 21 14.530 2,3 56,5 59,1 17.300 77
114 Ausiáb,i 17,8 7.713 18.000 1,2 69,9 70,0 18.120' 77 mí
115 Reino nido 58,4 245 18.340 [,3 707 69,4 17

.970 76 n
116 Finlânidia 5,1 338 18.850 -0,3 72,1 62,4 16.1501 6 m
117 Itália 57,1 301 19.300 1,8 70,9 71,3 18.460] 78 i
118 $Kuwei, 1,6 18 19.420 1,1 84,3 95,6 24.7302 76 21
119 Canad. 29,2 9.976 19.510 0,3 83,2 77,1 19.9601 78 na
120 UHong-Kong" 6,1 1 21.650" 5,3" . . . . 78 8
121 Países Baixos 15,4 37 22.010 1,9 70,0 72,4 18.750 78 mi
122 †Cingapura 2,9 1 22.500 6,1 60,2 84,6 21.900d 75 9
123 Bélgic 10,1 31 22.870 2,3 74,6 78,3 20.270) 76 ai
124 França 57,9 552 23.420 1,6 75,9 76,0 19.670) 78 m
125 Suécia 8,8 450 23.530 -0,1 76,1 66,2 17.130) 78 m
126 Áustri, 8,0 84 24.630 2,0 72,8 75,6 19.5601 77 m
127 Alemanhla 81,5 357 25.580 .. .. 75,3 19.4801 76 na
128 Esuadc, Unidos 260,6 9.364 25.880 1,3 100,0 100,0 25.8801 77 na
129 Noruega 4,3 324 26.390 1,4 77,7 78,1 20.210) 78 na
130 Dinanarca 5,2 43 27.970 1,3 76,6 76,8 19.8801 75 m
131 Japão 125,0 378 34.630 3,2 4,7 81,7 21,140 79 m
132 Suíça 7,0 41 37.930 0,5 104,5 97,2 25.1501 78 na
133 † Emirados Árabc, Uwido 2,4 84 . 0,4 . . . . . . 75 21
Mundo 5.601,3 _ 133.478 e 4470 p 0,9 p 67 p

tEconomias em desen.ílvimenio, assim classificadas pelas Nações Unidas ou consideradas por suas autoridades. a. Método do Atlas; ver as noas técnicas. b. paridade do
poder aquisiiiv.,; ver a, noias técnicas. c. Cifras extrapoladas de esimatvas do PCI de 1985. d. Cifras baseadas em esíimanvas de regressão. e. Em rodas as tabelas, os
dados do PIB c do PNII cobrem apenas a parte conuinenal da Tanzânia. f. As estinaivas referenes às economias da antiga União Soviética são preliminares; sua classifi-
cação coninuai á sob [<visão g. Cifras extrapoladas de esriínanv'as do PCI de 1990. h. Estinativas do Banco Mundial. i. Cifras extrapoladas de estimativas do PC[ de
1980. j. Cifras exrrapo adas de estimativas do PCI de 1993. k. Cifras extrapoladas de estímativas do PCI de 1975. m. Segundo a UNESCO, o analCabetisno é inferior a
5%. n. Os dac as reler m-se ao PIB.
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Tabela 2. Indicadores macroeconôimicos
Moeda em sentido amplo

Déficit/ Taxa Média inflação Saldo em Resras Valor atual
superávit em méd. em Taxas nomninals de juros dos annal c. con-ente cambiais líquido
C. conTente do an. de circul. bancos V/% média annal) média antes das brutas da divida
gov, centrala3 cresc. comfo % Sobre Sobre (deflator % transf. ofic. (meses de extemna
(% do PNBI nom. %) do PIB depósitos emnpréstimos do PIB) (% do PNB) importação) (5 do PNB)

1980 1994 1985-94 1980 1994 1980 1994 1980 1994 1984-94 1980 1994 1980 1994 1994

Economnias de baixa renda 32 p
Exdluindo China e India 60 p
i Ruanda 3,5 -5, 5 5,4 13,6 .. 6,3 5,0 13,5 15,0 4,5 -13,3 -69,1 6,7 1,1 78
2 Moçambique .. . . . . . . . . 53,2 -20,7 -71,4 . . . . 331
3 Eiiópia . .. . .. 44,4 .. 11,5 .. 14,3 .. -4,8b -,-6,9 4,01, 5,9 68
4 Tantzânia -1,3 .. 35,0 .. 30,7 4,0 .. 11,5 39,0 33,3 -9, 7 . . . . . . 167
5 Burundi 1,9 .. 8,5 13,5 . . 2,5 .. 12,0 . . 5,4 .. -16,6 . 8,5 50
6 Serra Leoa -5,1c --1,9c 56,4 20,6 11,0 9,2 11,6 11,0 27,3 67,3 -19,9 . . . . . . 138
7 Malavi 1,2' . 21,4 18,0 20,5 7,9 25,0 16,7 31,0 18,8 -27,4 -44,0 1,4 0,6 73
8 Chade .. . -2,7 20,0 10,9 5,5 8,1 11,0 17,5 1,7 -2,1 . . 1,7 2,9 43

9 Uganda -2,2 . . . 1 I2,7 9,8 6,8 10,0 10,8 .. 75,4 , . -6,7 .. .. 48
10 M adagascar . -25 23,7 18,2 20,5 . .. .. .. 15,8 -15,5 -18,5 .. .. 161

1 Nepal 7,6 . 21,2 21,9 33,7 4,0 .'40 . 1, 51 -6,1 8,9 6,8 27
12 V ietnå . . . . .. . . . 102,6 . ., . .. 135
13 Bangladesh 11,2e . 14,2 18,4 35,0 8,2 6,4 11,3 14,4 6,6 -11,1 -1,4 1,5 7,9 32
14 Haiti -3,3 .. 15,3 24,0 43,0 10,0 .. .. .. 13,2 -9,4 --6,8 0,6 . . 25
15 Níger 5,1 .. ,o 13,3 14,6 6,2 78 14,5 16,8 0,2 -17,3 -7, 1 1,6 3,9 58
16 Guiné-Bissau . .. 62,9 . . 14,1 . . 28,7 . . 36,3 65,7 --48,9 -15,6 . . 222

17 Quênia 2,6, -0,4 18,9 29, 8 32,2 5,8 . . 10,6 . . 11,7 -13,7 --0,5 2,1 2,5 80
18 Mali -1,4 .. 5,3 17,9 20,0 6,2 7,8 14,5 16,8 3,4 -14,5 -10,6 o,6 3,4 84
19 Nigéria .. . 23,3 23,8 . 5,3 13,1 8,4 20,5 29,6 5,7 -6,4 5,7 1,6 92
20 lIrmen . . .. . 1,0.
21 Burkina Faso 2,0 0,5 8,2 13,8 20,0 6,2 7,8 14,5 165,8 1,6 -15,5 -17,5 1,5 5,0 31
22 Mongólia . . 3,7 .. .. 23,9 .. 92,3 . . 233,6 46,0 -24,9 -8,2 . . 2, 4 38
23 India 0,0 -1,8 16,9 34,7 45,2 .. . . 16,,5 16, 3 9,7 -1,7 -0,9 8,0 6,7 24
24 Laos .. .. 38,4 . . 13,2 7,2 12,0 4,8 24,0 24,2 . . -8,5 . . 2,0 40
25 Togo 1,9 . . -1,2 29,0 25,3 6,2 7,8 14,5 1;7,5 3,3 --16,4 -3,1 1,4 3,5 98
26 Gâmnbia 7,1 7, 5 15,2 21,1 23,8 5,0 12,6 15,0 25.0 10,1 -51,4 -5,1 . .. 59
27 Nicarágua -l[,6 --0,9 . . 24,5 23,2 . . 11,7 . . 20,1 1.311,2 -26,0 -67,7 0,9 1,2 707
28 Zårmbia -8,7 --2,9 73,3 28,4 10,8 7,0 485 9,5 113,3 92,0 -14,5 .. 1,3 . 157
29 Tadjiquistão .. . . . . . . . 104,3 . .. . .. 25
30 Benin . .. 95 1, 2,0 62 ,8 14,5 16,8 2,9) -7, 0,4 6,1 56
31 República Centro-Africana -2,0 . 4,2 18,9 18,6 5,5 8,1 10,5 17,5 2,6 -18,0 .. 2,2 9,2 52
32 Albånia .. . . . . 19,8 . . 23,7 32,7 -12,9 6,7 . . 45
33 Gana -2,9, -0,91 38,4 16,2 15,8 11,5 23,1 19,0 .. 28,6 -1,4 --9,0 3,1 3,9 63
34 Paquisião 1,8 -2,1 15,3 38,7 42,3 .. .. .. .. 8,8 --4,9 --3,9 3,1 3,5 42
35 Mauritânia .. . 8,7 20,5 21,7 5,5 5,0 12,0 10,0 7,2 -37,6 -14,4 3,6 0,9 162
36 A zerbaija-o .. .. .. .. .. .. .. .. .. 122,8 .. .. .. .3
37 Zimbálbue -9,1 .. 20,7 35,2 25,8 3,5 26,8 17,5 34,9 19,7 -4,8 - 5, 7 2,7 .3,2 69
38 Guiné .. 3,1 .. . 9,4 . . 18,0 . . 22,0 18,6 . .. . ,- 60
39 China . .. 23,7 33,2 85,5 5,4 11,0 5,0 11,0 8,4 -1,6 1,4 4,9 5,9 16
40 Hondura- 18,2 21,1 25,3 10,6 11,6 165 24,7 1, -34 -97 ,5 1,2 97
41 Senegal 1,8 . 3,1 26,6 18,6 6,2 7,8 14,5 16,8 2,9 -18,1 -9o,4 0,2 1,3 65
42 Costa do Marfimn 4,0 .. 0,2 26,7 24,6 6,2 7,8 14,5 16,8 0,2 -18,7 -13,3 0,1 0,7 282
43 Congo . . 1,1 14,8 16,2 6,5 8,1 11,0 17,5 -0,3 -15,2 .. 0,9 0,5 382
44 Quirguizia .. . . . . . . 100,9 .. . . 13
45 Sri Lanka -4,6 -3,0 1, 285 35 145 53 19,0 13,0 1, -87 -,1 ,5 4,4l 41
46 Armênia .. .. . . . . . - 138,6 . .8
47 Camarmes 5,7 0,2 -3,3 18,5 19,1 7,5 8,1 13,0 17,5 1,3 --5,8 -3,8 1,1 0,1 86
48 Egnro 9,6 6, 5 19,9 52,2 97,2 8,3 11,8 13,3 16,5 16,4 -2,0 -1,3 3,1 10,7 52
49 Lesoro 0,7 .. 14,1 .31,4 9,6 8,4 11,0 14,3 14,0 -17,8 -26,6 . .. 26
50 Geórgia . . . . . . . . . 228,3 . .. . .. 561
51 Mianmå 3,9 0,8 16,3 23,9 .. 1,5 9,0 8,0 . 26,5 -5,3 -0,5 5,6 3,5 7

Economias de renda mnédia 29 p
Renda mnédia baixa 36 p
5ý2 Bolívia .. -2,7 46,7 16,2 45,1 18,0 18,4 28,0 55,6 20,0 -1,8 --7,3 6,0 5,8 66
53 M acedônia, ERI . .. . .. . .. . .. .... . .. 1,2 53
54 Mdoldova . .. .. 7,2 .. . .. -4,9 . 2,6 12
55 Indonésia 10,0 8,9 23,5 13,2 . . 6,0 20,4 .. 20,2 8,9 3,3 -1,6 4, 1 3,2 50
56 Filipinas 4,1, 1,91 20,3 20,7 41,2 12,3 10,5 14,0 15,1 10),0 -6,2 -4,5 4,6 3,1 53
57 Uzbequiscão .. . . . . . . . 109,1 . . 0,0 . .. 5
58 Marrocos 0,5 5,7 13,8 38,5 58,4 4,9 . 7,0 10,0 5,0 -8,6 --2,5 1,7 5,6 64
59 Cazaquistão .. . . . . . . . . 150,2 . -4,0 . .. 14
60 Guatemala 2,1 0,8 23,3 20,5 23,4 9,0 9,7 11,0 22,9 19,5 -2,5 -6,0 4,2 3,0 19
61 Papua Nova Guiné -6,4, -4,6, 8,5 32,9 30,2 6,9) 5.1 11,1 9,2 3,9 -22,6 8,5 3,6 0,6 46
62 Bulgária . . -4,7 .. .. . .. 54.5 . . 64,1 42,2 5,1 1,9 . . .. 00
63 Romênia 15,9 2,2 44,7 33,4 15,2 .. .. .. .. 62,0 . . -L,0 2,0 4,9 17
64 Equador 1,0' 3,6 c 41,0 20,2 . .. 33,6 9,0 44,0 47,5 -5,6 -6,2 4,2 4,4 85
65 República Domlinicana 3,0 8,4 33,8 17,8 23,5 .. .. .. .. 28,9 -11,0 -2,5 1,5 0,9 37
66 Liruânia .. 0,2 .. . . . 27,4 .. 62,3 102,3 .. . . 2,9 7
67 El Salvador -0,4, 0,8C 21,2 28,0 36,4 .. 13,6 .. 19,0 15,5 0,1 -3,7 3,6 3,4 20

68 Jordånia .. 3,5, 10,9 .. 104,5 .. 3,2 .. 9,() 9,2 . . -12,5 6,3 5,0 87
69 Jamaica . .. 32,3 32,8 40,0 9,5 36,4 15,6 49,5 27,6 -5,6 --0,4 0,8 1,5 94
70 Paraguai 3,2 3,0 37,8 19,8 24,7 .. 23, 1 .. 32,5 26,2 . . 6,7 3,1 22
71 Argélia .. . 14,6 53,3 46,4 . . . .. 22,0 0,8 -4,5 5,8 4,5 61
72 Colômbia 1,6 2, 9 31,9 17,1 19,8 .. 29,4 .. 40,5 25,6 .. .. .. 5,8 28

Nota: Sobre comtparabilidlade e cobermura dos dados, ver as notas técnicas. Os nútmeros em gnýfo designamn anos diferentles dos especificados.
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Moeda em sentido amplo

Déficil/ Taxa Média Inflação Saldo em Reservas Valor atual
superávit em médi. em Taxas nominais de juros dos anual c. corrente cambiais líquido

c. corrente do an. de circul. __- bancos (% média ýanual) média antes das brutas da divida
gov. central a cresc. como % Sobre Sobre (deflator % transf.. ofic. Imeses de externa
1% do PffNS) nom. (%I do PIB depósitos empréstimos do PIB) (% do PN) importação1 (% do PN)

1980 1994 1985S-94 1980 1994 1980 1994 1980 1994 1984-94 1980 1994 198W 1994 1994

73 Tfunisia 9,4 '3,5 10,2 37,6 44,3 2,5 .. 7,2 .. 6,3 -5,0 -2,7 2,1 2,3 52
74 Ucrânia .. .. .. .. .. .. 208,6 .. 250,3 297,0 .. .. .. .. 6
75 Namtíbia .. 0,7 .. .. 33,0 .. 9,2 . 17,1 1 0,6 . -0,6 .. 1,3..
76 Peru 2,1, 2,2, 469,4 16,5 15,3 .. 22,3 .. 53,6 492,2 -1,2 --6,0 6,6 9,7 4 1
77 Bieio-Rú,,ia .. - , . . . . _ . . 136,7 . .. . .. 5
78 Repúblic., Eslova, a . .. . .. 69,3 .. 9,3 .. 14,6 9,8 . 5,8 .. 3,1 30
79 Leuônma .. -0,9 .. .. 30,4 ,. 31,7 .. 55,9 69,8 .. .. . 5,3 6
80 Cosia Ri a -3,7 -2,3 24,8 38,8 36,5 18,3 17,7 25,0 33,0 18,2 -14,8 -6,5 1,2 2,7 42
81 Polônia . . -1,0 94,8 57,0 31,7 . . 30,6 8,0 32,8 97,8 -6,9 -3,1 0,3 2,8 37
82 TFailândia --0,1 6,6 20,1 34,5 74,2 12,0 8,5 18,0 14,4 5,0 -7,0 -5,9 3,3 5,3 42
83 Turquia 3,2 -2,1 70,2 17,2 21,9 8,0 87,8 . .. 65,8 --6,2 1,7 4,3 3,4 44
84 Croácia . . 4,6 . .. 18,3 .. 6,5 .. 22,9 ... 0,0 .. 2,5 15
85 Panamá 0,3 60 10,5 32,8 64,8 . 6,1 .. 10,2 1,6 -9,7 -2,6 .. .. 104
86 Federaçã.,,Russa . . -5,7 . .. 13,7 . .. . .. 124,3 .. . . 1,5 23
87 Venezuiel,i 7,4 2,7 _50 2, 0 .. 3, .. 46,6 36,4 67 _. 93 ,3 59
88 Boisuian. 11,6, 23, 20,6 28,2 26,4 5,0 10,4 8,5 13,9 11,7 -22,5 4,4 . .. 13
89 Esrônia . .. . .. 23,8 . 11,5 .. 23,1 77,3 . . -1,7 .. 3,8 4
90 Repú blic Idlâmi,a do Irã -6,1 8,6 23,6 54,4 37,2 .. .. .. .. 23,4 --2,8 . . 9,2 . 33
91 Turcomê ia . .. .. .. .. .. .. .. .. 58,6 .. 18,0 .. .,1
Renda médía ahia..
92 Brasi,.1. 916,8 9,6 .. 115,0 5.175,0 . .. 900,3 -5,6 -0,2 2,3 8,5 26

93 Áfirica d, Sul 4,6 -7,7 21,7 30,8 50,4 5,5 11,1 9,5 15,6 14,3 4,9 --0,2 3,7 1,3 ..
94 Mauríci, -1,9 4,1 21,0 40,0 70,1 9,2 11,0 12,2 1 8,9 8,8 --11,1 .-6,8 1,9 3,9 35
95 Repúbli( iTchei . . 3,4 . . . 74,1 . . 7,1 . . 13,1 11,8 . . --0,0 . . 4,2 28
96 Malásia 7,4 _8,9 14,8 46,1 83,9 6,2 7,8 7,6 3,1 1,0 -6,6 4,7 4,5 33

97 Chile 6,9 -4,9 -26,2 21,0 34,9 37,7 15,1 47,1 -20,3 185 -, 24 5,9 10,3 41
98 Tr inidad eTobaý o 25,4 .. 3,8 27,1 39,3 6,6 6,9 10,0 16,0 6,5 5,9 5,6 11,3 2,3 47
99 Hungria , 9 .. 18,2 . . 43,4 3,0 20,3 . . 27,4 19,4 -2,2 -9,4 - 5,1 66

100 Gabão . . .. 15,3 13,0 7,5 8,1 12,5 17,5 3,3 8,8 . . 0,7 0,9 110
101 _México 3,9 .. 4_9,3 25,2 _30,2 20,6 13,3 28,1 . . 40,0 --5,4 -8,1 1,5 1,0 32
102 Uruguai 2,2 -0,3 75,5 31,2 34,0 50,3 37,0 66,6 95,1 73,8 -7,7 -2,8 .. 5,0 31
103 Omãá 8,9 -6',0 5,6 13,8 30,4 .. 4,3 .. 8,6 0,1 15,4 -10,4 3,2 2,2 28
104 Eslovêni . .. . 29,2 .. 27,9 . 39,4 ... 3,9 . . 2,2 15
105 Arábia ý udita . .. 5,3 13,8 52,4 . .. . .. 2,8 30,2 -10,9 5,0 2,1 .
106 Grécia -0,4 -14,3 15,1 50,5 53,2 14,5 18,9 21,2 27,4 15,5 -5,5 --6,3 3,7 8,2 .
107 Agnia. .. 311,1 19,0 16,1 79,6 8,1 .. 10,1 317,2 -6,3 -3,6 7,0 6,1 25
108 Coréia, Rýepúbbi,a da 2,9 4,9 18,8 29,0 40,6 19,5 8,5 18,0 8,5 6,8 -9,5 -1,1 1,3 2,6 14
Renda baixa e média 30 p
África Subsaariana 50 p
Leste da Ásia e Pacífico 28 p
Sul da Ásia 26 p
Europa e Ásia Central 25 p
Oriente Médio e Norte da África 32 p
Améêrica Latina e Caribe 39 p

Economias de renda alta
109 Porrugal -2,8 -2,1 16,5 69,9 77,1 19,0 8,4 18,8 15,0 12,0 -3,8 --1,9 .. 8,8 .
110 Nova ZiJândia -1>7 1,5 21,0 . 75,7 11,0 6,4 12,6 9,7 4,6 -4,2 --3,1 0,6 2,4
11 1 Espani 0,4 -1,4 11,8 75,4 79,2 13,1 6,7 16,9 8,9 6,5 -2,4 -1,5 6,0 4,7
112 Irlanda -5>9 --2,1 11 >3 43,5 49,6 12,0 0,3 16,0 6,1 2,0 -14,2 2,3 2,8 1,9
113 ±Israel -17,4 -1,6 220 1, 84 . 22 169 17,4 18,0 -11,3 --8,4 3,6 2,4
114 Ausirália 0,6 -2,6 12,6 36,5 58,2 8,6 .. 10,6 12,0 4,1 -2,2 --3,7 2,5 2,5
115 Reino U nido -1,2 -4,9 16,3 29,8 . . 14,1 3,4 16,2 5,5 5,4 1,5 0,4 2,0 1,5
116 Finlând,a 2,0 -11,0 7,2 39,8 58,5 9,0 3,3 9,8 7,9 4,2 -3,1 1,0 1,6 3,9
117 Irália -6,3 -8,5 7,9 70,9 - 12,7 4,8 19,0 11,2 6,2 -2,2 2,5 6,4 2,7
1 18 †Kuwveir 60,3 .. 2,9 33,1 80,2 9,2 7, 1 9,2 7,9 .. 48,0 15,4 6,2 4,4
1 19 Canadá -2,4 .. 9,2 45,1 58,3 12,9 5,6 14,3 6,9 3,1 --0,7 -3,3 2,3 0,8
120 †Hong-Kong .. . . 60,7 .. . . . . 9,0 -4,4 .
121 Países Baixos 1,2 -2,2 5,8 67,1 84,2 6,0 3,0 13,5 8,3 1,6 -0,5 3,8 4,6 3,1
122 †CinigapUra 10,1 13,7 14,9 57,7 83,6 9,4 3,0 11,7 5,9 3,9 .- 10,2 3,5

123 Bé1gica _ _ -3,0 -3, 5,5 45,0 . . 7,7 4,9 18,0 9,4 3,2 _ -2,9 _7,0 3,6 1,2
124 França 2,2 -4,2 3,2 71,7 61,4 7,3 4,6 12,5 7,9 2,9 --0,2 1,8 5,3 1,7
]25 Suécia -2,6 -11,7 . . 54,0 47,5 11,2 4,9 15,2 10,6 5,8 ~2,8 1,2 2,0 3,8
126 Áustria 0,6 -1,6 7,2 72,6 89,3 5,0 2,3 . .. 3,2 ~5,5 -0,8 6,4 3,4
127 AMemanha . . -0,3 8,3 . . 62,5 7,9 4,5 12,0 11,5 ... 0,3 5,5 2,5
128 Esra_dos Unidos -0,4 -2,2 4,4 58,7 60,5 13,1d 4,6d 15,3 7,1 3,3 0,3 -2,1 6,2 2,0
129 Noruega 4,5 -1,4 6,3 51,6 63,6 5,0 5,2 12,6 8,4 3,0 2,2 4,2 3,0 5,1
130 Dinamarca -1,2 -4,7 4,7 42,6 61,5 10,8 3,8 17,2 8,3 2,9 -4,5 4,'1 1,9 2,0

131 Japão -3,2 .. 6,4 83,4 112,1 5,5 1,7 8,3 4,1 1,3 -0,4 3,0 2,9 3,5
132 Suíça 0,7 .. 4,7 . . 120,7 8,8 3,6 5,6 5,5 3,7 0,2 6,9 .. 7,7
1 33 † Emýzradýos Árabs Um,d,s -10, -89 4,3 19,0 .. 9,5 .. 12,1
Mundo

a. Refere-se ao ,.ido do orçamiento ordinário, excetuadas as doações. b. Inclui a Eritréia. c. Os dados referem-se somente às contas orçamentárias. d. Taxa de certificado de
depósito.
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Tabela 3. Indicadores econômicos externos
Fluxos Assistência

Índice de Fluxos agregados líquidos de oficial ao
Relações de troca concentração das de recursos líquidos capital privado desenvolvimento

(1987=100) exportações (% do PNB) (US$ milhões) % do PNB)
1985 1994 1984 1992 1980 1994 1980 1994 1980 1994

Economias de baixa renda 90m . . 2,1 p 
2

,7 p
Excluindo China e Índia 89 m . . 4,3p 7,0 p
1 Ruanda 136 7,5 0,811 0,505 9,3 106,1 14 1 13,3 123,4
2 Moçambique 113 124 0,274 ,, 3,8 73,8 0 32 8,4 100,1
3 Etópial 119, 74 0,622, 0,557 8,2 18,2 26 -12 4,7 22,9
4 Tanzânia 126 83 0,359 0,248 16,4 22,7 100 12 12,4 30,3
5 Burundi 133 52 0,776 .. 8,1 28,1 -3 -1 12,8 32,2
6 Serra lcoa 109 89 0,391 0,586 5,5 21,5 -7 38 8,5 21,4
7 Malavi 99 87 0,530 0,704 15,7 24,3 30 -1 12,6 37,0
8 Chade 99 103 0,617 . . 3,4 19,4 o 7 4,9 24,1
9 Uganda 149 58 0,932 0,561 9,7 12,9 54 -11 9,0 18,3

10 Madagasca, 124 82 0,466 0,285 8,7 12,2 131 2 5,8 16,0
Il Nepal 98 85 0,237 0,519 6,5 8,0 o -3 8,3 10,8
12 Viemã .. . .. 0,308 .. 6,5 0 272 .. 5,2
13 Bangladesh 126 94 0,326 0,246 13,5 5,9 11 47 9,9 6,9
14 Haiti 89 52 0,201 0,266 5,2 37,2 20 2 7,3 37,8
15 Niger 91 101 0,738 .. 12,9 19,2 199 -22 6,8 25,5
16 Guiné-Bissau 91 92 0,557 . . 98,4 29,3 18 1 56,6 74,2
17 Quênia 124 80 0,340 0,305 8,8 1,6 301 -272 5,6 10,2
18 Mali 100 103 0,578 . . 12,1 16,5 10 44 16,6 22,0
19 Nigeéna 167 86 0,943 0,934 0,9 5,7 694 1.885 0,0 0,6
20 limen 131 84 0,663 .. .. .. 97 12 .
21 Burkina Faso 103 103 0,541 0,623 8,4 15,9 4 1 12,5 22,3
22 Mo.óngla . . . .. . . 0,0 14,4 o -12 0,0 22,5
23 índia 92 100 0,183 0,140 1,4 2,4 868 5.497 1,3 0,8
24 Laos .. .. 0,345 .. .. 13,0 0 60 .. 13,4
23 logo 139 90 0,461 0,491 12,7 11,3 83 o 8,3 12,2
26 GCnbia 137 111 0,520 - 35,0 13,9 21 6 24,4 20,9
27 Nicarágua 111 95 0,454 0,289 13,8 27,4 -26 36 10,9 41,6
28 /nbia 89 89 0,844 0,787 14,6 14,8 175 -4 8,9 22,3
29 Tadjiquisão . . . . . . . . 11,5 o 10 . . 3,2
30 Bern 111 110 0,428 .. 7,2 12,9 4 5 6,4 15,7
31 República Cetrro-Africaia 109 91 0,452 . 10,7 16,0 4 4 13,9 19,9
32 Albània .. .. .. .. .. 9,1 o 45 .. 7,8
33 Gana 93 64 0,544 0,465 4,1 24,2 -26 838 4,3 11,1
34 Paquisrao 112 101 0,207 0,228 5,4 6,4 230 1.657 5,1 2,5
35 Maurirtânia 110 106 0,622 0,605 29,4 20,5 27 2 26,2 25,9
36 Azerbanão .. .. .. .. . 3,7 o 0 .. 4,0
37 /.irbábue 100 84 0,295 0,329 4,2 6,7 22 -70 3,1 10,1
38 Gniné 120 91 0,952 .. .. 9,6 80 21 . . 10,8
39 China 109 105 . . 0,076 1,0 9,6 1.731 46.555 0,0 0,6
40 Honduras 118 73 0,401 0,457 11,7 147 136 66 4,2 9,8
41 Senegal 107 107 0,311 0,258 9,0 13,8 18 -9 9,0 17,4
42 Costa do Marfim 109 81 0,318 0,368 11,7 28,0 936 30 2,2 26,2
43 Congo 150 93 0,796 0,636 35,5 9,1 440 -130 6,0 31,2
44 QuirgUízia .. .. . .. .. 5,9 o 10 .. 5,8
45 Sri Lanka 106 88 0,456 0,232 10,6 5,7 129 213 9,8 4,6
46 Armênia .. .. .. .. .. 7,0 o O .. 6,9
47 Caaroões 113 79 0,479 .. 9,6 9,5 409 59 3,9 10,7
48 Egito 147 95 0,475 0,361 14,2 6,2 1.131 1.006 6,5 6,4
49 Lesouo . . . . . . 10,5 7,3 7 14 1l,9 8,3
50 Geórga .. .. .. . .. 9,0 o 10 .. 8,4
51 Mianlá 128 107 .. 0,282 4,7 0,2 29 34 5,4 0,2

Economias de renda média 90 m .
0

,
6 

p 0,
5 

p
Renda média baixa 88 m 1,3 p 1,1 p

52 Bolivia 130 69 0,540 0,318 14,1 9,0 203 -5 5,9 10,3
53 Macedônia, ERI . .-. .. .. .. 2,4 o -15
54 M oldova .. .. .. .. .. 5,1 o 23 .. 1,4
55 Indonesia 145 79 0,499 0,194 2,5 5,4 987 7.408 1,3 1,0
56 Filipmnas 99 1/4 0,298 0,293 3,9 6,9 840 4.107 0,9 1,6
57 Uzbequisrao . .. .. .. .. 0,2 o 52 .. 0,1
58 Marrocos 99 107 0,284 0,160 7,4 3,9 550 877 4,9 2,1
59 Cazaquistao .. .. . . .. .. 4,4 o 394 . . 0,3
60 Guatemala 114 93 0,310 0,219 2,8 1,9 91 84 0,9 1,7
61 Papua Nova Gminé 94 90 0,495 0,465 16,8 -0,5 105 -231 13,1 6,5
62 Bulgária . . . . . . . . 1,7 0,1 0 376 0,0 1,6
63 Romênia 66 111 . . . . . . 4,3 1.360 787 . . 0,5
64 Equador 143 82 0,616 0,467 7,4 5,3 594 705 0,4 1,4
65 República Dominicana 115 144 0,430 0,383 7,1 1,0 132 113 1,9 0,7
66 I rUânia .. .. .. .. .. 1,8 O 13 .. 1,4
67 E1 Salvador 122 89 0,557 0,238 3,2 1,9 -17 -40 2,8 3,9
68 Jordânia 127 118 0,335 0,331 .. 4,4 28 -159 .. 6,4
69 Jamaica 89 105 0,462 0,406 12,3 1,9 9 123 5,1 2,9
70 Paraguai 110 101 0,468 0,362 3,6 2,3 120 135 0,7 1,3

1 Argêlia 173 83 0,534 0,546 3,1 3,4 896 424 0,4 1,0
72 Colômubia 124 ý71 0,505 0,238 2,9 2,3 688 1.860 0,3 0,2

Nota: Sobre comparabiidade e cobertura dos dados, ver as noras récmLcas. Os números em grfo designam anos diferentes dos especificados.
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Fluxos Assistência
Índice de Fluxos agregados líquidos de oficial ao

Relações de troca concentração das de recursos líquidos capital privado desenvolvimento
(1987=1001 exportações 1% do PNB) 1US$ milhões) (% do PNB1

1985 1994 1984 1992 1980 1994 1980 1994 1980 1994

73 Tunísia 123 93 0,414 0,209 7,2 2,8 336 80 2,7 0,7
74 Uciânia .. 0,9 o 424 .. 0,4
75 Namíbia . . .. .. .. .. 0,0 5,9
76 Peru 111 86 0,247 0,260 1,8 7,7 -67 3.214 1,0 0,9
77 Bielo-Rússia . . . . . . . . . . 1,6 0 105 . . 0,6
78 República Es[ovaca .. . . . . . 0,0 6,6 o 577 0,0 0,6
79 Letônia . . . . . . .. . . 5,2 o 222 . . 0,9
80 Costa Ria 111 92 0,352 0,303 9,2 0,3 248 29 1,4 0,9
81 Polônia 95 109 . . .. 5,5 3,8 10 1 244 0,0 2,0
82 Tadândi - 103 105 0,182 0,090 6,5 3,3 1.465 4.138 1,3 0,4
83 Trquia 82 109 0,159 0,119 3,7 1,0 660 1.530 1,7 0,1
84 Croácia .. .. .. 0,108 .. 0,3 0 96
85 Panamá 104 86 0,343 0,422 4,1 8,4 65 633 1,3 0,6
86 Federaçáo Russa .. .. .. .. . 0,8 o 658 . 0,5
87 Venezuca 166 82 0,652 0,555 2,6 0,9 1.825 70 0,0 0,1
88 Botsuan 97 152 .. .. 20,3 -0,5 114 -50 11,8 2,2
89 Estônia .. .. .. .. .. 5,5 o 211 .. 0,9
90 Repúbli( Islami a do /rã 176 90 0,965 0,880 -0,3 -2,1 -178 -1.579 0,0 0,2
91 7arcom i . . . . . . . . . . 1,0 0 13 0,1

_Renda média alta 93m 0,1 p 0,2p
92 Brasil 101 101 0,126 0,089 2,8 1,8 5.655 11.871 0,0 0,1
93 África d, Sul 101 102 0,457 0,378 . . .. .. ..
94 Mauríci .77 121 0,656 0,332 8,3 3,5 49 124 2,9 0,4
95 Repúbli, a Tcbe, a .. . . . .. 0,0 7,8 o 2.642 0,0 0,4
96 Malásia 114 92 0,276 0,156 8,7 10,2 1.913 6.661 0,6 0,1
97 Chile 91 94 0,324 0,308 8,7 8,2 2.447 4.300 0,0 0,3
98 Trinida, eTob,a4o 138 86 0,546 0,422 6,3 8,9 258 343 0,1 0,5
99 Hunigli.i 103 99 .. .. 3,3 7,3 596 2.717 <,0 0,5

100 Gabão 154 90 0,790 0,743 -1,9 2,5 -93 -128 1,4 5,6
101 México 145 _92 0,534 0,153 4,8 4,6 8.182 17.394 0,0 0,1
102 Uruguai 91 112 0,239 0,176 5,3 3,3 79 378 0,1 1,6
103 Omã 182 77 0,435 0,824 3,3 4,5 34 395 3,1 0,9
104 Eslovên a .. .. .. 0,083 . 2,4 o 368
105 Aiábia,audita 175 92 0,887 0,776 .. .. 0,0 0,0
106 Grécia 96 99 0,127 0,118 0,1 0,1
107 Argemiia 123 120 0,194 0,153 4,6 3,2 3.476 8.214 0,0 0, 1
108 Coréia, Repúb) ca da 94 102 0,193 0,109 4,0 2,1 1.782 8.132 0,2 0,0
Renda baixa e média 90 m 1,1 p 1,1 p
África Subsaariana 92 m 3,4 p 12,4 p
Leste da Ásia e Pacífico 87 m . . 0,7p 0,8 p
Sul da Ásia 91 m 2,4p 1,4 p
Europa e Ásia Central 97 m .. 1,0p 0,3 p
Oriente Médio e Norte da África 83 m . . 1

p 1,6 p
América Latina e Caribe 84 m . 0,3p 0,3 p

Economias de renda alta 100 m
109 Porugal 87 104 0,144 0,106
110 Nova âenda 90 108 0,212 0,174
111 Espanha 82 112 0,120 0,142

112 Irlanda 96 92 0,161 0,125
113 - Israel 99 113 0,208 0,256 4,1 1,9
114 Austrália 110 98 0,180 0,196

115 Reino Unido 104 105 0,152 0,063
116 Findandia 88 94 0,210 0,230
117 ltália 84 104 0,100 0,056
118 t Kuweá 165 88 0,570 0,742 0,0 0,0
119 Canadá 99 97 0,225 0,125
120 t Hong-Kong 118 87 0,310 0,152 0,0 0,0
121 Países Baixos 101 101 0,137 0,061
122 † Cingapura 108 91 0,238 0,183 0,1 0,0
123 Béig 93 101 05 0,106
124 França 89 106 0,085 0,064
125 Suécia 92 105 0,151 0,110
126 Áustria 92 93 0,078 0,061
127 Alenaiha 84 97 0,136 0,084
128 Estados Unidos 101 101 0,110 0,080
129 Noruega 141 97 0,345 0,366
130 Dinamarca 91 102 0,087 0,077
131 Japão 73 128 0,209 0,140
132 Suíça 85 64 0,119 0,102
133 t Emirados Arabes Unidos 181 93 0,801 O,691 0,0 0,0
Mundo 93 m

a. Inclui a Eriu éia. b. nclui o Luxemburgo. c. Os dados referem-se a República Federal da Alemanba atires da uni6icação.
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Tabela 4. População e mão-de-obra
População Måo-de-obra

Crescimento 15-64 anosa Totalaø Crescimento

Total 1m1lh6es) médio anual N% (milhões) (milhões) médio anual N% Mulheres N% Agricultura N% Indústria N%

1980 1994 1980-90 1990.94 1980 1994 1980 1994 1980-90 1990-94 1980 1994 1980 1990 1980 1990

Economias de baixa renda 2.412 t 3.182 t 2,1 p 1.8 p 1,357 t 13925 t 1.165 t 1.575 t 2,3 p 1,9 p 41 p 42 p 73 p 69 p 13 p 15 p

Excluindo China e fndia 743 t 1.078 t 2,7 p 2,5 p 374 t 575 t 327 t 474 t 2,7 p 2,6 p 42 p 43 p 72 p A 66p O0p 12 p
i Ruanda 5 8 3,0 2,6 3 4 3 4 3,2 2,9 49 49 93 92 3 3

2 Moçambique 12 15 1,6 2,2 6 9 7 8 1,2 2,7 49 50 84 83 7 8

3 Etiópia 38 55 3,1 1,7 19 27 16 23 2,5 2,8 41 40 89 861 1 1

4 Tanzânia 19 29 3,2 3,0 9 15 10 15 3,3 2,8 50 49 86 84 4 5

5 Burundi 4 6 2,9 30 2 3 2 3 2,7 2,9 50 49 93 92 2 3

6 Serra Leoa 3 4 2,1 2,4 2 2 1 2 1,8 2,3 36 36 70 68 li 15

7 Malavi 6 10 3,3 2,8 3 5 3 5 3,9 2,4 51 54 87 87 55
8 Chade 4 6 2,4 2,5 2 3 2 3 1,9 2,7 43 44 88 83 3 j

9 Uganda 13 19 2,4 3,2 7 9 7 10 2,9 2,9 49 52 87 85 i 5

10 Madagascar 9 13 2,9 2,9 5 7 4 7 2,9 3,2 47 49 82 78 1

11 Nepal 15 21 2,6 2,5 8 11 7 10 2,4 2,5 39 40 94 94 0

12 Viernå 54 72 2,1 2,1 28 41 26 37 2,8 2,1 48 50 73 71 15 1 4
13 Bangladesh 87 118 2,4 1,7 44 62 42 59 2,4 2,7 43 42 73 65 16

14 Haiti 5 7 1,9 1,9 3 4 3 3 1,3 1,9 45 43 71 68 1 9

15 Niger 6 9 3,3 3,2 3 4 3 4 3,0 3,0 45 45 91 90 4

16 Guiné-Bissau i 1 1,8 2,0 0 1 0 1 1,5 1,9 39 41 87 85 1 2

17 Quênia 17 26 3,4 2,7 8 13 8 13 3,7 3,4 46 48 82 80 7
18 Mali 7 10 2,5 3,0 3 5 4 5 2,7 2,8 49 51 89 86 : 2

19 Nigéria 71 108 3,0 2,9 36 56 30 43 2,5 2,8 37 36 54 43 7
20 Iêmen 9 15 3,3 5,5 .. 7 2 4 3,6 4,8 31 26 73 61 1 17

21 Burkina Faso 7 10 2,6 2,9 4 5 4 5 2,0 2,0 48 46 92 92 2

22 Mongólia 2 2 2,8 1,9 1 1 1 1 2,9 2,8 46 46 40 32 2' 22

23 Índia 687 914 2,1 1,8 396 550 300 394 1,9 2,1 34 32 70 64 1, 16

24 Laos 3 5 2,7 3,1 2 2 2 2 2,3 2,6 45 47 80 78 6
25 Togo 3 4 3,0 3,2 1 2 1 2 2,6 3,0 39 40 69 _66 1i, 10

26 Gårmbia i 1 3,6 3,9 0 1 0 1 3,4 3,4 45 44 84 82 - 8

27 Nicarágura 3 4 2,7 3,1 1 2 1 2 2,7 4,5 28 36 39 28 2,- 26

28 Zårmbia 6 9 3,5 3,0 3 5 2 4 3,5 3,0 45 44 76 75 88
29 Tadjiquisrão 4 6 2,9 2,0 .. 3 2 2 2,0 3,3 47 44 45 41 2-, 23

30 Benin 3 5 3,1 2,9) 2 3 2 2 2,5 2,7 47 47 67 63 8

31 Repúlblica Cenrro-Africana 2 3 2,4 2,5 1 2 1 2 1,7 2,1 48 47 85 80 33
32 Albânia 3 3 21 -0,6 2 2 1 2 2,6 1,4 39 43 57 55 23 23

33 Gana i1 17 3,3 2,8 6 9 5 8 3,2 3,0 51 51 62 59 13 13

34 Paquistão 83 126 3,1 2,9 45 67 30 49 3,4 3,3 23 28 60 52 1, 19

35 Maurirånia 2 2 2,6 2,5 1 1 1 1 2,0 2,7 45 44 72_ 55_ 7_ 10

36 Azerbaijåo 6 7 1,5 1,0 .. 5 3 3 1,0 1,8 47 44 35 31 26 29

37 Zimbálbue 7 i1 3,3 2,5 4 6 3 5 3,6 2,4 45 45 72 68 121 8
38 CGuiné 4 6 2,5 2,8 2 3 2 3 2,1 2,7 47 48 91 87 1 2

39 China 981 1.191 1,5 1,2 587 800 548 715 2,2 1,1 44 46 74 72 14 15

40 Honduras 4 6 3,3 3,0 2 3 1 2 3,4 3,7 25 28_ 57_ 41 15 20

41 Senegal 6 8 2,9 2,7 3 4 3 4 2,5 2,6 42 42 81 77 6 8

42 Costa do Marfim 8 14 3,8 3,6 4 7 3 5 3,1 2,9 32 33 65 60 8 10

43 Congo 2 3 3,1 3,1 1 1 1 1 2,9 2,7 43 42 58 49 13 15

44 Quirguizia 4 4 1,9 0,4 .- 3 2 2 1,5 2,0 47 48 34 32 29 27

45 Sri Lanka 15 18 1,4 1,3 9 11 5 7 2,4 2,0 27 35_ 52 48 18 21

46 Armênia 3 4 1,4 1,4 .. 2 1 2 1,1 1,4 48 45 21 18 43 43
47 Camnarfies 9 13 2,8 3,0 5 7 4 5 2,5 2,9 37 37 73 70 8 9

48 Egiro 41 57 2,5 2,0 23 33 15 22 2,5 2,9 28 30 57 40 16 22

49 Lesoto 1 2 2,8 2,3 1 1 1 1 2,5 2,9 38 38 41 40 34 28

50 Geórgia 5 5 0,7 -0,2 .. 4 3 3 o,4 0,2 49 47 32 26 2 7 31

51 Mianmd 34 46 2,1 2,2 19 27 17 23 2,2 2,1 44 43 76 73 8_ 10_

Economias de renda média 1.240 t 1.570 t 1,8 p 1,5 p 545 t 966 t 517 t 685 t 2,1 p 1,9 p 39 p 41 p 38 p 31 p 27 p 27 p

