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Interações complexas entre Globalização e Governação
(G&G): Liberdade e Proximidade da fronteira tecnológica

• Usando um painel de 92 países entre 1970 e 2005, 
NBER Working Paper nº 19575 - com Joaquim Oliveira 
Martins (OCDE), Luís Brites Pereira (CG&G) & João 
Tovar Jalles (FMI) - estimou interação recíproca entre:

• Globalização (GLOB), medida pelo indice do KOF 
(Instituto Económico Suiço), 
• Democracia (DEM), medida pelo indice de 
liberdade (LIB) de Freedom House e 
• Desenvolvimento (DEV), medido pelo produto 
interno bruto per capita relativo aos EUA (PROX). 

• As interações são positivas mas, fora da OCDE, LIB
tem um efeito negativo sobre PROX (flèche rouge). 



Antecedentes
• Esta apresentação à 9ª edição do CEA:

– volta à interação entre G&G que abordei no Centro de 
Desenvolvimento da OCDE e evoquei em edições anteriores, 
– recomenda para consulta de todos o Relatório sobre Perspetivas 
Económicas Africanas (AEO) do CD-OCDE e BAfD,  na sua 13ª edição,
– continua a utilizar comunicações na ARB (31/05/13 e 11/01/14). 

• A lusofonia global foi o meu tema na 4ª edição do CEA em que 
contracenei com Ernani Lopes (1942-2010). 

– Nas edições subsequentes, falei mais de Portugal e do 
processo de ajustamento sem esquecer o Relatório AEO nem a 
Declaração de Bissau sobre os ODM na CPLP – e a sua enfase no 
“conhecimento mútuo”. 
– Como nos últimos anos partilho o tópico com o presidente da 
SOFID, não faria sentido retomar o relatório do CD-OCDE.

• Já pelo contrário faz todo o sentido concretizar a interação entre 
G&G através da interação entre GLOB, DEM e DEV, até porque dela 
resulta a especificidade da OCDE, enquanto comunidade de 
segurança. 



Novidades: LIB e PROX
• Esta apresentação salienta a Liberdade e a Proximidade, como 
sinónimos de Democracia e Desenvolvimento.
• A fonte aqui foi um ensaio que escrevi para o número especial da 
revista Lucere comemorativo dos 15 anos da Universidade Católica 
de Angola (baseado em texto de 26/03/14). 
• No fim da semana utilizarei esta análise para responder à 
pergunta “A globalização liberta ou apavora?” no 3º encontro 
Presente no Futuro sobre a procura da liberdade.  
• O medo reflete a evolução internacional dos últimos meses e dos 
seus efeitos na globalização e na integração europeia.
•Depois de salientar em Saga brasileira, a longa luta de um povo 
por sua moeda a necessidade não só de um bom governo mas 
também de um pacto social de apoio e adesão para que a 
estabilização económica seja bem sucedida, Miriam Leitão inventa 
em Tempos Extremos pares de personagens para os quais a 
globalização liberta ou apavora, a propósito de outros temas 
fraturantes da história brasileira, como a escravatura doméstica e 
a ditadura militar. 



A vigilância multilateral 
•Ocorre salientar que os mecanismos de vigilância multilateral 
entre países mais ou menos próximos, como os membros da 
UE, da OCDE ou mesmo do FMI, para serem credíveis, devem 
evidenciar conhecimento das economias dos países membros 
designadamente na área da macroeconomia. Assim levam à 
divulgação das melhores práticas. 
• A esse respeito  importa referir o mais recente desses 
mecanismos, porque privilegiou o rigor analítico e a 
independência dos autores relativamente aos governos dos 
países participantes. 
• Trata-se do Mecanismo Africano de Apreciação pelos Pares 
(APRM), fundado em 2002 e que reuniu pela 68ª vez na Guiné 
Equatorial em Junho passado. 
• Vale a pena salientar a colaboração do APRM com a OCDE, 
que também motivou o AEO: embora tenha inicialmente sido 
mais lento do que os mecanismos da OCDE, para não falar do 
FMI, o APRM tem agora um ciclo de 18 meses. 



G20 não substitui G7 nem OCDE
•Neste contexto, é de realçar que países intermédios como os 
BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do sul) aceitam a 
pressão dos pares com mais dificuldade do que os países mais 
pobres e mais ricos. 
• Para além do caso especial da Rússia, que foi admitida na 
cimeira do G7/8, é notória a relutância dos restantes BRICS 
em promover entre eles um mecanismo semelhante ao APRM 
ou à OCDE : 

– Estarão os cinco grandes países emergentes satisfeitos 
com o Mutual Assessment Process (MAP) do G20 adotado 
após a crise financeira global, e administrado pelo FMI? 
– Embora seja uma inovação relevantes na governação 
internacional, a avaliação mútua dos países do G-20 não 
chega para escorar a identidade dos BRICS nem nesse 
grupo nem fora dele. 
– Não custa alargar o raciocínio ao próprio G20, na medida 
em que não assenta numa comunidade de segurança.



