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Apresentação

O processo de transformação dos países
do Leste Europeu em economias de merca
do vem se constituindo em um dos princi
pais objetos de reflexão teórica nas ciências
sociais contemporâneas: é difícil imaginar,
desde a institucionalização acadêmica das
ciências sociais, uma transformação dessa
magnitude que tenha sido acompanhada tão
de perto pelos cientistas sociais.1 De fato,
diante da importância que tiveram os “espe
cialistas ocidentais” na assessoria dos gover
nos do Leste, percebemos que o discurso
acadêmico sobre a transição foi mesmo par
te importante da luta social ali em curso na
década de 1990. Apesar disso, como espera
mos deixar claro a seguir, a configuração so
cial emergente no Leste após dez anos de
transição escapou do controle de qualquer
“projeto” que os agentes tivessem em mente
no começo da transição.
Neste artigo, apresentamos uma revisão
crítica da bibliografia sobre a transição eco
nômica no Leste. Embora nosso foco esteja
na mudança das formas de propriedade (de
estatal a privada) e dos mecanismos de regu
lação econômica (do plano ao mercado), não
podemos deixar de tratar de processos políti
cos, nem nos deixar levar pela simplificação
de uma ruptura total entre processos recentes
e dinâmicas históricas de longo prazo. Afinal,
estamos tratando aqui do modo como atores
sociais instituíram, por suas práticas, se não

por seus projetos, uma transformação ex
traordinariamente complexa: os automatismos do mercado serão apenas parte da expli
cação, e por vezes será mesmo muito difícil
classificar certos fenômenos como exclusiva
mente “políticos” ou “econômicos”.
O período aqui analisado vai desde o
começo da transição (em torno de 1989) até
1997-1998; na realidade, o período que nos
é especialmente caro é o meio da década,
quando as diferenças de percurso na recessão
transformacional tornaram-se mais acentua
das. Chamamos atenção, também, para o
fato de que os casos nacionais que receberão
atenção especial (Hungria, República Tcheca e Rússia) foram escolhidos por sua impor
tância nos debates teóricos mais gerais (por
exemplo, o debate gradualismo versus B ig
Bang, ou estabilidade econômica versus aber
tura política). Isso justifica que casos impor
tantes como a Polônia e a Eslovênia (que
têm apresentado crescimento em um nível
bastante acelerado), os países bálticos ou as
antigas repúblicas soviéticas da Ásia tenham
recebido pouca ou nenhuma atenção.
Cabe aqui uma breve discussão sobre o
problema da “sociologia crítica” no caso das
transições do Leste. Em uma crítica aos tra
balhos recentes de sociologia sobre a transi
ção pós-socialista,2 Michael Burawoy, escre
vendo na perspectiva do marxismo, formula
objeções que também poderiam ser, a prin
cípio, dirigidas a este trabalho. Segundo Bu
rawoy, os estudos sobre a transição no Leste
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pecam por 1) limitar-se ao estudo das va
riantes do capitalismo, sem pensar na possi
bilidade de sua superação, o que tiraria da
sociologia seu potencial crítico; 2) deixar de
lado o estudo das classes subalternas, con
centrando-se na análise das elites; e 3) concentrar-se na análise das origens, e não na
análise da lógica sistêmica do capitalismo,
que tem como uma de suas características
justamente seu potencial para eliminar as
origens (w ip e ou t origins, 2001, p. 1114).
A estas objeções, extremamente perti
nentes, respondemos:
1.

Talvez seja verdade que o capitalismo li
vre-se de suas origens na medida em que
se desenvolve, mas, quando se opera na
análise de médio prazo (que é o que se
propõem os autores criticados por Burawoy), esses resquícios e saídas laterais po
dem ser muito importantes, idéia com a
qual só se pode discordar abandonando,
por exemplo, qualquer teoria do impe
rialismo ou da dependência, bem como
ignorando problemas geopolíticos im
portantes, como o crescimento das eco
nomias asiáticas.
2. Como bem notou Kennedy (2001), in
telectuais ocidentais podem tomar o so
cialismo como um “outro” contra o qual
se julga criticamente a realidade capita
lista que se estuda, mas no Leste o socia
lismo é uma memória, não uma utopia.
Não vale aqui a objeção, plausível no ní
vel em que normalmente é formulada,
de que o “socialismo real” não foi o “ver
dadeiro socialismo”, pois, mesmo se isso
for verdade, a memória do socialismo in
clui entre seus traços a idéia mesma de
julgar a realidade contra o modelo de
uma utopia, e o peso desta escolha no
caso do Leste ainda precisa ser mais bem
estudado pelo marxismo. Enfim, Ken
nedy está certo em levantar a “questão
de pesadelo”: e se o foco no socialismo
se constituir em obstáculo para a socio
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3.

logia crítica? Esta questão não é fácil, e
não pode ser respondida no espaço des
te artigo.
Realmente há um déficit de produção
sobre a classe operária no Leste dos anos
90,3 mas isso não invalida os estudos
existentes sobre as “elites”; a menos, é
claro, que Burawoy esteja sugerindo que
a classe operária no Leste seja um pode
roso agente de mudança social, o que,
como replicaram Eyal, Szelényi, e
Townsley (2001), não é o caso, ao me
nos por enquanto.