Renda média baixa 874 t 1.097 t 1,7 p 1,4 p 340 t 674 t 377 t 486 t 1,8 p 1,8 p 42 p 43 p 41 p 36 p 26 p 27 p
52 Bolívia 5 7 2,0 2,4 3 4 2 3 2,6 2,6 33 37 53 47 i8 18

53 Macedônia, ERI 2 2 0,7 0,9 . 1 1 1 1,8 1,4 34 41 36 21 33 40

54 Moldova 4 4 0,9 -0,1 .. 3 2 2 0,1 0,5 50 49 43 33 26 30

55 Indonésia 148 190 1,8 1,6 84 117 60 89 3,0 2,5 36 40 58 55 12 14

56 Filipinas 48 67 2,4 2,2 26 38 __ 19 27_ 2,6 2,6 _ 35 36 52 46 15 15

57 Uzbequistão 16 22 2,5 2,2 .. 12 6 9 2,2 2,9 48 46 38 34 25 25

58 Marrocos 19 26 2,3 2,0 10 16 7 10 2,7 2,6 34 35 56 45 20 25

59 Cazaquistão 15 17 1,2 0,1 .. 10 7 8 1,1 0,9 48 47 24 22 32 32

60 Guatemala 7 10 2,8 2,9 4 5 2 4 2,9 3,5 22 25 54 52 19 17

61 Papua Nova G uiné 3 4 2,2 2,2 2 2 2 2 2,1 2,3 42 42 82 79 6 7

62 Bulgdria 9 8 -0,2 -0,8 6 6 5 4 0,0 --0,5 45 50 20 13 45 48

63 Romênia 22 23 0,4 -0,5 14 15 11 11 -0,2 0,1 46 45 35 24 41 47

64 Equador 8 il 2,5 2,2 4 7 3 4 3,5 3,1 20 26 40 33 2 0 19

65 Repúiblica Domirnicana 6 8 2,2 1,7 3 5 2 3 3,1 2,7 25 29 32 2 5 24 29

66 Lituânia 3 4 0,9 0,0 .. 2 2 2 o,6 -0,1 50 48 28 18 38 41

67 El Salva-dor 5 6 1,3 2,1 2 3 2 2 2,1 3,3 27 33 43 36 19 21

68 Jordånia 2 4 3,7 6,0 1 2 1 1 4,9 5,2 20 25 18 15 24 23

69 Jamaica 2 2 1,2 0,9 1 2 1 1 1,9 1,6 46 45 31 25 16 23

70 Paraguai 3 5 3,1 2,8 2 3 1 2 3,1 3,0 26 28 45 39 20 22

71 Argélia 19 27 2,9 2,3 9 16 5 8 3,7 4,2 22 23 36 261 27 31

72 Colómbia 28 36 1,9 1,9 15 23 9 15 4,0 2,6 25 35 40 27 21 23

Nora: Sobre comparabilidade e coberrura dos dados, ver as notas técnicas.
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População Mão-de-obra

Crescimento 15-64 anosa Total a Crescimento
Total (milhões] médio anual M%l Imilhões) (milhões) médio anual (%) Mulheres 1%) Agricultura 1%) Indústnia {%J

1980 1994 1980-90 1990-94 190 19 1980 1994 1980-90 1990--94 1980 1994 1980 1990 1980 1990

73 Tunisia 6 9 2,5 1,9 3 5 2 3 2,6 3,0 29 30 39 28 30 33
74 Ucrânia 50 52 0,4 0,0 .. 34 26 26 -0,2 -0,1 50 48 25 20 39 40
75 Namíubia 1 2 2,7 2,8 1 1 o 1 2,3 2,6 40 40 56 49 15 15
76 peru 17 23 2,2 1,9 9 14 5 8 3,2 3,0 24 28 40 36 18 18
77 Bielo-Rússia 10 10 0,6 0,2 .. 7 5 5 o,4 -0,1 50 48 26 20 38 40
78 República Eslovaica 5 5 0,6 0,3 .. 4 2 3 (),9 0,9 45 48 14 12 36 32

79 Letônia 3 3 0,5 -1,2 .. 2 1 1 0,2 --0,8 51 51 16 16 42 40

80 C.osta Rica 2 3 2,8 2J1 1 2 1 1 3,8 2,8 21 29 35 26 23 27
81 Polônia 36 39 0,7 0,3 23 25 19 19 0,1 0,5 45 46 30 27 38 36
82 Tailândia,75i, , 6 3 4 34 26 15 4 7 7 4 1 14
83 Turquia 44 61 2,3 2,0 25 37 19 28 2,9 2,3 35 35 60 53 16 18
84 Croácia 5 5 o,4 0,0 .. 3 2 2 0,2 -0,1 38 41 25 16 33 34
85 Panamá 2 3 2,1 1,9 1 2 1 1 3,1 2,6 30 33 29 26 19 16
86 Federaç o Russ., 139 148 0,6 0,o . 99 76 77 0,2 0,0 49 48 16 14 44 42
87 VeneziudIa 15 21 2,6 2,3 8 13 5 8 3,4 3,1 27 33 15 12 28 27

8 Bosar 1 1 1 3,5 3,1 o 1 o 1 3,4 3,2 50 4 63 46 10 20
89 Estônia 1 1 0,6 -1,2 .. 1 1 1 o,4 -0,4 51 51 15 14 43 41
90 Repúbli a Islâm2.ca do Irã 39 63 3,5 2,9 20 32 12 20 3,8 3,2 20 24 46 39 24 23
91 7urcom iiia 3 4 2,5 4,6 ,. 2 1 2 2,3 2,8 47 41 39 37 24 23

Renda média alta 36 7 , , 06 1 293 1 140 t19 2,p 22p 32p 6 31 p 2l_p_ 28 p .272p
92 Brasil 121 159 2,0 1,7 71 99 48 71 3,2 1,9 28 34 37 23 24 23
93 Âfrica ,, Sul 29 41 2,4 2,2 17 24 11 16 2,7 2,5 35 37 17 14 35 32
94 Mauríc a, 1 1 0,9 1,3 1 1 0 o 2,3 1,6 26 31 27 17 28 43
95 Repúbl :a Tch, a 10 10 0,1 --0,1 .. 7 5 6 0,1 0,5 47 47 13 11 56 45
96 Mlalásiý 14 2j, , 1 , , 34 36 41 27 19 23

97 Chlei 14 1,7 1,5 7 9 4 5 2,7 2,2 26 31 21 19 25 25
98 T1rin ida, e Tob, go 1 1 1,3 1,2 1 1 0 1 1,2 2,1 32 36 11 11 39 3J
99 Hungi 11 ]() -0,3 -0,3 7 7 5 5 -0,8 -0,1 43 44 18 15 43 38
100 Gabão 1 1 3,5 3,2 o 1 o 1 2,6 1,9 45 44 65 51 12 16
101 Mvéxict 7 8 , , 5 5 2 35 35 29 2 2 3 8 2 24
102¯¯¯¯rugwu t6 , 1 1,6 1,0 31 40 17 14 28 27
103 O mã 1 2 4,6 4,5 1 1 o 1 4, 1 4,0 7 13 50 44 22 24
104 Eslovêti,a 2 2 0,5 -0),1 .. 1 1 0,3 0,3 44 45 15 6 43 46
105 Arábia ýaudita 9 18 5,2 3,2 5 10 3 6 6,5 2,5 8 12 43 19 16 20
106 G récia 10 [o 0,5 0,6 6 7 4 4 1,2 0,7 28 36 31 23 29 27
107 Argent na 28 34 1,5 1,2 17 21 11 13 1,3 2,0 28 30 13 12 34 32
108 Corméia Repúbb,ca da 38 44 1,2 0,9 24 31 16 21 2,3 1,9 39 40 37 ý8 27 35
Renda baixa e média 3.652 t 4.752 t 2,0 p 1,7 p 1.902 t 2.892 t 1.682 t 2.259 t 2,2 p 1,9 p 41 p 42 p 62 p 58 p 17 p 18 p
África Subsaairiana 380 t 572 t 3,0 p 2,7 p 197 t 296 t 171 t 251 t 2,8 p 2,7 p 43 p 44 p 72 p 68 p 9 p 9 p
Leste da Ásia e Pacifico 1.398 t 1.735 t 1,6 p 1,4 p 822 t 1.134 t 719 t 967 t 2,3 p 1,5 p 43 p 45 p 72 p 69 p 14 p 16 p
Sul da Ásia 903 t 1.220 t 2,2 p 1,9 p 511 t 715 t 389 t 525 t 2,1 p 2,3 p 35 p 33 p 70 p 64 p 13 p 16 p
Europa e Ásia Central 437 t 487 1 0,9 p 0,4 p 83 t 315 t 219 t 238 t 0,6 p 0,6 p 47 p 46 p 27 p 23 p 37 p 37 p
Oriente Médio e Norte da África 175 r 267 t 3,1 p 2,8 p 87t 146 t 53 t 85t 3,2 p 3,6 p 26 p 28 p 49 p 37 p 21 p 24 p
América Latinia e Caribe 359 1 471 t 2,0p 1,p 22 28t 13t19t 3,p 25p 28p 3p 34p 6p 25p 4p

Econmiasd d alta 776t 80t _,p 0,p 49 56 3_2 48 ,1p ,9p 9p 43 p 7 p 5 p 35 p 1p
109 Porrgal 10 10 0,1 0,0 6 7 5 5 0,4 o,4 39 43 26 i8 36 34
110 Nova 'elândia 3 3 0,8 0,9 2 2 1 2 2,0 1,5 34 44 l i 10 33 25
111 F.spanha 37 39 0,4 0,2 24 27 14 17 1,3 1,0 28 36 18 12 37 33
112 Irland& 3 4 0,3 0,5 2 2 1 1 o,4 1,5 28 33 19 14 34 29

113 † Israel 4 5 1,8 3,7 2 3 1 2 2,3 3,6 34 38 6 4 32 29
114 Austráila 15 18 1,5 1,1 9 12 7 9 2,3 1,6 36 42 6 6 32 26
115 Reino Unido 56 58 0,2 0,4 36 38 27 29 0,6 0,3 39 43 3 2 38 29
116 FinlâuJia 5 5 0,4 0,5 3 3 2 3 0,6 0,2 46 47 12 8 35 31
117 Irália 56 57 0,1 0,2 36 39 23 25 0,8 0,4 33 37 13 9 38 31
118 † Kmweit1 1 2 4,4 ~_6,8 1 1 o 1 5,9 -2,3 13 33 2 1 32 25
119 Caniad,á 25 29 1,2 1,3 17 20 12 15 1,9 1,1 40 44 7 3 33 25
120 † Hong- Kong 5 6 1,2 1,5 3 4 2 3 1,6 0,8 34 36 1 1 50 37
121 Países Haixos 14 15 0,6 0,7 9 11 6 7 2,0 0,7 31 39 6 5 31 26

122 † Cingaoura 2 3 1,7 2,0 2 2 1 1 1,7 1,0 37 37 2 o 42 36
123 Bélgic, 0 1 , , 6 7 4 4 0,2 ,5 3_ 40 3 3 35 28
124 Françý 54 58 0,5 0,5 34 38 24 26 0,3 0,8 40 44 8 5 35 29
125 Suécia 8 9 0,3 0,6 5 6 4 5 1,0) 0,3 44 47
126 Ãustri, 8 8 0,2 1,0 5 5 3 4 0,5 0,5 40 40 l0 8 41 38

127 Alemna,iha 78 82 0,1 0,6 52 56 37 40 0,6 0,2 40 41 7 4 45 38
128 E.stado,s Unidos 228 261 0,9 1,0 151 171 110 131 1,3 1,1 42 45 3 3 31 28
129 Noruoga 4 4 0,4 0,6 3 3 2 2 0,9 0,7 40 45 8 6 29 25
130 Dinariýarca 5 5 0,0 0,3 3 4 3 3 0,7 0(, 1 44 46 7 6 31 28

131 Japão 117 125 0,6 0,3 79 87 57 66 1,1 0,6 38 40 11 7 35 34
132 Suíça 6 7 0,6 1,0 4 5 3 4 1,7 1,0 37 40 6 6 39 35
133 t†Em/m,a'osÃrabes Un,idos, 1 2 4,7 2,9 1 1 1 1 44 ,8 5 3 5 8 38 27
Mundo 4.428 t 5.601 t 1,7 p 1,5 p 2.400 t 3.461 t 2.034 t 2.667 t 2,0 p 1,7 p 41 p 42 53 p 49 p 20 p 20 p

a. As [axas de particip. ção da OIT foram aplicadas às estimrativas demográficas para calcular as estimativas da forca de Erabalho.
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Tabela 5. Distribuição da renda ou do consumo
Distribuição percentual da renda ou do consumo

Ano da índice 10% 20% Segundo Terceiro Quarto 20% 10%
pesquisa de Gini inferiores inferiores quintil quintil quintil superiores superiores

Economias de baixa renda
Excluindo China e índia
1 Ruanda 1983/85,1b 28,9 4,2 9,7 13,2 16, 21,6 39,1 24,2
2 M oçambique . . . . . . . . . . . ....

3 Eti)p ia .. . .. .. .. ..
4 Tanzânia 1993' 38,1 2,9 6,9 10,9 15,3 21,5 45,4 30,2
5 Burundi .. .. .. .. .. ..
6 Seia Leoa .. . . . .. .. . .
7 M alavi............
8 Cbade .. . .. . .. .
9 Uganda 1992,b 40,8 3,0 6,8 10,3 14,4 20,4 48,1 33,4

10 Madagascar 1993'b 43,4 2,3 5,8 9,9 14,0 20,3 50,0 34,9
11 Nepal 1984/85-1 30,1 4,0 9,1 12,9 16,7 21,8 39,5 25,0
12 Vieina 1993,h 35,7 3,5 7,8 11,4 15,4 21,4 44,0 29,0
13 Bangladesh 1992,â, 28,3 4,1 9,4 13,5 17,2 22,0 37,9 23,7
14 H air,.. .... ..
15 Niger __1992.h 36,1 3,0 7,5 11,8 15,5 21,1 44,1 29,3
16 Guiné-Bissau 1991 b 56,2 0,5 2,1 6,5 12,0 20,6 58,9 42,4
1 Quênia 1992',h 57,5 1,2 3,4 6,7 10,7 17,0 62,1 47,7
18 Mah,
19 Nigéria 1992/931b 37,5 1,3 4,0 8,9 1 í4 23,4 49,3 31,3
20 Iênien
21 Buikina Faso
22 Mongólia
23 índia 1992-b 33,8 3,7 8,5 12,1 15,8 21,1 42,6 28,4
24 Laos 1992,b 30,4 4,2 9,6 12,9 16,3 21,0 40,2 26,4
25 fogo -
26 Giâmbia . ..
27 NicarágUa 1993ib 50,3 1,6 4,2 8,0 12,6 20,0 55,2 39,8
28 Zâmbia 1993,b 46,2 1,5 3.9 8,0 13,8 23,8 50,4 31,3
29 'ladjiquistão
30 Benin
31 República Centro-Africana
32 Albânia
33 Gana 19 926b 33,9 3,4 7,9 12,0 16,1 21,8 42,2 27,3
34 Paquisrão 1991>b 31,2 3,4 8,4 12,9 16,9 22,2 39,7 25,2
35 Mautitânia 1988 >b 42,4 (),7 3,6 101,6 16,2 23,0 46,5 30,4
36 Azeibaijao ...
37 Zimbabue 1990,.b 56,8 1,8 4,0 6,3 10,0 17,4 62,3 46,9
38 Guiné 1991'b 46,8 0,9 3,0 8,3 14,6 23,9 50,2 31,7
39 China 1992-1 37,6 2,6 6,2 10,5 15,8 23,6 43,9 26,8
/10 Honduras 1992.d 52,7 1,5 3,8 7,4 12,0 19,4 57,4 41,9
41 Senegal 1991 54,1 1,/ 3,5 7,0 11,6 19,3 58,6 42,8
42 Costa do Marfni 1 9881b8 36,9 2,8 6,8 11,2 15,8 22,2 44,1 28,5
43 Congo
44 Quitrgíizia
45 Sri l anka 1990,b 30,1 3,8 8,9 13,1 16,9 21,7 39,3 25,2
46 Arnênia ....
47 (araroes

48 Egito 1991b 32,0 3,9 8,7 12,5 16,3 21,4 411 26,7
49 Lesoto 1986/87.1 56,0 0,9 2,8 6,5 11,2 19,4 60,1 i3,4
50 Geórgia -
51 Ahanmi

Economias de renda média
Renda média baixa

52 Bolívia 1990-1 42,0 2,3 5,6 9,7 14,5 22,0 48,2 >1.7
53 AMacedânia, ERI

54 Moldova 1992,> 34,4 2,7 6,9 11,9 16,7 23,1 41,5 -5,8
55 Indonésia 1993,6 31,7 3,9 8,7 12,3 16,3 22,1 40,7 15,6
56 Filipinas 1988'b 40,7 2,8 6,5 10,1 14,4 21,2 47,8 12,1
57 Uzbequistão .. . . .
58 Ma,rocos 1990/91'h 39,2 2,8 6,6 10,5 15,0 21,7 46,3 10,5
59 Caaquistao 1993,d 32,7 3,1 7,5 12,3 16,9 22,9 40,4 '4,9
60 Guaienala 1989'd 59,6 0,6 2,1 5,8 10,5 18,6 63,0 6,6
61 Papua Nova Guiné
62 BUlgária 1992,d 30,8 5,3 8,3 13,0 17,0 22,3 39,3 4,7
63 Romênia 19921,d1 25,5 3,8 9,2 14,4 18,4 23,2 34,8 0,2
64 Equador 1994nb 46,6 2,3 5,4 8,9 13,2 19,9 52,6 .7,6
65 República Dominicana 1989-1 50,5 1,6 4,2 7,9 12,5 19,7 55,7 .,9,6
66 Liruânia 1993-2 33,6 3,4 8,1 12,3 16,2 21,3 42,1 :8,0
67 El Salvador .......
68 Jordânia 1991,Jb 43,4 2,4 5,9 9,8 13,9 20,3 50,1 .;4,7
69 Jamaica 1991'L 41,1 2,4 5,8 10,2 14,9 21,6 47,5 .1,9
70 Paraguai
71 Argélia 1988',h 38,7 2,8 6,9 11,> 15,1 20,9 46,1 .1,5
72 Colônbia 1991'd 51,3 1,3 3,6 7,6 12,6 20,4 55,8 39,5

Nota: Sobre coiparabilidade e coberrura dos dados, ver as noras técicas.
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Distribuição percentual da renda ou do consumo

Ano da Índice 10% 20% Segundo Terceiro Quarto 20% 10%
pesquisa de Gini inferiores inferiores quintil quintil quintil superiores superiores

73 Tunísia 1 99 0a,h 40,2 2,3 5,9 10,4 15,3 22,1 46,3 30,7
74 Ucrâma 1992c,d 25,7 4,1 9,5 14,1 18,1 22,9 35,4 20,8
75 Naníbia . . .. . .
76 Peru 1994ai,b 44,9 1,9 4,9 9,2 14,1 21,4 50,4 34,3
77 Bielo-Rússia 1993c,d 21,6 4,9 11,1 15,3 18,5 22,2 32,9 19,4
78 Repúbhca EIovaca 1992c,d 19,5 5,1 11,9 15,8 18,8 22,2 31,4 18,2
79 Letôna 1993c,d 27,0 4,3 9,6 13,6 17,5 22,6 36,7 22,1
80 Costa Rica 1989c,d 46,1 1,2 4,0 9,1 14,3 21,9 50,7 34,1
81 Polônia 1992a,b 27,2 4,0 9,3 13,8 17,7 22,6 36,6 22,1
82 Tailândia 199 2a,b 46,2 2,5 5,6 8,7 13,0 20,0 52,7 37,1
83 Tuiquia .. . .. .
84 Croácia .. .. ..
85 Panamá 1989cd 56,6 0,5 2,0 6,3 11,6 20,3 59,8 42,2
86 Federação Russa 199 3a,b 49,6 1,2 3,7 8,5 13,5 20,4 53,8 38,7
87 Venezuela 1990,,d 53,8 1,4 3,6 7,1 11,7 19,3 58,4 42,7
88 Boisuana .. .. ..
89 Esiônia 1993,,d 39,5 2,4 6,6 10,7 15,1 21,4 46,3 31,3
90 República J.Omca di a Irã
91 éw conêni, 1993c,é 35,8 2,7 6,7 11,4 16,3 22,8 42,8 26,9

Rtenda média a ___________________

92 Brasil 1989c,d 63,4 0,7 2,1 4,9 8,9 16,8 67,5 51,3
93 África do Sul 1993a,b 58,4 1,4 3,3 5,8 9,8 17,7 63,3 47,3
94 Maurício . .. ..
95 República checa 19931,d 26,6 4,6 10,5 13,9 16,9 21,3 37,4 23,5
96 Malásia 1989c,d 48,4 1,9 4,6 8,3 13,0 20,4 53,7 37,9
97 Chile 1994c,d 56,5 1,4 3,5 6,6 10,9 18,1 61,0 46,1
98 Trinidad e 1obago . . .

99 Hungria 1993a,b 27,0 4,0 9,5 14,0 17,6 22,3 36,6 22,6
100 Gabão . . .. .

101 México 1992a,b 50,3 1,6 4,1 7,8 12,5 20,2 55,3 39,2
102 Uruguai .. .. ... .. .....

103 Ornã .. .. .
104 E,ovênia 1993c.d 28,2 4,1 9,5 13,5 17,1 21,9 37,9 23,8
105 Arábia Sar lira .
106 G récia . .. .. .. .. .. .. ..
107 Argentina .. ..
108 Coréia, Rt.úiblicadla .. ..
Renda baixa e média

África Subsaariana

Leste da Ásia e Pacífico

Sul da Ásia

Europa e Ásia Central

Orienre Médio e Norte da África

América Latina e Caribe
Economias de renda alta

109 Portugal . . .. . . . .
110 Nosa Zelandia 19 81/ 8 2e, . 5,1 10,8 16,2 23,2 44,7 28,7
111 1.spanha 1988e,f 8,3 13,7 18,1 23,4 36,6 21,8
112 Irlanda ..
113 tlsael 39 7 9e,f.. 6,0 12,1 17,8 24,5 39,6 23,5
1_14 ,Austrália 1985r,f 4,4 11,1 17,5 24,8 42,2 25,8
115 Reino Ur do 1988,f 4,6 10,0 16,8 24,3 44,3 27,8
116 Finlândia 1981, 6,3 12,1 18,4 25,5 37,6 21,7
117 liália 1986e,f 6,8 12,0 16,7 23,5 41,0 25,3
118 tKunseir

1 -9 Gari aadá 1 987e,f -5,7 11,8 17,7 24,6 40,2 24,1
120 t Hong-Kong 1980e1 . , . . 5,4 10,8 15,2 21,6 47,0 31,3
121 Países Baixos 1988,f . , . . 8,2 13,1 18,1 23,7 36,9 21,9
122 t Cingapuii 1982/831 ... 5,1 9,9 14,6 21,4 48,9 33,5
123 Béira 1978/79e f . . . . 18,6 23,8 36,0 21,5
124 França 1989e,f . . . . 5,6 11,8 17,2 23,5 41,9 26,1
125 Suécia 198 . 8,0 13,2 17,4 24,5 36,9 20,8
126 Áusrria

127 Alemanha 1988e,f 7,0 11,8 17,1 23,9 40,3 24,4
128 Estados U nidos 1985, .. 4,7 11,0 17,4 25,0 41,9 25,0
129 Noruega 197 9el .. .. 6,2 12,8 18,9 25,3 36,7 21,2
130 Dinamaira 1981e, .. .. 5,4 12,0 18,4 25,6 38,6 22,3
131 Japão 197 9ef .. .. 8,7 13,2 17,5 23,1 37,5 22,4
132 Suíça 198 2r,. . . 5,2 11,7 16,4 22,1 44,6 29,8
133 tnirado,Árabes Unid3 ..
Mundo

a. Os dados refer, m-se a parce is de despesa por fractis de pessoas. h. Dados classificados pela despesa per capita. c. Os dados referem-se a parcelas de renda por fractis
de pessoas. d. D,dos cla ifica,os pela renda per capita. e. Os dados referem-se a parcelas de renda por fractis de unidades familiares. £ Dados classificados pela renda
familiar.



216

Tabela 6. Saúde

Percentagem da população com acesso a m ade Utilização de Mortalidade
.reaedpolç Desnutrição métodos materna

Serviços Água infantil (por mil 1% com menos anticon- Taxa de (por 100.000
médicos potável Saneamento nascidos vivos) de 5 anos) cepcionais (%) fecundidade total nascidos vivos1

1980 1993 1980 1993 1980 1993 1980 1994 1989-95 1989-95 1980 1994 1989-95

Economias de baixa renda 87 p 58p 4,4 p 3,3 p
Excluindo China e Índia 118p 86 p 6,2p 5,p1
1 Ruanda 60 64 51 .. 128 28 21 8,3
2 Moçambique 22 10 21 157 146 .. .. 6,5 6,6 1.512a
3 Etiópia 55 18 lO 155 120 47 4 6,6 7,5 1.528a
4 Tanzânia 72 93 49 52 66 86 104 84 28 20 6,7 5,8 748a
5 Burundi 80 25 37 58 48 121 99 .. .. 6,8 6,7 1.327a
6 Serra Leoa 26 20 43 12 . . 190 163 23 .. 6,5 6,5 800
7 Malavi 40 . 50 . . . 70 169 134 27 13 7,6 6,7 620h
8 Chade 26 29 . .. 27 147 119 .. . 5,9 5,9 1 594a
9 Uganda .. . . . .. 67 116 122 23 .. 7,2 7,1 550

10 Madagascar .. . 21 . .. 3 138 90 32 17 6,5 6,0 660
1 Nepal /0 15 45 .. 6 142 95 70 23 6,4 5,3
12 Viern 75 . . . .. 65 57 42 45 49 5,0 3,1 105
13 Bangladesh 80 74 41 78 3 35 132 81 84 40 6,1 3,6 887a

14 Haii .. . 33 42 19 24 113 86 27 18 5,2 4.8 600b
15 N40 59 7 7 150 120 4 7,4 7,4 5936
16 Guiné-Bissau 30 25 IS 29 168 138 ... 6,0 631

17 Quênia . 28 30 49 72 59 22 33 7,8 4,9 646,
18 Mali 20 . 15 49 . . . . 184 125 . . . . 6,6 7,1 1.249,
19 Nigéria 40 67 36 40 .. 63 99 81 43 6 6,9 5,6 1.027
20 lêmen 16 . .. . 51 141 102 30 10 7,9 7,4 1.471-
21 BurkinaFaso . . .. 67 5 . 154 128 .. 8 6,5 6,9 939a
22 Mongólia 90 66 . . . 82 53 10 . . 5,3 3,4 240
23 Índia 50 55 .. 7 16 116 70 63 43 5,0 3,3 437
24 Laos .. . 28 5 4 127 92 40 .. 6,7 6,6 660
25 Teu .. 10 71 I3 .. 110 81 . 626a

26 Gâmbia 90 40 55 .. 73 159 128 .. 12 6,5 5,4 1.050
27 Nicarágua . . .. ... .. . 90 51 12 44 6,2 4,9
28 Zâmbia . . 46 59 . 55 90 108 27 15 7.0 6,0 229
29 Tadjiquistão . . . . . 62 58 41 .. .. 5,6 4,4 39
30 Benm . . 42 49 16 23 122 96 36 . 6,5 6,1 2.500
31 República Centro-Africana .. 12 . .. 117 100 .1. 5 5,8 5,7 649a
32 Albânia 100 .. .. 47 31 .. .. 3,6 2,7
33 Gana . . 25 49 56 26 27 100 74 27 20 6,5 5,3 742a
34 Paquistâo 65 85 39 13 28 124 92 40 12 7,0 5,4
35 Mauritânia .66 64 120 98 .. 4 6,3 5,2 800
36 Meibaijâo ... 30 25 ... 3,2 2,5 29
37 Zimbábue 55 5 58 82 54 16 48 6,8 4,0 80
38 Guiné .. 45 60 11 14 161 131 18 .. 6,1 6,5 880
39 Cbina . . . 71 .. .. 42 30 17 83 2,5 1,9 115e
40 Honduras .. . . 35 64 70 47 19 47 6,5 4,7 221
41 Senegal 40 43 49 36 34 103 64 207 6,7 5,8 510
42 Cora do Marim .. , 17 83 17 .. 110 90 .1. I 7,4 6,5 8220
43 Congo . . 20 .. 9 124 112 .. .. 6,0 6,7 887a

44 Quirguízia .. .. . 53 43 29 .. .. 4,1 3,3 43

45 Sri Lanka 90 37 60 67 61 34 16 38 . 3,5 2,4 30
46 Armêni .. 26 15 .. . 2,3 2,0 35
47 Camarões 20 . 26 . .. .. 94 57 14 16 6,5 5,7 511
48 Egito 100 99 75 86 70 .. 120 52 9 47 5.1 3,5
49 Lesoro .. 17 46 12 .. 84 44 21 23 5,6 4.7 598,
50 Geórgia .. . . .. .. . . 25 18 .. . 2,2 2,2 55
51 Mianmá 30 25 33 20 40 109 80 31d .. 5,1 4,0 518a

Economias de renda média 63 p 40 p 3,8 p 
2
,8 p

Renda média baixa 
6 6 

p 
3 6 

p 
3

,8 p 2,7 p
52 Bolivia . . . 42 46 18 44 118 71 13 45 5,5 4,7 373b
53 Macedônia, ERI .. . . . 54 24 .. .. 2,5 2,2

54 Moldova . . . .. 50 35 23 .. .. 2,4 2,1 34
55 Indonésia .. 32 42 23 55 90 53 39 55 4,3 2,7
56 Filipinas 54 81 75 72 52 40 30 40 4,8 3,8 2081
57 Uzbequisrâo . . . . 18 47 28 . . 4,8 3,8 43
58 Marrocos .. 62 . .. 63 99 56 9 50 5,4 3,5
59 Cazaquistão . .. .. 33 27 . 59 2,9 2,3 53
60 Guatemala . . 50 60 30 71 75 44 .. 31 6,5 5,2 464a

61 Papua Nova Guiné .. 16 33 15 25 67 65 5,7 4,9 700
62 Bulgária . . 100 . . . . 20 15 .. .. 2,0 1,5
63 Roménia .. 100 50 49 29 24 . . 57 2,4 1,4
64 Equador . . . 58 58 43 54 67 37 45 57 5,0 3,3
65 República Dominicana . . 60 62 15 60 76 38 10 56 4,2 2,9
66 Liruânia . . . .. .. 20 14 .. .. 2,0 1,5 29
67 El Salvador . . . . 41 35 72 81 42 22 53 5,3 3,8
68 Jordânia . 90 86 99 70 70 41 32 17 35 6,8 4,8 132,
69 Jamaica .. 72 .. 74 21 13 10 67 3,7 2,5
70 Paraguai . . 25 33 . 30 50 34 4 48 4,8 4,5 180
71 Argélia .. . .. . 98 35 9 51 6,7 3,7 140
72 Colômbia 88 61 56 45 20 10 72 3,8 2,6 107a

Nota: Sobre comparabilidade e cobertura dos dados, ver as noras técnicas. Os números em grifo designam anos diferentes dos especificados.



217

Percentagem da População com acesso a mox idde.~ Utilização de Mortalidade
.otai .d Desnutniçao métodos materna

Serviços Água mnfantil ipor mil (% com" menos anticon- Taxa de Ipor 100.000
médicos potável Saneamento nascidos vivos) de 5 anos] cepcionais (%j fecundidade total nascidos vivos)

1980 1993 1980 1993 1980 1993 198o 1994 19895 1989-95 1980 1994 1989w95

73 Tonisia 95 90 64 . 46 72 71 40 ... 5,2 3,0 139a
74 Ucrânia . . .. . 50 49 17 14 ... 2,0 1,5 33
75 Namrrbia .. . . . . 36 90 57 .. 29 5,9 5,1.
76 Peru,.,. 54 58 36 45 81 48 16 59 4,5 3,1 .
77 Bielo-Rússia . .. . .. 50 . 16 13 ... 2,0 1,6 25
78 Repubhca Es,vca.. .. . 77 .. 51 21 11 ... 2,3 1,7 .
79 Leròn,a . .. . . . ,. 20 16 ... 2,0 1,4 .
80 Costa Rica . . 90 94 91 .. 20 13 2 75 3,7 2,9 .
81 Polórma 100 . . 100 50 .. 21 15 ... 2.2 1,8 .
82 Tailándia 30 59 66 .. . 87 49 36 13 .. 3,5 2,0 155a
83 TurIac....- 92 ]0 95 109 62 .63 4,3 3.2 183,
84 Croácia .. .. . 63 . . 68 19 11 ... 1.9 1,5.
85 Panamná . .. .. 83 71 ,. 28 20 7 .. 3,7 2,7..
86 Federaã R,-sa .. .. .. .. .. .. 22 19 .... 1,9 1,4 52
87 Venezuela .. .. . 8 52 5 41 32 6- 41 3,2 200
88 Bor--aa .. .. 56 .. . .. 63 34 .... 6,7 4,5 220a1
89 Est6rua .. .. .. .. .. . 17 14 ... 2,0 1,5 41
90 RepúbcIsl iM ca do Ira 50 . 52 89 60 .. 92 47 16 .. 6,1 4,7..
91 Trcamêm-. .. . 60 54 46 .... 4,9 3,9 55

Renda miédia alta 54 p 36 p 3,9 p 2,8 p
92 -Brasid 7ý5 96 .. 73 74 56 18 .. 3,9 2,8 200
93 Áficado Suý . . . . . . 67 50 ... 4,9 3,9 404,
94 Maurício 100 99 99 100 94 100 32 17 .. 75 2,7 2,0 112
95 Repúbli-aT,hca.l.i.-. .. . 16 8 .. 69 2,0 1,4 .
96 Malásia . 88 8 78 7 94 3 23.. 4,2 3,4 -341

97 CMeâ. 85 86 83 83 33 12 1 .. 2,8 2,5.
98 Tr nidad eli bago . . 98 96 .. 56 35 14 ,.. 3,3 2,5 .
99 H mugrna . ,. . 100 .. . 23 12 ... 1,9 1,6 .

100 GC ñ .. ,. 50 58 . 76 116 89 ... 4,5 5.5 438a
101 México 51 ,. 74 78 55 66 53 35 ... 4,5 3.2 ,

102 U gua, .. .. 80 . 51 82 37 19 ... 2,7 2,2 36
103 oma 75 89 15 57 . 79 41 I8S. 9 9,9 7,1 184
104 EI.vênia .. . . . . 90 15 6 ... 2,1 1,3 ,
105 A.íbia Sau(Iira 85 98 84 95 70 78 65 26 .... 7,3 6,3 108a
106 Gréia 100 .. .. 18 8 ... 2,2 .4 .

107 A geniuna. . , 64 .. 89 35 23 ... 3,3 2,6 140

108 oréia,Rpáhc 100 ,. 78 100 100 32 12 79 26 1830
Renda baia e média 87 p 58 p 4,2 p 3,1 p

Áfirica Subsaariana 115 p 92 p 6,6 p 5,9 p
Leste da Ásia e Pacifico 51 p 35 p 3,1 p 2,2 p
Sul da Ásia 119 p 73 p 5,3 p 3,6 p
Europa e Ásia Cenitiral 34 p 23 p 2,5 ja 1,9 p
Oriente Médio e Norte da África 95Sp 49 p 6,1 P 4,5 p
Amtérica Latina e Caribe 60 p 41 p 4,1 p 2,9 p

Economias de rendia alta 12 p 7 p 1,9 p 1,7 p
109 Portugal . . .. 100 41 .. 24 8 .... 22 1,4.
110 Nova Zelâ dia .. 100 . 97 .. . 13 7 ... 2,1 2,1.
111 Espanha . . .. 100 95 97 12 7 ... 2,2 1,2 .
112 Hanxda . .. . 100 .. .. 11 6 .. 60 3,2 1,9 .
113 t†I,rael .. . . 100 .. 70 15 8 ... 3,2 2,4 .
114 Austrália 99 . . . 99 .. 11 6 . . 9 1,9.
115 Riio.Unido . . .. 100 .. 96 12 6 ... 1,9 1,8 .
116 l,nlândia .. . . 100 .. 100 8 5 . . 1,6 1,9 .
117 Iiiália . .. . 100 99 .. 15 7 . .,6 1,3 .
Il8 † Kuweit 100 .. 100 100 100 .. 27 11 ... 5,3 3,0 i8

9 Canaudá . .. . .. 60 85 10 6 ... 1,7 1,9 .
120 †Hon.rg-Kong .. . . . . , il 5 ... 2,0 1,2 .
121 PaísesBpai,os .. . . 100 100 100 9 6 ... ,6 1,6 .
122 † Cinigapur-, 100 100 80 10o 12 5 14 .. 1,7 1,8.
123 Bélgica . .. . 10 99 . 2 8...,7 1,6 .
124 França .. . . 100 85 ., o1 6 ... 1,9 L,6.
125 Suécia .. . . 100 85 .. 7 4 . . 1,7 1,9 .
126 Áustria.. .. . 100 85 ., 14 6 . . 1,6 1,5 .
127 Alemanha,. . . . . 12 6 .. 1.6 1,2 .
128 Esrados Iumdos .. . . , 918,38. 8 2,0 .
329 Noruega . .100 .. . 8 5 .. 1,7 L,9.
130 Diniarnar,a .. . . 100 100 100 8 6 ... 1,5 1,8 .
131 Japão .. 100 . . 85 8 4 3 .. 8 15 .
132 Suíça.. 100 8-5 100 9 6 ... 1,5 1,5 .
133 † Emirados 4rabe, 1 nidos 96 90 100 ., 75 95 55 16 ... 5,4 4,1 20a
Mundo - -81 p 53 p 3,8 p 2,9 p

a. Estimativas da JNICI F e Oirganização Mundial da Saúde. b. Com base em estimação indireta utilizando dados de pesquisas. c. Comr base num estudo de 30 provín-
cias, d. Refere-se i meno-es de 3 anos. e. Com base em pesquisas por amnostragem. f. Com base no registro civil.
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Tabela 7. Educação
Percentagem do grupo etário matriculado no ensino Percentagem de coortes Analfabetismo

Primário Secundário que chegam à 4a série de adultos l%l
Feminino Masculino Feminino Masculino Terciário Feminino Masculino Mulheres Homens

1980 1993 1980 1993 1980 1993 1980 1993 1980 1993 1980 1988 1980 1988 1995 1995
Economias de baixa renda 80 p 98 p 103 p 112 p 2

6 p 4 2 p 4 2 p 55 p 3 p 45 p 24 p
Excluindo Chin e ndia 6 4 p 67 p 85 p 82p p 2

p 2
7p 30p 4

p 55 p 37 p
1 Ruanda 60 50 66 50 3 9 4 11 0 . 74 75 73 73 58 30
2 Moçambique 84 51 114 69 3 6 8 9 o 0 .. 60 .. 67 77 42
3 Etiópiaa 23 19 44 27 6 11 11 12 o 1 48 42 .. 75 55
4 Tanzânia 86 69 99 71 2 5 4 6 .. 89 87 90 87 13 21
5 Burundi 21 63 32 76 2 5 4 9 1 1 83 76 83 78 '8 51
6 SerraLeoa 43 .. 61 .. 8 20 .. 1 .. .. . .. .. 2 55
7 Malavï 48 77 72 84 2 3 5 6 1 1 55 68 62 73 <8 28
8 Chade .. 38 .. 80 .. .. .. 1 . 66 .. 74 5 38
9 Uganda 43 83 56 99 3 10 7 17 1 1 74 . 83 .. A0 26

10 Madagascar 133 72 139 75 14 .. 14 3 4 64 63 .
11 Nepal 49 85 117 129 9 23 33 46 6 3 . ... ........ 6 59
12 Viernã 106 . . 111 .. 40 44 .. 2 2 67 . 71 . 9 4
13 Bangladesh 46 105 76 128 9 12 26 26 3 . 30 46 29 44 ~4 51
14 Elairi 70 .. 82 13 . 14 .. 1 64 60 63 60 §8 52
15 Nger 18 21 33 35 3 7 9 o 1 79 82 <3 0
16 Guiné_fBissau, 43 94 2 2 10 10 .. 47 63 '8 32
17 Quênia 110 91 120 92 16 23 23 28 1 . 85 . 84 . 0 14
18 Mali 19 24 34 38 5 6 12 12 1 77 . 73 . 7 61
19 Nigéria 104 82 135 105 14 27 27 32 2 73 88 z3 33

21 Burina Faso 14 30 23 47 2 6 4 11 o 79 83 79 83 91 70
22 Mongólia 107 . . 107 . . 97 . 85
23 tndia 67 91 98 113 20 38 39 59 5 52 . . 57 . . 62 35
24 Laos 104 92 123 123 16 19 25 31 o 2 31 31 56 31
25 Togo 91 81 146 122 16 12 51 34 2 3 84 82 90 87 65 33
26 Gâmbia 35 61 67 84 7 13 16 25 .. .. .. .. . .. 75 47
27 Nicarágua 102 105 96 101 45 44 39 39 13 9 55 - 51 35 35
28 Zâmbia 83 99 97 109 11 .. 22 .. 2 . . .. . .. 21 14
29 Tadjiqmstão .. 88 .. 91 . 101 .. 98 24 25
30 Benin 41 44 87 88 9 7 24 17 2 .. 73 . 77 . 71 51
31 República Ceniro-Africana 51 51 92 92 7 . 21 . . 1 2 . . 81 . . 85 48 32
32 Albânia 111 97 116 95 63 . 70 .. 8 10 96 . 97
33 Gana 71 70 89 83 31 28 51 44 2 . 82 . 87 . 4' 24
34 Paquisráo 27 49 51 80 8 20 . . . . . 41 45 53 55 76 50
35 Mauritânia 26 62 47 76 4 11 17 19 .. 4 86 83 96 82 7, 50
36 Azerbaijão .. 87 .. 91 . 88 .. 89 25 26
37 Zimbábue 57 114 65 123 7 40 8 51 1 6 64 80 67 81 20 10
38 Guiné 25 30 48 61 lo 6 24 17 5 .. 57 73 85 80 7,, 50
39 China 103 116 121 120 37 51 54 60 1 4 . . 81 . . 97 2 10
40 Honduras 99 112 98 111 31 37 29 29 8 9 40 .. 35 .. 2, 27
41 Senegal 37 50 56 67 7 11 15 21 3 3 90 90 93 94 7- 57
42 Costa do Marfim 63 58 95 80 12 17 27 33 3 . 91 83 94 85 7( 50
43 Congo .. .. .. .. . .. .. .. .. 91 87 91 88 33 17
44 Quirguizia .. .. .. .. .. .. 28 21
45 Sri Lanka 100 105 105 106 57 78 52 71 3 6 - 98 . 97 13 7
46 Armênia .. 93 .. 87 .. 90 .. 80 30 49 .
47 Camarões 89 . . 107 .. 13 . . 24 .. 2 2 81 . 81 . 48 25
48 Egiro 61 89 84 105 39 69 61 81 16 17 83 97 75 92 61 36
49 Lesoro 120 105 85 90 21 31 14 21 2 2 77 84 61 74 38 19
50 Ceórgia .. .. .. .. . 30 . ..
51 Mianmá 89 . 93 .. .. .. . . . . 22 11

Economias de renda média 101 p 102 p 107 p 105 p 48 p 6 3 p 53p 65 p 2
0 p 23 p

Renca médiabixa 99 p 101 p 10 7 p 105 p 49 p 6 2 p 55 p 64 p 24 p 24 p
52 Bolívia 81 . . 92 . . 32 . . 42 . . 16 23 50 52 . 24 10
53 Macedônia, ERI . 87 . 88 . 55 .. 53 28 16
54 Moldova .. 77 .. 78 .. 72 .. 67 29 35
55 Indonésia 100 112 115 116 23 39 35 48 o. 10 65 82 88 97 22 10
56 Filipinas 112 .. 113 . . 69 .. 61 - 24 26 . 85 . 84 6 5
57 Uzbequisião . . 79 . . 80 . . 92 . 96 30 33. ............ .
58 Marrocos 63 60 102 85 20 29 32 40 6 10 89 85 90 85 69 43
59 Cazaquistão . . 86 . . 86 . . 91 . . 89 34 42
60 Guatemala 65 78 77 89 17 23 20 25 8 . 56 66 51 38
61 Papua Nova Guiné 51 67 66 80 8 10 15 15 2 . . 85 67 77 68 37 19
62 Bulgária 98 84 98 87 84 70 85 66 16 32 95 90 98 93
63 Romênia 101 86 102 87 69 82 73 83 12 12 . . 94 .. 93
64 Equador 116 122 119 124 53 56 53 54 35 . 76 . 78 . 12 8
65 República Dominicana . . 99 - . 95 . . 43 . . 30 . . . .. .. .. .. .. 18 18
66 Liruânia .. 90 - 95 . 79 . 76 49 39
67 ELISalvador 75 80 75 79 23 30 26 27 4 15 55 .. 52 - 30 27
68 Jordânia 102 95 105 94 73 54 79 52 27 19 95 97 95 99 21 7
69 Jamaica 104 108 103 109 71 70 63 62 7 6 .. 100 .. 98 11 19
70 Paraguai 101 110 107 114 24 38 25 36 8 10 74 81 74 79 9 7
71 Argélia 81 96 108 111 26 55 40 66 6 11 91 96 92 97 51 26
72 Colômbia 126 120 123 118 41 68 40 57 9 16 46 74 42 72 9 9

Nota: Sobre comparabilidade e cobertura dos dados, ver as notas técnicas. Os núneros em grifo designam anos diferenres dos especificados.
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Percenrtagem do grupo etário matriculado no ensino Percentagem de coortes Analfabetismo
Primário Secundário que chegam à 4a série de adultos N%

Feminino Masculino Feminino Masculino Terciário Feminino Masculino Mulheres Homens

1980 1993 1980 1993 1980 1993 1980 1993 1980 1993 1980 1988 1980 1988 1995 1995

73 Tunísia 88 113 118 123 20 49 34 55 5 11 90 93 94 93 45 21
74 Ucrânia .. 87 .. 87 .. 95 .. 65 42 46 .
75 Namtíbia .. 138 .. 134 .. 61 .. 49 . . 3 .. 64 .. 65
76 Peru 111 . . 117 . . 54 . . 63 . . 17 40 83 85 . 17 6

77 Bielo s,a9 6 6 - 8 39 4 .

79 Lerônia;. 82 .. 83 .. 90 .. 84 45 39
80 Co,ia Rica 104 105 106 106 51 49 44 45 21 30 84 90 80 92 5 5
81 Polônia 99 97 100 98 80 87 75 82 18 26 .. 97 .. 98 .
82 Taâda97 97 100 98 28 37 30 38 13 19 . .. . .. 8 4
83 Turquia 90 98 102 107 24 48 44 ;74 5 16 .. 98 .. 99 28 8
84 Co,ácia . . 87 . . 87 . . 86 . . 80 .. 27
85 Panamá 105 . . 108 . . 65 . . 58 . . 21 23 88 86 87 84 10 9
86 Federação 1R ..ssa 102 107 102 107 97 91 95 84 46 45
87 Venezuela 104 97 104 95 25 41 18 29 21 29 83 .. 84 .. 10 8

88 Botsu,ana 100 120 83 113 20 55 17 49 1 3 98 95 91 91 40 20
89 Estónia .. 83 .. 84 . . 96 .. 87 43 38
90 Repúiblica L,2mica do Irã .. 101 .. 109 32 58 52 74 . . 15 .. 93 . 94 34 22
91 Trcomênia . .. . .. . .. . .. 23 .