Interdependência e comunidade de segurança
• A resposta ao desafio da má governação depende da interação 
concreta com a globalização: sendo positiva, a globalização liberta, 
sendo negativa, a globalização apavora. 
• A globalização radica na interdependência entre os países fundadores 
da OCDE, nos quais o regime político não parecia determinante por 
causa da ligação à comunidade de segurança da NATO. 
• A interdependência mede-se pela propensões marginais a importar. 
• Mesmo entre dois países iguais, o seu aumento torna cada um deles
dependente da expansão do outro, visto que os benefícios são mais 
sentidos « lá » que « cá ». 
• A simetria das posições cíclica não impede que a balança de 
pagamentos aumente com a interdependência. 
• Logo a sensibilidade mútua implica uma capacidade de ajustar e 
financiar a balança corrente, dificultando a política do país em défice. 



Resultados com dados de painel (3SLS)

• DEV é estável mas OCDE converge com o YCAPUS: de 1972 
a 2008, a interação é positiva entre GLOB e DEM mas irregular 
com DEV (figura 1). 
• Na amostra completa e nos países da OCDE, a correlação 
entre LIB e PROX anda pelos 0,6 mas cai para 0,2 nos países 
fora da OCDE, ignorando pontos acima da fronteira, que 
representam o Kuwait no início dos anos 1970. 
• A figura 2 confirma que a interação entre LIB e PROX é 
negativa fora da OCDE (3<LIB<4,5).
• Compare-se a adesão do México, Coreia, Hungria e Polónia, 
Chile e Israel com LIB à volta de 6 com países à volta da 
média, como Brasil, Colômbia, Filipinas, Gana, Marrocos, 
Nigéria e Senegal. 



Figura 1 Índices GLOB, DEM, DEV e YCAPUS 
(1972=DEV) média de 92 países 

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

GLOB DEM DEV YCAPUS



Figura 2 GLOB, LIB, PROX em 92 países (1974-
2005) verde OCDE laranja N-OCDE
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Pressão dos pares na lusofonia global? 
• A procura de uma perspetiva comum sobre a parceria global para o 
desenvolvimento, consagrada na cimeira de Bissau em 2006, ilustra a 
«lusofonia global» (termo que usei no Expresso de 29/05/04).
• A Confederação Empresarial da CPLP (CE) e o Fórum de Macau para a 
cooperação entre a China e os países lusófonos podem explorar a 
complementaridade económica entre membros e suas organizações  
regionais (ASEAN, CEAC, CEDEAO, MERCOSUL, SADC, UE). 
•Associações empresariais portuguesas lançaram em 2011 um projeto
financiado pelo programa COMPETE visando estabelecer plataformas de 
bens, serviços e IDE na CPLP e mercados regionais dos seus membros e 
Macau. 
• O projeto foi apresentado em 2013 no Conselho Estratégico para a 
Internacionalização da Economia (CEIE), presidido pelo Primeiro
ministro, e assumido pelos parceiros públicos e privados do mesmo. 
• A recente adesão da Guiné Equatorial veio reforçar a dimensão
económica da CPLP.



Lusofonia Económica e Plataformas CPLP (2ª fase) 
• Em 2014, o Presidente da CIP passou a presidir ao Conselho Geral da 
ELO-Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Económico e a 
Cooperação, fundada em 1988, que representa Portugal no Conselho de 
Administração da EBCAM – European Business Council for Africa and the 
Mediterranean e na Direção da CE-CPLP, onde assumiu a Vice-
presidência desde a sua criação em 2004. 
• Assim se conseguiram criar grupos de trabalho setoriais articulados
com o CEIE, um dos quais foca o setor da educação: o « conhecimento
mútuo » é um trunfo da CPLP de acordo com a declaração de Bissau. 
• Assim se vê também a relevância de grupos de países “culturalmente 
parecidos” quer seja pela identidade geográfica – como a UA ou UE -
quer seja por proximidade cultural ou comunidade de segurança como é 
o caso, respetivamente, da CPLP e da OCDE. 
• Resulta da vigilância multilateral africana e da lusofonia económica um 
incentivo para a adoção de políticas complementares nos países da CPLP 
e nas suas zonas de integração económica. 