Enfim, em que pesem nossas considera
ções acima, vale a pena esperar para ver o
quanto renderá teoricamente a proposta de
Burawoy.de uma “teoria pós-socialista” (nos
moldes da “teoria pós-colonial” já existen
te”).4 Mas, por enquanto, nos limitaremos a
tentar descobrir algumas linhas de causalida
de histórica nos processos em curso.
Apresentamos inicialmente um resumo
da teoria da “recessão transformacional” de
Kornai, que serviu como ponto de referência
para boa parte da bibliografia sobre a transi
ção “pós-socialista”. A partir da constatação
de que a recessão transformacional ocorreu
em todos os países em transição, passamos
então à análise dos fatores socioeconômicos
que parecem ter determinado as diferentes
trajetórias nacionais durante a recessão, para
fora dela, ou no mergulho em crises cada vez
mais agudas. Inicialmente, apresentamos as
duas posições conhecidas como “gradualista”
e “B ig B a n g , que tiveram importante papel
no debate político sobre a transição. A se
guir, mostramos que essa oposição descreve
apenas parcialmente os processos concretos
em curso. Com base nos trabalhos de David
Stark e no conceito de “propriedade recom
binante”, bem como na bibliografia sobre os
casos considerados paradigmáticos da Hun
gria (gradualista) e República Tch eca (B ig
Bang), mostramos que as diferentes estraté
gias interagiram com dinâmicas vindas do

período socialista, produzindo configurações
por vezes inesperadas. Além disso, com base
na literatura sobre o caso Russo, mostramos
que processos políticos, em especial as con
dições da alternância 110 poder, tiveram in
fluência decisiva sobre a constituição das for
mas institucionais emergentes. Enfim, argu
mentamos que os encadeamentos históricos
de longo prazo podem ter sido decisivos nas
diferentes trajetórias.

A Transição Pós-socialista: O Conceito
de Recessão Transformacional

Com a crise final das economias plani
ficadas, impôs-se a tarefa de conduzir a
transição a uma economia de mercado. As
circunstâncias que favoreceram a adoção
deste rumo tinham origens variadas, entre
as quais, naturalmente, a necessidade de eli
minar os desequilíbrios herdados da econo
mia de penúria, bem como a grande crise
econômica que se precipitou sobre os países
que haviam embarcado nas reformas m ar
ket-oriented. antes de 1989, e que se depara
vam com desequilíbrios muitas vezes mais
graves do que os enfrentados pelas econo
mias não-reformadas.
Mas não podemos desprezar o papel de
sempenhado por fatores políticos. Onde
movimentos de oposição declarada ao regi
me do partido único ascenderam ao poder,
colocava-se também a tareia de eliminar as
bases de poder dos membros da nom enklatu
ra, o que significava, naturalmente, quebrar
o antigo sistema de administração econômi
ca estatal. Segundo Sachs (1994), esse fator
foi muito importante na escolha da estraté
gia do Solidariedade Polonês, o qual, quan
do alcançou o governo na Polônia, enfren
tou um sério problema político: os comunis
tas contavam com sua presença no aparelho
estatal para perpetuar sua influência na ad
ministração. A estratégia seguida pelo Soli
dariedade foi uma virada em direção à eco

nomia de mercado: já que não havia quem
pudesse formular um plano econômico, en
tão o sistema de planejamento seria substi
tuído pela liberalização dos preços. Isto é,
embora não fosse possível mudar a composi
ção do estrato tecnocrático, era, no entanto,
possível esvaziar seus espaços de poder.
Seja como for, ao final da primeira meta
de da década de 1990, todos os países do Les
te Europeu já haviam embarcado, com mais
ou menos entusiasmo, na via da transição
pós-socialista. As conseqüências para a econo
mia da região foram drásticas. Uma economia
que havia sido organizada por critérios não
mercantis, ou apenas parcialmente mercantis,
não estava capacitada para operar em um am
biente de mercado desregulado de uma hora
para outra. Pensemos nos casos em que a lo
calização das empresas obedecia a critérios
não-mercantis, por exemplo, a necessidade de
ocupar certos territórios militarmente estraté
gicos. Uma vez removidos os incentivos esta
tais, estas empresas estavam condenadas a de
saparecer, visto que os custos de transporte
tornavam seus preços não competitivos.
Mas o principal problema parece ter
sido a passagem de uma economia “cons
trangida por recursos no estilo Kornai” para
uma economia “constrangida por demanda
no estilo Keynes”. A expressão refere-se aos
clássicos trabalhos do economista húngaro
János Kornai sobre as economias socialistas.
Visto que estas teses tiveram importância
fundamental no debate sobre as sociedades
do Leste antes e depois da transição, vale a
pena revê-las em resumo.
A tese de Kornai (1995, 1997) parte da
constatação de que a empresa socialista típi
ca tinha “constrangimento orçamentário
suave”, isto é, podia contar com ajuda do
centro planificador caso incorresse em pre
juízo. Isso se devia, por um lado, ao fato de
que o sistema de preços controlados tornava
a lucratividade efetiva um índice ruim de
eficiência; por outro, à ação de redes corpo
rativas dentro de cada ramo da economia,
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que procuravam garantir junto ao centro os
recursos necessários à sua operação. Não de
pendendo dos lucros aferidos para sobrevi
ver, tais empresas não limitavam sua oferta à
quantidade que podia ser vendida; no dizer
de Kornai, não eram constrangidas p ela d e
manda,, mas sim constrangidas p elos recursos
—investiam tanto quanto pudessem com os
recursos de que dispunham. Sua demanda
por insumos, portanto, tendia ao infinito.
Assim, quando cada empresa pressiona ao
máximo seus fornecedores por mais recur
sos, sem ter maior estímulo para atender a
seus próprios clientes, uma situação de eco
nom ia d e p en ú ria se configura: a demanda
que não pode ser controlada por aumentos
de preço se transforma na tristemente fami
liar figura da fila .
Dada a insensibilidade para preços e o
apetite para investimento, muitas empresas
socialistas eram bem maiores do que se justi
ficaria, caso seus consumidores tivessem que
decidir com base em preços liberalizados. A
partir da mudança no ambiente em que a em
presa devia operar, a retração econômica era
inevitável. Segue-se uma queda brusca da pro
dução, o crescimento do desemprego, e uma
drástica redução da arrecadação fiscal. Ao
conjunto destes fenômenos, Kornai (1995,
1997) chamou “recessão transformacional”.
Resumindo, os fatores que tendem a le
var a uma recessão transformacional, Gomulka (1998, p. 15) cita: (1) o realinhamento de preços; (2) a queda da demanda resul
tante da passagem a um mercado de com
pradores;5 (3) a redução dos gastos militares;
e (4) o colapso do Comecon. Aqui nos con
centraremos apenas nos itens (1) e (2), visto
que os outros fatores estiveram presentes de
maneira bastante desigual nos diferentes paí
ses, o que não impediu que todos sofressem
com a recessão transformacional.
Notemos que a recessão transformacio
nal não é igual a uma recessão normal carac
terística do capitalismo. Entre os fatores que a
distinguem estão, por exemplo, o fato de que
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nela uma grande queda na produção está nor
malmente associada a taxas de inflação maio
res (Gomulka, 1998, p. 19). Mais revelador
ainda é o fato, notado por Gomulka (p. 29),
de que países que adotaram políticas econô
micas as mais diversas (por exemplo, políticas
de austeridade fiscal ou de permissividade fis
cal) tiveram quedas semelhantes da produção,
muito embora tenham se movido com maior
ou menor desenvoltura para fora delas.
Depois de quase dez anos de transição,
os resultados obtidos variaram imensamente
entre os vários países envolvidos. Se todas as
economias tiveram uma redução acentuada
de seu crescimento até o meio da década de
1990, algumas tiveram uma rápida recupera
ção nos anos subseqüentes, enquanto outras
se recuperaram mais lentamente ou mesmo
regrediram. Se a recessão transformacional
parece mesmo ser inevitável no- começo da
transição, seus efeitos e sua duração parecem
ter variado bastante de acordo com a estraté
gia de transição adotada por cada país.
Assim, terminada a década, há clara
mente um grupo de “vencedores” e um gru
po de “perdedores”. Entre os primeiros, a
Hungria, a República Tcheca (a despeito da
crise de 19976), a Eslováquia, a Eslovênia e,
principalmente, a Polônia, cujo PIB é hoje
20% maior do que era em 1989. Entre os se
gundos, destacam-se as antigas repúblicas
soviéticas,7 entre as quais naturalmente a
Rússia (a despeito da recente recuperação8)
e, sem dúvida, o maior desastre entre os paí
ses da região, a Moldávia, atualmente com
apenas 31% do PIB que tinha em 1989.
Naturalmente, não se pode medir o
“sucesso econômico” exclusivamente pela
variação do PIB. Entretanto, alguns dados
sugerem que o popular tra d e-o jf entre cres
cimento e progresso social se aplica imper
feitamente no caso dos países que sofrem re
cessão transformacional. Não é totalmente
claro que países que tenham sido mais tími
dos nas reformas tenham poupado sua po
pulação de maiores sacrifícios: por exemplo,