_Rendam_édi.adta 13 .. 06 .. 4p . 48 .. 3p 2p14po 12po
92 B3rasil 97 .. 101 .. 36 .. 31 .. 11 12 . .. . .. 17 17
93 África do S 1 .. 110 . . 111 . . 84 . . 71 .. 13 . .. . .. 18 18
94 Maurício 91 106 94 107 49 60 51 58 1 4 97 99 97 99 21 13
95 Rtepública checa .. 100 .. 99 .. 88 .. 85 18 16 .. . .. . .. .
96 Malásia92 9 93 9 46 6 50 5 4 .. .. 99 .. 8 22 1
97 C ile 108 98 110 99 56 70 49 65 12 27 81 95 78 94 5 5

98 Ti inidad e bobago 100 94 98 94 62 78 60 74 4 8 89 97 83 96 3 1
99 Hangria 97 94 96 94 67 82 72 79 14 17 96 98 96 98 .. ..

100 Gabáo . . 136 . . 132 .. . . . . 3 79 . . 82 . . 47 26
101 México 121 110 122 114 46 58 51 57 14 14 63 74 85 95 13 8
102 Uruguai 107 108 107 109 62 . . 61 . . 17 30 99 99 93 99 2 3
103 Omtã 36 82 69 87 6 57 19 64 .. 5 77 96 99 97
104 E,dovênia . . 97 . . 97 .. 90 . . 88 .. 28 .
105 Arábia Saudira 49 73 74 78 23 43 36 54 7 14 90 93 90 93 50 29
106 Grécia 103 . . 103 . . 77 . . 85 . . 17 . . 98 99 98 98
107 -Argen.ina 106 107 106 108 60 75 52 70 22 41 76 1 . 73 . . 4 4
108 CoréLa, República da 111 102 109 100 74 92 82 93_ 15 48 96 100 96 100 b b
Renda baixa e média 89 p 99 p 104 p 110 p 32 p 50 p 45 p 59 p 8sp .
África Subsaariania 69 p 64 p 91 p 77 p 10 p 23 p 20 p . . 1 p .. 54 p 35 p
Leste da Ásia e Pacífico 103 p 115 p 117 p 119 p 38 p 53 p 51 p 61 p 3 p 6 p 24 p 9 p
Sul da Ásia 60 p 87 p 91 p 110 p 18 p 35 p 36 p 55 p 5 p .. 64 p 37 p
Europa e, Ásia Central . . 97 p . . 97 p . . 90 p . . 81 p 31 p .... ..
Oriente Médio e Norte da África 74 p 91 p 98 p 104 p 32 p 51 p 52 p .. 11 p .. 50 p 28 p
América Iatina e Caribe 105P l.. 0sp .. 41 p .. 40o 14op 15 p 14 p 12 p

Econmis de rendari alta 12p 04..53P _..
109 Portmgal 123 118 124 122 40 .. 34 .. 11 23 .. ..
110 Nova Zeb idia 111 101 111 102 84 104 82 103 27 58 .. 97 .. 97 b b
111 Výpanha 109 105 110 104 89 120 85 107 23 41 94 93 92 91
112 idanda 100 103 100 103 95 110 85 101 18 34 100 100 97 99 b b
113 †tIsraet 9ý7 96 95 95 76 91 66 84 29 35 98 97 97 98 .

14 Austráília 110 107 112 108 72 86 70 83 25 42 97 100 94 99 b b
115 Reino Unido 103 113 103 112 85 94 82 91 19 37 .. .. . .
116 Finlândia 96 100 97 100 105 130 94 Ho0 32 63 99 98 99 98 b b
117 Itália 100 99 100 98 70 82 73 81 27 37 .. .. . .
118 †Kuwve,r 10 6 10 65 7 60 8 60 1 16 81 . 85 .. 25 18
119 Canadá 99 104 99 106 89 103 87 104 52 103 97 98 94 95 b b
120 † Hong-Kong 106 . . 107 . . 65 . . 63 . . 10 21 99 .. 100 .. 12 4
121 Países Bai os 101 99 99 96 90 120 95 126 29 45 100 .. 97 .. b
122 † Cingapuri, 106 .. 109 . 59 .. 56 .. 8 .. 100 .. 99 .. 14 4

123 Béica _13_00 14_2_04903 3 6 .. 8_ .. 78 . . h
124 França 110 105 112 107 92 107 77 104 25 50 95 95 93 100 b b
125 suéc;a 97 100 96 100 93 100 83 99 31 38 100 . . 99 . . b b
126 Áusmra 98 103 99 103 87 104 98 109 22 43 97 100 92 98 b b
127 Al1emanh,ý 99 98 99 97 92 100 96 101 26 36 98 99 96 97 b b

130 Dinamar,a 95 98 96 97 104 115 105 112 28 41 . . 98 .-1 98 b b
131 Japão 101 102 101 102 94 97 92 95 31 30 100 100 100 100 b b
132 Suíça . . 102 . . 100 . . 89 . . 93 i8 31 94 . . 92 . . b b
133 +†Emirado. Árabes %Irdo, 88 108 90 112 49 94 55 84 3 11 .. 93 _._ 94 _ 20 _21
Mundo89p10p 14p19p 38p 5p 49p 6p8p.. .

a. Os dlados de 1 180 incIjem aý Eritréia. b. Segundo a UNESCO, o anialfabecismo é inferior a 5%. c. Os dados anteriores a 1989 referem-se à República Federal da
Alemanha antes ca unifi,ação.
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Tabela 8. Utilização comercial da energia

Utilização da energia (equivalente em petróleo) .mprt Emissões de cD2ahíquida de--
Total Per Taxa média anual PIB por kg energia como % Total Imilhões Per capita

(mil toneladas) capita (kg) de cresc. N% (US$) do seu consumo de toneladas) __toneladas)

1980 1994 1980 1994 1980-90 1990-94 1980 1994 1980 1994 1980 1992 1980 1992

Economias de baixa renda 652.586 t 1.222.928 t 271 p 384 p 5,5 p 3,7 p .. 1,0 P 2.195,1 t 4.012,9 t 0,9>1 p 1,30 p
Exdu.ind. China e [ndia .. 230.666 t .. 174 p .. .. .. 19p355,8 t 575,5 t 0, LO p O 05p
i Ruanda .. 209 .. 27 .. . . 2,8 .. 78 0,3 0,5 0, ý5 0,06
2 Moçambique 1.123 614 93 40 -5,8 5,8 1,8 2,4 -15 74 3,2 1,0 0, !6 6,07
3 Etiópia 624 1.156 17 21 6,4 0,9 .. 4,1 91 86 1,8 2,9 0, ý5 0,05
4 Ta-nia 1.023 975 55 34 -0,7 2,9 .. 3,5 92 83 1,9 2,1 0, o 0,08
5 Burundi . 143 .. 23 . . .. 7,0 .. 97 03 02 03 0,03

-6 -SeraLe-a. 323 .. 73 ... . . 2,6 100 ¯¯0,6 0,4 o, 5- Õ,l0
7 Malavi .. 370 . 39 . .. 3,5 .. 59 0,7 0,7 0) 2 0,07
8 Chade . 100 .. 16 . .. . 9,1 100 0,2 0,3 0,(5 0,04
9 Uganda .. 425 .. 23 .. . . 9,4 .. 8 0,6 1,0 0,(5 0,05

10 Madal,gascr. 479 .. 37 . .. . 4,0 .. 83 1,6 0,9 0,1ý 0,08
11i Nepal 174 486 12 23 7, 16,4 11,2 8,3 91 84 0,5 1,3 0,( 4 0.07
12 V.e,nã 4.024 7.549 75 105 4,0 8,3 . . 2,j 32 -55 17,0 21,5 0'ý2 0,31
13 Bangladesh 2.809 7.700 32 65 9,0 5,8 4,6 3,4 60 31 7,6 17,2 0,t, 015
14 Hairi .. 326 .. 47 . . .. 5,0 .. 70 0,8 0,8 0,1 0.12

16 G,né-Bi- (93 ,2 100 , , 0,17 02
17 Quêmna 1.991 2.792 120 107 4,2 3,3 3,6 2,5 95 82 6,2 5,3 0,37 0,22
i8 Mabl. 205 . . 22 .. .. .. 9,1 . . 80 0,4 0,4 0,»; 0,05
19 Nigéria 9.879 17.503 139 162 2,9 4,6 9,4 2,0 --968 --484 68,1 96,5 0,96ý 0,95
20 Iêmen 1.364 3 165 160 214 7,8 1,9 .. 100 -406 3,3 1_0,1 0,3') 07
21 Bur,kina Faso .. 160 . 16 .. .. . 11,6 .. 100 0,4 0,6 0,0(, 0,06
22 Mongolia .. 2.550 . 1.079 .. - . 0,3 .. 15 6,7 9,3 4,o 4,08
23 índia 93.907 222.262 137 243 6,9 4,8 1,8 1,3 21 20 350,1 769,4 0,5 0,87
24 lao-. 182 .. 38 . .. 8.4 .. -19 0,2 0,3 0., 0,06

rn 6og 1345,100 (,2>7 02. 01

27 Nicarágua .. 1.001 .. 241 . .. . 1,8 .. 84 2,0 2,5 0,7ý 0,64
28 Zâmbra 1.685 1.292 2ý94 140 -3,0 2,3 2,3 2,7 32 29 3,5 2,5 0,6_ 0,29
29 Tadjiqlsrao .. 3.695 . . 642 . . .. 0,6 . 55 .. 4,o 0,71
30 Benin 149 97 43 18 -1,4 --2,3 9,4 15,7 93 -239 0,5 0,6 0,1, -0, i2-
31 RepúbhicaCemtro-Africana . . 93 29 . . . . . 9,4 .. 76 0,1 0,2 0,0 0,07
32 Albâmia 3.058 1.350 1.145 422 -1,0 -12,0 0,5 1,3 o 28 7,4 4,0 2,7- 1,24
33 Gana 1.303 1.511 121 91 1,6 0,5 3,4 3,6 57 64 2,4 3,8 0,21 0,24
34 Paqu,,stão 11.698 32.2471 142 255 8,0 6,4 2,0 1,6 38 38 31,7 71,9 0,3ý 0,60
35 Mauriránia .. 229 . 10,3 . .. . 4,5 .. 100 0,6 2,9 0, 3 1,36
36 Azerbaijão 15.001 10.545 2.433 1.414 5,2 -18,8 .. 0,3 1 -41 .. 63,9 - 8,71
37 Zimubábru, 2.797 4.654 399 432 5,5 0,7 1,9 [,2 28 26 9,7 18,7 1,31ý 1,82
38 Guniné .. 418 . 65 . . . . . . 8,1 . . 87 0,9 1,0 0,21 0,17
39 Chmna 413.130 770.000 421 647 5,6 4,0 0,5 0,7 -4 - 1 1.489,2 2.668,0 1,52 2,29
40 H. d ,,9 9 .. 169 . . . . . . 3,4 ..1 71 _ 2,1 3,1 0,56 0,56
41 Sencgal 875 840 158 102 0,8 -1,5 3,4 4,6 100 100 2,8 2,8 0,50 0,36
42 Costa do Marflim 1.435 2.350 175 170 1,6 17,9 7,1 2,9 87 82 4, 7 6,3 0,57 0,49
43 Cno262 379 157 147 0,6 7,3 6,5 4,2 -1.193 -2.492 0,4 4,o 0,23 1,64
44 Quirgríu-i 1 938 3.197 534 715 0,9 2,9 .. 0,9 -113 76 ,, 15,4 .. 3,42
45 Sa nl aonka 1.411 1 979 96 11 05 75 29 5,9 91 83 3,4 5,0 0,23 0,29
46 Armuêmna.. 2.500 .. ¯ 667 .M . ¯ . 87 ¯, . ., 1,14
47 Cama,rões 774 1 077 89 83 3,5 --1,2 9,7 6,9 -269 -525 3,9 2,2 0,45 0,18
48 Egito 15.176 34.538 371 608 7,2 3,0 1,5 1>2 -120 -67 45,2 84,0 1,11 1,54
49 Lesr-

50 Geórgui 4.474 3.098 882 572 -1,7 -12,2 0,7 -5 81 .. 13,8 .. 2,54
51 Mian-a . .. 4,8 4,4 0,14 0,10)

Econo-ias de renda média .. 2.501.145 t 1.593 p .. .. 1,7 p 4.009,3 t 5.370,8 t 3,23 p 3,52 p
Renda média baixa .. 1.689.117 t .. 1.540 p . _.. . 1,1p _ . . . .
52 Bolívia 1.713 2.220 320 307 -0,6 4,4 1,8 2,5 -107 --90 4,5 6',6 0,84 0,96
53 M acedômia, ERI ,,. . . . . . . . 4,1 .. 1,99)
54 Moldov- 4.185 . 962 .. .. .. 0,9 .. 99 .. 14,2 0,00 3,26
55 Indonésia 25.028 74,794 169 393 7,4 9,3 3,1 2,3 --275 -101 94,6 184,6 0,64 1,00)
56 Filipinas 13 406 24.428 277 364 2,6 8,3 2,4 2,6 79 70 36,5 49),7 0,76 0,77
57 Uzb,eqlu-são .. 42 209 . - 1.886 . .. . . 0,5 .. 3 . . 123,3 5,74
58 Marrocos 4.927 8.107 254 307 3,6 4,3 3,8 3,8 87 95 16,0 27,3 0,82 1,08
59 Cazaquistão 76.799 62.368 5.1 53 3.710 3,6 -10,8 . . 0,3 0 -16 . . 298,M 17,55
60 Guatemrala 1.443 1.921 209 186 0,3 9,2 5,5 6,7 84 70 4,5 5,7 0,65 0,58
61 Papua Nova Gniné _ . 990 . . 236 . . . . . 5,5 __. ._ --150 1,8 __ _2,3 0,60 0,56
62 Bulgária 28.476 23.500 3.213 2.786 0,3 -2,6 0,7 0,4 74 63 74,9 54,4 8.45 6,37
63 Romiênia 63.846 39.782 2.876 1.750 0,3 -8,8 . . 0,8 19 27 191,4 122,1 8,62 5,36
64 Equador 4 209 5.807 529 517 2,6 0,0 2,8 2,9 -156 -223 13,4 18,9 1,69 1,76
65 RepúblicaDomninicana .. 2.59 )1 . . 340 . . . . . . 4,« . 89 6,4 10,2 1,12 1,40
66 L.tuânia 1 1.353 8.164 3 326 2.194 _3,0 -1,o , 2 8 22,0 5,88
67 ElSa,vador . 1.236 . . 2 19 . . . . . . 6,6 .. 58 2,1 3,6 0,47 0,66
68 jordâmia 1.710 4.024 784 997 5,8 5,0 . . 1,5 100 97 4,7 11,3 2,17 3,03
69 jamnaica 2.169 2.776 1.017 1.112 -0,3 2,3 1,2 1,5 99 100 8,4 8,0 3,96 3,29
70 Paraguai 550 1.251 175 261 6,8 9,6 8,3 6,3 88 -141 1,5 2,6 0,47 0,58
71 Argélia 12.078 28.244 647 1.030 6,2 4,7 3,5 1,5 -452 -273 66,2 79,2 3,55 3,02
72 Colômibia 13.972 22.271 501 613 3,7 1,3 2,4 3,0 7 -103 39,3 61,5 1,41 1,76

Nota: Sobre comparabilidade e cobertura dos dados, ver as notas récmicas.
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Utilização da energia <equivalente em petróleo) líu i a de

Total Per Taxa média anual PIB por kg energia como % Total Imilhões Per capita
(mil toneladas] capita lkg) de cresc. %> (S$ do seu consumo de toneladas) (toneladas)

1980 1994 1980 1994 1980-90 1990-94 1980 1994 1980 1994 1980 1992 1980 1992

73 Tonesa 303 5 204 483 590 4,0 3,4 2,0 3,0 -99 7 9.5 13,6 1,48 1,60

74 Ucrnila 108.290 170.910 2.164 3.212 6,9 -9,8 . . 0,5 -1 43 . . 611,3 . 11,72

75 Naníbia

76 Peru 8 139 8 159 471 351 -0,5 3,1 2,5 6,1 -36 1 23,5 22,3 1,36 1,00

77 Bielo-Rassia .. 27.881 .. 2.692 .. .. 0,7 .. 89 .. 102,0 .. 9,89

78 República E ovaca .3. . .. .. .. . ... .. .. 37,0 .. 6,97
79 Ler,na .. 4.469 .. 1755 . . . 1,3 . . 8 . 14,8 .. 5,62

00 Costa Rica . . 1.843 . 558 . . . . . 4,5 . . 41 2,5 3,8 1,08 1,20

81 Polónia 124.500 98.800 3.499 2.563 -0,4 0,2 0,5 0,9 3 5 459,6 341,9 12,92 8,91
82 Tailândia 12.093 44.655 259 770 9,5 10,0 2,7 3,2 96 59 40,0 112,5 0,86 1,98

03 To-qia 31.314 58.100 705 955 5,8 2,7 1,8 2,3 45 56 76,0 145,5 1,71 2,49

84 Croácia . 5.051 . 1.057 . . . . . . 2,8 . . 28 . 16,2 . . 3,39

85 Pajianiá 1.376 1 479 703 566 -1,7 6,6 2,6 4,7 97 83 3,6 4,2 1,86 1,68

86 Federaçao Riissa 750.240 599.027 5.397 4.038 4,2 -8,9 . . 0,6 o -52 . . 2.103,1 . . 14,14

87 V-ezuela 35.011 49.355 2.354 2.331 1,5 4,6 2,0 1,2 -280 -245 89,6 116,4 6,03 5,75
88 Boruana .. 549 . 380 . . .. 7,3 .. 55 1,0 2,2 1,10 1,60

89 Estômia . 5.325 .. 3.552 . .. .. 0,9 . 42 0,4 20,9 0,28 13,53
90 Repúbl;ca d, m Ar d r 38.347 97.891 980 1.565 7,5 8,9 2,4 0,7 -118 -127 116,1 235,5 2,97 3,97
91 7ircomnr 7.948 14.090 2.770 3.198 25,0 -29,9 -101 -116 .. 42,3 . . 10,48

Renda média alta 475.209 t 810.681 t 1.297 p 1.715 p 4,9 p 3 p . . 2,8 p 1.358,3 t 1.907,7 t 3,71 p 4,17 p
92 Brasil 72.141 110.000 595 691 4,3 3,2 3,3 5,0 65 38 183,6 217,1 1,51 1,41

93 Álrica do Su 60511 91 349 2.074 2.253 3,6 0,0 1,3 1,3 -14 -33 213,4 290,3 7,31 7,49

94 Maurício 431 . . 387 . . . . . . 7,9 . . 92 0,6 1,4 0,61 1,26

95 R,epública2 '-heca 29.394 40.324 2873 3.902 73,7 -4,5 1,0 0,9 -29 13 . . 135,6 . . 13,15
96 Míasia 711 9 2,1 -50 -66 28,0 70,5 2,03 3,76
97 Coile 7.743 13.200 695 943 3,9 4,3 3,6 3,9 50 66 27,0 34,7 2,42 2,55
98 Tmíioídad e obago 3.863 5.891 3.570 4.549 3,9 -0,4 1,6 0,8 -240 -89 16,7 20,6 15,41 16,28
99 H-gria 28.322 25.191 2645 2.455 0,8 -3,4 0,8 1,6 49 44 82,0 59,9 7,66 5,80

100 Cbão 759 676 942 520 -3,6 5,6 5,6 5,8 -1.106 -2.268 4,8 5,6 5,93 4,50
101 bMéxico 97.434 139.600 1.453 1.577 2,3 2,0 2,0 2,7 -49 -55 260,1 332,9 3,88 3,92
102 Lruguai 2.208 1.971 758 623 -0,9 2,7 4,6 7,9 89 68 5,8 5,0 1,98 1,61

103 Cosa 1.346 4,924 1.223 2.347 12,4 5,8 4,4 2,4 -1.024 -801 5,9 10,0 5,33 5,24

104 Eslovên,ia . . 2.995 . . 1.506 . . . . 4,7 . . 19 . 5,5 . . 2,76
105 Arábia Sau,ira 35.496 85,326 3787 4.744 5,8 6,1 4,4 1,4 -1.361 -435 130,8 220,6 13,95 13,11
106 (técia 15973 23,300 1.656 2.235 3,6 1,2 2,5 3,3 77 63 51,4 73,9 5,33 7,16
107 Aigerina 39.669 47,850 1.411 1.399 1,1 3,5 1,9 5,9 8 -21 107,5 117,0 3,82 3,50
100 Coreia, República Ja 41.426 133.374 1.087 3.000 8,5 10,2 1,5 2,8 77 85 125,7 289,8 3,30 6,64

Renda baixa e média . . 3.716.470 t . . 782 p . . . . . 1,5 p 6.378,8 t 9.849,7 r 1,75 p 2,14 p
África Subsaariana 104.833 r 155.83

2 
r 276 p 272 p 3,2 p 1,0 p .. 1,9 p 356,8 r 478,6 t 0,94 p 0,88 p

Leste da Ásia e Pacífico 566.538 t 1,162.092 t 405 p 670 p 5,9 p 5,4 p . . 1,3 p 1.979,2 1 3.682,4 r 1,42 p 2,18 p

Sul da Ásia 112.057 t 269.625 r 124 p 221 p 7,0 p 5,1 p . . 1,5 p 395,2 t 866,5 t 0,44 p 0,74 p
Eurpa e Ásia Cntra] . . 1.329.092 r . , 2.727 p . . . .. 0,8 p ..

Oriente Médio e Norte da África 143.540 t 333.267 t 821 p 1.250 p 6,4 p 6,2 p .. 1,5 p 500,5 r 860,2 t 2,86 p 3,40 p
América Latina c Caribe 322.214 t 453.021 r 898 p 962 p 2,5 p 2,7 p . 857,6 r 1.047,0 t 2,39 p 2,31 p

Econonsia de renda alta 3.743.415 t 4.392.058 t 4.822 p 5.168 p 1,5 p 1,4 9.835,0 t 10.087,4 t 12,67 12,03 p

109 Poriugal 10.291 18.100 1.054 1.828 4,7 2,6 2,8 4,8 86 90 27,1 47,2 2,77 4,78
110 Nora Zeladia 9.202 15.200 2.956 4.352 4,5 2,2 2,4 3,3 39 5 17,6 26,2 5,65 7,60
1 I Espanha 68-692 94.500 1.837 2.414 2,6 1,3 3,1 5,1 77 69 200,0 223,2 5,35 5,72

112 1,landa 8.485 11.200 2.495 3.136 2,1 1,5 2,4 4,6 78 70 25,1 30,9 7,37 8,69
113 flsiael 8.616 15.151 2.222 2.815 4,5 6,7 2,6 5,1 98 96 21,1 41,6 5,45 8,13
114 .ustrália 70.399 92.300 4792 5.173 2,1 1,5 2,3 3,6 -22 -91 202,8 267,9 13,80 15,33
115 IR,eino Ur,do 201.200 219.200 3.572 3.754 1,0 0,6 2,7 4,6 2 -9 588,3 566,2 10,44 9,76
116 Fiolândia 24.998 30.300 5.230 5.954 2,3 1,3 2,1 3,2 72 62 55,1 41,2 11,53 8,17
117 Izálba 139.190 154.800 2.466 2.710 1,4 -0,1 3,3 6,6 86 81 372,1 407,7 6,59 7,17
118 lKowei 9.900 12.337 6.909 7.615 4,1 11,7 3,0 2,0 -739 -711 24,7 16,0 17,99 11,42

119 (.anadá 193.170 228.000 7.854 7,795 1,6 2,2 1,4 2,4 -7 -46 430,2 409,9 17,49 14,36

120 †Hong-Konig 5.628 13.822 1.117 2.280 7,0 7,7 5,1 9,5 100 100 16,4 29,1 3,26 5,01
121 Países Baixos 65.106 70.100 4.601 4.558 1,1 1,2 2,6 4,7 -10 9 152,8 139,0 10,80 9,16

122 tCingapura 6.049 19.210 2.651 6.556 7,2 10,5 1,9 3,6 100 100 30,1 49,8 13,19 17,67
123 Bélgica 46.122 51.500 4.684 5.091 1,3 1,2 2,6 4,4 83 77 27,7 101,8 12,97 10,13

124 França 190.660 222.400 3.539 3.839 1,9 0,2 3,5 6,0 75 47 484,1 362,1 8,99 6,31
125 Suéia 40992 49.200 4.933 5.603 2,1 0,2 3,1 4,0 61 36 71,4 56,8 8,60 6,55
126 Áustria 23.449 26.300 3 105 3.276 1,6 -0,4 3,3 7,5 67 65 52,2 56,6 6,91 7,15
127 Alemanhi 359.170 334.000 4.587 4.097 0,5 -1,5 . . 6,1 49 58 1 068,3 878,1 13,64 10,89

128 Esiados U idos 1.801.000 2.060.400 7.908 7.905 1,3 1,8 1,5 3,2 14 19 4.623,2 4.881,3 20,30 19,11
129 Noruega 18.865 23.100 4.611 5.326 1,9 1,5 3,1 4,7 -195 -636 40,0 60,2 9,78 14,06

130 Driamarca 19.488 20.800 3.804 3.996 0,5 2,4 3,4 7,0 97 27 63,2 53,9 12,34 10,42

131 Japão 347.120 478.000 2,972 3 825 2,4 2,3 3,1 9,6 88 82 933,9 1.093,5 8,00 8,79

132 Suíça 20.840 25.200 3.298 3.603 2,1 0,2 4,9 10,3 66 59 40,9 43,7 6,48 6,36

133 † Emirado Árabes 1idoS 8 558 24.017 8.205 12.795 8,8 4,4 3,5 . . -996 -470 36,3 70,6 34,77 39,74

Mundo 6.711.356 t 8.035.058 t 1.516 p 1.434 p 2,7 p 0,3 p .. 3,3 p 15.659,9 r 18,821,8 r 3,54 p 3,46 p

a. De processos udustri. is.
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Tabela 9. Utilização da terra e urbanização
Aglomerados

Utilização da terra (% da área total) População urbana urbanos de 1 milhão ou mais

Terra em Pastagens Como % Taxa média em 1990 como % da população
cultivo permanentes Outros da pop. total anual de cresc. %) Urbana Total

1980 1993 1980 1993 1980 1993 1980 1994 1980-90 1990-94 1980 1994 1980 1994

Economia de baixa renda 11 p 13 p 
2 8 

p 31p 
6 2 

p 56 p 
2 2 

p 
2 8 

p 
4
,
2 

p 3,8p 
3 2 

p 
3 4 

p 
7 

p 10p
ExcluindoChinaendia 6 

8
p 

2 7
p 3

0
p 68p 61p 

2 3
p 

2 9
p 

4
,
4

p 
4
,
4

p 
2
9p 31 p 

7
_p 

9
p

1 Ruanda 54 47 29 18 17 34 5 6 4,9 4,4 0 o 0
2 Moçambique 4 4 62 56 33 40 13 33 9,1 7,4 48 41 13
3 Etiópia 13 13 41 41 46 47 10 13 4,7 3,2 30 29 5 4
4 Tanzânia 1 4 10 40 89 56 15 24 6,8 6,4 30 24 5 6
5 Burundi 8 53 6 36 86 12 4 7 6,9 6,7 o 0 o O
6 Seria Leoa 3 8 13 31 84 62 24 35 5,0 4,9 o o 1 O
7 Malavi 25 18 35 20 40 62 9 13 6,1 5,7 o 0 1 O
8 Chade 3 3 37 36 60 62 19 21 3,4 3,5 o o ) O
9 Uganda 41 34 13 9 46 57 9 12 4,9 5,6 o o 1 O

10 Madagascar 7 5 19 41 14 53 18 26 5,7 5,7 0 o o
11 Nepal 17 17 14 15 69 68 6 13 8,0 7,4 o o 0
12 Vierna 22 20 1 1 77 79 19 21 2,5 3,0 27 32 7
13 Bangladesh 79 75 5 5 15 21 11 18 5,9 4,9 46 46 8
14 Ham 5 33 3 18 92 49 24 31 3,9 4,0 55 56 1 17
15 Niger 3 3 8 7 90 90 13 22 7,5 6,9 o o 0
16 Guiné-Bissau 10 12 38 38 51 50 17 22 3,5 4,3 o o o
17 Quênia 3 8 48 37 49 55 16 27 7,5 6,1 32 28 8
18 Mali 2 2 22 25 76 74 18 26 5,1 5,7 o o o
19 Nigéria 33 36 44 44 23 21 27 38 5,8 5,3 23 27 10
20 IenI 3 3 28 30 70 67 20 33 7,0 8,4 o o l O
21 Buikina Faso 13 13 48 22 39 65 9 25 10,0 11,5 o 0 1 0
22 Mongli, 1 1 65 80 34 19 52 60 3,9 2,9 o 0 1 O
23 índia 73 57 5 4 22 39 23 27 3,2 2,9 25 35 1 9
24 Laos 6 3 5 3 89 93 13 21 6,2 6,4 o o 1 O
25 Togo 17 45 48 4 36 52 23 30 5,3 4,8 O O ( o
26 Gânbia 1 18 o 9 99 73 18 25 6,0 6,5 O 0 ( 0
27 Nicaiágua 10 11 41 46 48 43 53 62 3,9 4,2 42 44 23 28
28 Zámbia 7 7 40 40 53 53 40 43 4,2 3,6 23 32 9 14
29 Tadjiquisrão .. 6 .. 25 . - 70 34 32 2,3 2,0 o o o o
30 Benin 16 17 4 4 80 79 32 41 5,2 4,9 o o o o
31 Repúbhica Cen-ro-Africana 7 3 11 5 82 92 35 39 3,0 3,5 o o 0 0
32 Albâna 26 26 15 15 59 59 34 37 2,9 -0,4 o o o O
33 Gan- 13 19 23 22 63 59 31 36 4,3 4,2 30 27 9 10
34 Paqusrã 26 30 6 6 67 64 28 34 4,5 4,7 39 52 11 18
35 Mauítânia o o 40 38 60 62 29 52 7,6 5,5 o o o 0
36 Azerbaijão . . 23 . . 26 . . 51 53 56 1,9 1,6 48 44 26 25
37 Zibábu 7 7 14 13 78 80 22 31 6,0 5,0 o o o 0
38 Guiné 7 3 65 22 27 75 19 29 5,7 5,7 65 77 12 22
39 China 12 10 39 43 49 47 19 29 4,8 4,1 41 35 8 10
40 Honduras 7 17 10 14 82 69 36 47 5,4 4,9 o o o o
41 Senegal 23 12 30 16 47 72 36 42 4,0 4,0 49 55 18 23
42 Cosra do Martim 14 12 59 41 27 47 35 43 5,4 5,3 44 45 15 19
43 Congo o o 5 29 95 70 41 58 5,9 5,1 o o o o
44 Quirguíria .. 7 . . 46 38 39 1,9 0,8 o o o o
45 Sri Lanka 10 29 2 7 87 64 22 22 1,4 2,2 o o o o
4¯6 Arm¯n¯a .. 20 . 24 . . 55 66 69 1,6 1,8 51 50 34 ¯34

47 Camaroes 2 15 2 4 96 81 31 44 5,4 5,3 19 36 6 16
48 Egiro 2 3 .. 5 98 92 44 45 2,6 2,4 52 51 23 23
49 Lesoro 2 1[ 12 66 86 24 13 22 6,8 6,1 o o o o
50 Gr,rga, .. 14 .. 29 . . 57 52 58 1,6 0,7 42 43 22 25
51 Mrunsa 30 15 1 1 69 84 24 26 2,5 3,3 27 32 7 8

Economias de renda média sp 1Op 
2
5 p 23p 7

4
p 

6
7p 2 p 61 p 3,0p 

2
,
4

p 3
2

p 33 p 16p 
2 0 

p
Rendanmédiabaixa 

8 p 11p 17p 18 p 83 p 71p 4
7p 5

6
p 

3
,Op 2

,3p 2
8

p 3
0

p 1
2

p 16p
52 Bolívia 3 2 43 24 54 73 46 58 4,2 3,2 30 29 14 17
53 Macedónia,ERI .. 26 . 25 .. 49 54 59 1,5 1,6 o o o o
54 Moldova .. 67 .. I1 .. 22 40 51 2,7 1,5 o o o o
55 Indonésia 31 17 19 7 50 76 22 34 5,3 3,8 33 38 7 13
56 Filipinas 26 31 3 4 70 65 38 53 5,2 4,4 33 25 12 13
57 Lzbequistáo . 11 .. 52 .. 37 41 41 2,5 2,6 28 24 11 10
58 Marrocos 15 22 40 47 44 31 41 48 3,5 3,0 26 37 11 18
59 Cazaquistão . . 13 . . 70 . . 17 54 59 1,9 0,9 12 12 6 7
60 Guaemala 28 17 21 23 52 60 37 41 3,4 4,0 o o o o
61 Papua Nova Guiné 1 1 o o 99 99 13 16 3,6 3,7 o o o o
62 Bulgária 11 39 5 17 84 44 61 70 1,0 0,0 20 23 12 16
63 osmênia 62 43 26 21 12 36 49 55 1,3 0,2 18 17 9 9
64 Equador 9 11 15 8 77 82 47 58 4,2 3,6 29 44 14 26
65 República Dominicana 29 30 43 o 27 70 50 64 4,1 3,1 49 51 25 33
66 Liriânia .. 46 .. 7 .. 47 61 71 2,1 0,9 O O O O
67 El Salvador 35 35 29 29 36 35 42 45 1,9 2,7 o o o o
68 Jordânia 4 5 9 9 88 87 60 71 5,1 7,0 49 40 29 28
69 Janica 4 20 3 24 94 56 47 55 2,3 2,1 o o o o
70 Paraguai 4 6 40 54 56 40 42 52 4,8 4,4 o o o o
71 Argélia 3 3 15 13 82 84 43 55 4,8 3,9 25 24 11 13

72 Colômbia 10 5 75 39 14 56 64 72 2,8 2,7 34 38 22 28

Nora: Sobre comparabilidade e cobertura dos dados, ver as notas técnicas.



Aglomerados
Utilização da terra M% da área total) População urbana urbanos de 1 milhão ou mais

Terra em Pastagens Como % Taxa média em 1990 como % da população

cultivo permanentes outras da pop. total anual de cresc. N% Urbana Total

1980 1993 1980 1993 1980 1993 1980 1994 19W090 1990-94 1980 1994 1980 1994

73 Tlunisia 13 32 10 23 77 46 51 57 3,2 2,8 34 39 17 22
74 Ucrânia - 59 - 13 .. 28 62 70 L,2 0,9 22 22 14 35

75 Namrnbia 1 1 46 46 53 53 23 36 6,2 6,2 0 0 o 0

76 Pero. 3 3 21 21 76 76 65 72 3,0 2,6 40 43 26 31
77 BieIo-Rússiý 30 .. 15 .. 55 56 70 2,2 1,5 24 24 14 17
78 República,d, aa 34 .. 17 .. 49) 52 58 1,5 1,1 0 o o o
79 Leiênia .. 28 13 .. 59 68 73 1,0 -0,8 o o o o
80 Costa Rica 15 10 61 46 23 44 43 49 3,8 3,3 o 0 o 0

81 PolJônia 49 48 13 13 38 38 58 64 1,4 1,0 31 28 18 18
82 Tailândia 50 4 1 2 2 48 58 17 20 2,8 2,4 59 56 10 11
83 TurqIma 45 36 15 16 39 48 44 67 5,8 4,6 39 34 17 23
84 Croácia .. 25 . . 22 . . 52 50 64 2,2 1,5 0 o 0 o
85 panauná 7 9 18 20 75 71 50 54 2,8 2,7 o o 0 o
86 Fe,deraçãoKus,a .. 8 . . 5 ..1 88 70 73 1,2 -0,2 23 25 16 19
87 Vnezoela 7 4 31 20 62 75 83 92 3,5 2,9 20 29 16 27
8ýt8 Btsuana 0 1 6 45 94 54 15 30 8,9 7,6 o o o 0
89 Estôn,ia .. 27 .. 7 . . 66 70 73 1,0 -0,9 0 o 0 o
90 Repúb/icamýâ,icado/r 6 1I 21 27 73 62 50 58 5,0 3,9 26 35 13 20
91 7i,rc-mêni, . 3 . 74 . . 23 47 45 2, 5,o

Rnamdaíta7 7 3 55 p 61 p 64 4p 30 40 6p 3
92 Brasd 15 6 52 22 33 72 66 77 3,3 2,7 42 42 27 32

93 Áfica do to 1 11 59 67 31 23 48 50 2,7 2,9) 23 37 11 19
94 Mlaurício 2 52 0 3 98 44 42 4 1 0,4 t,4 o 0 0 o
95 RepúbMica E-checa .. 43 - 11 . . 46 64 65 0,3 0,1 18 18 12 12

96 Malásia 7 15 0 0 83 85 42 53 4,4 4,o 16 12 7 6

9ý7 Chile, 2 6 6 18 91 76 81 86 2,1 1,8 4 1 41 33 35
98 rin,da,d , 1'obago 41 24 4 2 56 74 63 66 1,6 1,7 0 o 0 o
99 H ungna 46 55 11 13 43 33 57 64 0,5 0,6 34 31 19 20

100 G,abão 8 2 82 i8 10 80 36 49 6,0 5,1 o o o o
101 M,éxlco 17 13 52 39 31 48 66 75 2,9 2,8 4 1 38 27 28
102 Jruguai 3 7 27 77 70 15 85 90 1,0 0,9 49 46 42 42

103 ,m 0., o 0 3 5 97 95 8 13 8,7 8,6 o o o 0

104 ¯·slovênia .. 15 .. 28 . . 57 48 63 2,6 1,3 0 o 0 0

105 srábia Sa edi,a 1 2 40 56 59 42 67 80 6,9 4,1 28 27 19 21
106 Grécia 38 27 51 41 11 32 58 65 1,3 1,5 54 54 31 35
107 krgenn 10 10 52 52 38 38 83 88 1,9 1,6 42 44 35 39
108 Coréia, R, pública da 38 21 1 1 62 78 57 80 3,8 2,9 65 64 37 51I
_Renada baixae medfia, 10p 11 p 27 -p26 p 68 p 63 p 32 p 39 p 3,61p 3,1 p 32 p 34 p 10 p 13 p

África Subsaiariana 4 p 7 p 241p 33 p 72 p 60 p 24 p 31 p 4,9 p 4,8 p 21 p 241p 5 p 8 p
Leste da Ásia e Pacífico 13 p 12 p 35 p 34 p 52 p 54 p 22 p 32 p 4,6 p 3,9 p 40 p 36 p 9 p 11 p
Sul da Ásia 50 p 45 p 12 p 10 p 39 p 45 p 22 p 26 p 3,5 p 3,3 p 27 p 36 p 6 p 10 p
Europa e Ásia Central 39 p 13 p 16 p 16 p 92 p 71 p 58 p 65 p 2,01p 1,0 p 24 p 24 p 14 p 16 p
Oriente Médio e Norte da África 4 p 6 p 19 p 24 p 78 p 70 p 48 p 56 p 4,4 p 3,7 p 32 p 35 p 15 p 18sp
Amiérica Latina e Caribe 9 p 7 p 38 p 29 p 53 p_64 p 65 g 74P n 3, p 2, 6p 3 p 2 8_

Economias de renda . ý 1 2 p 32 p 25 p 54 p 63 p 76 p 77- p _,8 pM 30p ~p
109 P.ormgal ~t 34 34 9 9 57 56 29 35 1,4 1,3 46 52 13 18
110 Nova Ze india 2 14 53 51 45 35 83 86 0,9 1,2 0 o o o
111 E.spanha 25 40 13 21 62 4o 73 76 0,7 0,5 27 23 20 18
112 Iilrida 5 13 19 68 77 18 55 57 0,6 0,7 0 o 0 0

113 1Israel 11 21 .3 7 86 72 89 90 .. , 41 39 37 35
-L]4 nAurália 6 6 57 54 37 39 86 85 1,4 1,0 55 68 47 58
115 Reino Uidco 11 27 18 46 71 27 89 89 0,3 o,4 28 26 25 23
116 Finlând, 8 8 1 o 91 91 60 63 0,7 1,1 0 o 0 o
117 Itália 53 41 22 15 25 45 67 67 0,1 0,2 39 31 26 20
118 -Kuweit G 0 1 8 99 92 90 97 5,1 -5,4 67 70 60 67

119 Cand. 8 5 5 3 87 92 76 77 1,4 1,3 38 45 29 35
120 † Hong-Kong 5 . 1 . 94 . . 92 95 1,6 1,7 100 100 91 95
121 Países B,ixos 24 27 35 31 41 41 88 89 0,6 0,8 8 16 7 14
122 † Cingap-ra 14 2 0 o 86 98 100 100 1,7 2,0 100 100 100 100

12 3 Bélgica .. 2 . 4 5 9 , , 1,3 11 12 11
124 França 34 35 23 20 42 45 73 73 0,4 0,6 29 28 21 21

125 Suécia 21 7 5 1 74 92 83 83 0,3 0,6 20 21 17 17
126 Áusmra 20 18 25 24 56 58 55 55 0,3 1,0 49 46 27 26

127 Alemanha . . 34 . . 15 . 51 83 86 0,4 1,0 46 47 38 40

128 -Esrados Unidos 30 20 38 25 32 55 74 76 1,2 1,3 49 56 36 43

129 Noruega 3 3 o 0 97 97 71 73 o,6 0,8 0 0 0 0

130 Dinam.rca 63 60 6 5 31 35 84 85 0,2 o,4 32 30 27 26

131 Japão 22 12 3 2 76 86 76 78 0,7 0,4 44 48 34 37
132 Suíça 12 11 47 32 40 56 57 61 1,0 1,4 0 0 0 0

133 † Emirad s Árabe, Uniir o 0 2 2 97 97 72 83 6,1 3,7 o 0 o o
Munid. 11 p 11 p 28 p 26p 65 p 63 p 39 p 45 p 2,7 p 2,3p3 34p 35 p 14 p 16 p
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Tabela 10. Recursos florestais e hídricos

Área loretadaExtração anual de água doce, 1970-94h
Áre forstdaAreas nacionais%

Área total Desmatamento anual 1981-90 protegidas, 1994a do total de
imil kmf2) 91 da % da Total recursos Per capita (m3)

1990 Mil km2 área total mil km2 Núm. área total (ko,3) hídnicos Residencial Outra

Economias de baixa renda 2.006,6 t 1.666 t 5,0 p
Excluindo China e índia 1.282,4 r 829 ,
1 Ruiandar 2 0,0) 0,2 3,3 2 12,4 0,2 2,4 6 18
2 Moçambique 173 1,4 0,8 0,0) 1 0,0 0,8 0,4, 13 42
3 Eticipia 142 0,4 0,3 60,2 23 5,5 2,2 2,0 6 45
4 TYanzânia 336 4,4 1,3 138,9 30 14,7 0,5 0,51 7 28

7 Malavi 35 0,5 1,5 10,6 9 8,9 0,2 0,9, 7 135
8 Chade 114 0,9 0,8 114,9 9 9,0 0,2 O, 6 29)
9 Uganda 63 0,6 1,0 19,1 31 8,1 0,2 0,31 7 14í

10 Madagascr18,,,,,11 7 19 163 481 1.568
11 Nepal 50 0,5 1,1 11,1 12 7,9 2,7 1,6 6 144
12 V,etnlã 83 1,4 1,6 13,3 59 4,0 28,9 7,7 54 361
13 Bangladeshi 8 0,4 4,9 1,0 8 0,7 22,5 1,0' 7 213
14 Haiti o 0,0 6,5 0,1 3 0,4 0,0 0,4 2 5

_L5_ iý,r 4 ,1 o, 8,2 5 6,6 0,3 0,C9 33
16 Guiiné-Bissau 20 0,2 0,8 .. .. .. 0,0 0,0W 3 8
17 Quênria 12 0, 1 0,6 35,0 36 6,0 1,1 3,6, 14 37
18 Mali 121 1,1 0,9 40,1 11 3,2 1,4 1,4c 3 159
19 Nigéria 156 1,2 0,8 29,7 19 3,2 3,6 1,3c 13 28

22 Mongólia 139 1,3 0,9 61,7 15 3,9 0,6 2,2 30 243
23 índia 517 3,4 0,7 143,5 374 4,4 380,0 18,2c 18 59)4
24 laos 132 1,3 1,0 24,4 17 10,3 1,0 0,4 21 239
25 Togo 14 0,2 1,6 6,5 11 11,4 0,1 0,8c 17 11
26 Gâmibia 1 0,0 0,8 0,2 5 2,0 0,0 0,3, 2 27
27 Nicarágua 60 1,2 2,1 9,0 59 6,9 0,9 0,5 92 275
28 Zâmbia 323 3,6 1,1 63,6 21 8,5 0,4 0,3, 54 32
29 Tladjiqu[istão ...... 0,9 3 0,6 12,6 13,2, 123 2.332

32 Albânia 14 0,0 0,0 0,3 11 1,2 0,2 0,9, 6 88
33 Ganra 96 1,4 1,4 11,0 9 4,6 0,3 0,6e 12 23
34 Paquistao 19 0,8 4,1 37,2 55 4,7 153,4 32,8, 21 2.032

35 Mauricânia 6 ~~~~0,0o0 175 4 ,7 ,7 6, 59 43

37 Zimbtábuie 89 0,6 0,7 30,7 25 7,9 1,2 6,1c 19 117
38 Guiné 67 0,9 1,3 1,6 3 0,7 0,7 0,3 14 126
39 China 1.246 8,8 0,7 580,7 463 6,1 460,0 16,4 28 433
40 Honduras 46 1,1 2,4 8,6 44 7,7 1,5 2,1, 12 282
4 1 Senregal 75 0,5 0,7 21,8 10 11,1 1,4 3,5, 10 [91
42 Cosra do Marfim 109 L,2 1,1 19,9 12 6,2 0,7 0,9 15 52
43 Congo 199 0.3 0,2 11,8 10 3,4 0,0 0,0' 12 7
44 Quirguízia ...... 2,8 5 1,4 11,7 24,0 82 2.647
45 Sri Lanka 17 0,3 1,5 8,0 56 12,1I 6,3 14,6 10 493
46 Arnmênia .. .... 2,1 4 7,2 3,8 45,8, 149 996
47 Camarões 204 1,2 0,6 20,5 14 4,3 o,4 0,1 17 20
48 Egiro o 0,0 0,0 7,9 12 0,8 56,4 97,1c 67 889
49 Lescro o 0,1 1 0,2 0,1 1,0 7 24
50 G;ejrgia ...... 1,9 15 2,7 4,0 6,5c 156 586
51 Mianulá 289 4,0 1,417 , 4,0 0,4 7 94_
Economias de renda média 2.984,5 t 2.675 t 4,9 p

Renda média baixa 2.161,0 t 1.670 t ,r
52 Blva43 6,3 1,3 92,3 25 8,4 1,2 0,4 20 181

53 Macedônia, ERI 9 0,0 0,1 2,2 16 8,4...... ..
54 Moldova .. .... 0,1 2 0,2 3,7 29,1, 60 793
55 Indonésia L.095 12,1 1,1 185,6 175 9,7 16,6 0,7 12 83
56 Filipinas 78 3,2 4,0 6,1 27 2,0 29,5 9,1 123 562
57 Uzbequistão .. .... 2,4 10 0,5 82,2 76,4c 165 ý95-6
58 Marrocos 90 -1,2 -1,3 3,6 t0 0,8 10,9 36,2 23 404
59 Cazaquistão .. .... 8,9 9 0,3 37,9 30,2, 92 1.202
60 Guaremata 42 0,8 1,9 8,3 17 7,6 0,7 0,6 13 127

62 Blgáia 7 ,1 0,23,7 46 3,3 13, ,, 4 5
63 Romênia 63 0,0 0,0 10,9 39 4,6 26,0 12,5, 91 .044
64 Equador 120 2,4 2,0 111,1 15 39,2 5,6 1,8 41 541
65 República Dominicana 11 0,4 3,3 10,5 17 21,5 3,0 14,9 22 423
66 Litrânia ...... 6,3 76 9,7 4,4 19,0' 83 1.107
67 El Salvador 1 0,0 2,6 0,1 2 0,2 1,0 5,3 t7 228
68 Jordânia 1 0,0 -1,0 2,9 10 3,3 0,4 32,1, 50 123
69 Jamaica 2 0,3 11,2 0,0 1 0,2 0,3 3,9 11 148
70 Paraguai 129 4,0 3,1 14,8 19 3,6 0,4 0,lc 16 93
71 Argélia 41 0,3 0,8 119,2 19 5,0 3,0 20,3c 35 125
72 Colômbia 541 3,7 0,7 93,6 79 8,2 5,3 0,5 71 103

Nora: Sobre comparabilidade e coberrura dos dados, ver as notas récmicas.
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Áre flresadaExtração anual de água doce, 1970--940
-- ~ Áreas nacionais%

Área total Desmatamento anual 1981-90 protegidas, 1994a do total de
(mil kmu2) % da % da Total recursos Per capita (ff31

1990 mil kM2 área total mil kmf2 Núm. área total (kma3] hídricos Residencial Outra
73 Tunísia 7 ~0,1 -1,8 0,4 7 0,3 2,3 60,5c 41 276
74 Ucrânia 92 --0,2 -0,3 5,2 20 0,9 34,7 40,Oc i08 565
75 Namíbia 126 0,4 0,3 102,2 12 12,4 0,1 0,3, 7 103
76 Peru 679 2,7 0,4 41,8 22 3,2 6,1 15,3 57 243

79 Letônia ...... 7,8 45 12,0 0,7 2,2' 110 152
80 Costa Rica 14 0,5 3,5 6,4 29 12,5 1,4 1,4 31 749
81 Polônia 87 -0,1 --0,1 30,6 111 9,8 12,3 21,9, 42 279
82 TIailândlia 127 5,2 4,0 70,2 111 1, 3,9 78e24 578
8ý3 Tu,rquia _202 0,0 0),0 8,2 44 1,1 33,5 17,3, 140 445
84 Croácia 20 0),0 0,1 3,8 29 6,8...... ..
85 Panamiá 31 0,6 2,1 13,3 15 17,6 1,3 0,9 91 664
86 Feder ação Russa .. .... 655,4 199 3,8 117,0 2,71 134 656

89 Estónia .. .... 4,4 39 9,8 3,3 21, 105 1.992
90 República slâmic, do 1ý,ý 180 0),0 0,0) 83,0 68 5,0 45,4 38,6 54 1.307
91 IhrComêna . .. 11,1 8 2,3 22,8 32,6, 64 6.326
Renda média alta 835t 105t 4o
92 13rasil 5.611 36,7 0,7 321,9 273 3,8 36,5 0,5, 54 191
93 Africa do Sul 45 --0,4 -0,8 69,3 237 5,7 14,7 29,3, 47 348
94 Maurício 1 0,0 0,2 0,(0 3 2,0 0,4 16,4 66 344
95 Repúblic, Tchec,, 26 0),0 0,0 10,7 34 13,5 2,7 4,7 109 157

98 T rinidad : Tobago 2 0,0 -1,9 0,2 6 3,1 0,2 2,9 40 108
99 Flungria 17 -0,1 -0,5 5,7 53 6,2 6,8 5,7, 59 601

100 G;abâo 182 1,2 (),6 10,4 6 3,9 0,1 0,0 41 16

103 Omãa 41 0,0 0),0 37,4 29 17,6 0,5 24,0 17 547
104 Eslovêni 10 0),0 0,0 1,1 10 5,3
105 Arábia Sjudira 12 0),0 0,0 62,0 10 2,9 3,6 163,6 224 273

África Subsaariana 1.361,7 t 677 t 5,7 p
L,este da Ásia e Pacífico 997,4 t 993 t 6,1 p
Sul da Ásia 212,6 t 520 t 4,1 p
Europa e Ásia Central 807,0 t 940 t 3,3 p
Oriente Médio e Norte da África 318,21t 172 t 3,2 p
América Latina e Caie1.294,2 t 1.039 t 6,3 p

Economnias de renda alta 4.324,5 t 5.508 t 13,6p
109 Porrugal 31 --0,1 -0,4 5,8 25 6,3 7,3 10,5c 31] 628
it10 Nova Zelândia 75 .... 61,5 206 22,7 2,0 0,6 271 318
111 Espanh., 256 0,0 0),0 42,5 215 8,4 30,8 27,6c 94 687
112 Irlanda 4 0,0 --1,1 0,5 12 0,7 0,8 1,6' 37 196

115 Reino Unido 24 -0,2 -1,0 51,3 191 20,9 11,8 16,6 41 164
116 Finlândia 234 --0,1 0,0 27,3 82 8,1 2,2 1,9' 53 387
117 Irália 86 .... 22,8 172 7,6 56,2 33,7, 138 848

120 FiHong-Kong o 0,0 -0,5
121 Países Baixos 3 0,0 -0,3 3,9 79 10,4 7,8 8,7c 26 492
122 †Cingapura 0 0,0 2,5 0l0 3 4,8 0,2 31,7 38 46
123 Bélgica _6 0, -0,3 0,8 3 2,5 9,0 72,2c 101 816
124 França 135 -0,1 --0,1 56,0 110 10,2 37,7 19,1, 106 559
125 Suécia 280 -0,1 0,0 29,9 214 6,6 2,9 1,6c 123 218
126 Áustriai 39 -.0,1 -0,4 20,0 170 23,9 2,4 2,6' 101 203
127 Alemanha 107 --0,5 -0,4 92,0 504 25,8 46,3 27,1, 64 518
128 Estados Unidos 2.960 3,2 0,1I 1.042,4 1.494 11, J 467,3 18,9c 244 1.626
129 Noruega 96 .... 55,4 114 17,1 2,0 0,5c 98 390
130 Dinan,arca 5 0,0) 0,0 13,9 113 32,2 1,2 9,2c 70 163
131 Japão 238 0,0 0),0 27,6 80 7,3 90,8 16,6 125 610
132 Suíça 12 -0,1 -0,6 7,3 109 17,7 1,2 2,4' 40 133
133 † Ernirad_os Árabes Unidos 0 0,0 00.. .. .. 0,9 300,0 97 787
Mundo 9.315,5 t 9.849 t 7,1 p

a. Os dados p,,dem relferir-sc a anos anteriores e são os mais recentes publicados pelo World Conservarion Monitoring Center emu 1994. b. Refere-se a qualquer ano de
1970 a 1994. -. ro on de -ecursos hídricos inclui rios cujas águas vêmi de ourros países.



Tabela 11. Crescimento da economia
Taxa média anual de crescimento(%

Export. de
bens e serviços Investimento

PIB Deflator do PIB Agricultura Indústria SeriçoSa não-fatoriais interno bruto

1980-90 1990-94 1980-90 1990-94 1980-90 1990-94 1980-90 1990-94 1980-90 1990-94 1980-0 1990-94 1980-90 1990-94

Economiasm de baixa renda 5,8 p 6,2 p 13,0 p 59,0 p 3,5 p 2,8 p 7,4 p 11,0 p 6,8 p 5,2 p 5,7 p 10,4 p 6,1 p 7,9 p
Excluindo China e India 2,9 p 1,4 p 24 M , p 2, p'f- 1, p_ 2, , , 04p -1,8 p
1 Ruanda 2,3 -15,5 3,3 9,7 0,7 -13,8 1,7 -23,4 4,3 -14,2 4,4 1,2 3,7 -12,3
2 Moçambique -0,2 7,3 38,4 49,3 1,6 2,4 -9,8 -2,4 2,8 12,7 -5,0 7,2 --2,5 s,6
3 Etópiai 2,3b ., 3,4b1 . 1,1b . . 0, 1b . . 4,4b,
4 Tanzânia 3,8 3,1 35,7 20,4 4,9 5,8 3,4 9,7 2,8 -3,1

7 M,a,i 2,7 --0,7 14,6 22,8 2,0 -0,6 2,9 -0,4 3,0 -1,0 2,5 0,4 -3,9 -- 14,5
8 Chiadec 6,3 1,3 1,1 6,6 b 6,9 8,0 -9,9 9,9 1,2 7,7 -15,8 19,0 -2,9
9 Uganda 3,1 5,6 125,6 28,8 2,3 3,3 6,0 9,3 3,5 7,7 2,3 5,3 9,3 2,6

10 Maaa-1,1 --0,2 17,1 16,8 2,5 1,5 0,9 -0,7 0,5 -1,1 -2,0 4,4 4,9 --7,4
11 Nepal 4,6 4,9) 11,1 12,6 4,0 1,3 6',0 10,5 4,8 6,8 0,9 26,8 2,2 6,3
12 Vicmnã . . 8,0 . . 29,8 . . 4,5 .. . .
13 Ba,nglade,he 4,3 4,2 9,5 4,1 2,7 1,9 4,9 7,1 5,7 5,0 6,6 11,7 1,4 4,7
14 H ai,i --0,2 -8,1 7,5 20,9 .. .. .. .. .. .. 1,2 -19,0 -0,6 -45,7
15 Nígerc -1,1 -0,3 2,9 4,7 1,8 -3>5 -3,3 -1,3 -5,2 -2,2 -4,6 -6,7 -5,9 -6,9
16 Guiné-Bissau 4,5 3,6 56,1 53,4 6,7 4,7 0,4 2,3 3,3 2,3 -1,6 -6,2 5,8 0,7
17 Quênia 4,2 0,9 9,0 17,7 3,3 -1,5 3,9 0,9 4,8 2,0 4,3 0,4 0,8 -2,2
18 Mabic 1,5 2,0 5,6 8,0 4,3 1,7 2,7 5,3 -1,4 1,1 5,2 3,0 5,4 5,0
19 Nigéria 1,6 2,4 16,6 37,4 3,3 2,2 --1,0 0,3 2,8 4,5 -0,3 1,>7 --10,9) -4,6

21 urin Fao ,7 2,5 3, 4o 31 ,6 3,7 1, 4, 16 -06 24 86 51
22 Mn.gólia' 5,5 -4,4 --1,2 157,7 2,9 -4,0 4,6 -7,0 18,5 -4,o 5,2 -13,0 1,7 -20,3
23 índia 5,8 3,8 8,0 10,1 3,1 2,9 7,1 3,2 6,9 4,6 5,9 13,6 6,5 1,2
24 Laose 6,2 . . 8,8 . .. . .. . . .. 8,3 ...
25 Togoeý 1,8 --3,4 4,7 5,7 5,6 3,3 1,1 -6,0 -0,3 -8,6 0,6 -13,6 2,1 -34,3
26 Gármbia 3,4 1,4 18,7 5,6 0,4 --0,5 6,0 -0,8 4,8 2,4 o,6 --5,6 0,8 3,0
27 Nicaráguac --2,0 0,5 422,6 148,6 -2,2 0,3 -1,7 -4,4 -2,0 2,2 -3,8 3,8 -4,7 2,8
28 Zâmia 0,8 -0,1 42,4 124,2 3,6 2,1 1,0 -1,3 0,1 0,4 -3,3 13,7 -2,7 --16,9
29 Tad)jiquistao 2,9 -22,5 0,5 522,3 -1,4 .. 3,6 .. 5,9 .. .. .. 4,2.

32 Albânia 1,5 -4,2 -o,4 101,6 2,4 6,4 3,2 -21,8 -2,4 4,3 -2.6 -6,6 -0,3 -11,3
33 Ganiac 3,0 4,3 42,4 20,7 1,0 1,8 3,3 4,3 6,4 7,3 2,5 7,5 4,5 --3,9
34 Paquistáo 6,3 4,6 6,7 10,8 4,3 2,7 7,3 6,3 6,9 4,7 8,1 11,3 5,9 4,7

37 Z.imbábue 3,5 1,1 11.5 27,0 2,4 1,6 3,6 -3,6 3,9 1,3 5,4 4,5 1,3 0.2
38 Giiinéc . . 3,5 .. 11,7 . . 4,3 . . 1,9 . . 4,3 . . 0,5 . . -1,1
39 China 1 10,2 12,9 5,8 10,8 5,9 4, 1 11,1 18,8 13,6 9,9 11,5 16,0 11,0 15,4
40 Honduras 2, , . 69 27 3,4 3,3 61 ,4 2,9 1,
4 1 Senegalc 3,2 0,0 6,4 7,1 2,9 -4,9 3,8 1,1 3,1 1,2 2,8 1,4 3,6 -0,1
42 Cost do Marfim, --0,1 --0,2 3,1 6,8 -0,5 -0,9 4,4 0,2 --1,4 0,1 --1,0 -1,2 -10,8 1,4
43 Congo, 3,6 -0,1 0,3 2,1 3,4 -2,8 5,2 3,4 2,6 -2,6 4,8 5,7 -11,9) -6,7
44 Quirguíziac 4,2 --16,9 0,1 454,9 2,2 .. . .. .. .. .. .. 2,5 16,0
45 Sri Lanika 4,2 5,4 10,9 9,5 2,2 2,0 4,6 7, , , , 07 1,7 10,8
46 Armiêmiac 3,3 -27,8 0,3 967,0 -3,9 -1,9 5,1 -36,7 4,4 -28,7 . .. 6,2 --25,0
47 Camaróesc 1,9 -4,1 5,7 2,7 1,2 -1,2 3,7 -6,9 1,0 --3,9 9,1 -0,6 -0,8 --10,0
48 Egito 5,0 1,1 I11,7 14,9 1,5 1,8 2,6 0,1 7,5 1,2 6,1 --1,5 2,7 -2,7
49 Les.ro 4,3 6,1 13,6 11,9 2,6 -2,3 7,2 11,4 3,6 4,7 4,1 10,6 6,9 10,4
50 Geórga, 0,5 -31,2 1,9 2.207,1 0,7 -31,5 1,8 -38,8 -1,3 -26,6 .. .. .. ..
51 Mianmá 0,6 5,7 12,2 24,4 0,5 5,1 0,5 9,4 0,7 5,5 1,9 13,6 -431 9,4

Economias de renda média 2,2 p 0,2 p 57,3 p 334,6 p .. 0,9P pl>,13 p .. 3,7 p .. ., , 2,11p
Renda média baixa 2, 23 1,-3264 p
52 Bolíviaý 3,8 317,4 10,9 2,0 -2,9 --01 3,5 6,1 --9,9 5,8
53 Macedòmia, ERI
54 Moldovac
55 Indonésiac 6,1 7,6 8,5 7,4 3,4 3,0 6,9 9,8 7,0 7,6 2,9 10,8 7,0 7,5

58 Marrocos, 4,2 1,7 7,2 4,4 6,7 -- 1,5 3,0 0,3 4,2 3,4 5,6 2,1 2,5 -2,7
59 Cazaqu.sc5oc 1,5 -14,3 2,8 976,5 . .. . .. . .. . .. 1,9 -26,0
60 G.urealac 0,8 4,1 14,6 15,5 2,3 2,5 2,1 4,2 2,1 4,9 -2,1 5,2 --1,8 10,7
61 PapuaNvGné 1, 15 53 38 18 53 19 2, , . 33 1, 0,9 -4,1
62 Bulgária 4,o -5,9 1,2 90,0 -2,1 -2,9 5,2 -9,3 4,8 -0,6 --3,5 --5,3 2,4 --10,1
63 Romênia 0,6 --3,7 2,5 191,9 . . -2,3 . . --5,1I . . -3,1 .. .. . -13,1I
64 Equadorc 2,0 3,5 36,4 41,0 4,4 2,0 1,2 5,2 1,8 2,9 5,4 7,5 -3,8 5,9
65 República Dominiicaiiac 2,7 4,2 21,5 13,6 0,4 3,0 2,2 .3,7 3,7 4,6 2,8 5,2 3,7 7,0

6 E[Salvador, , , 6, 14 -, 1,0 , 4,2 0,7 88 -3,4 12,1 2, 16,
68 Jordânia -1,5 8,2 7,0 4,7 13,2 10,2 -1,3 7,9 -7,3 7,9 14,0 3,3 7,3 6,5
69 jamaocac 2,0 3,5 18,6 42,8 0,6 8,3 2.4 -0,5 1,9 6,0 5,4 -1,0 -0,1 5,8
70 Paraguai, 2,5 2,9 24,4 19,3 3,6 1,4 -0,3 1,9 3,4 4,1 11,5 13,5 -0,8 1,2
71 Argélia 2,9 -0,6 7,8 27,1 4,5 -0,2 1,7 -0,8 3,3 -0,6 4,1 -0,4 --2,3 --6,8
72 Colômbia 3,7 4,3 24,6 23,8 2,9 1,4 5,0 3,0 3,1 6,4 7,5 5,9 0,5 21,2

Nota: Sobre compaiabibldade e cobertura dos dados, ver as notas técnicas. Os números em grifo designam anos diferentes dos especificados.
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Taxa média anual de crescimento %

Export. de
bens e serviços Investimento

piB Deflator do PiB Agnicultura Indústria Serviços a não-fatoriais interno bruto

198~90 1990-94 198W-90 1990-94 1980-90 1990-94 1980-90 1990-94 198W-9 1990-94 198-9 1990-94 1980-90 1990-94

73 Tunisia 3,3 4,5 7,5 5,5 2,8 0,5 3,1 4,0 3,5 5,9 5,6 5,9 -1,8 2,3

74 Ucràniac . . -14,4 . . 1 169,1 . . -8,5 . . -19,4 . . --11,3. .. .

75 Namíubia 1,1 4,1 13,6 9,5 1,8 6,8 --1,1 2,9 2,2 4,1 0,2 6,1 11,9 -2,8

76 Peru e -0,2 4,2 229,6 83,0 .. . .. .. .. .. -1,7 7,4 -4,2 10,7

77 Beo-Rússia, 4,8 --10,5 06 955 18 -, , 53 49 -1144 -,
7ý8 Repúb],ca E4ovaa 1,9 --5,4 1,8 17,0 0,6 -2,6 2,2 -1 1,8 1,7 3,4 . . 4,4 -20,5

79 Le,ônia 3,5 --17,7 0,0 205,1 2,3 -19,1 4,3 -35,7 3,1 -8,0 .

80 Cosia Raca, 3,0 5,6 23,5 18,8 3,1 3,8 2,8 6,1 3,1 6,0 6,1 10,7 5,3 10,6
81 Poiônia 1,7 1,6 53,9 36,9 0,7 -3,0 0,1 1,2 2,2 2,6 4,5 6,3 0,9 -3,3
82 Tailândia, 7,6 8,2 3,9 4,4 4,0 3,1 9,9 10,9 7,3 7,4 14,0 14,6 9,4 9,3

83 Turquia 5,6 3,2 48,4 71,7 4,4 0,8 6,4 4,3 5,5 3,3 16,6 7,7 5,3 2,2
84 C roácia.. . .. .. .. . .. . ...

85 Pa,namál 0,3 7,0 2,4 1,6 . 5,1 .. 18,6 .. 5,5 .. 4,9 19,6
86 Federação lý ussa c 1,9 -10,6 3,2 616,7. .. .. .. .. ..

87 V½nezuelace 1,1 3,2 19,3 34,2 3,0 2,3 0,5 4, 1 1,1 2,6 2,8 5,0 --5,3 6,9
-88 Botsuana 1--0,3 4,4 13,1 8,4 2,2 0,6 11,4 1,7 11,0 7,9 .

89 Esôi'0,2 --11,6 4,4 208,4 -1,9 -9,3 1,6 -19,4 -0,5 -27,1 . .. 0,5 -33,8
90 IApúblic- 1 lamica -o Ira 1,5 5,2 14,6 30,3 4,5 5,8 3,3 4,5 -0,3 5,4 6,9 9,0 -2,5 ~7,8
91 lircmên, 3,6 -5,2 0,7 545,8 1,2 . . 2,7 . . 7,2 .. .. .. 3,6..

Renda média alta 2,2 p 3,4 p 121,5 p 347,1 p 2,5 p 0,9 p 2,11p 2,6 p 2,7 p 4,4 p 7,1 p 7,8 p 0,7 p 5,7 p
92 B,asil 2,7 2,2 284,5 1.231,5 2,8 3,2 2,0 0,8 3,5 3,2 7,5 9,0 0,2 1,8
93 África do ý,, 1,3 -0,1 14,8 11,9 3,0 --2,3 --1,1 -1,2 2,9 0,6 1,9 2,3 -4,8 2,4

94 Maurício 6,5 5,3 8,7 7,2 2,6 -2,1 9,2 6,0 5,3 6,4 10,4 4,6 11,8 5,5
95 República 1-checa, 1,7 --4,7 1,5 21,3 .. . . . . , . . 2,3 -6,6
%6 Malásia, , 8,4 2,82, 14,9

97 Chidec 4,1 7,5 20,9 15,3 5,6 4,0 3,7 7,5 4,2 9,7 7,0 9,0 9,6 12,9
98 -- nidad e Fobago -2,5 0,3 4,1 6,4 -5,8 0,9 -5,5 -0,5 1,3 0,9 8,9 12,1 -10,1 -0,6
99 Hungriac 1,6 -2,0 8,6 22,4 0,6 -9,4 -2,6 -1,1 4,8 -0,5 4,0 -5,9 -0,4 3,2

100 Gabiião' 0,5 -2,1 1,9 10,5 1,7 -0,3 1,0 2,8 -0,3 --9,2 2,8 4,5 --4,6 -2,8
101 México c 1,0 2,5 70,4 13,1 o,6 1,1 1,0 2,5 1,1 2,7 6,6 4,0 -3,1 6,5

10 ruui 04 44 13 60,0 0,1 33 -0,2 --2,6 0,9 8,5 4,3 8,4 -78 11,6

103 omnã' 8,3 6,7 -3,6 -3,4 7,9 2,1 10,3 6,2 6,0 11,4 .. . .. .

104 E,slovênia.. . .. . .. . .. . ., .... ...

105 Aráb;a Sal dita -1,2 1,9 -3,7 0,4 13,4 .. -2,3 . -1,2 .. .. .. .. ..

106 G-récia 1,7 1,4 17,9 137 -, , , 11 2,3 2,3 7,1 10,4 -0,9 1,2

107 Argenuna -0,3 7,6 389,1 27,6 0,9 1,2 --0,9 8,0 0,0 8,4 3,7 2,7 -4,7 22,0

10O8 Coréia, R,pública dac 9,4 6,6 5,9 6, , , 31 61 82 75 1, 06 11,9 4,3_
Renda baixa e média 3,1 p 1,9 p 45,7 P 262,4 p 3,1 p 1,9 p 3,9 p 4,6 p 3,8 p 4,o p 7,3 p ,. 2,3 p . .

África Subsaariana 1,7 p 0,9 p 18,8 p 39,2 p 1,8 p 0,7 p 0,5 p -0,2 p 2,4 p 0,9P p ,8p 2,1 p -4,1 p -0,4 p
Leste da Ásia e Pacífico 7,9 p 9,4 p 9,3 p 9,9 p 4,4 p 3,6 p 9,7 p 13,4 p 8,6 p 8,0 p 9,7 p 12,7 p 9,1 p 10,6 p
Sul da Ásia 5,71p 3,9 p 8,0 p 9,9 p 3.2 p 2,7 p 6,9 p 3,8 p 6,8 p 4,61p 6,1 p 13,1 p 6,1 p 1,8 p

Europa e Ásia Central 2,3 p -7,5 p 9,8 p 528,9 p .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Oriente Médio e Norre da África 0,2 p 2,31p 8,2 p 15,9 p 4,51p. 1,0 p .. 1,31p ..
Arni aLatn e _Carie 1;72 _ 3,6Ep_ 179,4 p 482,8 p 2,0 p 2,3 p 1,3 p 2,9 p 2,1 p 4,4 p 5,4 p 6,3 p -1,5 p 7,9 p

Econornia dernda alta 3, 1,7 p 4,7p 2,5 p 2,3P p, . . p,1 ..
10 P rtga<2,9 0,6 38,1 10,1 . .. . .. . .. 8,7 1,0 2,6 2,7

110 NovaZe-md,al 1,9 3,0 10,8 1,2 4,1 .. 1,3 .. 1,8 .. 4,j 5,,í 4,4 2,4-
111 Espanha' 3,2 0,7 9,3 5,6 .. -1,0 .. .. . .. 5,7 7,8 5,7 -5,4
112 1rlanda 3,3 4,5 6,3 2,0 .. .. .. .. .. . 8,9 9,7 -0,4 --10,8
113 †Israel 3,5 6,2 101,4 12,9 . .. . .. . .. 5,5 9,2 2,1 12,2

14 kustái , , , 1,2 33 -0,1 2,6 -0,2 4,0 2,8 70 7,6 2,6 0,

115 Reino U,1ido 3,2 0,8 5,7 4,0o 3,9 1,9 6,4 -2,0
116 Fm,lândia 3,3 -2,2 6,8 1,9 -0,2 --2,6 3,3 -4,0 3,7 -4,2 2,2 6,6 3,0 -19,5
117 Iráliac 2,4 0,7 9,9 4,9 0,6 2,1 2,2 -0,5 2,7 0,9 4,j 5,2 2J1 -5,9
1 18 + Kuwenuc 0,9 . -2,4 .. 14,7 .. 1,0 .. 0,9 . -2,3 .. --4,5 .

1-1 9 Canadá 3,4 1,4 4,4 1,4 1,5 --1,2 2,9 -0,9 3,6 1,0 6,0 6,5 5,2 -1,3
120 - Hong-K(,ng 6,9 5,7 7,7 8,9 . .. . .. . .. 14,4 14,3 4,0 9,1
121 Países B.uxose 2,1 1,5 1,7 2,2 .. 2,6 .. -, . 1,9 4,6 3,0 3,3 -2,8
122 -CingapL ac 6,4 8,3 2,0 3,7 -6,2 -1,3 5,4 8,7 7,2 8,1 10,0 12,3 3,7 6,1
123 Bélgicac, _,_, , , 8 77 22 . ,8 . , , , -1,7
124 Françac 2,4 0,8 6,0 2,3 2,0 0,4 1,1 -1,0 3,0 1 3,7 3,8 2,8 -6,3
125 Suécia, 2,3 -1,0 7,4 3,2 1,5 -1,9 2,8 -2,7 2,1 -1,2 4,3 2,4 4,3 -13,3
126 Áustria, 2,1 1,6 3,7 3,8 1,1 -2,8 1,9 0,9 2,3 2,2 4,6 2,6 2,5 0,9
127 Alemar,a 2,2 1J1 2,6 3,8 1,7 .. 1,2 , 2,9 .. 4,4 --3,0 2,0 -1,8
128 Estados Umidos, 3,0 2,5 4,1 2,4 4,0 .. 2,8 .. 3,1 .. 5,2 6,7 3,4 í, 1

129 Norueg, 2,9 3,3 5,5 0,5 0,9 .. 3,5 .. 2,6 .. 5,0 7,2 o,6 --0,4

130 Dinamrca 2,4 1,8 5,5 1,7 3,1 1,3 2,9 0,4 2,1 1,5 4,4 2,7 4,0 -6,9

131 Japãoc 4,1 1,2 1,5 1,1 1,1 --2, 8 4,9 0,7 3,7 2,6 4,8 4,0 5,7 -0,4

132 Suíça' 2,2 0,1 3,7 2,8 .. .. .. .. .. .. 3,4 1,5 4,8 --7,3
133 -+ Emirad- Árabes Unidoý -2,0 .. 0,7 ., 9,6 9,3 -~4,2 -1,8 2,0 .. .. .. -8,7 ..
Mundo 3,1 p 1,8 p 148 p 66,2 p 2,8 p .. 3,41p .. 33p .. 5,) ,

a. A categoria ce serviç,,s indlui irens não dlassificados em ourras categorias. b. Inclui a Erirréia. c. O PIB e seus componemtes são expressos em valores de compra. d. Os
dados ameriore, a 1990 referem-se à República Federal da Alemanha amtes da umificacão.
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Tabela 12. Estrutura da economia: produção
Distribuição do produto interno bruto[)

PIB (nilhões de US$) _Agricultura Idstria [Manufaturasa) Serviçosb

1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994

Eonomias de baixa rend 751.872 r 1,208.422 t 34 p 28 p 32 p 34 p 21 p 25 p 3p 36 p
Excluindo China e índia3 .. 1 39 p
1 RLuanda 1.163 585 50 51 23 9 17 3 27 40

2 Moçambliquec 2.028 1.467 37 33 31 12 . .. 32 55
3 Etrópia 5.179 4 688 56 57 12 10 6 3 31 32
4 Trma5 702 3.378 416 57 18 17 11 8 37 26

5 urni 20 100 6 3 3 18 4 2 5 25

7 Malavi 1.238 1.302 37 31 19 21 12 14 44 47
8 Chaded 727 910 54 44 12 22 .. 16 34 35

9 Ugan,da L1267 4.001 72 49 4 14 4 7 23 37

102 4aaasa 2.4 1 0 351 35 -

12 Vietnãd .. 15.570 -28 .30 .. 22 .. 43
13 Bangladshd 12.950 26 164 50 30 16 18 11 10 34 52
1 4 Haiti 1.462 L.623 .. 44 .. 12 .. 9 .. 4
15 Nigerd 2.538 1.540 43 '39 23 18 4 7 35 44
16 G.i.é-B!,,au 105 243 44 45 20 18 7 36 37
17 Quênia 7.265 6.860 33 29 21 17 13 11 47 54
18 Malid 1.629 1.871 58 42 9 15 4 9 32 42
19 N,géria 93.082 35.200 27 43 40 32 8 7 32 25

21 Bii-na Faso l79 1.856 33 4 227 16 245 39
22 Mongóliad 2.329 741 /4í 21 28 45 . 57 34
23 índia 172.321 293.606 38 30 26 28 18 18 36 42
24 Laos .. 1.534 .. 51 .. 18 13 .. 31

27 Nicaragirad 2.144 1.833 23 33 31 20 26 16 45 46
28 Zâmbiad 3,884 3.481 14 31 41 35 i8 23 44 34
29 Tadípcqut,tão 2.009

30 -jd ,45 .52 5 4 2 2 8 7 52 53

32 Albània 1.636 1.808 28 55 37 22 . 35 23
33 Ganadý 4 445 5.421 58 46 12 16 8 8 30 39
34 Paquistão 23.690 52.011 30 25 25 25 16 18 46 50

37 ZimýbáIbue 5.355 5.432 14 15 34 36 25 30 52 48
38 Gurinéd .. 3.395 ,. 24 .. 31 .. 5 45
39 C,hiad 201.696 522.172 30 21 49 47 41 37 21 32
40 Honduras 2.566 3.333 24 20 24 32 15 18 52 48

41 Sclga 316 388 9 7 25 20 15 157 63
42 Costa do Marrim 10.175 6.716 31 41 24 26 15 26 45 32
43 Conig.d 1.706 1.578 12 10 47 44 7 7 42 46

44 Quirguíziad .. 2.666 .. 37 .. 30 ... .33
45 Sri Lan,ka 4.024 11 712 28 24 30 25 18 16 43 51
46 Arrinnl d 267 44 49 .. .. ¯6

47 Camaroes d 7.499 7.470 28 32 26 28 8 12 46 41

48 Egito, 22.912 42.923 18 20 37 21 12 15 45 59
49 Lesoto 368 886 24 14 29 46 7 17 47 40

50 Ge,,rg,ad .. 2.063 ,, 61 .. 23 .. 17 .. 16
51 Mia. 47 63 139 10 7 41 _28

Economias de renda média 2.477.885 t 4.069.532 t . . 1op .. 36 p ,. 20 p -- 52 p
Renda média baixa . . 1.783.221 .. 13p . 36p .. . . 49 p
52 Bolíviad 3.074 5.506 18s. 35 .. 15 .. 47.

53 Macedônia,, ERI . .678 ...
54 Moldovad .. 3.672 48 .. 28 .25 .. 25
55 1ndon,ésiad1 78.013 174.64o 24 17 42 41 13 24 34 42
56 Filipinad3.0 6412 5 22 9 33 26 23 36 45
57 Uzbeqnistãod . 21.508 28 33 37 34 27 18 35 -34-
58 Mai rocosd£ 18.821 30.803 i8 21 31 30 17 17 51 49
59 Cazaquistãod .. 18 167 .. 44 .. 35 ..... 21
60 GCuartemiala d 7.879 12.919 .. 25 .. 19 ..... 56

61 PpaNva Guinéýd 2.548 5 403 33 28 27 38 10 8 40 33
62 Bulgária 20.040 10.199 14 13 54 35 ... 32 53
63 Romn ïa .. 30.086 .. 21 .. 33 ... .46

64 Equadord 11.733 l6ý556 12 12 38 38 18 21 50 50
65 Repciblica Domimicana,1 6631 10.416 20 15 28 22 15 15 52 63
66 Lotuâniad .. 5.224 19 21 53 41. 29 38

67 El Salvador d 3 574 8.116 38 14 22 24 16 .. 40 62
68 jordâmia .. 6.105 .. 8 .27 .. 14 .. 65
69 Jama.ca d 2.679 4.241 8 8 38 37 17 17 54 54
70 Paragual d 4 579 7.826 29 24 27 22 16 16 44 54
71 Argába 42.347 4 1.941 10 12 54 44 9 11 36 44

72 Colórmb.a 33.399 67.266 19 14 32 32 23 18 49 54

Not: obe omarbiiddee obriir ds ads, ver as notas técnicas. Os iirco mgýodsga anos diferentes dos especficados.
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Distribuição do produto interno bruto 1%)

PIB (milhões de US$) Agricultura Indústria IManufaturasa) Serviçosb

1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994

73 Tunisia 8.743 15.770 16 15 36 32 14 20 48 53
74 Ucrâniad .. 91.307 .. 19 .. 50 .. 38 .. 31

75 Nam,,bia 2 190 2.884 12 14 53 29 5 9 35 56

76 Perud 20 661 50 077 10 7 42 37 20 23 48 56

77 Bie&-Rússind .. 20.287 is 17 53 54í 45 44 29 29J
78 RpbhaEJovacad 12.027 1230 77 63 36...30 57

79 Let,ônia 5.817 .9 .. 34 .. 20 .57

80 CGsa Rica' 4.831 8.281 18 15 27 24 19 19 55 61

81 Pl]ôn,,a 57.068 92.580 .. 6 .. 4o .. 54

82 Tjiândiad 32.354 143.209 23 10 29 39 22 29 48 50
83 Th,q,na 56.919 131.014 23 16 30 31 21 20 47 52

84 Croácia . 14.017 .. 13 .. 25 .. 20 .. 62

85 Pan ádi 3.592 6.975 .. 11 .. 16 .... 73

86 F(deração kussadc. 376.555 9 7 54 38 .. 31 37 55

87 V_nezueýlad 6.75827 55 44216 14 49 53
88 B,.usuanad 971 4.011 13 5 44 49 4 4 43 46

89 E3,ôniad .4.578 14 10 49 36 42 23 37 5s

90 hepúblei , lám,ca <oIr7 92.664 63.716 [S8 2 1 32 37 9 14 50 42
91 Em mn .5156 . .. .. ..