o ranking dos países em que mais subiu a ex
pectativa de vida entre 1987 e 1997 é seme
lhante ao dos países com maior crescimen
to. Os cinco mais bem colocados foram (do
melhor para o pior) República Tcheca, Eslovênia, Eslováquia, Polônia e Hungria; os cin
co piores (do pior para o melhor), Ucrânia,
Rússia,'1 Bulgária, Albânia e Romênia ( The
Economist, 6 de Novembro de 1999, p. 23).
De maneira análoga, a comparação de Goetting (1998) entre as políticas sociais em qua
tro países em transição (República Tcheca,
Hungria, Eslováquia e Bulgária) mostrou
que a República Tcheca10 parece ter imple
mentado as políticas sociais mais bem-suce
didas, ao passo que a Bulgária teria tido o
pior desempenho entre os quatro.
A relação entre crescimento e desempre
go parece ser mais complexa, pois, embora
haja mesmo indícios de q u e fa st reform ers te
nham maior desemprego do que slow refor
m ers (como indicaria, por exemplo, a com
paração entre a Polônia e a Rússia até 1995;
ver Jackman, 1998, p. 125), a República
Tcheca, um dos mais rápidos reformadores,
ostentava em 1995 uma taxa de desemprego
de apenas 3%, o que, como notou Jackman,
parece indicar que a p olítica d e em prego pode
ter sido o fator decisivo em todos estes casos.
Enfim, o estudo de Elster (et al., 1998)
procurou medir o grau de “consolidação”
das novas sociedades, comparando-as através
de quatro critérios: p erform a n ce econômica,
consolidação institucional, estabilidade polí
tica e seguridade social. Foram comparados
quatro países (República Tcheca, Hungria,
Eslováquia e Bulgária), e, ao final do traba
lho, os autores elaboraram um ranking da
p erform a n ce dos quatro, tendo sido obtido o
seguinte resultado, do mais consolidado para
o menos consolidado: República Tcheca,
Hungria, Eslováquia e Bulgária (p. 305).
Como explicar essas diferenças? Isto é,
que fatores fizeram com que, lá pelo meio da
década de 1990, alguns países ingressassem
em um processo de recuperação relativamen

te acelerada, enquanto outros afundaram
ainda mais em uma crise que assumiu di
mensões catastróficas?
Exploraremos no restante deste trabalho
o aspecto que até agora, não sem motivo,
vem ocupando o centro do debate sobre a
transição: a mudança do regime de proprie
dade. Naturalmente, não pretendemos suge
rir que este seja o único fator relevante, como
nossas conclusões deixarão claro. Além do
mais, não gostaríamos de dar a impressão de
que o único aspecto importante da questão é
o crescimento do PIB, ou a eficiência de mer
cado: mas entendemos que a recessão transformacional reflete os mecanismos mais pro
fundos da mudança de regime, de cujo suces
so dependem as perspectivas de longo prazo
da região (por exemplo, a perspectiva de ade
são à Comunidade Européia)."