Ren.da Mia alta 1.054.324 r 2.264.369 t 8 p 8 p 47 p 37 p 22 p 20 p 43 p 53 p
92 F.asil 236.995 554.587 11 13 44 39 33 25 45 49
93 África do e,dt 78.743 121.888 7 5 50 31 23 23 43 65

94 Ma,unício 1.132 3.385 12 9 26 33 15 22 62 58
95 l,pública ch a 29.123 36.024 7 6 63 39 ... 30 55
96 MIalásiiad2448 7.2 22 138 4212402

97 (Uid27.572 51.957 7 .37 -21 .. 55
98 linidad e li)bago 6.236 4.792 2 3 60 46 9 10 38 51
99 Hungra 22.163 41.374 .7 .. 33 .23 .60

100 (-abãod 4.279 3,945 78 60 525 11 33i4

101 Miéx-od9.0 7,15 88 3 8 22 96

102 1Uruguaid 10.133 15.539 14 8 34 23 26 17 53 69
103 Om).d 5.98S2 11,628 3 3 69 53 1 4 28 44
104 -,1ovênia .. 14,037 .. 5 .. 38 .29 .. 57
105 krábia Sa ditad 156.487 117,236 1 .. 81 .. 5 .. 18.

106 Grca40 147 77.721 20 16 35 '31 22 ]8 44 53

107 Areta76.962 28L.922 6 5 41 30 29 20 52 65
108 C Rét,R púbhica dad 63.661 376.505 15 7 40 43 29 29 45 50
Ríenda baix e ntedia 3.222.247 r 5,276.483 r 14 p .. 36 p .. 21 p .,48sp

África Subsaariana 297.077 r 277.021 t 24 p 20 p 36 p 30 p 13 p 15 p 38 p 48 p
Leste da Ásia e Padífico 524.972 r L.520.558 t 27 p 18 p 39 p 42 p 28 p 30 p 32 p 41 p
S.] da Ásia 219.283 r 394.958 t 39 p 29 p 24 p 26 p 16 p 15 p 35 p 43 p
Europa e Ásia Central . . 1.029.958 t r
Oriente Médio e, Norte da África 463.036 r 425.707 r 9 p .. 57 p .. 7 p 10Op 32 p ..
Amnérica Latina e Caribe 76.7Q 1.624.083 r 10 p 0 38op 3 5p 2 0p 5

Economias de rdaat7.8 57 t 2.1 .20 3p .. 36 p .. 23 p .. 59 p -.
109 P'orwgai1 28.526 87 257 .

110 Nova Zei,nd.ad 22.469 50.777 11 . 31 22 .58
111 Espainhadý 211.542 482.841 .. 3 .. 17
112 Ianda 20.231 52.060 .. 8 .9 .. 3 .83

113 †[srael 22.690 77.777
114 Asrla 159.728 33.9 630 19 15586

115 Reino Unudo 537.383 1 0 17 306 2 2 43 J32 27 22 55 66

116 Finlândl, 51.306 97,961 10 5 40 32 28 241 51 63
117 ltáliad 452,648 1.024.634 6 3 39 31 28 20 55 66
118 Knweird 28.639 24 289 o 0 75 53 12 47

119 Canadá 263,192 542.954 4 .. 36 .. 20 .. 60.

120 Honig.-K,ng 28.496 131.881 1 o 31 18 23 11 68 82
121 Países B,,xsd 172,280 329.768 .. 3 .27 .]S8 70

122 Cmngapt,rad 11.718 68 949 1 o 38 36 29 27 61 64

123 Bélgica, 118,021 227.550 2 2 34 .24 .64 .

124 Fiçad 664,595 1.330.381 4 2 34 28 24 20 62 ;70

)25 Suéc. 125.557 196.441 4 2 34 30 23 20 62 68
126 Ãuscria< 76.882 196.546 4 2 4o 34 28 23 56 64
127 Aleman a . . 2.045.991 .. 1 ... .29

128 EstadosUmidos, 2.708 147 6.648.013 3 .. 34 .. 22 .. 64
1ý29 Norueg a 57.711 109568 4 .. 40 . 16 57
130 Dmam,ca 66.322 146.076 6 4 30 27 20 19 65 69

131 Japãod 1.059.257 4.590.971 4 2 42 40 29 27 54 58

132 Suíçad 101.646 260.352 .

133 -1 Emirad s Árabe Unid,s 2.6 5 0 2 77 5ý7 4 8 22 4

Mundo 1.5.2 2.23.462 t 8 p2 . .3 __7p .. 2

a. Por ser a ma tufaturai em.,geral, o mais dinâmico ramo do setor industrial, a sua raxa de crescimenro aparece em separado. b. Inclui irens não classificados em outras

categor ias. c. 0, dados anter ores a 1992 incluem a Eritréia. d. O PIB e seus componentes são expressos em valores de compra.
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Tabela 13. Estrutura da economia: demanda
Dsribução do produto interno bruto (%j

Consumno geral consumno Investimento Poupança Export. de bens e Saldo de
do governo privado interno bruto interna bruta serv. não-fatoriais -recursos

1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994

Economias de baixa renda 12 p 12 p 66 p 62 p 24 p 30 p 22 p 28 p 13 p 19 p -3 p -2 p
Excluindo Chmna e fidia 1 0p17p 8p 11p 20 p 17 p -4 -6p
1 Ruanda 12 11 83 158 16 6 4 -69 14 8 -12 -75
2 Moçabique 21 20 78 75 22 60 1 5 20 23 --22 -55
3 En,ópia 14ý 12 8-3, 85 9, 15 3a 3 11a 12 --6 -12
4 Tlanzi,åia 12 8 69 88 29 31 19 3 14 24 --1) -28

6 er ea8 12 9 3 1 1 424 -7-7 5
7 Malavi 19 22 70 79 25 16 i1 -1 25 29 -14 -16
8 Chade 8 17 99 93 4 9 -6 --10 9 13 -10 -19

9 Uganda 1 1 10 89 85 6 14 0 4 19 8 -6 -10

11l Nepal 7 9 82 78 18 21 11 12 12 24 -7 --8
12 Viernå. 9 .. 77 . . 24 .. 13 .. 23 . . -11
13 Bangladesh 6 7 92 85 15 14 2 8 6 12 -13 -6
14 Hai[i 10 6 82 101 17 2 8 -7 22 4 -9 -9

5 Nge10 17 67 82 37 6 23 1 24 13 -14 -4
16 Guiné-Bissau 29 8 77 90 30 20 -6 2 8 19 -36 - 18: S
17 Quênia 20 15 62 62 29 21 i8 24 28 39 -11 3
18 Mali 10 12 91 82 17 26 -2 6 16 21 -- 19 -21
19 Nigéria 12 10 56 79 22 10 32 11 29 22 10 1

21 BLrkina Fso 0 1 95 7 17 2-6 6 0 14 --3 -1
22 MongóIia b 14 73 71 46 21 27 15 19 56 -20 -6
23 frndia t0 11 73 68 21 23 17 21 7 12 -4 --2
24 L,aos
25 Togo 22 15 53 78 30 11 25 7 51 30 -5 --4
26 Gårmbia 20 18 79 76 26 '21 1 5 47 44 -26 -16
27 Nicarágua 20 14 83 95 17 18 -2 -9 24 24 --19 -27
28 Zåmbia 26 13 55 84 23 7 19 4 41 34 -4 -3
29 Tadjiquisiaão 19 .. 57 .. 30 .. 24 .... . 64 .
30 Benin 9 9 96 82 15 20 -5 9 23 27 -20 -10
31 ¯Repåbhcaj Centro-Africana ¯15 ¯ 15 94 78 7 14 -10 7 26 21 -17 -6
32 Adbånia 9 15 56 100 35 13 35 -15 23 12 0 -29
33 Gania il 12 84 84 6 16 5 4 8 25 -1 -12
34 Paquistão 10 12 83 71 18 20 7 17 12 16 -12 -3

35 Muftri 5 I0 6 0 3 7 7 1 37 43 -29 -

37 Zimbábue 20 19 64 64 19 22 16 17 30 39 -3 -6
38 Guiné .. 9 .. 82 .. 14 .. 9 .. 20 .. -5
39 China 15 13 51 43 35 42 35 44 6 24 -0 2
40 Hionduras 13 13 70 73 25 26 17 14 36 36 -ý-8 -12
41 Senegal 22 ¯ 12 78 79 15 16 0 10 28 36 -16 -6
42 Cosia do Marfim 17 17 63 58 27 13 20 25 35 47 -6 13
43 Congo 18 23 47 54 36 16 36 23 60 44ý 0 8
44 Quirguizia 20 11 61 74 29 30 18 14 . . -10 -15
45 Sri Lanka 9 9 80 76 34 2 11 532 34 -23 -12
46 Armêrnia 16 18 47 101 29 10 37 -19 .. 32 9 -29
47 Camnaråes 9 8 69 73 25 14 22 20 24 29 --3 5
48 Eguo 16 14 69 81 28 18 15 6 31 22 -12 -- 12
49 Lesoro 36 28 124 86 42 86 -60 -14 20 15 -102 -99
50 Geórgia.. . .. ... ....... ...
51 Mianmá b b 82 89 21 12 18 il 9 2 -4 -1_

Economias de renda média .. 14p .. 59p .. 26p .. 25p .. 23 p .. -p
Renda média baixra .. 14p .. 62p .. 26p .. 25 p .. . .. -p
52 Bolívia 14 13 67 79 15 15 19 8 21 20 4 -7
53 Macedôniia, ERI .. 7 .. 89 . 18 .. 4 .. 41 .. -- 14
54 Moldova .. 21 .. 79 .. 8 .. 0 .. 32 .. -8
55 Indonésia i1 8 52 61 24 29 37 30 33 25 13 1
56 Fipinas 9 il 67 71 29 24 24 18 24 34 --5 -6
¯5¯ Uzbequisião 19 25 54 51 32 23 27 24 ¯ .. 63 -5 1
58 Marrocos 18 17 68 68 24 21 14 16 17 22 -10 --5
59 Cazaqistão 20 20 55 60 38 24 25 20 .. 28 -12 -4
60 Guaiemnala 8 6 79 86 16 17 13 8 22 19) -3 -9
61 Papua Nova Guiné 24 15 61 53 25 15 15 32 43 53 -10 17
6¯2 Bulgária 6 15 55 64 34 21 39 21 36 53 5 0
63 Romênia 5 13 60 62 40 27 35 25 35 25 -5 -2

64 Equador 15 7 60 70 26 21 26 23 25 29 0 2
65 República Dominicana 8 4 77 80 25 20 15 16 19 24 -10 -4
66 Li[uånia 20 13 64 _76_ 31 18 16 il 71 --15 _-7
67 El Salvador 14 8 72 88 13 19 14 4 34 20 1 -15

68 Jordånia .. 22 .. 75 .. 26 .. 3 .- 49 .. -23
69 jamaica 20 12 64 69 16 22 16 19 51 60 0 -3
70 Paraguai 6 7 76 79 32 23 18 14 15 36 -13 -9
71 Argélia l4 I7 43 57 39 32 43 27 34 24 4 -5
72 Colômnbia 10 9 7 5 1 0 2 516 15 1 -4

Nora: Sobre comparabilidlade e cobertura dos dladois, ver as notas iécnicas. Os nårmeros em grifo designam anos diferenies dois especificados.
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Distribução do produto interno bruto N%

Consumo geral Consumo Investimento Poupança Export. de bens e Saldo de
do governo privado interno bruto interna bruta sery. não-fatoriais recursos

1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994

73 Tunmsia 14 16 62 62 29 24 24 22 40 45 -5 -2
74 Ucrânia

75 Namíbia 17 31 44 52 29 20 39 17 76 53 10 -3
76 Peru 11 10 57 70 29 24 32 20 22 11 3 --4
77 Bielo-Rússia 23 22 46 51 19 35 32 27 .. 46 12 --8
7ý8 República Edlovaca b 24 70 53 37 17 31 23 .. 72 -6 6
79 Letônia 10 22 58 53 26 9 32 25 .. 72 7 16
80 Costa Rica i8 17 66 60 27 28 16 23 26 40 -10 -5
81 Polóniia 9 19 67 64 26 16 23 17 28 24 -3 1
82 Tailândia 12 9 65 55 29 40 23 35 24 39 --6 -5
83 Tur,quia 13 11 73 67 22 22 14 23 6 21 --8 1
84 Crokcia .. 28 .. 60 .. 14 .. 12 .. 47 . --2
85 Panamá .. 16 .. 61 .. 25 .. 23 .. 38 .. -2
86 Federação Russa 15 21 62 50 22 27 22 29 .. 27 0 2

89 Esi:ónia 12 24 63 48 28 32 25 28 .. 70 -4 -4
90 República 1 lâmica do hrã 21 15 53 54 30 23 26 31 1 3 30 -3 8
91 Twrcomênia 18 . 0 .. 2 . 32 .. . 3 .
Reindamédi.alta 5p . 5 2 . 2p . p .
92 Brasil 9 17 70 61 23 21 21 22 9 8 -2 2
93 África do S d 13 21 50 59 28 18 36 20 36 24 8 2
94 Maurício 14 13 75 64 21 32 10 23 51 59 -10 -9
95 República' checa .. 22 .. 58 .. 20 .. 20 .. 52 .. 0

98 Ttinidad e Fobago 12 12 46 63 31 14 42 24 50 40 11 10
99 Hungria 10 13 61 72 31 21 29 15 39 29 -2 --6
100 Gabão 13 13 26 40 28 25 61 47 65 62 33 22
101 W,éxico 0 2 65 7 27 2 25 111 3 -2 5
-102 Utuguai 12 10 76 79 17 13 12 12 15 20 --6 -2
103 Omãa 25 39 28 33 22 171 47 27 63 .. 25 10
104 Edlovênia .. 21 .. 55 .. 21 .. 25 .. 58 .. 4
105 Arábia SaL,hita 16 29 22 44 22 24 62 28 71 40 41 3
106 G1iécia 16 19 60 73 29 18 23 8 21 22 --5 --10
107 Argentina b b 76 82 25 20 24 18 5 7 -1 -2
108 (Co,R, úLi6ca 1 64 _5 32 8 25 39 34 36 -7 -1
Renda baixa e media 14 p 14 p 57 p 60 p 26 p 27 p 28 p 26 p 23 p 22 p 2 p -1 p
África Subsaariania 14 p 17 p 60 p 68 p 23 p 17 p 27 p 16 p 30 p 27 p 2 p -2 p
Leste da Ásia e Pacífico 12 p 11 p 58 p 54 p 29 p 36 p 28 p 37 p .. 28 p 0 p 0 p
Sul da Ásia 9 p 11 p 75 p 70 p 20 p 22 p 15 p 20 p 8sp 13 p 46 p -3 p
Europa e Ásia C:entral . . 18p .. 60 p .. 24 p .. 23 p .. .. .. -4 p
Oriente Médio e Norte da África .. .. .. .... .... .. .. ..

América Latina e Caribe 11 p 12 p 67 p 67 p 5p 2 p 2 0p 16 p 5p -3 p -2 p
Eco-nomias derenda-alta 172.6p .23 . 3 . 3.
109 Portugal 14 17 65 66 34 26 22 17 24 26 -13 -9
110 Nova Zelanldia 18 15 62 60 21 21 20 24í 30 .31 -1 .3
111 l,panha 13 18 66 63 23 20 21 19 16 19 -2 --1
112 Irlanda 19 16 67 56 27 14 14 28 47 68 --13 14

†1 Ire 38 (6 5 1 2 1 13 40 31 1 -0

115 Reino Ur,do 22 22 59 64 17 15 19 14 27 25 2 -1
116 inmlândia 18 23 54 57 29 14 28 20 33 3-3 -1 5
117 Itália 15 18 61 62 27 171 24 20 22 2,3 -3 4
118 t†Kuweir 11 37 31 41 14 11 58 22 78 55 44 12
119 Canadá 19 22 55 61 24 18 25 18 28 30 2 -1
120 t H ong-Kong 6 8 60 59 35 31 34 33 90 139 -1 2
121 Países Baixos 17 15 61 61 22 19 21 24 50 51 0 5
122 † Cingapura 10 8 53 40 46 32 38 51 207 177 ~9 19
123 Bégc 18 1 3 6 2 1 19 2.3 63 69 -3 5
124 França 18 19 59 61 24 18 23 20 22 23 --1 2
125 Suécia 29 28 51 55 21 1,3 19 17 29 33 ~2 4
126 Áustria 18 19 56 55 28 25 26 26 37 38 --2 1
127 Mlemanha .. 20 .. 58 . . 22 .. 22 .. 22 .. o
128 Estados U nidos i8 17 63 68 20 16 19 15 10 10 - 1 -1
129 Noruega 19 22 47 52 28 20 34 26 47 43 6 7
130 Dinamai,a 27 26 56 52 19 14 17 21 33 34 --1 7
131 Japão 10 I0 59 58 32 30 31 32 14 9 -1 2
132 Suíça 13 14 64 5-9 27 22 24 27 37 36 -~4 5
1 33 † Emirado, Árabes Unid,, 11 18 17 49 28 25 72 33 78 68 43 9
Mundo 15 p .. 59 p .. 24 p .. 24 p .. 22 p .. 1 p ..

a. Inclui a Eruré, . b. Nao há,dados em separado sobre o consumo geral do governo; essa informação está incluída nio consumo privado.
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Tabela 14. Orçamento do governo central
Percentagem do PNB

Despesa Percentagem da despesa totale Superávit/
Receita totala Despesa Gastos Serviços déficit globale

Tributária Não-tribut. corrente de capital Defesa sociaisd (% do PNB)
1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994

Economias de baixa renda
Excluindo China e índia
1 Ruanda 11,0 11>6 1,8 1,6 9,3 18,7 5,0 6,5 . . -1,7 -6,9
2 Moçambique . . . . . . . . . .. . . . .
3 Etiópia 13,2, 12,4 3,5c 2,4 . . .. . . . . . . . ..
4 Tanzânia 17,2 . . 0,7 .. 19,2 . . 10,4 . . 9,2 . . 21,9 . -7,0 .
5 Burundi 13,3 . 0,8 . . 11,6 11,0 . . . . -3,9 .
6 Serra Leoa1  

15,2 15,2 1,7 0,6 22,6 17,6 5,8 7,8 . . . . -13,2 -6,1
7 Malavif 18,1 . . 2,7 . . 19,6 . . 18,0 11,3 . . 14,2 . . -17,3 .
8 C hade .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
9 Uganda 3,0 . . 0,1 . 5,3 .. 0,8 . . 24,4 . . 23,5 . -3,1 . .

10 Madagascar 13,1 8,5 0,3 1,6 . . 12,6 . . 7,8 . . . . . -. -5,0
11 Nepal 6,5 . 1,3 ¯. 0,2 ¯ 0,2 . . . . 15,6 .. -3,0
12 V iem á . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
13 Bangladeshf 7,7 . . 3,6 . . . . . . .. .. 15,8 . . 2,5 . .
14 Haiti 9,4 . - 1,3 . . 14,0 . . 3,5 . . . . . . . . . . -4,7 . .
15 Niger 12,4 -- 2,2 -- 9,6 -. 9,1 .- 3,6 .- 24,8 -- -4,8 --

16 Guiné-Bissau .. 2 2 . . 9,6 - .
17 Quêniat 19,8 22,4 2,9 2,5 20,0 25,3 6,1 6,1 15,3 6,1 30,3 25,7 -4,6 -3,6
18 Mali 9,6 0,9 12,4 . 1,9 . 10,5 .. 20,7 .. -4,7
19 Nigériaf ..
20 êmn 1 29,4 27,0 0
21 Burkina Faso 10,5 8,7 1,2 2,9 9,8 11,3 2,3 4,5 17,7 . - 30,1 . - 0,2 --

22 Mongólia . . 17,1 .. 4,0 .. 17,4 - . 3,2 . . 9,8 .. 28,1 . . -1,8
23 Índia 9,7 9,6 1,9 3,2 11,7 14,6 1,6 2,0 14,1 12,8 5,5 9,3 -6,5 -6,0
24 Laos .. .. .. .. .. . .. .. .. ..
25 Togo 28,0 .. 4,5 .. 24,8 ,3 .. 70 .. 39,9 .. -2,0 ..
26 Gâmbia 21,0 22,1 3,6 1,4 17,5 16,0 16,2 4,7 . . 23,7 . -4,7 3,6
27 Nicarágua 21,6 28,8 2,5 1,7 26,3 31,3 6,0 11,1 10,9 5,7 33,2 45,5 -7,3 -5,7
28 Zâmbia 25,0 10,6 2,0 0,4 35,7 13,9 4,3 7,1 . . 17,4 29,3 -20,0 -7,3
29 Tadiiquistão
30 Benin - - -- - - - - - - - - - - -

31 República Centro-Africana 14,9 1,5 18,4 1,3 9 ,6 28,6 -3 5
32 Albânia
33 Ganaf 6,4 13,1 0,5 3,8 9,8 179 1,1 3,1 3,7 48 35,1 38,5 -4,2 -2,5
34 Paquistão 13,5 13,2 3,0 5,3 14,6 20,7 3,1 3,6 -5,8 -6,9
35 Mauritânia
¯36 Azerbaijão
37 Zimbábue 19,5 - 4,9 - 33,5 .. 1,8 . 24, .. 28,5 -1,1
38 Guiné . 12,6 . 1,4 . 10,9 .. 11,0 . .. .. .. .. -3,3
39 Chinaf .. 2,6 . 0,5 .. .. . . . 19,0 - 3,3 . -21
40 Honduras 14,4 -- 1, -- - - - - .- - - - - -

41 Senegal 21,5 1,6 23,1 2,0 16,7 36,8 0, 9
42 Costa do Marfim 22,2 - . 1,8 . - 20,0 . - 9,5 . . . . . . 1,
43 Congo 29,9 . - 9,2 . . 23,6 . . 19,1 . . . . . . 70 -5,8
44 Quirguízia . .
45 Sri Lanka 19,3 17,4 1,1 1,9 24,9 22,3 16,7 5,3 1,6 11,6 23,6 33,0 -:8,4 -8,7
46 Armênia . .
47 Camarões 14,8 10,9 1,3 4,9 10,4 16,1 5,1 1,7 9,1 9,3 25,4 25,5 0,5 -2,0
48 Egito 31,1 26,4 17,9 15,0 39,4 34,9 9,7 8,1 11,6 8,2 22,2 29,7 -68 2,1
49 Lesoto 14,7 . 2,4 . 16,5
50 Geórgia
51 Mianmá 9,7 4,9 6,4 2,6 12,1 6,7 3,8 3,5 21,9 39,1 26,5 24,6 1,2 -2,2

Economias de renda média
Renda média baixa

52 Bolívia 12,1 5,7 . . 20,5 5,6 ¯ . 8,5 . . 42,0 . -3,7
53 Macedônia, ERI . . . . . .
54 Moldova .. .. .. ..
55 Indonésia 21,1 16,3 1,1 2,8 12,2 8,9 10,9 8,1 12,7 6,2 11,8 14,4 -),3 0,6
56 Filipinasf 12,5 15,1 1,5 1,8 9,9 15,0 3,5 2,9 13,5 10,2 20,8 23,1 -1,4 -1,4
57 Uzbequistão .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
58 Marrocos 21,0 26,7 3,0 3,3 23,5 24,2 10,7 7,2 17,8 13,9 27,0 27,2 -11,0 -1,4
59 Cazaquistão . . . .. .. .. .. .. . .. . .. . . ..
60 Guatemala 8,8 6,8 0,7 0,8 7,4 6,9 5,1 2,3 10,0 15,2 29,8 29,5 -1,5 -1,2
61 Papua Nova Guinéf 21,1 20,8 2,5 3,4 29,9 28,8 5,4 3,6 4,3 3,3 27,2 30,7 -1,0 -4,5
62 Bulgária . . 29,3 . . 8,9 . . 42,8 . . 1,1 . . 6,1 . - 36,3 . . -4,5
63 Romênia 10,3 26,5 36,0 3,5 30,5 27,8 15,3 4,3 3,8 7,3 18,8 46,9 ,5 -2,5
64 Equadorf 12,9 14,9 0,6 2,0 12,5 13,3 2,4 3,5 12,5 . . 43,9 . . -,5 0,0
65 República Dominicanaf 11,4 16,1 3,3 1,4 11,7 9,0 5,3 8,7 7,8 4,7 35,5 39,8 -',7 0,0
66 Lituânia .. 18,3 . . 0,8 . . 18,9 . . 1,6 .. . . . . . . .
67 El Salvador 11,3 10,7 0,5 1,3 12,0 11,2 2,9 3,7 8,8 8,7 34,3 39,4 -2,9 -0,8
68 Jordâniaf . . 22,2 .. 8,4 . 27,1 .. 6,7 22,4 21,3 23,0 40,7 .. 1,9
69 Jamaica 30,4 .. 1,3 . .. .. . . .. . . .. -11,9 . -
70 Paraguai 9,7 9,0 0,9 5,0 7,4 11,0 2,4 1,9 11,7 10,7 33,6 46,3 13 1,2
71 A rgélia .. .. .. .. .. ., .. . ..
72 Colômbia 10,4 14,4 1,7 2,8 10,5 12,2 4,2 2,6 6,7 8,1 44,1 31,5 -1,8 -0,6

Nota: Sobre comparabilidade e cobertura dos dados, ver as notas técnicas. Os números em grifo designam anos diferentes dos especificados.
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Percentagem do PNB

Despesa Percentagem da despesa totale Superávit/
Receita totala Despesa Gastos Serviços déficit globalt

Tributária Não-tribut. conente de capital Defesa sociaisd (% do PNBI
1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994

73 Tunísia 24,6 2,3 7,1 5,4 22,8 26,2 9,7 6,9 11,1 5,4 34,2 í3,0 -2,9 -2,6
74 Ucrânia .. . . .. .. .. .. . . .. .. ..
75 Namibia .. 30,7 .. 3,8 .. 33,8 .. 6,0 .. . .. .. .. 4,7
76 Peruf 16,5 13,7 1,4 1,3 15,8 12,9 4,6 2,9 21,0 21,2 .. -2,5 3,1
77 Bielo-Rússia 30,8 .. 0,6 .. 31,9 .. 5,9 .. 4,1 57,2 -5,2
78 República E lovaca
79 Letônia . 25,3 . 1,6 . 27,8 . 1,3 3,1 52,8 -4,4
80 Costa Rica 17,6 22,8 1,1 3,0 22,4 28,1 5,4 3,5 2,6 0,0 62,4 61,3 -7,8 -5,9
81 Polônia .. 37,9 4,2 .. 43,1 1,6 . ,.. -2,4
82 Tailândia 13,3 17,0 1,2 1,8 14,6 11,4 4,4 3,9 20,9 17,0 28,0 35,4 -4,9 1,9
83 Turquia 17,7 15,4 4,6 4,1 19,1 21,6 7,2 2,0 15,2 9,5 23,8 21,7 -3,8 -4,0
84 Crocia . . 41,7 . . 1,7 . . 38,8 . . 3,0 . . 20,2 . . 53,6 . . 1,7
85 Panamá 19,5 21,8 7,1 10,0 26,2 25,8 5,8 3,1 0,0 5,6 39,6 70,9 -5,4 4,6
86 Federação Iussa . . 19,1 . . 1,4 . . 26,2 . . 1,3 . . 14,5 . . 54,1 . . -10,7
87 Venezuela 18,9 15,4 3,4 4,2 14,9 16,9 4,0 2,6 4,9 . . 32,0 . . 0,0 -4,3
88 Botsuanaf 26,8 30,5 9,8 25,6 24,9 32,8 11,6 7,4 8,5 10,3 30,6 36,0 -0,2 11,2
89 Estôna .. 29,1 .. 1,5 3,0 .. 56,4 .. 1,2
90 República 1,âmica do Irã 6,8 8,3 14,6 16,9 27,5 16,6 7,9 8,9 16,1 6,5 36,7 37,4 13,7 -0,1
91 iTrcomèn, . . . .

Renda m.édia alta _ _______

92-Brasil 18,4 17,5 5,0 7,5 19,2 33,8 1,7 1,0 3,2 2,5 32,3 36,7 -2,5 -,0
93 Álica do SiI 21,4 24,7 3,1 2,0 20,0 34,4 3,2 1,6 -2,5 -9,2
94 Maurício 18,5 20,0 2,4 3,0 22,8 18,9 4,6 4,5 0,7 1,4 40,7 48,6 -10,4 -0,3
95 República checa . . 38,0 . . 3,0 37,7 . . 4,9 6,6 60,6 . 0,9
96 M.asia 24,4 22,5 2,9 7,7 19,9 21,4 10,3 5,0 13,1 12,0 26,8 39,5 -6,2 4, 1
97 Crrle 26,6 19,1 6,6 2,6 26,3 17,8 2,8 3,4 12,1 8,8 57,6 64,9 5,6 1,7
98 Tnnidad e robago 37,5 7,2 19,3 12,6 7,6
99 Hungria 46,5 8,9 50,6 . 77 4,3 267 -2,9

100 GabãoI 26,1 13,3 6,8
101 México 14,8 0,8 11,7 5,7 2,1 36
102U Lingual 21,8 31,' 1,3 2,3 20,9 34,3 1,8 2,8 13,1 7,3 61,1 73,1 0,0 -3,0
103 Gimã 12,1 9,1 30,8 26,5 34,0 41,7 9,1 7,8 49,6 36,7 9,4 30,0 0,5 -12,6
104 Eslovênia
105 Arábia Saudita
106 Grécia 26,5 25,8 3,1 2,1 30,1 38,6 5,4 4,3 12,5 8,9 51,2 30,6 -4,8 -15,6
107 Argentina 10,5 5,3 18,4 . . . 14,3 . . 28,6 . . -2,6
108 Coréia, República_da 15,8 18,1 2,2 2,8 15,1 16,0 2,5 2,9 29,3 18,7 22,0 32,0 -2,3 0,3
Renda baixa e média

África Subsaariana
Leste da Ásia e Pacifico
Sul da Ásia
Europa e Ásia Centra)
Oriente Médio e Norte da África
América Latina e Caribe

Economias de renda alta
109 lortugal 24,9 29,3 1,9 4,4 29,6 37,4 4,6 5,1 7,0 . . 46,0 . . -8,7 2,2
110 Nova Zel ndia 31,3 33,5 3,6 3,1 36,6 35,1 2,5 1,0 4,8 3,5 57,0 69,1 -6,8 0,8
111 Espanha 22,4 30,1 1,9 2,5 24,0 34,0 3,0 2,5 4,1 3,4 64,8 48,6 -4,2 -4,8
112 Irlanda 31,8 39,2 4,0 2,8 41,7 44,0 4,8 3,0 3,2 3,2 49,3 57,3 -12,9 2,3
113 tsrael 44,6 33,5 7,3 4,8 69,3 39,8 2,9 4,4 36,8 19,2 25,7 49,1 -16,1 3,0
114 Austrália 19,9 21,2 2,2 3,2 21,5 27,0 1,6 1,2 9,1 7,8 45,5 57,5 -1,5 -2,9
115 Reino Umdo 30,6 31,9 4,6 3,1 36,4 39,9 1,8 2,8 13,1 10,4 43,7 52,2 -4,6 -6,6
116 Finlândia 25,5 29,6 2,1 5,3 25,6 46,0 3,0 1,8 5,3 3,7 50,3 59,3 -2,2 -14,1
117 Irália 29,1 38,8 2,5 1,1 37,5 48,5 2,1 1,9 3,3 . 48,8 -10,7 -10,6
118 t Kuweit 2,3 1,3 74,1 . . 16,1 43,6 7,6 6,3 11,0 24,0 50,2
119 Canadá 16,6 19,5 2,6 2,5 21,6 -- 0,3 .- 7,4 6,9 43,8 51,4 -3,6 -4,5
120 t Hong-Kong
121 Países Baixos 44,0 44,7 5,2 3,8 48,1 50,7 4,6 2,2 5,5 4,3 62,9 69,3 -4,5 -0,5
122 t Cingapura 18,2 171 8.1 10,0 16,2 13,4 4,6 4,2 20,8 21,4 24,1 35,9 2,2 15,7
123 ~Bélgica ý 42,1 í2,8 1,9 1,8 47,0 48,4 4,3 2,0 5,5 . 60,2 .. -8,2 -6,1
124 França 36,5 38,0 2,9 2,7 37,3 44,9 2,1 2,5 7,3 5,6 69,4 68,7 -0,1 -5,5
125 Suécia 30,2 31,7 4,9 6,9 37,7 50,3 1,8 0,7 7,0 5,3 58,2 56,8 -8,1 -13,4
126 Áustria 32,2 33,7 2,7 3,1 34,3 38,4 3,4 3,2 3,0 2,2 70,0 70,1 -3,4 -5,1
127 Alemanha . . 29,6 . . 2,0 .. 31,9 . . 1,7 9,0 . . 68,8 . . . . 2,5
128 Estados Unidos 18,3 18,5 1,6 1,5 20,3 22,2 1,4 0,8 20,3 18,1 48,8 52,1 2,8 3,0
129 Noruega 38,6 37,0 3,8 9,3 37,9 47,9 1,3 1,9 6,8 6,5 47,4 33,6 2,0 -75
130 Dinamarca 32,2 33,3 4,2 6,2 37,6 44,3 2,8 1,7 6,5 4,7 56,3 53,5 -2,7 -5,7
131 Japão 11,0 178 0,6 3,3 14,8 .. 3,6 .. .. 4,2 .. 59,2 -7,0 -1,6
132 Suíça 17,5 20,0 1,4 . . 18,2 - . 1,3 . . 10,1 . . 63,6 . -0,2
133 t Emirad(, Arabes Unidos 0,0 05 0,2 1,7 10,7 11,0 0,9 0,4 41,4 37,1 20,5 29,9 2,0 -0,2
Mundo

a. Refer-se à rec ita corrme. b. Inclui empréstimos menos amortizações. c. Inclui doações. d. Refere-se a educação, saúde, previdência social, habitação e serviços comu-
nirários. e. Inclui a Eritra ia. f. Os dados referem-se apenas às contas orçamentárias.
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Tabela 15. Exportações e importações de mercadorias
Exportações Importações

Total Manufaturas Total Alimentos Combustíveis . Taxa média de crescimento anual(%

lUS$ milhõesj (% do total] (US$ milhões] (% do total] (% do total) -Exportações lm-portações
1980 1994 1980 1993 1980 1994 1980 1993 1980 1993 1980-90 1990-94 19809 1990-94

Economias de baixa renda 85-945 t 202.239 t 102,726 t 218.960 t 5,7 p 9,1 p 1.6 p 13,0 P
Excluindo China e India 60.700t 56129.4 t 76.433 t 1,0 p 2,'6 p .-4,0 p 3,9 p
1 Ruanda 112 . o 243 . . 12 .. 13 .. 5,6 -19,6 1 3 -1,9
2 Moçambique 281 .. 2 20 800 1.000 .. .. .. .. -10,5 -0,3 --1 0 2,9
3 Etiópiaa 425 372 o 12 717 1.033 8 16 25 23 1,2 --9,4 3 3 --3,3
4 Tanzânia 511 519 14 . . 1.250 1.505 13 .. 21 . --1,8 10,0 -3 3 12,7
5 Burundi 65 1061 3 10 168 224 13 .. 19 .. 7,4 -4,8 1 4 -14,6
6 Serra Leoa 224 115 40 29 ¯27 150 24 .. 2 .. -2,1 -4,3 9 -11
7 Malavi 295 325 7 4 439 491 8 8 15 11 0,1 -1,8 1 3 .-1,6
8 Chade 71 . . 8 12 74 . . 23 .. 2 .. 5,4 -10,0 10 5 -12,1
9 Uganda 345 421 3 1 293 870 11 .. 23 .. -1,4 3,9 -0 S 28,7

10 Madagascar 401 277 6 20 600 434 9 14 15 19 -0,1 -6,8 -4 5 -5,6
11 Nepal 80 363 31 88 342 1.176 4 9 18 12 7,8 22,1 4- 6> 68
12 Vierná 339 3.770 . . . . 1.310 4.440 .. .. . .. ......
13 Bangladesh 793 2.661 69 83 2.600 4,701 24 16 10 10 7,5 12,7 1 5,3
14 Hairi 226 73 .. .. 375 292 24 . 1 I3 . -2,9 -11,2 -4. í -6,8
15 Níger 566 .. 2 . 9. 14 .. 26 .. -6,4 -2,0 -4,3 2,5
16 Guiné-Bissau 11 32 . .. 55 63 20 .. 6 .. -5.1 -83 1, -5,4
17 Quênia 1.250 1.609 12 29 2.120 2.156 8 14 34 15 2,6 16,6 1, --5,6
18 Mali 205 . . 9 .. 439 . . 19 .. 35 .. 2,6 -3,7 1,2 -3,4
19 Nigéria 26.000 9.378 o 2 16.700 6.511 17 6 2 1 --2,4 -1,9 -17,5 7,6
20 lêmen 802 51 4 2.510 .. 28 7 . 1,5 72 -5,' 11,1
21 Burkina Faso 90 .. 11 14 359 . 21 13 . 5,4 1,3 2, 8,3
22 Mongóilia .. 324 .. .. .. 223 .
23 índia 8.590 25.000 59 75 14.900 26.846 9 3 45 27 6,3 70 4,5 2,7
24 Laos 31 300 8 .. 29 564 .
25 Togo 338 . . 11 9 551 . . 17 22 23 10 4,9 9,0 1, -11,2
26 Gâmibia 31 35 9 36 165 209 23 . . 11 . . 2,3 26,9 1,(, 9,0
27 Nicarágua 451 352 14 11 887 824 15 23 20 14 -4,4 -8,7 -4,' 7,3
28 Zâmbia 1.300 . . 6 9 1.340 . . 5 .. 22 .. -3,5 26,9 -5,( -6,2
29 Tadjiquisrao .. 531 .. .. .. 619 .. .
30 Beni. 63 .. 8 11 331 .. 26 . 8 7,7 -0,3 -6,- 29,4
31 República Cenrro-Africana 11.6 29 47 81 .. 21 2 2,5 3,5 6, I 3,3
32 Albânia .. 116 .. . . 596 .
33 Gana 1.260 .. 1 24 1.130 . . 10 11 27 17 3,9 9,1 1,6 12,8
34 Paquistão 2.620 7.370 49 85 5 350 8.890 13 14 27 17 9,5 8,8 2,1 10,3

Ae Maiâia 14.. 2 86.. 30 .. 14 .. 7,8 ,5 1,1 4,4

37 Zimbábue 1.410 .. 38 38 1.450 . 3 11 39 15 2,2 -6,6 -2,2 -5,1
38 Guiné 401 . .. . 270 .. . . . . -3,6 ,8,6 -2,9 -2.8
39 China* 18.100 121.047 48 81 19.900 115.681 .. 3 .. 6 11,4 14,3 10,0 24,8
40 Honduras 830 843 13 13 1.010 1056 10 13 16 14 1,3 10,7 -1,0 70
41 Senegal 477 .. 15 22 1 050 . 25 29 25 11 2,6 3,6 1,0 61
42 Costa do Marfim 3.130 .. .. 16 2.970 2.000 13 .. 16 .. 3,3 -7,5 -4,0 5, 4
43 Congo 911 .. 7 14 580 . . 19 .. 14 .. 5,5 9,7 -2,0 2,5
44 Quirguízia .. 340 ,. .. .. 459. .....
45 Sri Lanika 1.070 3.210 16 _74 2.040 4.780 _20 14 24 8 6,3 17,0 2,0 15,0
46 Armênia . 209 .. . . 401
47 Camnarões 1.380 . . 4 14 1.600 1.100 9 16 12 3 4,5 --1,7 -1,4 --11,2
48 Egito 3.050 3.463 11 33 4.860 10.185 32 24 1 2 .-0,2 -0,1 -0,7 --2, 9
49 Lesoro 58 .. . . 464 .
50 Geórgia .. 381 .. .. .. 744 ....
51 Mianmá 472 771 6 ]0 353 886 7 3 -7,0 27,2 -7,0 38,7

Econmias de tenda média 606.399 t 826.822 t 4311t 890.818 t 35p 70p 1,0P p 98p
Renda média baixa . . .-
52 Bolívia 942 1.032 3 19 665 1.209 19 9 1 5 1,7 -5,4 -2,8 18,9
53 Macedônia, ERI .. 1.120 .. .. .. 1.260 ...
54 Moldova .. 618 .. .. .. 672
55 Indonésia 21.900 40.054 2 53 10.800 31.985 13 7 16 8 5,3 21,3 1,2 9,1
56 Fibipinias 5.740 13.304 37 76 8.300 22.546 8 8 28 12 2,9 10,2 2,4 15,2

57 -Uzbequistáo .. 3.543 .. .. .. 3.243
58 Marrocos 2.490 4.0 13 24 57 4.160 7.188 20 17 24 14 4,2 0,8 2,9 1,7
59 Cazaqistão .. 3.285 .. .. .. 4.205 .
60 Guaremala 1.520 1.522 24 30 1.600 2.604 8 11 24 12 -1,3 8,2 -0,6 1Q, 3
61 Papua Nova Guiné 1.030 2.640 3 12 1.180 1.521 21 .. 15 . . 4,5 19,3 -0,2 2,1
62 Bulgária 10.400 4,165 .. . . 9.650 4.160 .. 8 . 22 ....
63 Romrênia 11.200 6.151 .. 76 12.800 7.109 .. 14 .. 26 -6,8 -',7 -0,9 --5,4
64 Equador 2.480 3.820 3 7 2.250 3.690 8 5 1 2 3,0 8,9 -3,9 10,0
65 República Dominicana 962 633 24 52 1.640 2.630 17 .. 25 . -1,0 -10,2 2,6 8,9
66 Lituânia . 1.892 ,, 64 .. 2.210 .. 11 . 44 ... ...
67 El Salvador 967 844 35 46 966 2.250 18 13 i8 11 -2,8 13,0 1,3 16,2
68 Jordânia 574 1.424 34 51 2.400 3.382 18 20 17 13 7,4 7,1 --3,1 13,0
69 Jamaica 963 1.192 63 65 1.100 2.164 20 14 38 19 1,2 1,3 3,1 ,0
70 Paraguai 310 817 12 17 615 2.370 . . 11 .. 12 9,9 -1,9 3,2 ;7,3
71 Argélia 13.900 8.594 0 4 10.600 8.000 21 27 3 1 2,5 -0,8 -5,1 -5,7
72 Colômibia 3.920 8.399 20 40 4.740 11.883 12 8 12 4 9,7 4,8 -1,9 22,3

* Dados de Taiwan, China 19.800 92.847 88 93 1700 85.507 8 6 25 8 11,6 5,9 12,8 14,2

Nota: Sobre comparabilidade e cobertura dos dados, ver as noras técnicas. Os números em grifo designam anos diferentes dos especificados.



Exportações Importações

Total Manufaturas Total Alimentos Combustíveis TaamdaecrsintaulN

(US$ milhõesJ (% do total] lUS$ milhões) 1% do totall (% do total] Exportações Importações

1980 194 1980 1993 1980 1994 1980 1993 1980 1993 1980-90 1990-94 198~ 1990-94

73 Tunísia 2.200 4.660 36 75 3.540 6.580 14 8 21 8 6,2 7,7 1,3 6,4

74 Ucrânia .. 11.818 . ... 14.177 .

75 Namíbia .. 1.321 .. . . 1.196

76 Peru 3.900 4.555 18 17 2.500 6.794 20 20 2 8 --1,9 11,0 -1,0 12,1

77 Bielo-Rúsi-a .. 3.A34 .. .. . 3 857
-78 República Eslovaca . 6.587 .. . . 6.823 .

79 Lecônia .. 967 .. . . 1.367 .

80 Costa Rica 1.000 2.215 34 33 1.540 3.025 9 8 15 9 4,9 10,1 2,8 15,1

81 Polônia 14.200 17.000 71 68 16.700 21.400 14 11 18 12 4,8 3,9 1,5 26,3
82 Tailándia 6.510 45.262 28 73 9.210 54.459 5 5 30 8 14,3 21,6 12,1 12,7

-83 Trua2.910 18.106 27 72 7.910 23.270 4 6 48 14 12,0 8,8 11,3 11,2

84 Cro.Ácia .. 4259 .. 71 .. 5.231 - 7 . . 10 ..

85 Pa-nmá 358 584 9 16 1.450 2.404 30 10o 31 13 2,6 23,3 -4,1 14,3
86 Federação Ru, ab .. 53.000 .. . .. 41.000 . ..

87 Vcenzuela 1990 1.8 4 10.700 .1 5 1 1,6 -0,1 -6, 1 19,3

-88 Botsu,ana 502 1.845 .. .. 692 1.638 .11 . .. . ,4 -0,8 7,7 --5,6

89 Estônia .. 1.329 .. .. .. 1.690 ... ....

90 Repúbbc1- I, .ica d, !rä 14.700 13.900 5 9 12.200 20.000 13 . o 7,4 10,2 -4,0 15,7

-1c.. di I. 8075 r 404.146t r14465 r 428.837r 3,5p 7,p 27 104¯
92 Bra,il 20.100 43.600 39 60 25.000 36.000 10 10 43 16 6,1 66 -1,5 8,5
93 África do Sul 25.500 25.000 39 94 19.600 23.400 3 6 0 1 0,9 2,8 -0,8 5,3
94 Maiur,c 431 1.347 27 90 609 1.926 26 14 14 7 8,6 2,0 11,0 2,5

95 RepúblicaiT<býeca .. 14.252 .. . . 15.636 . . . .. ..

96 Malásia 1.0 5876 1 70 1.0 595 2 6 15 4 11,5 17,8 6,0 15,7
97 Chdeé 4.710 11.539 10 18 5.800 11.800 15 6 18 10 5,7 10,5 1,4 14,5

98 Trin,idad e T bago 3.960 1,867 4 34 3.160 1.131 11 15 38 16 -4,3 4,9 -12,1 8,1
99 Heungria 8.670 10.733 66 68 9.220 14.438 8 6 16 13 3,0 -1,8 0,7 7,9

100 Gaýão 2.170 . . o 3 674 . . 19 .. 1 .. o,6 5,7 --2,0 2,0
101 M,xmco 15.600 61.964 12 75 19.500 80.100 16 8 2 2 12,2 14,7 5,7 18,7
102 Ur-guai 1.060 1.913 38 43 J.680 2.770 8 8 29 9 2,9 -3,1 -2,0 21,7

103 Omýã 2.390 5.418 3 15 1.730 3.915 15 19 11 3 13,1 9,8 --1,6 18,5
104 Es ovénia .. 6.828 .. 86 .. 7.304 . . 8 . 11 ... ,.

105 Ariíbia Saud,i-a 109.000 38.600 1 7 30.200 22.796 14 .. 1 .. -8,2 4,0 -8,4 5,9
106 Grecia 5.150 9.384 4 53 050 2146 9 4 23 1 5, 1,9 5,8 12,8
107 Argentina 8.020 15.839 23 32 10.500 21.527 6 5 10 2 3,1 --1,0 -8,6 .

108 C-ré., Rep,bc 750 9.0 0 9 230 1238 1 6 30 18 13,7 7,4 11,2 7,7
Ríenda baixa e média 683.360 t 1.033.887 t 550.291 r 1.098.170 t 3,9 p 7,5 p 1,1 p 10,5 p

África Subsaiariana 77.330 t 59.065 t 67.448 t 63.330 r 1,1 p 0,9 p .-.3,7 p 1,8 p
Leste da Ásia e Pac(fico 87.323ct 388.383 t 88.303 t 404.292 t 10,7 p 14,4 p 8,3 p 14,5 p
Sul da Ásia 13.855 t 38.922 r 25.884ct 47.582 t 6,5 p 8,5 p 3,4 p 5,3 p
Europa e Ásia Central.. .... .... ,. .. .

Oriente Médio e Norte da África 203.874 c 96.741 t 104.130 t 107.306 t -2,3 p 1,1 p -5,9 p 6,1 p
América Latina e Caribe .. .. 99.344 t 212.790 t r 0,6 p 13,7 p

Economias de renda alta 1.375.665 t 3.29L.137 r L 1478.865 r 3.307.266 r _ 5,0 p 5,p61 pA 4, p

109) Portugal 4.64o 17.540 72 84 9.310 26.680 14 14 24 9 12,2 0,5 9,8 2,4
110 NovaZelâ,rdia 5.420 12.200 20 27 5.470 11.900 6 8 23 7 3,6 5,4 4,6 5,5
111 E,panha 20.700 73.300 72 78 34.100 92.500 13 14 39 11 6,9 11,2 10,1 5,3
112 Irlanda 8.400 34.370 58 75 11 200 25.508 12 10 15 5 9,3 11,4 4,7 5,6
113 †tsrael 5.540 16.881 82 91 9.780 25.237 11 7 27 7 5,9 10,0 4,6 12,3
114 Austrá]ia 21.900 47.538 20 42 22.400 53.400 5 5 14 6 5,8 8,1 4,9 5,1
115 Reino Unidlo 110.000o 205.000 74 82 116.000 227.000 13 11 14 5 4,4 1,8 6,3 0,9
116 Finlândia 14200 29.700 70 83 15.600 23.200 7 7 29 13 2,3 8,7 4,4 -1,9
117 hália 78.100 189.805 85 89 101.000 167.685 13 13 28 9 4,4 6,0 5,3 -1,7
118 †Kuwe-à 19.700 1164 1 4 650 2.716 15 15 1 20 4, 63 23,0
119 Canadcá 67.700 166.000 49 66 62.500 155.072 8 6 12 4 5,7 8,4 6,2 6,2
120 † Hlong-Kong 19.800 151.395 92 95 22.400 162.000 12 6 6 2 15,4 15,3 11,0 15,8

121 Paises Baixos 74.000 155.554 51 63 76.600 139.795 15 15 24 9 4,5 5,8 4,6 4,3

122 †Cmngapura 19.400 96.800 50 80 24.000 103.000 9 6 29 11 12,1 16,1 8,6 12,1

123 Blia 450 3.9 4 8 1.0 2.6 1 1 17 8 4,4 2,4- 4,0 0,3
124 França 116.000 235.905 74 78 135 000 230.203 10 11 27 9 4,1 2,3 5,0 0,8
125 Suécia 30.900 61.292 79 85 33.400 51.800 7 7 24 9 4,6 7,4 4,9 5,0
126 Áustria 17.500 45.200 83 89 24.400 55.300 6 5 16 5 6,4 3,9 5,8 1,9
127 Alemanhad 193.000 427.219 86 90 188.000 381.890 12 10 23 8 4,6 2,2 4,9 2,8

128 Escados Unidos 226.000 513.000 68 82 257.000 690.000 8 5 33 10 3,6 5,6 7,2 7,4

129 Norueg 18.600 34.700 32 ¯31 16.900 27.300 8 7 17 3 6,8 6,5 4,2 0,7

130 Dinamarc- 16.700 4L.417 56 66 19.300 34.800 12 14 22 5 4,4 5,4 3,6 3,4

131 Japão 130.000 397.000 96 97 141.000 275.000 12 18 50 21 5,0 0,4 6,5 4,o

132 Suíça 29.600 66.200 91 94 36.300 64.100 8 7 11 4 6,0 3,3 4,9 -6;7

133 † Em 1o irdb , , 20.700 19.700 3 13 8.750 21.100 11 11 11 2 6,1 6,3 -1,3 21,0

Mundo 2.003.736 r 4.326.096 t 2.007.961 t 4.391.660 t 4,8 p 5,7 p 5,0 p 5,7 p

a. Os dados anter >res a 1,)92 incluem a Eritréia. b. Exclui o comércio com outros membros da Federação de Estados Independentes. c. Inclui o Luxemburgo, d. Os

dados ariocres a 1990 re fereni-se à República Fedetal da Alemanha antes da umificação.
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Tabela 16. Balanço de pagamentos

Transferências correntes _ Semot

Remessas Outras corrente antes Reservas
Exportações de Importações de líquidas de transferências das transfe- internacionais

bens e serviçosa bens e serviços trabalhadores privadas líquidas rências oficiais brutas
(US$ milhões) (US$ milhões) (US$ milhões) (US$ milhões) (US$ milhões) (US$ milhões)

1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994
Econmias de baixa renda 105.529 t 237.848 t 136.812 t 285.936 t 42.943 t 119,140 t

Excluindo China e india 7436t 76.664 t 98.041 t 121.2t 20.842 t 37.138 t1 Ruanda 182 51 335 496 -14 o 11 45 -155 -400 18- 39
2 Moçambique 452 341 875 1.403 o 55 o 138 -423 -870 ..
3 Etiópia 590 563 797 1.189 22 247 58 61 --126 --317 26. 588
4 Tanizânia 762 855 1.412 2 067 o o 22 453 -628 -762
5 Buru d, . 106 .. 307 .. o . 29 .. -171 10- 211
6 Serra Leoa 276 .. 494 .. - . 10 .. -209 .
7 Malavi 315 390 638 639 o 0 13 18 --310 --230 7( 48
8 Chade 71 181 83 336 -4 .. o -8 -16 -163 12 80
9 Uganda 331 333 450 901l -2 0o 304 --121 -264 ...
10 Madagascar 518 630 1.121 988 -30 -2 10 33 --623 --327 ...
I 1 Nepal 239 1.004 368 1.320 o 70 29 -4 -1030 -250 272 752
12 Viemão5 4.918 .. 6.218 .. .. .. 170 .. --1.130....
13 Bangladesh 976 3.220 2.622 4.830 197 1.090 13 154 -1.436 -366 331 3.175
14 Hauri 309 64 498 216 52 o 0 43 -137 -109 27.

_15 Níger 64 25 106 31 -4 10 - -- 0 -2 -06 32 115
16 Guiné-Bissau 17 55 83 102 -14 0 0 9 --80 -37 ...
17 Quênia 2.061 2.666 3095 2.844 0 -3 27 151 -1.006 -30 539 588
18 AMali 263 392 537 817 40 85 o 146 -234 -194 26 229
19 Nigéria 27.749 9.879 22.044 12.504 -410 546 o 0 5.295 -2.079 i0.64o 1.649
20 lêrnen .. 2010 .. 3.178 .. 1.059 .. -15 .. -124 .. 274

21 urin Fso225 33 596 933 100 71 12 26 -259 -493 75 241
22 Mongóiia 443 421 934 481 0 o 0 -0 -491 --59 .. 94
23 hndia 12.348 35.020 18.105 43.692 2.786 4.976 74 1.224 --2.897 -- 473 12.010 24 221
24 Laos.. 259 .. 400 .. ]o. 1 -99 -131 68
25 Too305 752 341 1 0 - 31 -31 85 99
26 G âmbia 66 220 181 254 0 o 4 13 -112 -2...
27 Nicarágua 514 459 1.049 1 429 0 30 2 0 -534 -940 75 146
28 Zâmbia 1.625 1.185 1 987 1.593 -61 - -122 -19 -545 -427 206..
29 Tadjiquisrão..... . .. . .... ...
30 Benin 241 405 428 518 75 65 0 0 -112 -48 15 262
31 RepúbIca Cemro Aficana 205 186 329 280 -19 .. 3 0 -141 -95 62 214
32 Albânia 386 276 375 775 o 265 6 -4 16 -238 209..
33 Ga,na 1.213 1.386 1.264 2.123 -4 12 0 259 -54 -466 330 689
34 Paquistáo 3.010 8.401 6.042 12.812 1.748 1.446 147 945 -1.137 -2.020 1.568 3.716

37 Zim,bábue 1.719 2016 1.900 2.338 8 o -129 26 -302 -295 419 585
38 Guiné 553 678 577 952 -8 9 5 -50 --26 --315 ..
39 Chmoa* 20.901 124.665 24.752 118.344 640 395 0 441 --3.211 7.157 10.091 57.781
40 Honduras 967 1.370 1.306 1.859 o 90 8 5 --331 -394 159 179
41 Senega 830 1.349 1.337 1.740 -15 40 --4 1 --526 -350 25 191
42 Cosra do Marfim 3 640 3.177 4.761 3 590 -716 -312 0 0 -1.836 -726 46 221
43 Congo 1.029 1 078 1. 195 1.400 -38 .. -26 -25 -230 --346 93 55
44 Quirgu-za . 34o 490 . o -52 .. -202 ....
45 Sri Lanka - 1.340_ 4.087 2.269 5.646 152 698 --16 -72 -793 -933 283 1 6;86-
46 Armêmia ¯. 258 ¯ . 525 .. o . 36 .. -232 ...
47 Camaroes 1.828 2.210 2.226 2.485 11 52 -8 -34 -395 -257 206 14
48 Egiro 6.516 10.511 9.745 16.121 2.696 5.073 95 0 -438 -536 2.480 14.413
49 lUsoro 363 551 482 914 0 o 2 3 -117 -360 .
50 Geórgi .,
51 M-nmá 556 1.125 869 1.776 _ o 7 312 -307 -339 409 518

Economias de rend. média 662.723 t 1U47.195 t 670.749 t 1.214.187 t 173.363 t 316.491 t
Renda média bainxa .. . 78.989 t 136.901 t
52 Bolívia 1.046 1.226 1.112 ¯ 1.670 0 --l 13 25 -53¯ -419 553 793
53 Macedônia, ERI .. 1.226 .. 1.733 . .. . 137 . -370 .. 166
54 Moldov~. 618 .. 823 .. o . 22 .. -183 .. 180
55 1,d.oné,ia 22.241 46 295 19.432 49.704 o 449 o 0 2.810 -2.960 6.803 13.321
56 Filipmas 7.997 24.033 10.348 27.809 202 367 97 93 -2.052 --3.316 3.978 7.126
57'¯ Uzbequmão .. 3.561 - 3.569 . .o -8 ....
58 Marrocos 3.270 7.035 5.807 9.901 989 2 061 15 55 -1.533 --750 814 4.622
59 Caza,quis,ão .. 3.114 .. 3.916 . o 80 . -722 ....
60 Guaerala 1.834 2.586 2.107 3.734 o o 109 378 -164 -770 753 94i3
61 Papua Nova Guiné 1.089 2.909 1.561 2.356 o 0 --106 -150 --578 402 458 120
62 Bulgána 9.443 5.507 8.547 5.525 0 o 58 164 954 146 ...
63 Romuê.ia 12.160 7.158 14.580 7.704 o 0 o 194 -2.420 -352 2.511 3.09)2
64 Equador 2.975 4.521 3.647 5,482 0 0 0 0 -672 -962 1.257 2.003
65 República Domumcana 1 313 2.601I 2.237 3.253 183 420 17 0 --725 --232 279 259
66 Liruânia .. 2 153 .. 2 463 . o 31 - -279 .. 597_
67 El Salvador 1.271 1.675 1.289 2.982 11 967 6 37 -1 --303 382 829
68 Jordânia 1.781 3.058 3.318 4.783 715 1-093 --120 --91 --942 --723 1 745 1.997
69 Jamaica 1.422 2.680 1.678 3.112 51 327 31 120 --175 15 105
70 Paraguai 781 2.657 1.399 3.981 0 0 0 42 --618 -1.282 783 1.030
71 Argélia 14.500 9.698 14552 12.919 241 o 36 1.400 225 -1.821 7.064 4.813
72 colômbia 5.860 12.428 6.231 16.283 68 211 96 651 -207 -2.993 6.474 7.862

* Dados de Taowan, China 22.627 112.899 23 445 105.524 .. .. -92 -1.316 -910 6.059 4.055 _97 653
Nota: Sobre comparabilidade e cobertura dos dados, ver as notas vécnicas. Os números em grifo designam anos diferenmes dos especificados.
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Transferências correntes emlcot

Remessas Outras corrente antes Reservas
Exportações de Importações de líquidas de transferências das transfe- internacionais

bens e serviçosa bens e serviços trabalhadores privadas líquidas rências oficiais brutas
IUS$ milhões) (US$ milhões) (US$ milhõesi (US$ milhõesi (US$ milhões) (US$ milhões)

1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994

73 Trunísia 3.356 6.983 4.119 8.086 304 675 -2 8 -462 -419 700 1.544

74 Ucrâma .. 14.426 .. 15.837 . o -566 -. 1.977 .
75 Namnubia . 1..758 .. 1.806 0o 30 ,. -19 .. 203

76 Peru 4.832 5.996 5.080 9.197 0 280 0 -14 -248 -2.935 2.804 7.420

79 Letònia . 1.263 .. 1.446 . .. . .. . --158 .. 641
80 Co,ra Rica 1.219 3.399 1.897 4.004 0 0 20 89 --659 -516 197 906

81 Poóônia 16.200 22.189 20.338 25.898 0 0 593 991 -3.545 -2.718 574 6.023
82 Tailândia 8.575 59.161 10.861 68.429 0 o 75 986 -2.212 -8.282 3.026 30.280
83 Turquia 3.672 30.084 921 3.589 2.071 2.627 82 126 -3.426 2.248 3.298 8.633
84 Crácia .. 6.654 .. 6.872 .. 340 .. -116 .. 7 . .L410

85 Panamá 7.736 7.64ý7 8.062 7756 o o -52 -25 -378 -136 ...
86 Federação R,.ssa,,. 59006 .. 59.208 .. . .. 0 . --202 .. 7.206
87 Venrezuela 2.3 1970 17.065 15,993 -418 -746 o 436 4.749 2.450 13.360 12.459
88 Borsuana 748 2.356 954 2.096 -17 .. 15 --85 -207 174 ...

89 Estònia .. .1.173 .. 1.240 .. o 0 . 68 .. 446
90 Repúbhca,ia do Iri 14.073 19.765 16.509 16.384 0 0 0 1.200 -2.436 4.581 12.783..
91 Troêi

Renda média alta 305.516 t 488.002 r 286.289 r 569,204 t 94.374 t 179.589 t
92 Brasil 23.275 50.674 36.250 54.474 1 0 126 2.597 -12.848 -1.203 6.875 38.492

93 África do SnI 29.258 29.580 25.989 30.215 o o 94 -19 3.363 --654 7.888 3.295
94 Maurício 574 2.087 712 2.385 0 0 10 68 --129 -230 113 771

95 Repúibl-ca Tchueca .. 19.602 .. 19.744 . o 126 . -16 .. 6.949
96 Malásiar1.3 575 1.10 7.0 4 48 -307 -422 5755 26.339

97 C Cnile1 6.276 14.881 8.360 15.978 0 o 64 52 --2.020 -1.045 4.128 13.802
98 Tmidad erTbag. 3.371 2.161 2.972 L9g43 1 26 -44 ~30 357 213 2.813 373

99 Fungria 9. 780 11.441 10.374 16.404 o 0 63 896 -531 -4.067 .. 6.853
100 C abão 2.434 2.418 1.926 2.275 -143 . -14 -72 350 71 115 180

01 México 22.240 53.607 33.496 86.406 687 3.705 106 216 --10.463 -28 878 4.175 6.44 1

102 tr ugua, 1.594 3.442 2.312 3.892 o o 2 33 --716 -416 2.401 1.622
103 C,mnã 3.852 5.800 2.650 5.558 -362 -1.329 o o 840 -1.087 704 1.090
104 Eslovênia .. 8.628 .. S 85 .. 56 .. 33 .. 532 .. 1.499
105 hýábia Sau,icra 114.208 54.598 62.710 52.159 -4.094 -15.717 o 0 47.404 -13.278 26.129 9A139
106 (ct837 1560 1.0 22.3 1.6 .7 1 5 2209 -4.43 367 1.0
107 Argentina 11.202 21.029 15 999 31.421 0 0 23 318 -4.774 -10.074 9.297 16.003

10O8 Corea, R,úhcu 2.7 11.2 2837 136 0 0 39 83 -57 -404 .101 25.764
Renda baixa e média 763.625 t 1.290.939 t 797.322 r 1,484.372 t 216.306 t 435.631 t

fica Subsaaria 91.798 t 79.026 r 96.504 t 100.724 t 22,249 t 20.107 t
Leste dat Àsia e Pacffico 101.752 t 451.795 t 117.669 t 482.575 t 33.794 t 161.686 t
Sul da Ásia 18.792 t 52,585 t 30.493 r 69.750 t 15,403 t 31.901 t

Europa e Ásia Ce,ntral .. .. .. .. 11,445 t 63.580 t
Oriente Médio e Norte da África 218.507 r 165.659 t r 76,217 r 46.538 t
América Latina e Caribe 132.434 t 233.334 t 178.545 t 319.456 t 57,197 t 111.820 t

Ecoýnomias de renda aIta l. 98.6t4.2.7 19681t47255t 730.811 t 1.031.132 t
109 Pormugal 6.846 24.586 10.916 30.354 2.928 3.844 71 -3 -1.072 -1.926 13.863 21.671
l10 ý. NovaZehndia 6 561 16.011 7.630 18.116 143 177 --35 806 -961 -1.123 365 3.709
111 Espanha 33,863 111.791 41.089 121.337 1.647 1.780 411 99 -5.168 -7.667 20.474 47.531
112 1,rlanda 10.418 40.446 13.754 39.483 o o 123 -52 -3.213 911 3.071 6253

115 Reino Ur ido 20L,137 386.474 189.683 380.663 0 0 -473 --398 10.980 5.414 31.755 48.079
116 Fiuda17.332 36.490 18.621 34.992 0 0 -20 -96 -L.308 1.402 2.451 11.430
117 Itábia 105.011 278.378 116.794 256.921 1 609 242 -155 -247 -10.329 21.453 62.428 57.817

120 † Hong.Kong 24.190 .. 25.448 . . .. . .. -1.258
121 Países Baixos 97.922 197.115 97.610 180.466 --316 -395 -498 -1ý547 -503 14.707 37.549 47.859
122 f Cingapura 25.239 101.929 26.695 99./94 0 0 -104 -482 --1.560 2.253

123 Bélgicaa 88.925 224.364 92.625 209.188 -266 --360 -104 -240 --4.070 14.576, 27.974 23.474

124 França 171.817 424.737 171.856 408.3 18 -2.591 -.1.290 137 -87 -.2.494 15.043 75.592 57.627
125 Suiécia 39.388 83 406 42.495 80.711 0 91 -301 -273 -3.407 2.513 6.996 25.579

126 Áustria 29.152 82.237 32.951 83.834 -67 33 9 -294 -3.857 -.1.858 17.725 23.852

127 Alemnanhac 233.971 565.307 235 078 554.118 --4.437 -4.634 -L.464 -4,228 -7.007 2.327 104.702 113.841
128 Estados Unidos 344.44o 836.415 333.830 957.209 -810 --7.680 -220 --8.010 9.580 -136.484 171.413 163.591
129 Noruega 28.252 50.837 26.658 45.573 --23 -236 -32 ~215 1.539 4.813 6.746 19.479
130 Dinamarca 24.152 72,481 26.642 67263 0 0 -89 ~133 -2.578 5.086 4.347 9.680

131 Japão 158.230 600.110 167.450 463.390 o o -240 --2.820 -9.460 133.900 38.9 19 135.145
132 Suíça 59.462 119.920 58.524 100.364 -603 -2.007 -98 -220 238 17.329 64.748 66.645
133 † Em,ir,d,, rabesUnido, ... ... . .. . .. L00. 2.355 6.964
Mund. 2.639.869 t 6.275,740 t 2.666.779 t 6.276.817 t 947.117 t 1.466.763 t

a. Corresponde defi ni, io da quaria edicão do Balance ofPayments Manual do F MI. b. Os dados an teriores a 1992 incluem a Eritréia. c. Exclui o comércio com outros
membros da Fedeýração :e Esi.dos Independenres. d. Inclui Luxemburgo. e. Os dados anteriores a 1990 referem-se à Republica Federal da Alemanha antes da unificação.



238

Tabela 17. Dívida externa

Serviço de Razão entre Dívida
Dívida externa como percentagem dívida como valor atual e multilateral como

Dívida externa total Das export. de % das export. valor nominal % da dívida
(US$ milhões) Do PNB bens e serviços de bens e serviços da divida %) externa total

1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994 1994 1980 1994
Economias de baixa renda .. .. .. . . .
Exduindo China e índia .. .. , . . . .. .. . ..
1 Ruanda 190 954 16,3 164,8 113,7 2.163,9 4,6 14,7 47,3 47 9 '8,5
2 Moçambique .. 5.491 .. 450.4 . . 1.388,7 . . 23,0 73,5 0 ) 9,2
3 Etiópia 824 5.058 . . 109,8 139,4 630,0 7,6 11,5 62,3 41 2 42,0
4 Taniânia 2.616 7.441 . 229,5 349,7 877,5 21,5 20,5 72,9 21, 35,5
5 Burundi 166 1.125 18,2 113,8 . . 1.144,9 . . 41,7 43,7 35,' 8,3
6 Serra Leoa 435 1.392 40,7 187,3 158,3 . . 23,3 . . 73,7 14, ! 23,9
7 MalavL 821 2.015 72,l 160,3 262,4 523,0 27,8 17,4 45,6 26,' 78,8
8 Chade 228 816 31,6 91,0 320,2 450,9 8,3 8,1 47,2 32. 72,3
9 Uganda 702 3.473 55,7 88,1 213,2 3.042,7 17,4 45,6 54,9 11,, 58,4

10 Mada asc 1.241 4.134 31,1 225,3 240,7 652,1 20,5 9,5 71,6 14, 38,6
11 Nepal 205 2.320 10,4 56,2 91,5 223,4 3,4 7,9 48,5 62' 77,8
12 Viemã 6 25.115 . . 161,3 . . 514,3 . . 6,1 83,7 100.' 0,9
13 Bangladesh 4.327 16.569 33,4 63,4 399,8 400,7 25,6 15,8 50,7 29,< 55,9
14 Haii 303 712 20,9 44,2 73,4 1.108,9 6,3 1,2 56,5 43,j 73,3
15 N,ger 863 1.569 34,5 104,2 138,6 617,4 22,7 26,1 55,4 16 52,7
16 Guiné-Bissau 135 816 128,4 340,7 .. 1.801,8 .. 15,2 65,3 21,( 44,6
17 Quênia 3.383 7.273 48,1 112,4 168,6 275,0 21,6 33,6 70,9 18,( 37,9
18 Mali 732 2.781 45,4 151,8 227,2 589,2 5,1 27,5 55,3 23J 44,3
19 Nigéria 8.921 33.485 10,1 102,5 33,0 322,6 4,3 18,5 89,4 6,c 14,4
20 lênien 1.684 5 959 .. . . 196,3 . . 4,8 80,1 14,9 20,3
21 Burkina Easn 330 1.125 1-9,5- 61,1 91,8 . 6,2 50,0 42,5 78,1
22 Mongólia . . 443 . 61,3 . . 106,5 . . 9,6 62,1 . 25,5
23 índia 20.582 98.990 11,9 34,2 146,5 253,7 10,0 26,9 71,4 29,5 31,8
24 laos 350 2.080 . . 135,6 . . 803,1 . . 7,7 29,3 5,9 25,4
25 o 1.455 95,9 156,6 187,9 470,5 9,3 78 62,3 11,3 4,9
26 Gânibia 137 419 61,5 117,3 206,5 194,6 6,3 14.4 50,6 29,9 '1,5
27 Nicarágua 2.192 11.019 08,5 800,6 443,4 2.286,1 23,2 38,0 88,3 19,2 11,9
28 Zâmbia 3.261 6.573 90,7 204,3 202,3 560,1 25,5 31,5 77,0 12,2 30,3
29 Tadjiquisão . . 594 . . 28,7 88,5 . . 11,4
30 Beni,, 424 1.619 30,2 109,4 139,7 399,9 6,7 10,1 91,5 24,5 48,5
31 Repúbilic-aCenro-Afric.ana 195 891 24,3 104,0 96,9 490,6 5,0 12,9 50,2 27,4 66,3
32 Albânia .. 925 . . 50,8 . . 190,7 . . 2,5 88,4 . . 7,1
33 Gana 1.398 5.389 31,6 101,5 115,8 389,2 13,2 24,8 62,1 19,9 49,6
34 Paquisto 9.930 29.579 42,4 56,6 211,0 303,3 18,1 35,1 74,5 15,4 38,9
35 Mauritania 845 2.326 125,5 240,1 36' 581 8, 23,3 67,6 14,8 .35,7
36 A,eibaijão .. 113 . . 3,1 .. 17,7 .. 0,0 96,6 . . 7,4
37 Ziibábi.e 786 4.368 14,9 85,9 48,3 . . 4,0 . . 80,0 0,4 34,1
38 Guiné 1.117 3.104 . . 94,7 202,0 455,7 19,8 14,2 63,2 11,6 42,0
39 China 4.504 100.536 2,2 19,3 21,4 84,3 4,4 9,3 85,2 0,0 13.5
40 Honduras 1.472 4418 60,6 . . 196,3 345,3 22,0 33,9 76,4 31,2 46,7
4 1 Sene,gal 1.473 3.678 50,5 99,1 167,0 277,6 29,4 14,9 65,7 17,8 48,3
42 Cora do Marfim 7.445 18.452 76,9 338,9 208,3 581,0 39,4 40,1 83,2 7,0 18,2
43 Congo 1.526 5.275 99,0 454,2 149,2 489,2 10,6 51,5 84,1 7,7 13,2
44 Quilguízia . . 441 . . 16,2 . . 129,8 . . 4,8 79,3 . . 21,9
45 Sri Lanka 1.841 7.811 46,1 67,6 127,6 168,3 12,4 8,7 61,2 11,7 34,0
46 Ainênia . . 214 . . 8,3 . . 83,4 . . 1,7 91,9 . . 48,6
47 Canarões 2.513 7.275 36,8 107,0 138,2 325,1 15,4 16,7 80,7 16,8 22,3
48 Egito 19.131 33.358 89,2 78,9 213,9 231,8 13,8 15,8 65,7 13,7 12,5
49 Iesoro 72 600 11,4 44,4 79,5 331,9 6,1 16,9 58,3 56,1 68,6
50 Geórgia . . 1.227 . . 58,6 . . 254,2 . . 1,2 95,3 . . 12,1
51 Mi,n-á 1.499 6.502 26,0 8,8 278,0 580,8 26,2 _I5,4 74,8 18,6 22,4

Economias de renda média .. .. .. .. .. ..
Renda média baixa .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
52 Bolvia 2.702 4.749 93,4 89,4 262,4 390,1 35,5 28,2 74,0 16,5 47,9
53 Macedônia, ERI . . 924 . . 56,9 . . 75,4 . . 12,7 93,5 . . 23,6
54 Moldova . 492 . . 13,2 . . 79,7 . . 2,2 88,7 . . 33,1
55 Indonésia 20.944 96.500 28,0 57,4 94,7 211,3 13,9 32,4 87,2 8,8 19,8
56 Fílipinas 17.417 39.302 53,7 59,7 233,9 189,7 29,3 21,9 89,1 7,5 21,2
57 Uzibcquistão 1.156 . . 5,4 33,0 . . 3,2 91,2 . . 0,4
58 Marrocos 9.710 22.512 53,3 76,3 227,0 257,1 33,0 33,3 84,0 7,4 27,4
59 Cazaquistão . . 2.704 . . 14,9 . . 88,1 . . 1,9 91,0 . . 8,0
60 Guarernala 1.166 3.017 14,9 23,4 67,4 121,4 8,4 11,4 80,6 30,0 28,3
61 Papua Nova Guiné 719 2.878 28,9 57,5 69,9 99,4 14,6 30,0 80,3 21,2 31,3
62 Bulgária 392 10468 2,0 104,8 4,2 193,1 0,5 14,0 95,6 0,0 13,3
63 Romêmna 9.762 5.492 . . 18,3 80,9 78,0 12,7 8,4 92,0 8,3 25,2
64 Equador 5.997 14.955 53.8 96,6 207,7 335,3 34,9 22,1 87,6 5,4 16,1
65 República Dominicana 2.002 4.293 31,2 41,8 137,7 144,8 26,1 17,0 87,9 10,2 21,8
66 Lituânia . . 438 . . 8,4 . . 20,3 . . 2,8 82,9 . . 27,2
67 El Salvador 911 2.188 26,1 26,9 74,0 84,0 7,8 13,1 74,6 28,3 57,2
68 Jordânia 1.971 7.051 . . 121,8 86,2 172,9 9,2 12,4 71,3 8,0 14,3
69 Jamaica 1.913 4.318 78,0 110,1 135,7 149,8 19,9 20,6 85,4 14,9 27,4
70 Paraguai 955 1.979 20,7 25,1 136,2 78,3 20,7 10,2 88,6 20,2 36,0
71 Argélia 19.365 29.898 47,1 74,3 132,8 312,1 28,0 56,0 81,9 1,5 11,1
72 Colômbia 6.940 19.416 20,9 29,6 128,8 159,4 17,7 30,3 93,7 19,5 27,7

Nota: Sobre comparabilidade e cobertura dos dados, ver as notas récnicas,



Serviço de Razão entre Dívida
Dívida externa como percentagem dívida comno valor atual e multilateral como

Dívida externa total Das export. de % das export. valor nominal % da divida
IUS$ milhões] Do PNB bens e serviços de bens e serviços da dívida (% externa total

1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994 1994 1980 1994

73 Tisia 3 526 9.254 4 1,6 60,8 98,5 122,1 15,2 18,8 85,9 12,3 37,9
74 Ucrânia .. 5.430 .. 6,6 . 37,7 .. 2,0 92,4 .. 4,í
75 Namíbia
76 Peru 9.386 22.623 47,6 46,2 202,5 379,6 46,4 17,7 88,5 5,5 14,8
77 Bielo-Rússik . 1.272 . . 6,3 ., 45,9 . 4,3 74,4 . . 13,6
78 RepúblicaFJeovaca 670 4.067 5,6 33,2 .. 45,3 .. 9,3 91,9 0,0 12,5
79 Letôn;a .. 364 . 6,3 . 28,8 .. 2,1 89,6 . . 31,5
80 Cosia Ráca 2.744 3.843 59,7 47,8 229,3 116,4 29,6 15,0 88,1 16,4 33,6
81 Polônia 8.894 42.160 16,3 46,2 55,5 195,0 18,1 14,3 79,3 0,0 4,6
82 Tailândia 8.297 60.991 25,9 43,1 104,5 107,9 20,4 16,3 98,4 12,0 5,1
83 Turquiua 19.131 66.332 34,3 51,4 336,2 217,1 28,2 33,4 85,8 11,2 14,0
84 Croácia .. 2.304 ..1 16,4 .. 33,4 . . 4,2 93,8 .. 22,9
85 Panamá 2 975 7.107 81,8 107,2 88,0 .. 14,4 .. 96,6 11,0 8,2
86 Federação Russa 4.477 94.232 ., 25,4 .. 161,1 .. 6,3 92,2 0,0 1,7
87 Venezuela 29.345 3.5 421 6, 14, 207 3,2 20 9,2 0,7 8,5
88 Botsuana 147 691 16,3 17,4 22,7 32,3 2,4 4,3 75,9 57,5 72,6
89 Esiônia .. 186 4, 1 .... .. 90,3 . . 35,2
90 República 1Idamica do fra 4.500 22.712 4,8 36,6 34,5 118,6 7,4 22,5 90,9 13,8 1,3
91 7ircom^nu, 418 .17,2 .. 4,2 90,6 13,2

93 África do ýLd
94 Mauricio 467 1,355 41,6 40,3 82,1 68,1 9,2 7,3 86,5 16,6 19,2
95 República [-checa 3.789 10.694 13,0 29,7 56,8 13,1 94,3 0,0 8,8

9 Malásia (1

98 T:inidad e T,obago 829 2.218 K4, 50,3 26,4 104,1 7,3 31,6 93,9 8,6 18,4
99 Fhungria 9.764 28.016 44,8 70,1 260,9 . 53,0 94,2 0,0 12,4

100 G abão 1.514 3.967 39,3 122,5 63,0 165,1 18,0 10,5 89,8 2,7 11t,4
101 México 57.378 128.302 30,5 35,2 266,4 238,4 50,9 35,4 91,4 5,6 13,3
102 Uruiguai 1.660 5.099 17,0 33,2 108,6 16 1,4 19,6 16,1 93,3 11,0 23,9
103 Omri 599 3.084 11,2 30,7 15,8 6,6 .. 90,6 5,8 5,2
104 f slovênia 2.290 16,4 26,8 .. 5,4 93,1 .. 21,6
105 Arábia Sa .dita
106 Grécia .
107 Argentino 27.157 77.388 35,6 27,8 274,6 405,4 42,3 35,1I 88,5 4,o 9,9
10 Coréia, Ripúbhcà 3, 81 2, , , 5,7
Rken,da baixa e media 647.308 t 1.921.450 t 26,5 p 37,6 p 88,3 p 162,8 p 13,2 p 16,6 p 7,6 p 14,6 p
África Subsaariarta 84.049 t 212.416 t 30,6 p 78,7 p 90,9 p 265,7 p 9,7 p 14,0 p 9,0 p 23,9 p
Leste da Ásia e Pacifico 94.307 t 421.329 t 21,5 p 30,9 p 93,6 p 93,3 p 13,4 p 12,0 p 8,3 p 12,5 p
Sul da Ásia 38.112 t 161.128 t 17,4 p 42,0 p 161,1 p 271,6 p 11,6 p 25,6 p 24,5 p 35,4 p
Europa e Ásia C,entral 87.919 t 356.090 t 25,7 p 32,8 p 54,6 p 153,7 p 8,6 p 14,6 p 5,4 p 8,6 p
Oriente Médio e Norte da África 84.257 t 207.669 t 18,6 p 41,7 p 36,8 p 148,5 p 5,0 p 15,4 p 6,7 p 10,1 p
América Latina e Caribe 2865t 6.18t 3, 372 0,0 p 255 p 12,2 p

Economuias de renda alta
109 Portugal
110 Nova Ze india
111 Espanha
112 Wdanda
113 †[Israel
11l4 Austráfia
115 Remno Unido
116 Finlândi
117 Itália

119 Caniadá
120 † Hong-Kong
121 Países Baixos

122 † Cingapura
123 Bélgc
124 França

125 Suécia
126 Áustria

127 Alemanhla
128 Estados Unidos
12 9 Noruega
130 D)inamar-ca

131 japão
132 Suíça
133 † Encirad,s Árabe Uneido,
Mundo

a. Inclui a Eriti, ia.
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Tabela la. Indicadores básicos de outras economias

PN8 per capitaa Estimativas do PNB Esperança Analfa-
População Crescimento per capita pela PPAb de vida betismo
(milhares) Área médio ao nascer de adultos

meados (milhares Dólares anual (% = 100 $ int. corr. (anos) %)
de 1994 de km2

) 1994 1985-94 1987 1994 1994 1994 1995

1 Afeganistão 22.789 652.09 c 44 69
2 Andorra 65 045 d 79
3 Angola 10.442 1.246,70 e -6,8 47
4 Antgua e Barbuda 67 0,44 6.770 2,5 75
5 Antilhas Holandesas 198 0,80 d ... . .. 77
6 Aroba 77 0,19 dl .. .. 75
7 Bahamas 272 13,88 11.800 -0,8 73,1 59,8 15.470' 73 2
8 Barbados 260 0,43 6.560 -0,0 48,0 43,3 11.210 .. 3
9 Barem 557 0,68 7.460 -0,7 57,7 51,1 13.220" 72 15

10 Belize 211 22,96 2.530 5,0 18,0 21,6 5.6001 69
11 Bermudas 63 0,05 d -1,2
12 B6snia-Herzeg6vina 4.383 51,13 c
13 Brunei 280 5,77 14.240 75 12
14 Burão 675 47,00 400 4,4 4,8 4,9 1.270' 58
15 Cabo Verde 372 4,03 930 2,0 7,1 7,4 1.920' 65 28
16 Camboja 9.951 181,04 d . . . . . . 52
17 Catar 610 11,00 12.820 -2,4 90,4 73,8 19.100' 72 21
18 Chpre 726 9,25 10.260 4,6 47,2 57,2 14 800c 77
19 Cisjordâia e Gaza 1.951 0,38 e
20 Coréia, Rei. Po . Den. da 25.448 120,54 e 70
21 Goba 10978 110,86 e 76 4
22 Djibut, 603 23,20 c 49 54
23 Domnica 72 0,75 2.800 4,3 73
24 Ericréi 3.482 125,00 e 48
29 Fiji 767 18,27 2.250 2.4 20,4 23,0 5.940 72 8
26 Granada 92 0,34 2.630 . .. ..

27 Groenlândia 55 341,70 d .. .. .. .. 66
28 Guadelupe 421 1,71 g .. .. .. .. 75
29 Guan 146 0,95 g .. .. .. . 73
30 Guiana 826 214,97 530 0,4 8,8 10,6 2.750' 66 2
31 Goiana Francesa 141 90,00 g . . .. 73
32 Guin Equarorial 386 28,05 430 2,2 . . 48
33 Ilha de Man 72 0,57 g
34 Ilhas Cayman 33 0,26 d .... 77
35 llhas Comores 485 2,23 910 -1,4 6,8 5,5 1 430' 55 43
36 Ilhas do Canal 149 0,19 d .78

37 llhas Farme 45 1,40 d 77
38 Ilhas Marianas do Nore 47 0,48 e
39 Ilhas Marshall 54 0,20 e 63
40 Ilhas Saloma 365 28,90 810 2,2 8,2 8,1 2.100 62
41 Ilhas Virgens Americanas 100 0,34 d . . .. .. . 75
42 Iraqce 20.356 438,32 e .. .. .. .. 67 42
43 Islândia 266 103,00 24.630 0,3 86,4 74,2 19. 2 10  79
44 Iugoslávia 10.520 102,17 e .. . .. . 72
45 Kirihati 78 0,73 740 .. .. . .. 61
46 Líbano 3930 10,40 e .. .. . .. 69 8
47 Libéria 2.719 97,75 e . . . . 53
48 Líbia 5.218 1.759,54 o . . . . . . 64
49 1 ieehrensrein 31 0,16 d . . . . . . 72
50 1 uxemburg 404 3,00 39.600 1,2 143,1 138,6 35 860h 76
51 Macau 444 0,02 d
52 Maldivas 246 0,30 950 7,7 62 7
53 Mara 368 0,32 g 5,1 77
54 Marnica 383 1,10 g .. 76
55 Mayorr 903 .. . . 60
56 Miemonésia 104 0,70 e ... . .65

57 Mônaco 33 . d 78
58 Nova Caledônia 187 18,58 g 72
59 Polinésia Francesa 219 4,00 g 69
60 Porro Rico 3.651 8,90 75
61 Rennião 640 2,51 g 74
62 Samoa Americana 55 0,20 g
63 Samoa Ocidernial 164 2,84 1.000 -0,3 9,5 8,0 2.060' 69
64 Santa Lúcia 160 0,62 3.130 4,0 .. .. .. 71
65 São Cristóvão e Névis 41 0,36 4.760 4,7 30,4 36,0 9.310 69
66 São Tomé e Príncipe 125 0,96 250 -2,1 . . .. . . 68
67 São Vicenre e Granadinas 110 0,39 2.140 4,5 . . . . . . 72
68 Seychelles 72 0,45 6.680 4,8 .. .. .. 72 21
69 Síria 13.844 185,18 e -2,1 .. .. .. 68
70 Sonália 8.775 637,66 e -2,3 .. .. .. 49
71 Sudão 27.364 2.505,81 c -0.2 8.8 .. .. 54 54
72 Suriname 407 163,27 860 1.8 13,8 9,5 2.470í 69 7
73 S.azilândia 906 17,36 1.100 -1,2 14,0 11,6 3.010 58 23
74 Tonga 101 0,75 1.590 0,3 .. .. 69
75 Vanuatu 165 12,19 1.150 -0,3 9,3 9,2 2.370' 60
76 Zaire 42.540 2.344,86 e -1,0 . . . . . . . - 33

a. Mérodo do At/as; ver as noras récnicas b. Paridade do poder aqlsitivo,; ve as notas técmcas. c. Situado pelas erismarivas na faixa de baixa renda (US$ 725 ou menos,.
d. Siruado pelas estmoarivas na faixa de renda média baixa (US$ 726 a 2.895). e. Com base em esrimarivas de regressão f. Sirado pelas esrinarivas na faixa de renda média alia
(US$ 2 896 a 8.956). g. Siuado pelas esrimarivas na faixa de renda alta (US$ 8.956 ou mais). h Dados extrapolados de esrimativas do CPI de 1993. i. Segundo a UNESCO, o
analfaberismno é inferior a 5%. j. Dados extrapolados de estimativas do CPI de 1985.