Fatores de Divergência das Trajetórias
na Transição: “Gradualistas” e “Radicais
de Mercado”

Voltemos pois à questão: como se expli
ca a divergência entre os diferentes países em
transição a partir da segunda metade da dé
cada de 1990?
A explicação “oficial”, comum entre os
funcionários de organismos internacionais,
ou entre publicações como The E conomist, é
que os países que foram mais radicais na
adoção dos mecanismos de mercado foram
os mais bem-sucedidos. De fato, a Polônia,
antes de seus colegas do Leste, adotou um
regime de preços liberalizados e abriu sua
economia para o comércio exterior. Por ou
tro lado, países que têm sido tímidos no pro
cesso de reforma, como a Romênia, têm ob
tido resultados medíocres.
O problema começa quando incluímos
em nosso critério de avaliação do “radicalis
mo” dos reformadores a porcentagem da
economia privatizada, o que, há de se convir,
parece plausível. Neste caso, os dados forne
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cem um quadro bem mais complexo. Se é
verdade que a Polônia optou por uma rápida
liberalização de preços, também é verdade
que foi parcimoniosa na privatização. Por
outro lado, a Hungria adotou uma estratégia
reconhecidamente gradualista, cuja origem
remete à adoção do Novo Mecanismo Eco
nômico em 1968. Em contraste, a Rússia
optou por uma rápida privatização. Os casos
da China (e talvez do Vietnã) são particular
mente importantes, dado que, mantido o re
gime de partido único, a estrutura institu
cional básica (a “principal linha de causalida
de”) do sistema socialista clássico deveria
prevalecer, segundo Kornai. Mais importan
te, como veremos no próximo tópico, nem
sempre iniciativas do tipo B ig B ang resulta
ram em uma expansão sem restrições da pro
priedade privada e do comportamento
orientado pelo mercado.
Há ainda o caso, bem menos estudado,
da Eslováquia. A Eslováquia teve, no perío
do considerado, um crescimento melhor do
que a maioria dos países em transição, sen
do superada apenas pela Polônia. Entretan
to, o governo de Vladimir Merciar (19941998) foi freqüentemente associado a ten
dências nacional-populistas e a uma postu
ra anti-ocidente e anti-reformista.12 A falta
de material acessível para a análise do caso
eslovaco nos impede de inseri-lo em nossa
discussão, mas, como advertência contra o
excessivo entusiasmo pelo exemplo eslova
co, devemos ter em mente dois fatores: (1)
que a separação entre a República Tcheca e
a Eslováquia foi efetivada quando a transi
ção já estava em curso, de maneira que é
possível que alguns dos bons resultados da
experiência eslovaca sejam atribuíveis a po
líticas seguidas no curto período tcheco-eslovaco (de 1989 a novembro de 1992, pe
ríodo do B ig B ang tcheco) da transição; (2)
além disso, o governo pró-relorma de Ivan
Miklos, empossado em 1998, tem sustenta
do que o crescimento obtido sob Merciar
era insustentável, baseado essencialmente
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no endividamento e na injeção de dinheiro
no setor estatal.13
Seja como for, a simples oposição entre
privatizar ou reformar com mais ou menos
rapidez não explica o diferente desempenho
dos países em transição. Portanto, deve ha
ver m ecanism os mais sutis por trás de resulta
dos econômicos tão díspares.
Uma outra explicação, que ganhou im
pulso após a crise russa de 1998, é a chama
da crítica gradualista, entre cujos proponen
tes ocidentais mais célebres encontra-se J.
Stiglitz. Com base na crise russa e no sucesso
chinês, os proponentes desta tese argumen
tam que, antes de embarcar na privatização
em grande escala, é necessário introduzir me
didas que endureçam o constrangimento or
çamentário das empresas estatais. Somente
através do processo de aprendizagem social
que derivaria desta situação, os diversos agen
tes poderiam se mostrar aptos a viver segun
do as regras de mercado. Ao mesmo tempo,
o processo de aprendizagem favoreceria uma
seleção dos mais aptos para desempenhar a
função de capitalista.
Notemos que, realmente, entre os países
que obtiveram melhores resultados na últi
ma década, a regra parece ter sido a seqüên
cia “endurecimento do constrangimento or
çamentário” - ^ - “privatização”. Em especial,
este foi o caso na China,14não foi na Rússia
e, notemos bem, foi na Polônia.15
Entretanto, esse resultado levanta ques
tões teóricas complexas: de fato, décadas de
experiência de reformas de mercado em paí
ses como Hungria e Iugoslávia, bem como
debates teóricos célebres da teoria econômi
ca, pareciam demonstrar o que Kornai cha
mava de “afinidades eletivas” entre mecanis
mos de coordenação (como o mercado) e
formas de propriedade (como a propriedade
privada). Isto é, teoricamente, a oposição en
tre disciplina financeira e privatização não
deveria sequer se colocar.16
O fato de que a privatização teve efeitos
tão díspares em diferentes países mostra, en

tretanto, que há mais problemas envolvidos
na construção das instituições e dos valores
de mercado do que simplesmente a transfe
rência de títulos de propriedade. Em que
pese a importância das leis de propriedade
na medida em que possibilitam chamar a
intervenção estatal para resolver conflitos,
elas operam em meio a configurações sociais
complexas, que se contrapõem muitas vezes
ao Estado e tornam o recurso à lei inócuo
ou mesmo contraproducente. Entre o nível
da eficiência microeconômica e as grandes
políticas institucionais, há, no capitalismo
moderno, toda uma “terra de ninguém, ou
uma terra de todo miindo”,17 onde estraté
gias e regras se cruzam até quase já não se
poder distingui-las. Como veremos, um dos
maiores problemas da transição é fazer com
que essa zona instável da vida social moder
na seja uma fonte de dinamismo, mas não
de desintegração.
Para dar conta destes problemas, é neces
sário que nos retiremos do terreno em que o
debate é normalmente travado. Em vez de
nos atermos às diferentes políticas {policies)
adotadas pelos governos, ou, o que parece
ainda mais abstrato, recomendadas por dife
rentes conselheiros internacionais, procurare
mos, no próximo item, nos ater à maneira
pela qual estas políticas produziram resulta
dos bastante diferentes dos esperados pelos
seus formuladores.