Notas Técncas
Estas notas técnicas examinam as fontes e métodos sistemas estatísticos de muitas economias em desenvolvi-

utilizados para compilar os 120 indicadores incluí- mento ainda são deficientes; os métodos, a cobertura, as

dos nos Indicadores Selecionados do Desenvolvi- práticas e as definições estatísticas variam muito entre os

mento Mundial 1996. As notas sobre indicadores especí- países; e as comparações entre períodos e países envolvem
ficos estão dispostas na ordem dos títulos das colunas e, complexos problemas técnicos e conceptuais que não

em cada tabeia, pela ordem em que aparece o indicador. podem ser resolvidos de maneira inequívoca. Por isso,
As 133 economas incluídas nas tabelas principais estão embora tenham sido extraídos das fontes consideradas

relacionadas -m ordem ascendente do PNB per capita. A mais autorizadas, os dados devem ser interpretados apenas
Tabela la mostra os indicadores básicos de 76 economias como indicações de tendências, caracterizando as princi-
com dados esparses ou população inferior a 1 milhão de pais diferenças entre as economias, em vez de oferecer

habitantes. medidas quantitativas precisas dessas diferenças. Além

disso, os institutos nacionais de estatística tendem a revi-

Fontes sar seus dados históricos, principalmente dos anos mais

Os indicadores publicados neste relatório baseiam-se em recentes. Assim, dados de "safras" diferentes podem ser
dados compilados pelo Banco Mundial de várias fontes. incluídos em diferentes edições das publicações do Banco
Os dados sebre a dívida externa são fornecidos direta- Mundial. Recomendamos aos leitores não fazer compara-
mente ao Banco Mundial pelos países em desenvolvi- ções entre dados de diferentes edições. O World*Data
mento atravi;s do Sistema de Notificação da Dívida. Os 1995 CD-ROM apresenta séries cronológicas coerentes.
demais dados provêm principalmente das Nações Unidas Além disso, falta resolver problemas referentes aos dados
(ONU) e :eus organismos especializados, do Fundo das 15 economias da antiga União Soviética: a cobertura é
Monetário Internacional (FMI) e de relatórios enviados esparsa e os dados estão sujeitos a um grau de incerteza

pelos países ao Banco Mundial. Para que os dados sejam maior que o normal.
mais atualizados e coerentes, recorreu-se também a esti-

mativas da equipe técnica do Banco. As estimativas das Coeicientes e taxas de crescimento

contas nacionais da maioria dos países foram obtidas por Para facilitar a consulta, geralmente só se indicam os coe-
missões econômicas do Banco Mundial. Em certos casos, ficientes e taxas de crescimento. Os valores absolutos

a equipe do Banco ajustou as estimativas para torná-las podem ser obtidos em outras publicações do Banco Mun-

compatíveis com as definições e conceitos internacionais e dial, especialmente a edição de 1995 de World Tables e o
dar-lhes coerência e atualidade. A maioria dos dados de World*Data 1995 CD-ROM. A maioria das taxas de cres-
fontes nacionais foi obtida em arquivos administrativos, cimento aplica-se a dois períodos, 1980-90 e 1990-94, e
pesquisas especiais e censos periódicos. As citações de fon- foi calculada (salvo indicação em contrário) pelo método
tes específiczas encontram-se nas notas sobre as tabelas, de regressão dos mínimos quadrados. (Ver adiante as
apresentadas mais adiante. notas sobre os métodos estatísticos.) Como esse método

leva em consideração todas as observações feitas num pe-
Compatibilidade e confßabilidade dos dados ríodo, as taxas de crescimento resultantes refletem tendên-
Embora tenham sido envidados consideráveis esforços cias gerais que não são excessivamente influenciadas por
para padronizar os dados, não se pode garantir a sua plena valores excepcionais. Para evitar a influência dos efeitos da
comparabilidade, razão pela qual os indicadores devem ser inflação, utilizaram-se indicadores econômicos a preços
interpretados com cautela. Muitos fatores afetam a dispo- constantes no cálculo das taxas de crescimento. Os núme-
nibilidade, comparabilidade e confiabilidade dos dados: os ros em grifo referem-se a anos ou períodos distintos dos
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especificados - até dois anos antes no caso dos indicado- mente sobre o comportamento de um país a partir dos
res econômicos e até três anos antes ou depois no caso dos indicadores de grupo. Além disso, o processo de pondera-
indicadores sociais, pois estes costumam ser coligidos com ção pode resultar em discrepâncias entre os totai. dos sub-
menor regularidade e mudam menos drasticamente a grupos e os totais gerais.
curto prazo. Tabela 1. Indicadores básicos

Séries a preços constantes A Tabela la apresenta os indicadores básicos das econo-
Para facilitar comparações internacionais e levar em conta mias com dados esparsos ou menos de 1 milhão de habi-
os efeitos das variações dos preços relativos intersetoriais tantes.
nos agregados das contas nacionais, os dados sobre preços As estimativas da população total referem-se a meados
constantes da maioria das economias foram inicialmente de 1994. Para mais informações sobre a definição e as fon-
reordenados em três anos-base seqüenciais e depois conca- tes das estimativas de população, ver as notas da Tabela 4.
tenados e expressos nos preços de um ano-base comum, Os dados sobre área provêm da Organização das
1987. Os anos-base são 1970 para o período 1960-1975, Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).
1980 para 1976-1982 e 1987 para o período a partir de Área é a superfície total, medida em quilômetros quadra-
1983. dos, que compreende terras e águas interiores.

Durante o procedimento de concatenação, os compo- PNB per capita: o produto nacional bruto (PNB) em
nentes do produto interno bruto (PIB) por origem indus- dólares dos Estados Unidos foi calculado com base no
trial foram transformados um por um e somados para cal- método World Bank Atlas, descrito na seção sobre méto-
cular o PIB reformulado. Nesse processo, pode haver dos estatísticos ao final destas notas.
discrepâncias de escala entre o PIB a preços constantes por O PNB mede o valor agregado interno e externo credi-
ramos de atividade e o PIB por categorias de despesa. Tais tado aos residentes. Abrange o PIB (ver a Tabela 2) e a
discrepâncias são incorporadas na rubrica Consumo pri- renda líquida de fatores proveniente do exterior, que é a
vado, na suposição de que o PIB por ramo industrial é receita percebida de fontes externas pelos residentes, relativa
uma estimativa mais confiável do que o PIB por categoria a serviços fatoriais (trabalho e capital), menos os pagamen-
de despesa. Independentemente disso, o valor agregado tos similares feitos a não-residentes que tenham contribuído
pelo setor de serviços também inclui uma discrepância para a economia interna. Para calcular o PNB per capita,
estatística, segundo a fonte original. utiliza-se a população residente no ano correspondente.

O PNB per capita é uma medida útil da produividade
Indicadores sintéticos econômica média, mas não mede por si só o bem-estar ou
Os indicadores sintéticos para diferentes regiões e grupos o êxito no processo de desenvolvimento. Não faz dtstinção
de renda, apresentados nas faixas em cor das tabelas, são entre os objetivos e os usos finais de determinado produto,
calculados por adição simples quando expressos em níveis. nem indica se este apenas compensa certo obstáculo natural
As taxas e coeficientes de crescimento geralmente são com- ou não, ou se contribui para o bem-estar geral. De modo
binadas pelo método de ponderação de valores por anos- mais geral, o PNB não leva na devida consideração os cus-
base. Os indicadores sintéticos referentes aos indicadores tos e benefícios ambientais, particularmente o uso dos
sociais são ponderados pela população, exceto quando se recursos naturais. O Banco Mundial associou-se a outras
referem à mortalidade infantil, em que a ponderação é instituições para verificar em que aspectos as contas nacio-
feita pelo número de nascimentos. Encontram-se mais nais poderiam esclarecer essas questões. Na revisão do Sis-
informações nas notas sobre indicadores específicos. tema de Contas Nacionais (SNA) feita em 1993, a ONU

No caso dos indicadores sintéticos que abrangem incluiu contas "satélites", as quais abordam certas dificulda-
vários anos, os cálculos basearam-se na mesma composi- des de ordem prática e conceptual (por exemplo, a atribui-
ção de países ao longo do tempo. A metodologia só per- ção de um valor econômico significativo a recursos que os
mite a compilação de indicadores por grupos se os dados mercados ainda não consideram "escassos" ou a atriuiçao
disponíveis para determinado ano forem representativos de custos essencialmente mundiais dentro de um contexto
de pelo menos dois terços de todo o grupo, conforme a nacional). Isso proporcionará aos contadores nacionaiis um
definição baseada nos dados de referência de 1987. Uma contexto no qual poderão levar em conta fatores ambientais
vez preenchido esse critério, supõe-se que os países não ao estimar indicadores de renda alternativos.
declarantes se comportaram como os que forneceram esti- O Banco reconhece que é impossível uma comparabi-
mativas. O leitor deve ter em mente que o objetivo dos lidade perfeita entre as estimativas do PNB per capita de
indicadores é proporcionar agregados representativos para diferentes países. Além do clássico problema dos números
cada tema, apesar dos inúmeros problemas desses dados, e índices, a rigor incontornável, dois obstáculos impedem
que nada de significativo pode ser inferido retroativa- uma comparação adequada. Um diz respeito às próprias
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estimativas do PNB e da população. Existem diferenças O PCI colige preços internos médios de produtos

nos sistemas nacionais de contabilidade e registro demo- representativos incluídos nas contas nacionais de cada país
gráfico, assim como na cobertura e confiabilidade das mediante pesquisas especiais sobre preços e calcula a PPA
informações estatísticas básicas dos países. O outro obstá- em relação aos preços internacionais médios implicita-
culo é a utilização de taxas de câmbio oficiais na conver- mente derivados dos preços de todos os países. Na Tabela

são dos dados referentes ao PNB, expressos em diferentes 1, as estimativas do PCI mais recentes são expressas em

moedas nacionais, a uma denominação comum - con- PNB em vez de PIB para se tornarem compatíveis com as

vencionalmente, o dólar dos Estados Unidos - para per- estimativas baseadas no World Bank Atlas.

mitir comparações entre países. Vários relatórios publicam informações sobre o PCI. O

Reconhecendo que essas deficiências afetam a compa- estudo mais recente refere-se a 1993, já tendo sido parcial-
rabilidade das estimativas do PNB per capita, o Banco mente publicado pela Organização de Cooperação e Des-

Mundial introduziu vários aperfeiçoamentos nos métodos envolvimento Econômico (OCDE). Para chegar às esti-
de cálculo. Mediante uma análise regular das contas nacio- mativas aqui apresentadas, foram utilizados vários
nais dos países membros, o Banco avalia sistematicamente conjuntos de dados, a saber: a) resultados do PCI de 1993
as estimativas do PNB, concentrando-se na cobertura e referentes aos países da OCDE, da Europa Oriental e da
nos conceitos mpregados e fazendo, se necessário, ajustes antiga União Soviética, extrapolados retroativamente para
para melhorar a comparabilidade. Como parte dessa aná- 1987; b) resultados de 1985 referentes a países não perten-
lise, os técnicos do Banco elaboram estimativas do PNB (e centes à OCDE, extrapolados retroativamente para 1987;
às vezes da população). c) últimos resultados disponíveis de 1980 ou 1975, extra-

O Banco 4undial também avalia sistematicamente a polados para 1987, no caso dos países que participaram
adequação das taxas de câmbio oficiais como fatores de somente nas primeiras etapas; d) estimativas do Banco
conversão. Utiliza-se um fator de conversão alternativo Mundial para a China; e e) estimativas do PCI obtidas
nos casos enr que se julga que a taxa de câmbio oficial mediante regressão para os demais países. Essas estimati-
diverge por margem excepcionalmente grande da taxa efe- vas são expressas como um índice (US = 100 na coluna 5).
tivamente aplicada a transações com o exterior. Isso se As notas ao pé das tabelas indicam as economias cujas esti-
aplica somerce a um número reduzido de países. Com mativas de 1987 baseiam-se em regressões.
base no fator de conversão oficial ou alternativo, o PNB Essa combinação de cifras de 1987 extrapoladas e base-
per capita foi calculado pelo método do WorldBankAtlas. adas em regressões foi extrapolada para 1994, utilizando as
Devido a problemas não resolvidos associados com a dis- taxas de crescimento do PNB real per capita, estimadas
ponibilidade de dados comparáveis e com a determinação pelo Banco Mundial e redimensionadas pelas taxas de
dos fatores de conversão, não se indicam informações inflação medidas por deflatores do DES. Essas estimativas
sobre o PNB per capita de algumas economias. são expressas por um índice (US = 100) nas colunas 5 e 6.

Cerca de 60 economias de renda baixa e média sofre- As notas ao pé das tabelas indicam as economias cujas esti-
ram queda co PNB real per capita no final dos anos 80 e mativas de 1987 foram extrapoladas de outros anos ou
início dos 90. Além disso, as grandes flutuações nos valo- baseiam-se em regressões. Os ajustes não levam em conta
res das moedas e nas relações de troca e a defasagem entre as variações nas relações de troca.
as flutuações da taxa de câmbio e os reajustes dos preços As estimativas do PNB apresentadas na coluna 8 são
internos afetaram os níveis relativos de renda. Por isso, as expressas em dólares internacionais, mediante a aplicação
alterações nos níveis e classificação das estimativas do do fator de conversão PPA ao PNB em moeda local, divi-
PNB per capita, calculadas pelo método do Atlas, por vezes dindo-se o resultado pela população na metade do ano. O
sofreram alterações que não estão necessariamente relacio- dólar internacional utilizado como moeda comum é a uni-
nadas com o crescimento interno das economias em ter- dade de conta que equaliza os níveis dos preços em todos
mos relativos. os países participantes. Tem o mesmo poder aquisitivo em

Estimati' 'as do PNB per capita baseadas na paridade do relação ao PNB total que o dólar americano em determi-
poder aquisitivo (PPA): O Programa de Comparação nado ano, mas o poder aquisitivo em relação aos agrega-
Internacional (PCI) da ONU formulou métodos para dos é determinado pelos preços internacionais médios

medir o PIB numa escala internacionalmente comparável, naquele nível e não pelos preços relativos nos Estados

utilizando como fatores de conversão a paridade do poder Unidos.
aquisitivo em vez das taxas de câmbio. O fator de conver- Para mais detalhes sobre os procedimentos do PCI, o
são PPA é definido como o número de unidades da moeda leitor deve consultar o relatório da IV Etapa do PCI,
de um país necessário para comprar o mesmo volume de World Comparison of Purchasing Power and Real Product

bens e serviços no mercado interno que um dólar compra- for 1980 (Nova York: Nações Unidas, 1986). O leitor
ria nos Estados Unidos. interessado em dados detalhados dos levantamentos do
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PCI referentes a 1975, 1980, 1985 e 1990 deve consultar preferenciais. A comparabilidade internacional dos dados
Purchasing Power of Currencies: Comparing National Inco- é limitada, em parte porque a cobertura e as definições
mes Using ICP Data (Banco Mundial, 1993). variam. Como as taxas de juros (e as taxas de crescimento

A esperança de vida ao nascer indica o número de anos da moeda em sentido amplo) são expressas tm termos
que um recém-nascido viveria se os padrões de mortali- nominais, grande parte das variações entre países vem de
dade vigentes à época do seu nascimento permanecessem diferenças na inflação.
inalterados durante toda a sua existência. Os dados pro- A taxa média anual de inflação é medida pela taxa de
vêm de várias fontes, inclusive institutos nacionais de esta- crescimento do deflator implícito do PIB. Calcula-se o
tísticas, pesquisas demográficas e sanitárias, censos, Divi- deflator do PIB dividindo-se o PIB anual em valores
são Demográfica da ONU e Banco Mundial. correntes pelo valor correspondente do PIB em valores

Analfabetismo de adultos: ver a Tabela 7. constantes, ambos em moeda nacional. Em seguida, usa-
Os indicadores sintéticos de PNB per capita, esperança se o método dos mínimos quadrados para calcular a taxa

de vida e analfabetismo da Tabela 1 foram ponderados de crescimento do deflator do PIB para o período.
pela população. Embora tenha, como qualquer outra, as suas limitações,

essa medida da inflação é o indicador de base mais ampla,
mostrando variações anuais de preços de todos os bens e

As principais fontes dos dados desta tabela são Govern- serviços produzidos numa economia.
ment Finance Statistics e International Financial Statistics O saldo em conta corrente é a soma das exportações
do FMI. Os dados sobre PNB, PIB e dívida externa pro- líquidas de bens e serviços e transferências privadas líqui-
vêm dos arquivos de dados do Banco Mundial. das. Excluem-se as transferências oficiais líquidas. Veja

O déficit/superávit corrente do governo central é definido também a Tabela 16.
como a receita corrente menos a despesa corrente do As reservas internacionais brutas compreendem haveres
governo central (excetuadas as doações e a assistência ao em ouro monetário, direitos especiais de saque (DES), a
desenvolvimento). Trata-se de uma medida útil da capaci- posição de reserva dos países no FMI e haveres em moeda
dade fiscal do governo. A Tabela 14 mostra o déficit/supe- estrangeira sob controle das autoridades monetárias. As
rávit global, incluindo doações e contas de capital. reservas internacionais em dólares dos Estados Unidos

Os dados relativos à moeda em sentido amplo provêm de aparecem na Tabela 16. Os haveres em reservas como
International Financial Statistics do FMI. A moeda em cobertura de meses de importações foram calculados como a
sentido amplo abrange a maioria das obrigações das insti- relação entre as reservas internacionais brutas e o valor em
tuições monetárias de um país com seus residentes, exceto dólares correntes das importações de bens e serviços mul-
o governo central. Para a maioria dos países, a moeda em tiplicada por 12.
sentido amplo é a soma de moeda (IFS linha 34) e quase- O valor atual líquido da dívida externa total é o valor
moeda (IFS linha 35). Entende-se por moeda o total de atualizado de todos os pagamentos de juros e amortização
meios de pagamento da economia: moeda não depositada dos empréstimos, a preços correntes. Para estimar o coefi-
em bancos e depósitos à vista, exceto os do governo cen- ciente em relação ao PNB, as cifras da dívida nas moedas
tral. Por quase-moeda, entendem-se os depósitos a prazo e de pagamento são convertidas em dólares dos Estados
de poupança e as contas bancárias similares, que o emi- Unidos à taxa de câmbio oficial do fim do ano e o PNB é
tente pode converter em moeda com um mínimo de convertido das moedas nacionais em dólares dos Estados
demora ou penalidade, e depósitos em moeda estrangeira. Unidos, aplicando-se o procedimento de conversão des-

Quando instituições financeiras não-monetárias são emi- crito na nota técnica da Tabela 12.
tentes importantes de obrigações em quase-moeda, estas Os indicadores sintéticos foram calculados com base
também muitas vezes são incluídas no indicador de moeda em agregados de grupos para as reservas internacionais
em sentido amplo. Calcula-se a taxa média de crescimento brutas e importações totais de bens e serviços em dólares
anual nominal da moeda em sentido amplo a partir das correntes.
cifras de fim de ano do exercício especificado, pelo Tabela 3. Indicadores econômicos externos
método dos mínimos quadrados. A média das cifras de

determinado ano e a das cifras do ano anterior é usada Os dados desta tabela refletem a abertura de um país aos
para calcular a média de moeda em sentido amplo em circu- mercados internacionais e a sua vulnerabilidade a varia-
lação como percentagem do PIB. ções nos preços das exportações, nas taxas de juros inter-

As taxas de juros nominais dos bancos representam as nacionais e na disponibilidade de fluxos de capital privado
taxas pagas pelos bancos comerciais ou similares a porta- e assistência oficial ao desenvolvimento.
dores de títulos de suas obrigações quase-monetárias e As relações de troca medem a variação relativa dos pre-
cobradas pelos bancos sobre empréstimos a seus clientes ços das exportações comparados com os das importações.
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Calculado como a relação entre o índice de preços médios Os indicadores sintéticos da AOD como percentagem
das exportações e o índice de preços médios das importa- do PNB foram computados a partir dos totais de AOD e
ções de um país, esse indicador mostra as variações do PNB dos grupos em dólares correntes dos Estados Unidos.
nível dos preços das exportações como percentagens dos Tabela 4. População e mão-de-obra
preços das importações em relação a um ano-base. Apre-
sentam-se os números-índices das relações de troca para Os dados sobre população e mão-de-obra proporcionam
1985 e 1994, s< ndo 1987 = 100. Os dados provêm da base um perfil básico das tendências demográficas de um país.
de dados da Conferência das Nações Unidas sobre Comér- As estimativas de população para a metade do ano de
cio e Desenvolvimento (UNCTAD) e de International 1994 foram obtidas de várias fontes, entre as quais a Divi-
Financial Stati,tics do FMI. Ver também a Tabela 15. são Demográfica das Nações Unidas e os departamentos de

O índice de concentração das exportações, que provém do países do Banco Mundial. (Ver também as notas da tabela
Handbook ofInternarional Trade and Development Statistics das Convenções.) O Banco Mundial utiliza a definição da
da UNCTAD. mede o grau em que as exportações de um população de um país que conta todos os habitantes, seja
país estão com entradas ou diversificadas entre os produtos qual for a sua situação legal ou nacionalidade. Observe-se,
primários de três dígitos (SITC Revisão 2). O índice é cal- porém, que os refugiados que não estejam permanente-
culado com base na metodologia de Hirschman ou Herfin- mente radicados no país de asilo são geralmente considera-
dahl: somam-se os quadrados das parcelas das exportações dos como parte da população do seu país de origem.
de cada produ:o; o indice é a raiz quadrada da soma, ajus- A taxa média anual de crescimento da população foi cal-
tada a uma amplitude de 0 a 1 (concentração máxima). culada pelo método exponencial de pontos extremos. Para
Uma interpretação interessante é que o inverso do índice mais informações, veja a seção sobre métodos estatísticos
representa o -úmero equivalente de produtos que o país no final destas notas.
negocia, cada um com uma parcela igual. A Revisão 2 da A estrutura etária da população mostra a proporção da
SITC identific:a 239 produtos na categoria de três dígitos. população total entre as idades de 15 e 64 anos.

Os ßluxos ,gregados de recursos líquidos são a soma dos As estimativas da mão-de-obra total foram calculadas
fluxos líquids sobre a dívida a longo prazo (excluída a aplicando-se as taxas de participação preparadas pela
utilização de créditos do FMI), mais doações oficiais Organização Internacional do Trabalho. Abrangem a cha-
(exceto assisiência técnica), investimento estrangeiro mada "população economicamente ativa", conceito res-
líquido direto e fluxos de valores em carteira. Os fluxos trito que inclui as forças armadas e os desempregados mas
líquidos totais sobre a dívida a longo prazo são os desem- exclui as donas-de-casa e outras pessoas que prestam servi-
bolsos menos a amortização do principal da dívida ços não-remunerados.
pública, da dívida com garantia do governo e da dívida A percentagem de mulheres na mão-de-obra baseia-se em
privada a longo prazo sem garantia. As doações oficiais são dados da OIT. Esse indicador mostra a proporção de mu-
as transferências em dinheiro ou espécie feitas por um lheres empregadas no setor formal. Em muitos países em
órgão oficial. pelas quais o beneficiário não assume dívida. desenvolvimento, os dados sobre a mão-de-obra refletem

Os fluxos líquidos de capitalprivado consistem de fluxos uma significativa subestimação da participação feminina.
de dívida privada e fluxos que não implicam endivida- A estrutura da mão-de-obra mostra a parcela da força de
mento. Os fluxos de dívida privada compreendem trabalho empregada em atividades agrícolas e industriais.
empréstimos de bancos comerciais, títulos e outros crédi- A mão-de-obra agrícola inclui pessoas empregadas na agri-
tos privados; os fluxos privados que não implicam endivi- cultura, silvicultura, caça e pesca. A mão-de-obra indus-
damento são os investimentos estrangeiros diretos líquidos trial inclui os que trabalham na mineração e nas indústrias
e os investimentos de carteira. de transformação, construção e eletricidade, água e gás.

A assistência oß;cial ao desenvolvimento (AOD) consiste Todos os indicadores sintéticos são dados dos países
de doações e empréstimos feitos em condições financeiras ponderados pela população ou subgrupo populacional.
concessionais por todos os organismos oficiais bilaterais e . ...
fontes multilaterais, para promover o desenvolvimento
econômico e o bem-estar. Os desembolsos líquidos equi- Esta tabela descreve a distribuição da renda ou das despe-
valem aos desembolsos brutos menos os pagamentos de sas de consumo por subgrupos da população em 65 países
amortização de assistência anterior. Para qualificar-se de renda baixa e média e 20 países de renda alta. Como os
como AOD, cada transação deve preencher os seguintes subgrupos são classificados pela renda ou despesa per
requisitos: seu principal objetivo deve ser a promoção do capita, ou, no caso dos países de renda alta, pela renda
desenvolvimento econômico e do bem-estar de países em familiar, as parcelas resultantes indicam o grau em que a
desenvolvimento; deve ter caráter concessional e incluir distribuição da renda ou das despesas de consumo em
pelo menos 25% como doação. cada país difere da igualdade no sentido estrito.
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O ano da pesquisa é o ano em que os dados foram coli- das Nações Unidas (Programa de Capacitação em Pesqui-
gidos. Os conjuntos de dados referem-se a diversos anos sas Domiciliares) e do Banco Mundial (Estudo de Medi-
de 1985 a 1994 e foram extraídos de pesquisas domicilia- ção do Padrão de Vida e Projeto de Dimensões Sociais do
res representativas do país. Ajuste para a África Subsaariana). Em especial, cabe men-

O índice de Gini é um indicador sintético do grau em cionar três razões pelas quais é problemática a comparabi-
que a distribuição real da renda ou do consumo difere de lidade. Primeiro, as pesquisas variam na utilização da
uma distribuição uniforme hipotética em que cada pessoa renda ou das despesas de consumo como indicador do
ou família recebe uma parcela idêntica. Esse índice tem padrão de vida. Em 39 dos 65 países de renda baixa e
um valor máximo de 100%, indicando que uma pessoa ou média, os dados referem-se a despesas de consumo. Via de
família recebe tudo, e um valor mínimo de zero, indi- regra, a distribuição da renda é mais desigual que a do
cando igualdade absoluta. Embora seja a mais usada das consumo. Em segundo lugar, as pesquisas variam na utili-
medidas de desigualdade, o índice de Gini não é um indi- zação da família ou do indivíduo como unidade de obser-
cador muito discriminante. Por exemplo, quando as cur- vação. Ademais, as unidades familiares diferem quanto ao
vas de Lorenz (distribuição de renda) cruzam, países com número de membros e ao grau em que a renda é parti-
diferentes distribuições da renda podem ter índices do lhada entre eles. Os indivíduos diferem em termos de
mesmo valor. Para mais informações, veja a seção sobre idade e necessidades de consumo. Quando a família é uti-
métodos estatísticos no final destas notas. lizada como unidade de observação, os quintis referem-se

As colunas seguintes indicam a distribuição percentual à percentagem de famílias, e não à de pessoas. Terceiro, as
da renda ou da despesa por quintis e decis da população. pesquisas diferem também quanto à classificação das uni-
Os dados sobre distribuição da renda de países de renda dades de observação pela renda (ou pelo consumo) fami-
baixa e média foram obtidos de duas fontes principais: ins- liar ou per capita. Tais diferenças são assinaladas, para cada
titutos nacionais de estatística e Banco Mundial. Nos país, nas notas de rodapé da tabela.
casos em que tivemos acesso aos dados originais de pesqui- A comparabilidade internacional dos dados referentes a
sas domiciliares, estes foram utilizados para calcular dire- países de alta renda é particularmente limitada, Dorque a
tamente as proporções de renda (ou despesa) por quintil; unidade de observação é uma família não ajustada pelo seu
caso contrário, as proporções foram estimadas com base tamanho e as famílias são classificadas de acordo com a
nos melhores agrupamentos de dados disponíveis. Os renda familiar total e não com a renda individual de seus
indicadores de distribuição dos países de renda baixa e membros. Esses dados são apresentados enquanto se
média foram ajustados pelo tamanho das famílias, propor- aguarda a publicação de dados mais aprimorados do Estudo
cionando uma medida mais coerente da renda ou do con- de Renda de Luxemburgo, em que os membros da família
sumo per capita. Não ajustamos os dados pelas diferenças são classificados pela renda média disponível por pessoa
espaciais de custo de vida dentro de cada país, porque não adulta equivalente. Devido a isso, as estimativas contidas na
dispúnhamos dos dados necessários. Para mais detalhes tabela devem ser interpretadas com bastante cautela.
sobre os dados e sobre a metodologia de cálculo referentes Tabela 6. Saúde
aos países de renda baixa e média, ver Martin Ravallion e
Shaohua Chen (1996). Esta tabela apresenta uma seleção de indicadores da infra-

Os dados relativos à Austrália, Canadá, Estados Uni- estrutura sanitária e da situação de saúde da população.
dos, Israel, Itália, Noruega, Suécia e Suíça foram obtidos O acesso aos serviços de saúde é medido pela percenta-
do banco de dados do Estudo de Renda de Luxemburgo gem da população que pode chegar às instalações locais
(1990); os relativos à Alemanha, Espanha, França, Países pelos meios de transporte usuais no máximo em uma
Baixos e Reino Unido, do Serviço Estatístico da União hora. Observe-se que os serviços tendem a concentrar-se
Européia. Os dados referentes à Bélgica, Dinamarca, Fin- nas áreas urbanas. Em alguns casos, as áreas rurais podem
lândia, Japão e Nova Zelândia foram extraídos de Na- ter um nível de acesso muito mais baixo.
tionalAccounts Statistics: Compendium ofincome Distribu- A população com acesso a água potável é a percentagem
tion Statistics, 1985 das Nações Unidas. Os dados sobre os da população com acesso razoável a abastecimento de água
demais países de alta renda provêm de fontes nacionais. (inclusive águas superficiais tratadas ou águas não tratadas

Há sérios problemas de comparabilidade entre países mas não contaminadas, tais como fontes, poços sanitários
em relação aos dados sobre distribuição de renda aqui e mananciais protegidos). Numa área urbana, pode ser
apresentados. As pesquisas domiciliares em que nos basea- uma bica pública localizada a não mais de 200 metros.
mos não são inteiramente comparáveis entre os países, Nas áreas rurais, inclui toda situação em que os membros
embora tais problemas estejam diminuindo à medida que da família não precisam gastar uma parte desproporcional
se vai aperfeiçoando e tornando mais padronizada a meto- do dia buscando água. A definição de água potável mudou
dologia das pesquisas, graças principalmente às iniciativas com o decorrer do tempo.
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O acesso a saneamento refere-se à percentagem da popu- outras pesquisas nacionais por amostragem. Para vários
lação com instalações pelo menos adequadas de disposição países em desenvolvimento, as estimativas da mortalidade
de dejetos, que possam prevenir o contato humano ou materna foram calculadas pela Organização Mundial da
animal com os excrementos. Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para a

A taxa de mortalidade infantilé o número de crianças Infância (UNICEF) utilizando técnicas de modelagem.
que morrem ames de completar um ano, por mil nascidos Todos os indicadores sintéticos desta tabela, exceto os
vivos, em determinado ano. Os dados são uma combina- de mortalidade infantil, são dados ponderados pela popu-
ção de valores observados e interpolados e estimativas pro- lação ou subgrupo populacional. A taxa de mortalidade

jetadas. Alguns países, como as economias da antiga infantil é ponderada pelo número de nascimentos.
União Soviética, empregam uma definição atípica de nas-
cidos vivos, o que reduz a taxa informada de mortalidade
infantil em relação à definição da Organização Mundial Os dados desta tabela referem-se a vários anos, geralmente
da Saúde. não mais de dois anos antes ou depois dos especificados.

A taxa de desnutrição é a percentagem de crianças Os dados provêm da UNESCO.
menores de 5 anos com carência ou excesso de nutrientes Os dados sobre matrícula no ensino primário são esti-
que interfere ra sua saúde e no seu potencial genético de mativas da proporção de alunos matriculados na escola
crescimento. Os métodos de avaliação variam, mas os primária em relação à população de crianças em idade
mais usados sao: menos de 80% do peso normal para a escolar. Embora muitos países considerem que a idade
idade, desvio-padrão inferior a -2 do 500 percentil da escolar vai de 6 a 11 anos, outros empregam diferentes
população de referência com peso normal para a idade; e faixas etárias. Nos países com educação primária universal,
a escala de desnutrição de Gomez. Observe-se que, para a taxa bruta de matrícula pode ultrapassar 100% porque
certos países, os números se referem a crianças de 3 a 4 alguns alunos estão acima ou abaixo da faixa etária escolar
anos ou menes. correspondente.

A utilizaçá de ünticoncepcionais é a proporção de mu- A matrícula no ensino secundário foi calculada da
lheres que pra :icam (ou cujos maridos praticam) qualquer mesma maneira e neste caso também a definição da faixa
forma de con:racepção. A utilização de anticoncepcionais etária difere entre os países. A faixa mais freqüentemente
geralmente é nedida entre as mulheres casadas de 15 a 49 considerada é a dos 12 aos 17 anos. A matrícula tardia de
anos. Alguns países utilizam medidas referentes a outros alunos, a repetência e a concentração nas séries finais
grupos, especialmente 15-44 anos. Os dados foram ex- podem influenciar esses coeficientes.
traídos principalmente de pesquisas demográficas e sanitá- O coeficiente de matrícula terciária foi calculado divi-
rias, pesquisas sobre a utilização de anticoncepcionais e dindo-se o número de alunos matriculados em todas as
dados sobre países do Banco Mundial. universidades e escolas pós-secundárias pela população de

A taxa de fecuididade total representa o número de 20 a 24 anos. São incluídos os alunos de escolas profissio-
filhos que na,ceriam se uma mulher vivesse até o fim dos nais, programas de educação de adultos, cursos superiores
seus anos fecundos e tivesse filhos em cada idade de de dois anos e centros de educação à distância (principal-
acordo com iaxas de fecundidade específicas por idade. Os mente cursos por correspondência). A distribuição dos
dados representam uma combinação de estimativas obser- alunos entre os diversos tipos de instituições varia de um
vadas, interpoladas e projetadas. país para outro. A UNESCO adotou como denominador

A taxa de mortalidade materna refere-se ao número de a população jovem - isto é, de 20-24 anos - porque
óbitos em virtude do parto por 100.000 nascidos vivos. representa uma coorte média de nível terciário. Pode
Como o óbito decorrente do parto é definido de maneira haver, contudo, pessoas acima e abaixo dessa faixa matri-
mais ampla em alguns países, incluindo complicações da culadas em estabelecimentos terciários.
gravidez, puerpério e aborto, e muitas mulheres morrem A percentagem de coortes que chega à 4a série é a propor-
devido à falta de atendimento médico, é difícil medir a ção de crianças que, tendo iniciado a escola primária em
mortalidade materna de maneira coerente e fidedigna 1980 e 1988, continuaram até a 4a série em 1983 e 1991,
entre os paises. É evidente que muitos óbitos maternos respectivamente. Os números em grifo representam anos
não são registrados, particularmente em países com popu- anteriores ou posteriores. Os dados baseiam-se nos regis-
lações rurais em áreas remotas. Isso explicaria algumas tros de matrícula.
estimativas baixas, especialmente de países africanos. Os O analfabetismo de adultos é definido como a parcela da
dados foram extraídos de várias fontes. Nos casos em que população maior de 15 anos que não sabe ler nem escre-
os sistemas administrativos são deficientes, as estimativas ver inteligivelmente uma frase curta e simples do coti-
baseiam-se em pesquisas demográficas e sanitárias nas diano. Essa é apenas uma das três definições mais aceitas e
quais se utilizaram técnicas de estimação indireta ou de sua aplicação está sujeita a ressalvas em muitos países. Os
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dados provêm de estimativas e projeções de analfabetismo baseados na Série de Dados sobre Fabricação de Cimento
elaboradas em 1995 pela UNESCO. mantida pelo Bureau de Minas dos Estados Unidos. As

Os indicadores sintéticos desta tabela são os índices de emissões foram calculadas com base na fabricação e utili-
matrícula dos países ponderados pela participação de cada zação média global de combustíveis. As estimativas não
país na população global. incluem os combustíveis utilizados no transporte interna-

cional, devido à dificuldade de distribuir o volume entre
os países. Embora as estimativas das emissões mundiais

Os dados sobre utilização comercial da energia provêm da provavelmente se encontrem numa faixa de 10% acima ou
Agência Internacional de Energia (AIE) e de fontes das abaixo das emissões reais, as estimativas nacionais podem
Nações Unidas. Referem-se a formas comerciais de ener- ter uma margem de erro maior.
gia primária - petróleo (óleo bruto, gás natural liquefeito Para calcular os indicadores sintéticos relativos ao uso
e petróleo de fontes não-convencionais), gás natural, com- de energia, agregam-se os respectivos volumes para cada
bustíveis sólidos (carvão, linhito, etc.) e eletricidade pri- ano dos períodos considerados, calculando-se em seguida
mária (energia nuclear, geotérmica, hidrelétrica, etc.) -, a taxa de crescimento pelo método dos mínimos quadra-
todas convertidas em equivalentes de petróleo. Para a con- dos. Os indicadores sintéticos relativos ao consumo de
versão de energia nuclear em equivalentes de petróleo, energia per capita são ponderados pela população nos anos
pressupôs-se uma eficiência térmica de 33%. Atribuiu-se considerados.
uma eficiência de 100% à energia hidrelétrica. Os indicadores sintéticos das emissões de CO 2 foram

O uso total de energia refere-se ao uso de energia primá- calculados com base em agregados de grupos. Para as esti-
ria num país antes da sua transformação em outros com- mativas per capita, utilizaram-se dados agregados sobre
bustíveis de uso final (como eletricidade ou derivados do emissões e população.
petróleo) e foi calculado como a soma da produção nacio- Tabela 9. Utilização da terra e urbanização
nal e das importações e variações de estoque, menos
exportações e fornecimento internacional de combustível Os dados sobre uso da terra foram compilados pelo World
naval. O consumo de energia inclui também produtos Resources Institute (WRI), mas a principal fonte é a
para fins não energéticos, sobretudo derivados do petró- Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a
leo. O uso de lenha, esterco e outros combustíveis tradi- Agricultura (FAO), que recolhe esses dados de entidades
cionais, embora substancial em alguns países em desenvol- nacionais mediante questionários anuais e censos agríco-
vimento, não foi levado em conta devido à inexistência de las. Contudo, alguns países empregam definições diferen-
dados confiáveis e abrangentes. tes de uso da terra. A FAO freqüentemente ajusta as defi-

O uso de energia per capita baseia-se nas estimativas da nições das categorias de utilização da terra e às vezes revisa
população total nos anos indicados. os dados anteriores. Como os dados sobre uso da terra

O PIB por quilograma de energia comercial utilizada é refletem alterações nos procedimentos de notificação e na
a estimativa, em dólares dos Estados Unidos, do PIB por própria utilização, as tendências aparentes devem ser
quilograma de equivalente de petróleo. interpretadas com cautela. A maioria dos dados sobre uso

Importações líquidas de energia como percentagem do da terra refere-se a 1993.
consumo: Tanto as importações como o consumo são A expressão terras em cultivo inclui lavouras temporá-
medidos no equivalente de petróleo para fins de cálculo do rias e permanentes, prados temporários, granjas comer-
seu coeficiente. O sinal negativo indica que o país é um ciais e hortas domésticas e terras em pousio temporário. As
exportador líquido. lavouras permanentes são as que não precisam ser replan-

Os dados sobre emissão de dióxido de carbono referem- tadas após cada colheita, excluindo-se, porém, as árvores
se aos fluxos industriais provenientes de combustíveis sóli- cultivadas para extração da madeira.
dos e líquidos, gases combustíveis, queima de gás e fabri- Os pastos permanentes são as terras utilizadas para pas-
cação de cimento. Baseiam-se em várias fontes indicadas tagem por cinco anos ou mais, incluindo pastos naturais e
pelo World Resources Institute, principalmente o Carbon cultivados. Somente alguns países mantêm registro regular
Dioxide Information Analysis Center (CDIAC), Environ- dos pastos permanentes, já que essa categoria é d:fícil de
mental Science Division, Oak Ridge National Laboratory. avaliar por incluir zonas silvestres usadas como pastos.

O CDIAC calcula anualmente as emissões de CO 2  Outras terras incluem as áreas cobertas de árvores natu-
provenientes da queima de combustíveis fósseis e fabrica- rais ou plantadas e áreas desmatadas que serão refloresta-
ção de cimento na maioria dos países. Esses cálculos das no futuro próximo. Também incluem terras não cul-
baseiam-se em dados sobre o consumo líquido aparente de tivadas, pastos não utilizados para pastagem, pântanos,
combustíveis fósseis da Série de Dados Mundiais sobre terras incultas e áreas construídas (terras residenciais e
Energia mantida pela Divisão Estatística das Nações Uni- industriais, áreas de lazer e áreas cobertas por estradas e
das e de dados sobre a fabricação mundial de cimento outras formas de infra-estrutura fabricada).
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Os dados sobre população urbana como percentagem da de 20% da superfície. Aí também se incluem: florestas
população total e as estimativas da população em aglomera- esparsas; vias florestais e aceiros; pequenas áreas temporaria-
dos urbanos provêm de World Urbanization Prospects: The mente desmatadas; bosques novos cujas copas deverão, na
1994 Revision, da ONU. Os aglomerados urbanos são maturidade, cobrir pelo menos 20% da superfície; quebra-
áreas metropolitanas com 1 milhão de habitantes ou mais. ventos e faixas de proteção. Alguns países da tabela incluem
Para computar a taxa de crescimento da população também áreas de vegetação arbustiforme e rasteira,
urbana, aplicou-se a proporção da população urbana cal- Entende-se por desmatamento a conversão permanente
culada pela ONU às estimativas de população total do de áreas florestadas para outros fins, tais como cultivos
Banco Mundial (ver a Tabela 4). A série resultante de esti- itinerantes, agricultura permanente, criação de animais,
mativas da população urbana também foi utilizada para assentamentos ou desenvolvimento infra-estrutural. As
calcular a população em aglomerados urbanos como percen- superfícies desflorestadas não incluem as áreas que foram
tagem da população urbana. Como as estimativas desta provisoriamente desmatadas mas que deverão ser reflores-
tabela baseiam se em diferentes definições de "urbano", as tadas, nem as áreas deterioradas pela cata de lenha, pela
comparações e itre países devem ser feitas com cautela. chuva ácida ou por incêndios florestais. A extensão e o

Os indicadores sintéticos da população urbana como percentual da área total indicados referem-se à média
percentagem da população total foram calculados a partir anual de desmatamento de áreas florestadas naturais.
das percentagens de cada país ponderadas pela parcela da As áreas nacionais protegidas são áreas com pelo menos
população global a ele correspondente. Os outros indica- mil hectares que se inserem em uma de cinco categorias:
dores sintéticos desta tabela foram ponderados da mesma reservas científicas e reservas estritamente naturais; par-
forma, usando a população urbana. ques nacionais de importância nacional ou internacional

Tabela 10. Recursos florestais e hídricos (não afetados materialmente pela atividade humana);
monumentos naturais e paisagens naturais com caracterís-

Esta tabela apresenta informações sobre a situação de dois ticas únicas; reservas naturais administradas e refúgios da
importantes recursos ambientais. Os dados aqui apresenta- fauna silvestre; e regiões terrestres e marinhas protegidas
dos provêm das fontes citadas em World Resources (entre as quais podem incluir-se locais que fazem parte do
1994-95, do World Resources Institute. Talvez mais do patrimônio cultural). A tabela não inclui zonas protegidas
que quaisque outros dados deste relatório, devem ser usa- apenas por leis locais ou estaduais, nem áreas onde é per-
dos com caue,la. Embora os dados caracterizem com pre- mitido o uso da flora e da fauna silvestres para fins de con-
cisão as princ[pais diferenças entre recursos naturais e seus sumo. Pode haver variações na definição desses dados e em
usos em cada país, a verdadeira comparabilidade é limitada sua remessa às organizações que os compilam e divulgam,
por variações na coleta desses dados, nos métodos estatísti- como o Centro Mundial de Monitorização da Conserva-
cos, nas definições e nos recursos governamentais. Foram ção. A superfície total é usada para calcular o percentual
escolhidos pur estarem disponíveis na maioria dos países e da área total protegida. (Ver Tabela 1.)
indicarem algumas condições gerais do meio ambiente. Os dados sobre extração anual de água doce, embora

A área flor'-estada refere-se aos bosques naturais de vege- sujeitos a variações nos métodos de coleta e estimativa,
tação lenhosa onde há predominância de árvores. As esti- indicam a magnitude do uso da água em termos totais e
mativas baseiam-se nas estatísticas nacionais compiladas per capita. Contudo, esses dados podem esconder varia-
pela Organiação das Nações Unidas para Alimentação e ções significativas no total de recursos hídricos renováveis
Agricultura (FAO) e pela Comissão Econômica das de um ano para outro e não distinguem as variações sazo-
Nações Unidas para a Europa (CENUE). Em 1993, nais e geográficas na disponibilidade de água dentro de
publicaram-se novos estudos sobre países tropicais (FAO) um país. Como os recursos de água doce baseiam-se em
e zonas temperadas (CENUE/FAO). médias de longo prazo, a sua estimação exclui explicita-

A FAO e a CENUE adotam definições diferentes em mente ciclos decenais de chuva e de seca. O Departa-
seus estudos. Para a FAO, floresta natural em países tropi- mento Hidrogeológico de Orléans, na França, compila
cais é uma floresta cerrada onde as árvores cobrem grande dados sobre recursos hídricos e extração de água publica-
proporção (ia superfície do solo e não há cobertura contí- dos em documentos, inclusive publicações nacionais, da
nua de gramíneas, ou uma floresta esparsa, definida como ONU e especializadas. O Instituto de Geografia da Aca-
uma mistuia de floresta e prado com pelo menos 10% de demia Nacional de Ciências de Moscou também compila
cobertura ai bórea e solo com cobertura gramínea contínua. dados globais de trabalhos publicados e, quando necessá-
A floresta :ropical abrange todas as formações florestais, rio, faz estimativas dos recursos hídricos e do consumo a
exceto plantações, e inclui bosques que foram parcialmente partir de modelos que utilizam outros dados, como área
degradados pela agricultura, queimadas, extração de irrigada, rebanhos e índice pluviométrico. O World
madeira e chuva ácida. A CENUE/FAO define como flo- Resources Institute utilizou essas e outras fontes para gerar
restas as formações onde as copas das árvores cobrem mais os dados desta tabela. Os dados sobre extração referem-se
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a períodos anuais e variam de país para país entre 1970 e deduções por depreciação de ativos "artificiAs" ou por
1994. Os dados referentes a países pequenos ou situados esgotamento e degradação de recursos naturais. A compa-
em regiões áridas ou semi-áridas são menos fidedignos do rabilidade internacional das estimativas é afetada pelo fato
que os referentes a países grandes e países com pluviosi- de que os países usam diferentes sistemas de avaliação na
dade mais elevada. declaração do valor agregado por setores de produção.

O total de recursos hídricos inclui recursos internos Enquanto o SNA considera as estimativas do PI B segundo
renováveis e, quando indicado, cursos de água que fluem o ramo de atividade em função dos preços ao produtor,
de outros países. As estimativas são de 1992. Os recursos muitos países ainda prestam informações sobre esses deta-
hídricos internos renováveis anuais referem-se à vazão lhes com base no preço de aquisição. Uma solução prática
média anual de rios e aqüíferos gerados pelas chuvas no é mostrar as estimativas do PIB da Tabela 11 a preços de
país. A extração inclui a água retirada de aqüíferos não- aquisição, se os componentes foram assim calculados,
renováveis e de usinas de dessalinização, mas não inclui as indicando esse fato numa nota de rodapé. Na Tabela 13,
perdas por evaporação. A extração pode ser superior a o PIB é medido a preços de aquisição para todos os países.
100% dos estoques renováveis quando é significativa a Para computar as taxas de crescimento da Tabela 11,
extração de aqüíferos não-renováveis ou usinas de dessali- utilizaram-se séries a preços constantes em moedas nacio-
nização, ou quando há considerável reutilização da água. nais concatenadas e parcialmente reduzidas ao ano-base de

Calcula-se a extração total de água per capita dividindo 1987.
o total da extração de um país por sua população no ano A taxa de crescimento das exportações de benw e serviços
para o qual existem estimativas de extração. Para a maioria não-fatoriais baseia-se em dados das contas nacionais a
dos países, calcularam-se os dados de extração setorial per preços constantes.
capita utilizando as percentagens de extração setorial esti- Na Tabela 12, as cifras do PIB são valores em dólares
madas para 1987-1992. O uso doméstico inclui água potá- convertidos das moedas nacionais pelas taxas de câmbio
vel, uso ou abastecimento municipal e uso em serviços oficiais de um só ano. Utiliza-se um fator de conversão
públicos, estabelecimentos comerciais e residências. Outra alternativo nos raros casos em que a taxa de câmbio oficial
extração é a extração direta para uso industrial, incluindo o não reflete a taxa efetivamente aplicada às transações com
resfriamento de usinas termelétricas e a extração para uso o exterior. Note-se que não utilizamos na Tabela 12 a téc-
na agricultura (irrigação e produção pecuária). nica da média de três anos aplicada ao PNB per capita na

Tabelas 11, 12 e 13. Crescimento e estrutura da Tabela 1.
economia Os indicadores sintéticos da Tabela 12 foram calcula-

dos com base em agregados de grupos do PIB setorial em
A Tabela 11 mostra o crescimento do produto interno dólares correntes dos Estados Unidos.
bruto (PIB) e seus componentes. A Tabela 12 mostra a Em agricultura estão incluídas, além da agricultura
estrutura do PIB por origem industrial. A Tabela 13 mos- propriamente dita, a silvicultura, a caça e a pesca. Nos
tra a estrutura do PIB por utilização. países em desenvolvimento com alto nível de agricultura

A maioria das definições usadas provém de UN. System de subsistência, grande parte da produção agrícola não é
ofNationalAccounts (SNA), Série F, n 2, Versão 3. A Ver- transacionada ou não é trocada por dinheiro. Isso torna
são 4 do SNA só foi concluída em 1993 e é provável que mais difícil medir a contribuição da agricultura para o
muitos países continuem seguindo as recomendações da PIB e reduz a confiabilidade e comparabilidade de tais
Versão 3 nos próximos anos. A estimativas foram obtidas números.
de fontes nacionais, chegando por vezes ao Banco Mundial A indústria abrange o valor agregado na mineração, na
por intermédio de outros organismos internacionais, mas a manufatura (também consignada como um subgrupo
maioria foi coligida por funcionários do Banco. separado na Tabela 12), na construção e na eletricidade,

Os técnicos do Banco Mundial verificam a qualidade água e gás. O valor agregado por todos os outros ramos da
dos dados das contas nacionais e, em alguns casos, ajudam atividade econômica, tais como comércio atacadista e
a ajustar as séries nacionais. Devido à capacidade por vezes varejista, transporte, governo e serviços pessoais, inclusive
limitada das repartições estatísticas e a problemas nos taxas de serviços bancários, impostos de imporiação e
dados básicos, não é possível obter uma rigorosa compara- quaisquer discrepâncias estatísticas detectadas por compi-
bilidade internacional, sobretudo em atividades econômi- ladores nacionais, está categorizado como serviços.
cas dificeis de medir, como as transações do mercado para- Na Tabela 13, o consumo do governo geral inclui todas
lelo, o setor informal e a agricultura de subsistência. as despesas correntes para compras de bens e serviços por

O PIB mede a produção total de bens e serviços para todos os níveis do governo. O dispêndio de capital com
uso final gerados por residentes e não residentes, indepen- defesa e segurança nacional é tratado como despesa de
dentemente das respectivas parcelas. É calculado sem consumo.



O consumo privado é o valor de mercado de todos os siderável autonomia e são responsáveis por muitos serviços
bens e serviços, inclusive produtos duráveis (como automó- econômicos e sociais. Ademais, "governo central" pode
veis, máquinas de lavar e microcomputadores), comprados denotar um destes dois conceitos: contabilidade consoli-
ou recebidos a título de remuneração in natura por famílias dada ou contabilidade orçamentária. Para a maioria dos
e instituições sem fins lucrativos. Não inclui compras de países, os dados sobre finanças do governo central foram
residências, mas inclui o aluguel imputado no caso de consolidados numa conta global, mas para outros dispõe-
moradias ocupadas por seus proprietários. Na prática, pode se apenas das contas orçamentárias do governo central.
incluir qualquer discrepância estatística no uso dos recursos. Como as contas orçamentárias nem sempre incluem todas

O investimento interno bruto consiste nos desembolsos as unidades do governo central, o panorama geral das ati-
para increment, do capital fixo da economia, somados às vidades do governo central geralmente é incompleto. Os
variações líquidas no nível dos estoques. países que forneceram dados orçamentários estão indica-

A poupança ;nteria bruta é calculada deduzindo-se do dos nas notas de rodapé.
PIB o consumo total Conseqüentemente, os dados apresentados, especial-

As exportaçêes de bens e serviços não-fatoriais represen- mente os que se referem a serviços sociais, não são compa-
tam o valor de todos os bens e serviços não-fatoriais forne- ráveis entre os países. Em várias economias, existem mui-
cidos ao resto do mundo; incluem mercadorias, fretes, tos serviços particulares de saúde e educação; em outras, os
seguros, viagens e outros serviços não-fatoriais, Exclui-se o serviços públicos representam o principal componente da
valor de serviços fatoriais tais como renda de investimen- despesa total, mas podem ser financiados por níveis infe-
tos, juros e renda do trabalho. As transferência correntes riores de governo. Portanto, deve-se ter muito cuidado ao
também são eN,:uídas. usar esses dados para comparar uma economia com outra.

O saldo de ecursos é a diferença entre as exportações e A receita total é a soma da receita tributária com a
as importações de bens e serviços não-fatoriais. receita não-tributária. A receita tributária compreende

Na derivaçlo de :ada um dos indicadores sintéticos da as contribuições compulsórias, sem contrapartida e não
Tabela 11, for im calculados valores em dólares constantes reembolsáveis para fins públicos. Inclui juros cobrados
de 1987 parcialmente reduzidos para cada economia e sobre impostos atrasados e multas cobradas por inadim-
para cada ano dos períodos cobertos; os valores dos países plência ou atraso no pagamento de impostos, deduzidas as
foram agregadzos para cada ano; utilizou-se o método dos devoluções e outros ajustes corretivos.
mínimos quadrados para calcular as taxas de crescimento. A receita não-tributária compreende toda receita não
Nas Tabelas 12 e 13, a percentagem setorial média foi cal- proveniente de pagamentos compulsórios e não reembol-
culada com bsse em agregados do PIB setorial em dólares sáveis para fins públicos, tais como multas, taxas adminis-
correntes. trativas ou receitas públicas de origem patrimonial. Não se

incluem somas provenientes de doações e empréstimos,
fundos decorrentes da amortização de empréstimos conce-

Os dados sobre despesa do governo central provêm do didos anteriormente pelo governo, obrigações e lucros da
Government Finance Statistics Yearbook (1995), do FMI, e alienação de bens de capital.
de arquivos de dados do FMI. As contas de cada país são A despesa do governo central abrange as despesas feitas
publicadas usando-se o sistema de definições e classifica- por todos os órgãos, departamentos, estabelecimentos e
ções comuns contido em A Manual on Government outras entidades do governo que funcionam como órgãos
Finance Statistics (1986) do FMI. Para explicações com- ou instrumentos da autoridade central de um país. Inclui
pletas e idôneas de conceitos, definições e fontes de dados, tanto os gastos correntes como os de capital (gastos de de-
consultar essas fontes. Os comentários que se seguem têm senvolvimento).
por objetivo principal situar esses dados no contexto mais Os gastos de defesa abrangem todos aqueles feitos pelo
amplo dos indicadores desta edição. ministério da defesa ou outros ministérios, para a manu-

Devido à diferença de cobertura dos dados disponíveis, tenção das forças armadas, inclusive compra de material e
é possível que os componentes da receita corrente e da equipamento militar, construção, seleção e treinamento
despesa do governo central indicados não sejam rigorosa- de pessoal. Pertencem também a essa categoria itens estrei-
mente comparáveis entre todas as economias. tamente relacionados, como os programas de ajuda mili-

Além disso, a insuficiente cobertura estatística dos tar. A defesa não inclui despesas de manutenção da ordem
governos estaduais, provinciais e locais impõe o uso de e da segurança públicas, que são classificadas em separado.
dados referentes ao governo central, o que pode reduzir ou A defesa é tratada como despesa corrente.
distorcer acentuadamente a descrição estatística da distri- Os serviços sociais abrangem as despesas com saúde,
buição de recursos para vários fins, especialmente nos educação, habitação, bem-estar, previdência social e servi-
países onde os níveis inferiores de governo gozam de con- ços comunitários. Também abrangem a indenização por
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perda de renda a doentes e inválidos temporários, os bene- de ponderação diferentes dos utilizados pela L NCTAD e
fícios pagos a idosos, inválidos permanentes e desempre- pelo FMI.
gados, as bonificações de família, maternidade e filhos e o Os indicadores sintéticos das taxas de crescimento são
custo de serviços de assistência social, como atendimento calculados agregando-se as séries de preços .m dólares
dos idosos, inválidos e crianças. Também são incluídas constantes de 1987 para cada ano e aplicando-se em
indistintamente nessa categoria muitas despesas relativas à seguida o método da taxa de crescimento por mínimos
defesa do meio ambiente, como combate à poluição, abas- quadrados para os períodos indicados.
tecimento de água, medidas sanitárias e coleta de lixo.

O superávit/déficit global é definido como as receitas
correntes e de capital e de doações oficiais, menos despe- Os dados para esta tabela baseiam-se em arquivos de
sas totais e empréstimos, deduzidas as amortizações. dados do FMI. Técnicos do Banco Mundial também fize-
Trata-se de um conceito mais amplo do que o déficit/ ram estimativas e, em raros casos, ajustaram a cobertura
superávit do governo indicado na Tabela 2. ou a classificação, para aumentar a comparabilidade inter-

l 1nacional. As definições e conceitos baseiam-se em Balance
Tabela 15. Exportações e importações de mercadoras .fPyet ana qat edço- 97) oF

of PaYments Manual (quarta ediçao, 1977), do FMI.
A principal fonte dos valores correntes do comércio é o Como o FMI agora utiliza a quinta edição para compilar
banco de dados da Conferência das Nações Unidas sobre dados sobre o balanço de pagamentos, alguns indicadores
Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), suplemen- mostrados nesta tabela podem ser diferentes dos que apa-
tado por dados de International Financial Statistics (IFS) recem em suas publicações recentes. Os valores são expres-
do FMI, pelo arquivo de dados sobre Comércio de Mer- sos em dólares dos Estados Unidos convertidos pelas taxas
cadorias da ONU (COMTRADE) e por estimativas do cambiais oficiais.
Banco Mundial. As parcelas mostradas nas tabelas foram As exportações e importações de bens e serviços compreen-
calculadas com base nos valores em dólares correntes regis- dem todas as transações que envolvem mudança da pro-
trados no sistema de dados de comércio da UNCTAD e priedade dos bens e serviços entre residentes de um país e
suplementadas por dados do sistema COMTRADE. o resto do mundo, inclusive mercadorias, serviços não-

As exportações e importações de mercadorias abrangem, fatoriais e serviços fatoriais.
salvo algumas exceções, as trocas internacionais de bens As remessas líquidas de trabalhadores abrangem os paga-
que cruzam fronteiras alfandegárias. Exclui-se o comércio mentos feitos por migrantes empregados ou que esperam
externo de serviços. As exportações são expressas em seu estar empregados por mais de um ano em sua nova econo-
valor FOB (free on board- posto a bordo) e as importa- mia, onde são considerados residentes, bem como a renda
ções, em seu valor CIF (cost, insurance and freight - por eles auferida. Essas remessas são classificadas como
custo, seguro e frete), salvo indicação em contrário nas transferências privadas sem contrapartida, ao passo que as
fontes já citadas. Os valores são expressos em dólares que se originam de períodos de permanência mais curtos
correntes dos Estados Unidos. são incluídas em serviços como renda do trabalho. Essa

A categorização de exportações e importações segue a distinção obedece às diretrizes convencionadas imernacio-
Standard International Trade Classfication (SITC), Série nalmente, embora alguns países em desenvolvimento clas-
M, o 34, Revisão 1. No caso de alguns países, não se dis- sifiquem as remessas de trabalhadores como renda rece-
põe de dados para certas categorias de produtos primários. bida de fatores (sendo por isso um componente do PNB).
Os alimentos são aqueles das Seções 0, 1 e 4 e da Divisão O Banco Mundial observa as diretrizes internacionais na
22 da SITC (alimentos e animais vivos, bebidas e fumo, definição do PNB, podendo por isso divergir das práticas
óleos e gorduras animais e vegetais, sementes e castanhas nacionais.
oleaginosas). Combustíveis são os produtos da Seção 3 da Outras transferências privadas líquidas são as transferên-
SITC (combustíveis minerais, lubrificantes e similares). cias privadas líquidas sem contrapartida, excluídas as

As taxas médias de crescimento anual das exportações e remessas de trabalhadores.
importações foram calculadas a partir de valores a preços O saldo em conta corrente é a soma das exportações de
constantes derivados dos valores correntes deflacionados bens e serviços e transferências privadas liquidas,
pelo índice de preços. O Banco Mundial utiliza os índi- excluindo as transferências oficiais líquidas.
ces de preços elaborados pela UNCTAD para as econo- As reservas internacionais brutas compreendem haveres
mias de renda baixa e média e os do FMI (International em ouro monetário, direitos especiais de saque (DES), a
Financial Statistics) para as economias de renda alta. Estas posição de reserva dos países no FMI e haveres em moeda
taxas de crescimento talvez sejam diferentes das taxas estrangeira sob controle das autoridades monetárias. Os
derivadas das fontes nacionais porque os índices de pre- dados sobre haveres em reservas internacionais provêm dos
ços nacionais podem empregar anos-base e procedimentos arquivos de dados do FMI. O componente em ouro dessas



reservas é avaliado a preços de fim de ano (31 de dezem- o DES. A dívida de curto prazo é a dívida acumulada com
bro) no mercado de Londres, isto é, US$ 589,50 a onça em prazo original de vencimento de um ano ou menos. Inclui

1980 e US$ 383,25 a onça em 1994. Devido a diferenças juros em atraso da dívida a longo prazo pendente e desem-
na definição de reservas internacionais, na avaliação do bolsada, devidos mas não pagos. Os dados disponíveis não
ouro e nas práticas de administração de reservas, os níveis permitem fazer distinções entre as dívidas de curto prazo
de haveres em reservas divulgados por fontes nacionais pública e privada não garantida.
podem não ser rigorosamente comparáveis. Os níveis de A dívida externa total como percentagem do PNB e das
reservas para 1980 e 1994 referem-se ao fim do ano indi- exportações de bens e serviços (inclusive remessas de traba-
cado e estão e;pressos em dólares correntes dos Estados lhadores) é calculada em dólares.
Unidos às taxas cambiais vigentes. Ver na Tabela 2 os O total do serviço da dívida como percentagem das expor-
haveres em reservas expressos em termos de meses de tações de bens e serviços é a soma das amortizações do prin-
cobertura das importações. cipal e dos pagamentos de juros sobre o total da dívida

Os indicadores sintéticos foram computados a partir de externa. Este é um dos muitos indicadores convencionais
agregados das reservas internacionais brutas. utilizados para avaliar a capacidade de serviço da dívida de

Tabela 17. Dívida externa um pas.
O coeficiente do valor atual sobre o valor nominal da

Nesta tabela, os dados sobre a dívida provêm do Sistema dívida é o valor atualizado dos pagamentos futuros do ser-
de Notificação da Dívida, do Banco Mundial, comple- viço da dívida dividido pelo valor nominal da dívida
mentados por estimativas do Banco. O sistema cuida ape- externa total. O valor atual líquido da dívida externa é a
nas de economias em desenvolvimento e não colige dados soma atualizada de todos os pagamentos futuros do serviço
sobre a (lívida externa de outros grupos de mutuários, nem da dívida. O valor atual pode ser maior ou menor do que o
de países que não sejam membros do Banco. As cifras da valor nominal da dívida. O que determina se o valor atual
dívida foram .onvertidas em dólares dos Estados Unidos é maior ou menor são as taxas de juros sobre os emprésti-
pelas taxas de câmbio oficiais. Os dados relativos à dívida mos e a taxa de desconto usada no cálculo do valor atual.
incluem a dívida privada não garantida declarada por 30 O valor atual de um empréstimo com taxa de juros mais
países em desenvobximento, assim como estimativas totais alta que a taxa de desconto é maior do que o valor nominal
ou parciais de 20 países que não declaram sua dívida, mas da dívida; sucede o inverso no caso de empréstimos com
para os quais esse tipo de dívida é importante. taxa de juros mais baixa do que a taxa de desconto.

A divida externa total é a soma da dívida pública, dívida As taxas de desconto utilizadas para calcular o valor
garantida pelo governo, dívida privada não garantida, uti- atual são as taxas de juros cobradas pelos países da OCDE
lização de créditos do FMI e dívida a curto prazo. A dívida em créditos de exportação com garantia oficial. As taxas
a longo prazo tem três componentes: empréstimos públi- são especificadas para as moedas do Grupo dos Sete:
cos, empréstimos garantidos pelo governo e empréstimos dólares canadenses, dólares americanos, francos, ienes,
privados não garamidos, São empréstimos públicos as obri- libras esterlinas, liras e marcos. Os empréstimos do Banco
gações externas de devedores públicos, inclusive o governo Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD)
nacional, seus órgãos e entidades públicas autônomas. Os e os créditos da Associação Internacional de Desenvolvi-
empréstimos garantidos pelo governo são as obrigações mento (IDA) são descontados pela taxa de juros mais
externas de devedores privados cuja amortização é garan- recente do BIRD e os empréstimos do FMI pela taxa de
tida por uma entidade pública. Os empréstimos privados juros dos DES. No caso da dívida expressa em outras
não garantidos são as obrigações externas de devedores pri- moedas, as taxas de desconto são a média das taxas de
vados cuja amortização não é garantida por entidade juros sobre créditos de exportação cobradas por outros
pública. O uso de créditos do FMI denota obrigações de países da OCDE. No caso dos empréstimos com taxa
recompra ao FMI a respeito de todos os usos de seus recur- variável, em relação aos quais os pagamentos de serviço
sos, com exceção dos provenientes de saques de cotas de futuros não podem ser determinados com precisão, o ser-
reserva. Compreende compras pendentes por conta de par- viço foi calculado utilizando-se as taxas do final de 1994
celas de créditos, inclusive acesso ampliado aos recursos, e para o período-base especificado para o empréstimo.
todos os programas especiais (estoque regulador, financia- A rubrica dívida multilateral como percentagem da
mento compensatório, programa ampliado e serviços dívida externa totalcontém informações sobre a assistência
financeiros do petróleo), além de empréstimos de fundos prestada ao mutuário pelo Banco Mundial, pelos bancos
fiduciários e operações dentro do programa ampliado de regionais de desenvolvimento e por outros organismos
ajuste estrutural. A utilização de crédito pendente do FMI multilaterais e intergovernamentais, Exclui os emprésti-
no fim do ano (estoque) é convertida em dólares dos Esta- mos de fundos administrados por uma organização inter-
dos Unidos à taxa de câmbio então vigente entre o dólar e nacional em nome de um só governo doador.
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Os indicadores sintéticos foram extraídos de 1996 deve-se subtrair 1 do antilogaritmo da taxa de crescimento
World Debt Tables, Volume 1. calculada.

Métodos estatísticos Índice de Gini

Esta seção descreve o cálculo da taxa de crescimento pelo O índice de Gini mede o grau em que a distribuição da
método dos mínimos quadrados, a taxa de crescimento renda (ou, em certos casos, das despesas de consumo)
exponencial dos pontos extremos, o índice de Gini e a entre indivíduos ou unidades familiares dentro de uma
metodologia do Atlas do Banco Mundial para estimar o economia se desviam de uma distribuição perfeitamente
fator de conversão utilizado nas estimativas do PNB e do igual. Uma curva de Lorenz representa as percentagens
PIB per capita em dólares dos Estados Unidos. cumulativas da renda total em relação à percentagem

cumulativa dos que recebem renda, começando com o
Taxa de crescimento pelos mínimos quadrados indivíduo ou a unidade familiar mais pobre. O índice de

A estimativa da taxa de crescimento pelo método dos Gini mede a área entre a curva de Lorenz e uma linha
mínimos quadrados (r) é feita ajustando-se uma curva de hipotética de igualdade absoluta, expressa como percenta-
tendência linear regressiva de mínimos quadrados aos gem da área máxima abaixo da linha. Assim, um índice de
valores logarítmicos anuais da variável no período em Gini igual a zero apresenta igualdade perfeita e um índice
questão. Mais especificamente, a equação de regressão igual a 100 implica desigualdade máxima.
assume a forma O Banco Mundial emprega o programa ce análise

numérica POVCAL para estimar os valores do índice de
log X = a + bt, Gini; ver Chen, Datt e Ravallion (1992).

que equivale à transformação logarítmica da equação da Método do Atlas
taxa de crescimento geométrico, O fator de conversão do Atlas para qualquer ano é a média

da taxa de câmbio (ou de outro fator de conversão) de um
X = X, (1 + r). país nesse ano e das taxas de câmbio dos dois anos anterio-

res, ajustadas pelas diferenças nas taxas de inflação entre o
Nessas equações, Xé a variável, t é o tempo, e a = log X e país em questão e os países do Grupo dos 5 (Alemanha,
b = log (1 + r) são os parâmetros a serem estimados. Se b* Estados Unidos, França, Japão e Reino Unido). A taxa de
é a estimativa de b dada pelo método dos mínimos qua- inflação dos países do Grupo dos 5 é represenrada por
drados, a taxa média anual de crescimento, r, é obtida variações nos deflatores do DES. Essa média de rrês anos
como [antilog (b')j - 1] e multiplicada por 100 para ser atenua as flutuações de preços e de taxas cambiais de cada
expressa em termos percentuais. país. O fator de conversão do Atlas é aplicado ao PNB do

A taxa de crescimento calculada é uma taxa média país. O PNB resultante em dólares dos Estados Unidos é
representativa das observações disponíveis durante o pe- dividido pela população na metade do último dos três
ríodo. Não se compara necessariamente com a taxa real de anos para obter o PNB per capita.
crescimento entre dois períodos. Supondo-se que o cresci- As fórmulas adiante descrevem o processo de cálculo
mento geométrico seja o "modelo" apropriado dos dados, do fator de conversão para o ano t

a estimativa da taxa de crescimento pelos mínimos qua-
drados é coerente e eficiente. e ss[e /jsseà

e* = [ et',p ' +e,- p' / P' + e]
Taxa de crescimento exponencial 3 Pt- P 5 Ps-i p s
Calcula-se a taxa de crescimento entre dois pontos no
tempo, para certos dados demográficos, notadamente e para o cálculo do PNB per capita em dólares dos Estados
mão-de-obra e população, a partir da equação Unidos para o ano t:

r=In (P /PI) /n Y =(YIN,)le*

onde p, e pI são a última e a primeira observação do pe- onde:
ríodo, n é o número de anos do período e In é o operador Y PNB corrente (em moeda local) no ano t
do logaritmo natural. P = deflator do PNB no ano t

Essa taxa de crescimento baseia-se num modelo de e = taxa de câmbio média anual (moeda local/

crescimento exponencial contínuo. Para obter uma taxa dólar) no ano t

de crescimento para períodos descontínuos comparável N = população em meados do ano t

com a taxa de crescimento pelos mínimos quadrados, P'$= deflator do DES em termos de dólares no ano t.
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Tabela 1. Classificação das economias por renda e região, 1996

Áica Subsaariana Ásia Europa e Ásia Central Oriente Médio e

,Afi,a Eu ropa Norte da Áfica
Grupo de Oriental e Áflica Ásia Oriental Ásia Oriental e Resto da Oriente Norte da

Renda Subgrupo Meridional Ocidental e Pacífico Meridional Ásia Central Europa Médio África Américas

Burundi Benin Camboja Afeganistão Albânia lêmen Egito 'uiana
Eritréia Burkina Faso China Bangladesh Armênia íairi
Etiópia Camarões Laos Butão Azerbaijão 1 Honduras
Ilhas Comores Chade Mongólia Índia Bósnia- Nicarágua
Lesoto Congo Mianmá Nepal Herzegóvina
Madagascar Cosia do Viernã Paquistão Geórgia
Malavi Marfim Sri Lanka Quirguízia
Moçambique Gâmbia Tadjiquistão
Quênia Gana
Ruanda Guine
Somália Guiné-Bissau

Baixa Sudão Guiné
renda Tanzânia Equarorial

Uganda Libéria
Zaire Mali
Zâmbia Mauritânia
Zimbábue NIger

Nigéria
República

Centro-
Africana

São Tomé
e Príncipe

Senegal
Serra Leoa
Togo

Angola Cabo Verde Coréia do Maldivas Bielo-Rússia Turquia Cisjordânia e Argélia Belae
Borsuana Norte Bulgária Gaza Marrocos Bolivia
Djiburi Fiji Cazaquistão Irã Tunísia Co ômbia
Namíbia Filipinas Croácia Iraque Costa Rica
Suazilândia Ilhas Marianas Estônia Jordânia Cuba

do Norte Federação Líbano Dominica
Ilhas Marshall Russa Síria El Salvador
Ilhas Salomão Iugoslávia Equador
Indonésia Lerônia Granada
Kiribati Lituânia Guaremala
Micronésia, Macedônia' Jamiica

Baixa Est. Fed Moldova Pan, má
Papua Nova Polônia Paraguai

Guiné Romênia Peru
Samoa Rep. Eslovaca Republica

Ocidenral Turcomênia Doninicana
Tailândia Ucrânia São Vicenre e
Tonga Uzbequistão Gr2nadinas
Vanuatu Suric.ame

Renda Veneruela
Média

África do Sul Gabão Guam Eslovênia Grécia Arábia Saudira Líbia Antígua e
Maurício Malásia Hungria Ilha de Man Barein Barbuda
Mayore Nova República Malta Omá Arger tina
Reunião Caledônia Tcheca Barbaos
Seychelles Coréia do Sul Brasil

Samoa Chile
Americana Guad lupe

Guiara
Alta Martinca

Méxic >
Porto laco
Santa úcia
S. Crikóvão e

Névi
Trinid d e

Tobago
Urugu,i

Subtotal: 165 27 23 25 8 27 4 10 5 3
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Tabela 1 (continuação)

África Subsaariana Ásia Furopa e Ásia Central Oriente Médio e

Aftica Europa Norte da África

Grupo de Oriental e Áfica Lesta da Ásia Ásia Oriental e Resto da Oriente Norte da
Renda Subgrupo Meridional Ocidental e P.,cífico Meridional Asia Central Europa Médio África Américas

Austrália Alemanha Canadá
Japão Áustria Estados
Nova Bélgica Unidos

Zelândia Dinamarca
Espanha
Finlândia
França

Paísi Idlanda
da CCDF Islândia

Itália
Luxemburgo

Alta Noruega
renda Países Baixos

Portugal
Reino Unido
Suécia
Suíça

Brunei Andorra Catar Antilhas
Cingapura Chipre Emirados Holandesas
OPA' Ilhas do Canal Árabes Aruba

Pai es não Hong Kong Ilhas Faroe Unidos Bahamas
me qbros Macau Groenlândia Israel Bermudas
0( DE Polinésia Liechtenstein Kuweir Ilhas Cayman

Francesa Mônaco Ilhas Virgens
Americanas

Total: 210 27 23 34 8 27 28 14 5 44

a. Ex-República Iugoslava da Macedônia.
b. Outros países aiáticos: Taiwan, China.

Para fins operacionais e analíticos, o principal critério de Definições de grupos
classificaçãc das economias no Banco Mundial é o pro- Estas tabelas classificam todos os países membros do Banco
duto nacional bruto (PNB) per capita. Todas as econo- Mundial e todas as economias com mais de 30.000 habi-
mias são classificadas como de baixa renda, de renda
média (subdividida em renda média baixa e renda média
alta). São também utilizados outros grupos analíticos, Grupo de renda: As economias são divididas de acordo com
baseados nas regiões geográficas, exportações e níveis de o PNB per capita em 1994, calculado pelo método do
endmvidamento externo. World Bank Atlas. Os grupos são: baixa renda, US$ 725 ou

menos; renda média, US$ 726 a 2.895; renda média alta,
As economias de renda baixa e média são algumas vezes US$ 2.896 a $8.955; e alta renda, US$ 8.956 ou mais.
chamadas economias em desenvolvimento. O uso do termo

é conveniente e não tem por finalidade dar a entender que As estimativas para as repúblicas da antiga União Soviética
todas as economias do grupo estão tendo desenvolvimento são preliminares, e a sua classificação será mantida em
semelhante ou que outras economias chegaram a um está- constante revisão.
gio preferido ou final de desenvolvimento. A classificação
pela renda não reflete necessariamente o grau de desen-
volviment<.

257



Tabela 2. Classificação das economias por principais categorias de exportação e endividamento, 1996

Renda baixa e média

Baixa renda Renda média Não Alta re,da

Endivida- Endivida- Endivida- Endivida- Endivida- Endivida- classificada por ão membro
Grupo mento alto mento moderado mento baixo mento alto mento moderado mento baixo endividameno OCDE da OCDE

índia Armênia Bulgária Federação Bielo-Rússia Alemanha C ngapura
Paquisrão China Russa Esrônia Canadá H >ng Kong

Georgia Letônia Finlândia IsN-ael
Quirquízia Líbano Irlanda Msacau

Lituania Irália O W
Malásia Japão

Exportadores de Moldova Suécia
manufaturas Coréia do Suíça

Norie
Coréia do Sul
Rep. Tcheca
Romênia
Tailândia
Ucrânia
Uzbequisráo

Burundi Albânia Mongólia Bolívia Chile Botsuana Guiana Islândia Grnenlândia
Cosra do Chade Cuba Ilhas Salomáo Francesa Nova Zelândia Ilha Faroe

Marfim Malavi Peru Namibia Guadelupe
Gana Zimbábue Suazilândia Reunião
Guiana Suriname Samoa
Guiné Americana
Guiné-Bissau
Guine

Equarorial
Honduras
Libéria

Exportadores Madagascar
de produtos _ Mali
primarios nao- Mauritânia
combustíveis Manncuiíneu Mianmá

Nicarágua
Níger
Ruanda
São Tome e

Príncipe
Somália
Sudão
Tanzânia
Togo
Uganda
Viernã
Zaire
Zâmbia

Cougo Argélia Venezuela Barein Brune,
Nigéria Angola Irã Carar

Exportadores Gabáo Líbia Emira,,os
de combustíveis Iraque Oma Árabes Unidos
(principal- Arábia Saudira
mente petrólco) Trinidad e

Tobago
Turcomênia

Camboja Benin Burkina Faso Jamaica Cabo Verde Anuigua e Maiinica Reino Unido Aruba
Eriópia Egiro Butão Jordânia Grécia Barbuda Baham.s
Moçambique Gâmbia Lesoro Panamá Marrocos Barbados Bermucas
leni Haiti República Belize Chipre

Ilhas Comores Dominicana Djibuti Ilhas C. yman
Nepal Samoa El Salvador Kuweit

Ocidental Fiji Mônacr
Exportadores Granada Polinési
de serviços Kiribati Fiance a

Maldivas
Paraguai
Seychelles
S. Cristóvão e
Névis

Sra. Lúcia
Longa
Vanuaru

258



Tabela 2 (continuação)

Renda baixa e média

Baixa renda Renda média Não Alta renda

Endivida- Endivida- Endivida- Endivida- Endivida- Endivida- classificada por Não membro
Grupo mento alto mento moderado mento baixo mento alto mento moderado mento baixo endividamento OCDE da OCDE

Afeganistão Bangladesh Azerbaijao Argentina Colômbia África do Sul Austrália Antilhas
Camarões Laos Sri Lanka Brasil Filipinas Cazaquistão Áusrria Holandesas
Quenia Senegal Tadjiquistão Equador Hungria Costa Rica Bélgica
Rep iblica México Indonésia Dominica Dinamarca

Exportações C itro- Polônia Papua Nova Guatemala Espanha
diverc,ifiadis' 1,fricana Síria Guiné lugoslávia Esrados Unidos

Ser i Leoa Tunísia Malta França
Turquia Maurício Luxemtburgo
Uruguai São Vicente e Noruega

Granadinas Países Baixos
Portugal

Croácia Bósnia- Andorra
Eslovênia Herzegóvina Ilhas do Canal
Macedônia' Cisjordánia lihas Virgens
Nova e Gaza Amencanas
Caledônia Eritréia Liechrensrem

Não classi Rep. Eslovaca Guant
rodo por Ilha de Man
categoria de lhas Marianas
exportaçã do Norce

Ilhas Marshall
Mayotte
Micronésia

. . .. .Porto Rfico

,Número e'
eronomia :210 36 15 11 17 16 55 15 22 23

a. Outros países as iticos: 'aiwani, China.
b. Economias em ue nenhuma categoria de exportação gera 50% ou mais das exportações totais.
c. Ex-República li oslava la Mcedônia.

Definições de grupos Por endividamento alto entende-se que um dos dois coefi-
cientes é superior aos níveis críticos: valor atual do serviço

Estas tabelas classificam todos os países membros do Banco da dívida sobre o PNB (80%) e valor atual do serviço da
Mundial e todas as economias com mais de 30.000 habi- dívida sobre as exportações (220%). Endividamento mode-
tantes- rerado ocorre quando um dos dois coeficientes passa de

60% dos níveis críticos, mas não chega a atingi-los. Para as
Principais categorias de exportação: As exportações principais economias que não fornecem estatísticas detalhadas sobre a
são as que geram 50% ou mais das exportações totais de bens dívida ao Sistema de Notificação da Dívida do Banco
e serviços de uma categoria no período 1990-93. As catego- Mundial não é possível calcular o valor atual. Em vez disso,
rias são: produtos primários não combustíveis (SITC 0, 1, 2 usa-se a seguinte metodologia para classificar as economias
4, mais 68); combustíveis (SITC 3); manufaturas (SITC 5 a não informantes: endividamento alto significa que três de
9, menos 68); e serviços (recebimento de serviços fatoriais e quatro coeficientes (pela média do período 1992-94) estão
não-fatoriais e de remessas de trabalhadores). Quando ne- acima dos níveis críticos: dívida sobre PNB (50%); dívida
nhuma categoria gera 50% ou mais das exportações totais, a sobre exportações (275%); serviço da dívida sobre expor-
economia é classificada como diversificada. tações (30%); e juros sobre exportações (20%). Endivida-

mento moderado significa que três dos quatro coeficientes
Endividamento: Para classificar as economias desta tabela, passam de 60% dos níveis críticos, sem chegar a atingi-los.
utilizaram-se definições do Banco Mundial para endivida- Todas as outras economias classificadas como de renda
mento alto e moderado, pela média de três anos (1992-94). baixa e média são relacionadas como de endividamento baixo.
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BANCO MUNDIAL

grande experiência. centralizar o controle dos recursos econômicos e planejar a sua distribuição.
nere 1917 e 1950. alguns países, que abrigavarn um terço da população mundial, iniciaram unia
Nos últimos anos, ocorreu outra transformação fundamental: os mesmos países mudaram de ru nio
e estão procurando reconstruir os mercados e reintegrar-se à economia gobal. Essa transição do
plano ao mercado chegou a um pontoem que vale a pena fazer um levantamenro dos resultados

Jýançados. Os processos e as instimições de mercado já se consolidaram? Que liýões as breves mas turbulun-
[.. ~ ências de reforma dos países que estão na vanguarda podem oferecer aos outros? Que 5 ignifica a tran-
,iç.ão para o -resto do mundo. inclusive os países cujas economias de mercado se sustentam em alicerces fra,.üý?

0 d"o riono RWatório sobrze o Desewvolvimento Afuti&â4 partindo de uma visão de conjunto Jos
acontecimentos turbulentos e das reformas que estýào transformando as economias da Europa Central e
Oriental, os novos Estados que anLCS peTtenciam à União Soviética e os países do teste da Ásia, procura avaliar
í) ý~so e as perspectivas dessas economias em transição.

A avaliação toma a forma de dois conjuntos de indagações que se, complemenram um ao ourro.
Primeiro, como fizeram os p~ para resolver os dilemas iniciais da transição? Como fizeram para libertar do
,:otitrole estatal os preços, os mercados e seus agentes sem dar rédeas soltas à inflação? Como podem ao
iliesmo tempo estabelecer incentivos apropriados - que despertem respostas eficientes aos sinais do rner,ýa-
do, - e manter uma rede de segurança social eficaz para proteger os que saírem perdendo no jogo do mer-
,:,Wo? Este relatório rambém exarnina a influência da história e das condiçóes iniciais sobre a esrrategia de
transição e seu progresso em cada país. 0 resultado final - e a principal conclusão do relatório - é que,
.1pesar de pontos de partida rmúto d!fýrent", a adoção firme e consistente de políticas adequadas produz eNce-
lentes resultados.

Segundo, qual a melhor maneira de consolidar e~ reformas iniciais e criar instiruições que poss.I_M
apoiar uma próspera economia de mercado? São elementos essenciais uma legislação bem formulada e o p r I-
inado da lei, bem como um sistema financeiro que seja não um repositório passivo de fundos canalizados pelo
Est-ado, mas um inuermediário eficiente entre poupadores e investidores. Também é preciso reformar os ýi%-
temas de educação e saúde, para que possam preservar e readaptar as ricas r~n,as de capital humano desw,
poses. Mas tal= o mais importante seja um governo enxuto, com a força necessária para atuar de maneira
eFw,az numa economia de mercado.

F-mbora as resposras a essas perguntas ainda estejam necessariamente incompletas, já podemos vis-
I Limbrar seus principais contornos. E, ainda que preliminares, as respostas são importaríres - não só para oý
países em questão como Lambém para muitos outros que estýo ado "- reformas semelhantes, embora
nitrios abrarigentes, com vistas a uma ampliação dos mercados e a uma participação maior no ámbito ýnicr-
national.

Este relatório inclui os Indicadores Selecionados de Desenvolvimento Mundial, num novo formiro,
,:oin-dados atuaUzados sobre o desenvoMmento social e econônúco de mais de 130 países e territórios, alc111
de:indicadotes básicw sobre outros 70 países. Os indicadores estão disponíveis também em disquete. Uni
apênclice apresenta estatIsticas adicionais sobre as economias em transição.

Ilustração da capa: Glenn Pierce Me Magazine Group
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