Estruturas de Propriedade Emergentes

Neste tópico adotamos uma perspectiva
diferente da do anterior, onde nos detivemos
sobre um debate bastante centrado nas dife
rentes escolhas de política (policy) governa
mental. Aqui nos debruçaremos sobre al
guns trabalhos que se ativeram à análise dos
processos sociais desenvolvidos paralelamen
te, e mesmo em oposição, às intenções dos
diferentes governos pós-comunistas.

O processo de transformação do regime
de propriedade no Leste tem várias dimen
sões. Embora o processo de privatização
ocupe grande parte do debate teórico sobre
o assunto, não se pode deixar de chamar
atenção para a imensa importância que tive
ram as empresas novas, que já nasceram pri
vadas, ou com um estatuto que ao menos
não permite defini-las como estatais. Na Po
lônia, os resultados da pesquisa de E-lstrin
(1998) mostram que, no ano de 1993, tanto
a produção quanto o emprego cresceram
mais rápido nas empresas privadas surgidas
depois do início da transição; na China,
onde ainda não se procedeu a privatização
das empresas estatais, o crescimento econô
mico dos últimos anos foi em imensa medi
da ocasionado pelas chamadas tow n-and-village enterprises (TVEs), cujo estatuto jurídi
co é bastante complexo, com uma relativa
indefinição dos direitos dos agentes privados
e do poder político local.
Mas não é à toa que a questão da priva
tização mobiliza tanta energia. Como já vi
mos, a privatização no Leste teve causas polí
ticas pelo menos tão importantes quanto
econômicas. Essa questão é ponto de passa
gem obrigatório para qualquer tentativa de
modificação da estrutura social herdada do
período comunista: quando se discutiu as
formas de privatização, discutiu-se ao mesmo
tempo que tipo de acordo seria possível com
a antiga elite dominante; que tipo de garan
tias seria possível oferecer à população traba
lhadora durante a recessão transformacional;
que atitude tomar diante dos espaços de mer
cado que já existiam nos interstícios do regi
me comunista. Como veremos, a maneira
pela qual a propriedade estatal foi reorganiza
da nos novos regimes efetivamente teve con
seqüências cruciais para o desenvolvimento
de cada país. O que não quer dizer que esta
reorganização tenha se dado exatamente como
esperavam seus implementadores.
Formas mais comuns de privatização,
como a venda pela maior oferta, estavam
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vedadas aos formuladores de política do
Leste. Isso implicaria transferir o controle
da economia para os únicos atores que, du
rante o regime comunista, puderam acumu
lar recursos financeiros de vulto: os mem
bros da nom enklatura e os operadores do
mercado negro. Visto que nenhum dos dois
oferecia grandes perspectivas como admi
nistradores eficientes, cumpridores de con
tratos e pagadores de impostos, foi preciso
pensar uma alternativa.
Grande parte da discussão girou, então,
em torno do processo conhecido como “priva
tização espontânea”. As reformas iniciadas,
ainda no período socialista, pela Hungria e
pela Iugoslávia, provocaram situações de dese
quilíbrio decorrentes da convivência inamistosa de mecanismos de mercado e de regulação
burocrática. Um componente fundamental
deste processo foi a progressiva autonomiza
ção dos dirigentes de empresa. A partir do mo
mento em que a desintegração do modelo era
evidente, esse processo sofreu uma aceleração
fenomenal: a partir do final dos anos de 1980,
os inside?'s (administradores de empresa e, em
menor grau, os trabalhadores) engajaram-se
na gestão das empresas como se fossem suas.
Isso talvez não fosse um problema maior em
si, e, mesmo, poderia ser visto como uma pos
sível solução para o processo de privatização.
Entretanto, dois fatores levaram a uma
deterioração aguda da situação. O primeiro
foi o fato de que, dado que muitas destas em
presas tinham constrangimento orçamentário
suave, a autonomização serviu fundamental
mente para dar margem a uma subida desgo
vernada de salários, por um lado, e para a ven
da do patrimônio da empresa por parte dos
administradores, muitas vezes para recémfundadas empresas de sua propriedade que ti
nham apenas uma sala com uma secretária.
Não há dúvida de que a apropriação das
empresas pelos insiders foi em grande medi
da uma oportunidade de assalto ao patrimô
nio público: o próprio Stiglitz (1996) reco
nhecia este processo como a principal amea

112

ça à estratégia de adiar a privatização. Entre
tanto, como bem notou o mesmo autor, há
todo um capital social, um know -how acu
mulado durante a experiência dentro da es
trutura econômica, que deve ser preservado
durante a transição, e que poderia ser des
perdiçado em uma privatização (não-espontânea) desastradamente apressada.
Um exemplo de como este acúmulo de
informação pode ser importante é a capaci
dade de saber que empresas têm real poten
cial de crescimento. No caso das privatiza
ções, é evidente que nem sempre quem se dis
põe a pagar mais pela empresa é o mais apto
a administrá-la: é possível que tenha pago
mais justamente por desconhecer o valor real
da empresa. É notável que a privatização
húngara, exemplo paradigmático da postura
gradualista, tenha sido descrita por Boenker
(1998) como “a criação de ‘proprietários de
verdade’” (p. 179). Por outro lado, o caso da
privatização tcheca suscitou dúvidas a respei
to de quem realmente exerceria a gerência
das empresas cujas ações foram distribuídas
ao público (Stiglitz, 1999).
Portanto, as alternativas extremas de (a)
suprimir qualquer movimento de reorgani
zação espontaneamente surgido dentro das
empresas a serem privatizadas; e (b) deixar
que a aquisição do controle das empresas pe
los insiders seguisse seu curso livremente
apresentavam riscos seríssimos.
De qualquer maneira, o debate sobre a
“privatização espontânea” deixa claro que
David Stark estava certo quando disse que
os agentes do pós-comunismo construíam a
nova sociedade “com as ruínas”, e não “so
bre as ruínas” do comunismo. Segundo o
trabalho de Stark, o regime de propriedade
estabelecido nas diferentes sociedades do
Leste é, passados já alguns anos de transi
ção, bastante diferente do que tinham em
mente os diversos políticos envolvidos no
processo de privatização. Este sistema pode
ser caracterizado como “propriedade recombinante”, pois nele (1) as diversas empresas

procuram diversificar seu p ortfolio tornan
do-se donas umas das outras; e (2) além de
procurarem diversificar seus investimentos,
o que pode ser razoável também em uma
economia de mercado desenvolvida, as em
presas procuram diversificar os critérios pe
los quais são avaliadas: como empresas efi
cientes no mercado, como executantes de
tarefas socialmente úteis, como geradoras de
emprego etc., com vistas a desfrutar de be
nefícios oferecidos pelo Estado, que persis
tem, apesar do empenho dos idealizadores
da privatização, posto que, (3) nas redes que
assim se formam, as fronteiras entre pro
priedade privada e propriedade pública
também se tornam difusas.
A propriedade recombinante emerge a
partir das circunstâncias específicas em que
se processa a passagem à sociedade de mer
cado: em uma circunstância em que havia
escassez de compradores qualificados, em
um contexto em que empresas procuravam
adquirir proprietários (e não o contrário), as
empresas pós-socialistas compraram umas
às outras. Formaram-se assim redes de pro
priedade que ligavam empresas, bancos e
fundos públicos de privatização em uma
corda de segurança que condicionava a sor
te de cada empresa à sorte de toda uma sé
rie de outros agentes.
O primeiro efeito da incorporação ana
lítica das redes interempresas na análise do
processo de transição é o abandono da opo
sição, recorrente na literatura, entre “terapia
de choque” e gradualismo, ao menos como é
normalmente formulada. A seguir apresen
tamos os resultados de Stark sobre a Hungria
e a República Tcheca, países normalmente
apontados como exemplos paradigmáticos
de gradualismo e de terapia de choque.
Atentemos para o caso da Hungria. Se
gundo Stark, a análise das 200 maiores em
presas húngaras entre 1994 e 1996 mostrou
que (1) o Estado, através de suas agências
econômicas, permanecia o maior proprietá
rio da Hungria; (2) a propriedade exclusiva

mente de indivíduos privados ainda era bas
tante rara; e (3) a propriedade interempresas
crescia (Stark, 1996b).
A forma específica de propriedade inte
rempresas na Hungria tem raízes na própria
história de gradualismo das reformas húnga
ras, ao longo da qual os administradores de
empresa já haviam recebido grande autono
mia. Como notaram Szelény, Szelény e Kovách (1995), a nom enklatura da Hungria
destaca-se entre todas as outras da região por
ter sido capaz de recrutar os quadros técnicos
para seu interior. Isso foi um dos fatores que
tornaram possíveis as reformas, mas também
foi um fator de progressiva desestabilização
do regime, pois, na medida em que acumu
lavam poder e recursos, estes administrado
res passaram a articular “molecularmente” a
constituição de seus direitos d e fa cto em di
reitos d e ju r e .18
Esta participação intensa no processo de
transformação do regime socialista garantiu
aos administradores de empresa húngaros
uma longevidade maior que a do regime. Se
gundo os mesmos autores (p. 713), entre os
membros da elite econômica húngara em
1993, 31% já estavam em postos de coman
do na economia socialista, e outros 50% par
ticipavam do nível médio da administração.
Notemos, entretanto, que esta longevidade
não foi garantida a todos os membros da an
tiga administração econômica: 47,6% deles
foram “forçados” a se aposentar.
E importante perceber os efeitos da estra
tégia de transição húngara sobre os direitos de
propriedade na indústria. O processo de corporativização, durante o qual as empresas es
tatais foram transformadas em sociedades por
ações, teve o efeito de lim itar o processo de
autonomização das empresas, processo este
que havia sido um dos responsáveis pela
transformação do regime comunista. Stark
atribui a este processo diversos traços de uma
“re-nacionalização” (Stark, 1996a, p. 1001):
para poder prosseguir com a privatização, o
Estado precisava resgatar aos insiders das em
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presas direitos de propriedade perdidos du
rante as últimas décadas do socialismo.
Isto é, o acúmulo de experiências em
um regime descentralizado, que constituía,
sem dúvida, a grande vantagem da Hungria
pós-socialista, precisou ser contrabalançado
por um novo fortalecimento do Estado, des
ta vez nas mãos da antiga oposição, para im
pedir que os administradores de empresa do
antigo regime assumissem controle da totali
dade do aparelho estatal. As mesmas práticas
que, progressivamente, corroeram as bases
do sistema planificado, também constituíam
um legado de desobediência às regras e de
corrupção que não eram compatíveis com
uma economia de mercado madura. Em ou
tros termos, se a Hungria ainda pode ser
chamada de gtadualista, devemos ter em
mente o quão foi decisiva a ruptura com o
processo de evolução gradual, ocorrido no
início da privatização.
Vejamos agora o exemplo tcheco. Na
Tchecoslováquia, como na Polônia e na Rús
sia (na primeira onda de privatizações, em
1993), o método adotado para a privatização
foi a privatização por vouchers (cheques de
privatização), distribuídos gratuitamente ou
por preços razoáveis à população, no que fi
cou conhecido como programa de “capitalis
mo popular”.
No caso da Tchecoslováquia, cada cida
dão recebeu vouchers de mil pontos. Em maio
de 1992, 1.400 empresas já haviam sido colo
cadas à venda. Segundo Berend (1998: p. 55),
cerca de 8,5 milhões de cidadãos tomaram
parte no processo, que resultou na venda de
56% das ações em oferta.19 Imediatamente,
formou-se um mercado para os vouchers, que
foram rapidamente transferidos a fundos de
investimento. De especial importância foram
os Fundos de Privatização de Investimento
(FPIs), empresas formadas por bancos, segu
radores, firmas de consultoria e agentes priva
dos. Alguns desses fundos, entre os quais se
destacam o H arvard Capital a n d Consulting; o
YSE e o CS Funds, são propriedade de indiví
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duos tchecos, segundo Mertlík (1996), prová
veis representantes de estrangeiros, ou de ban
cos estrangeiros. Os outros são propriedade
dos Cinco Grandes (Ceská sporiteina, a.s., Kom ercní banka, a.s., Ceskilovesnká obchodní
hanka, a.s., Investni a postvon í banka, a.s. e
Agrobanka, a.s.) bancos tchecos controlados,
ainda segundo Mertlík, pelo FNP (Fundo
Nacional de Privatização), um órgão público
para o qual o controle das empresas estatais a
serem privatizadas era transferido antes do
processo de privatização.20
Ainda segundo Mertlík, a administração
das empresas continuou fundamentalmente
organizada pelas direções de empresa, que,
entretanto, agora precisavam se adequar ao
regime de mercado. Ao final do período es
tudado por Mettlík, progredia a tendência
de venda da propriedade dos FIPs para “pro
prietários reais”, indivíduos estrangeiros ou
tchecos. Como vimos, portanto, devemos
concordar com Stark quando diz que “neste
capitalismo financeiro tcheco, a privatização
por vouchers não cortou os vínculos entre o
Estado e as instituições econômicas, ela os
reorganizou”. (Stark, 1996b, p. 15).
Notemos que, com base no que foi dito,
fica mais difícil demarcar quais países adota
ram estratégias de rápida conversão à econo
mia de mercado e quais foram mais gradualistas. Isso é especialmente claro no caso
tcheco, pois, a despeito da estratégia do Big
Bang, o regime de propriedade resultante
ainda apresenta traços fortes de propriedade
estatal e de relações verticais entre as empre
sas. O processo concreto de reorganização da
propriedade no Leste seguiu caminhos bem
diferentes do que tanto gradualistas quanto
terapeutas de choque previam e/ou deseja
vam. As análises de Stark (1996a e 1996b),
bem como a grande pesquisa comparativa
conduzida por Széleny e Széleny (1995), pa
recem sugerir que o background histórico de
cada país, em especial sua história durante o
período socialista, foi o fator crucial na de
terminação dos diferentes rumos tomados a

partir do processo de transição. Até aqui,
percebemos estas linhas de causalidade his
tórica sob dois aspectos intimamente rela
cionados: por um lado, o caráter mais ou
menos reformado de cada sistema planifica
do nas vésperas da transição, por outro, a
maior ou menor autonomia dos gerentes.
Tanto a Hungria quanto a República
Tcheca são casos bem-sucedidos de transição
ao mercado, se entendermos isso em um sen
tido estrito: não se trata de dizer que ambos
os países progridem sem problemas. Mas
deve-se notar que muitos dos problemas en
frentados por estas economias atualmente
(por exemplo, o desemprego) são problemas
típicos de economias de mercado.2' Da mes
ma forma, as principais tarefas que se im
põem a estes países já são tarefas relativas à
(sempre difícil) domesticação do mercado,
com a constituição de redes de proteção so
cial, o aperfeiçoamento do sistema político
etc. Enfim, resta a questão de saber qual será
sua inserção no sistema capitalista interna
cional: a Europa Central se integrará harmo
niosamente na Europa, ou se juntará aos paí
ses do terceiro mundo (como na metáfora de
Pzeworski [1994], o Leste se tornando Sul)?
Entretanto, como poderíamos explicar
a adequação do regime de propriedade recombinante para a transição pós-socialista?
Mais especificamente: não seria necessário
um sistema de propriedade pessoal para in
centivar a aceitação do risco, única possibi
lidade de assegurar a inovação econômica?
Segundo Stark, em uma situação em que os
riscos são incalculavelmente grandes, dada a
instabilidade das regras do jogo, as redes po
dem se constituir em uma alternativa plau
sível para a única forma de administração de
risco possível. Dada a extraordinária imprevisibilidade de uma transição desta magni
tude, o investimento racional pode se tornar
quase impossível. Neste contexto, a dissemi
nação do risco (risk-spreading) pode garantir
um mínimo de segurança para a formulação
de estratégias.

A mudança de regime de propriedade
na recessão transformacional, portanto, deve
ser adaptada à situação muitó peculiar da
transição. Tentativas de estabelecer, nas so
ciedades em transição, regras de propriedade
adequadas somente a mercados plenamente
desenvolvidos, como foi o caso da lei de fa
lências da Hungria, apenas desarticulam po
tencialidades produtivas, bem como desor
ganizam o que Stiglitz chamou de “capital
organizacional”, disponível em uma dada so
ciedade: as normas e as instituições que re
gulam as dimensões da vida econômica em
que o mercado não seria eficaz, um “contra
to social implícito”, que proporciona o qua
dro referencial para a operação de mercado.
Da mesma forma, perde-se um grande
acúmulo de informação sobre o sistema eco
nômico: é fácil perceber que, nas redes, se ti
nha informação a respeito de fornecedores
confiáveis, do funcionamento da deficiente
rede de distribuição das economias socialis
tas, da inserção de cada empresa e de cada
gerente na rede, do nível de eficiência de
cada empresa (informação que podia ser
ocultada do centro planificador, mas não dos
consumidores) etc.
As formas de propriedade recombinante parecem ter sido uma forma de preservar
este indispensável acúmulo de informação.
Podemos facilmente compreender a impor
tância deste fato através do estudo de Elstrin
(1998) sobre a Polônia, em que as diferentes
formas de propriedade (estatal, privada con
trolada por outsiders, privada controlada pe
los gerentes, privada controlada pelos traba
lhadores, e empresas privadas recém-criadas) são comparadas em sua capacidade de
alcançar a eficiência. Para sua surpresa, Els
trin percebeu que os outsiders eram menos
eficientes do que seria de se esperar, ao pas
so que a propriedade dos gerentes ou dos
trabalhadores teve um desempenho bem
melhor do que previam seus modelos. Uma
explicação, segundo Elstrin, reside no fato
de que gerentes e trabalhadores seriam favo

115

recidos pela legislação que regula a liquida
ção das empresas estatais. Entretanto, há
um outro fator que pode ter sido importan
te: trabalhadores e gerentes possuíam infor
mações que os outsiders não possuíam, o que
lhes possibilitou escolher as melhores em
presas. Lembremos que este tipo de infor
mação, no início da transição, não podia ser
obtido apenas analisando a situação finan
ceira das empresas, dado que estas não rece
biam recursos do centro em função de sua
eficiência mercantil.
Tendo reconhecido, portanto, a impor
tância dos processos de constituição de pro
priedade recombinante, não podemos deixar
de chamar atenção para o fato de que estes
movimentos não gerariam bons resultados se
não fosse pelo fato de que a mudança no re
gime de propriedade, bem como sua inserção
no quadro geral das reformas de mercado, ter
tido efeitos importantes. Mertlík notou bem
que, apesar de seu estudo ter concluído que
boa parte da propriedade na República Tcheca permaneceu de alguma forma ligada ao
Estado, a privatização efetivamente levou as
firmas recém-privatizadas a se lançarem com
mais ênfase na busca da eficiência (Mertlík,
1996, p. 116)
Essa afirmação é confirmada pelos resul
tados obtidos por Elstrin (1998). Ele relacio
nou a reação de empresas tchecas, polonesas
e húngaras à transformação da economia en
tre 1990 e 1992, no início, portanto, do pro
cesso de transição. Atribuiu valor 1 a uma
reação puramente passiva: acúmulo de débi
tos, estoques etc.; valor 3 a reações concen
tradas na racionalização do processo produti
vo: demissão do excesso de mão-de-obra,
mudanças na composição do produto, ado
ção de insumos mais baratos etc.; e valor 5 a
reações claramente ativas: estratégia de ven
das, mudança nos sistemas de informação,
maior atenção à qualidade dos produtos etc.
Os resultados obtidos mostraram que a rees
truturação das empresas foi maior do que até
então se pensava. De todas as empresas pes
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quisadas, apenas 17% reagiram passivamente
à mudança; cerca de 40% teve reações clara
mente ativas. A média dos diferentes setores
da economia foi 3,0 para a Polônia, 3,5 para
a Hungria, e 3,6 para a Tchecoslováquia.
Nada disso implica, está claro, que a
reestruturação das empresas do Leste tenha
sido profunda, nem que elas agora sejam
competitivas internacionalmente. Entretan
to, é certo que os incentivos para a reestru
turação já estão presentes ein algum grau, o
que já é da maior importância.
Que conclusões podemos tirar, então, a
respeito da relação entre as diferentes estraté
gias de privatização e p erform a n ce na transi
ção? Concluímos ser preciso conciliar a pre
servação do acúmulo de informação sobre a
economia, resguardado pelas redes interempresas, com um esforço de endurecer o cons
trangimento orçamentário das mesmas. Mes
mo que se verifique, o que a pesquisa de
Mertlík parece indicar, que a propriedade re
combinante foi apenas um estágio interme
diário a ser substituído por formas mais “or
todoxas” de privatização, ao menos ela terá
desempenhado o papel de garantir uma
transição mais suave.
Uma outra maneira de expressar essa
idéia é dizer que um arranjo de propriedade
adequado à transição deve ao mesmo tempo
garantir a competição e o acúmulo de infor
mação não transmitida pelo preço. Na pers
pectiva de Stiglitz (1996), por exemplo, a
grande vantagem do mercado é garantir a
competição que, mesmo longe de se parecer
com a “competição perfeita”, fornece estímu
los à inovação e à eficiência. Por outro lado,
e em oposição ao que sustentam os teóricos
da competição perfeita, não é porque ós pre
ços fornecem toda a informação necessária à
atividade econômica que é possível a descen
tralização da propriedade, mas o contrário:
pelo fato de os preços não fornecerem toda a
informação necessária à administração, a des
centralização torna-se necessária: só por meio
da descentralização, o poder de decisão é atri-

buído a quem dispõe do conhecimento local
necessário à administração eficiente.
Assim, embora as redes interempresa te
nham servido de repositório deste conheci
mento localizado, elas só se mostram eficien
tes para os propósitos da transição quando
há suficiente competição, o que é mais fácil
de ser obtido quando o vínculo com o Esta
do foi suficientemente enfraquecido. Pois,
embora possa haver competição entre em
presas estatais e não estatais, o Estado, ao
contrário das empresas, tem o poder de proi
bir a competição, o que pode ser uma tenta
ção difícil de resistir.
Talvez se possa mesmo contar com a par
ticipação do Estado no esforço de manuten
ção da distância entre as redes de propriedade
recombinante e o erário público: a partir do
momento em que o Estado não pode mais vi
ver dos lucros de suas empresas, precisa mon
tar um sistema fiscal. Naturalmente, um Esta
do consolidado tem interesse em arrecadar
impostos, o que pode se tornar um estímulo
para a busca de lucratividade, uma vez que as
empresas terão de arcar com esses impostos.
Esse argumento, entretanto, supõe que
o mesmo Estado que se mostrou incompe
tente para gerir a empresa seja competente
para privatizá-la. Ora, algumas das qualida
des que se espera de um bom “privatizador”
são as mesmas que se espera de um bom ges
tor: por exemplo, a capacidade de se manter
imune a pressões corporativas e à corrupção,
a competência técnica para saber quais as es
tratégias possíveis para o futuro (das quais
dependem as projeções de lucro, fundamen
tais para a determinação do preço de venda)
etc. No fundo, esse impasse é análogo a ou
tros bastante comuns na vida social, e que
derivam do fato de que nem sempre a neces
sidade é a mãe da invenção: muitas vezes,
empresas que precisam inovar urgentemente
são as que (por não terem inovado anterior
mente) dispõem de menos recursos para
aplicar em inovação. Da mesma forma, clas
ses sociais depauperadas muitas vezes são ca

rentes dos mínimos recursos necessários à re
volta bem-sucedida, e o mesmo Estado que
já não sabe gerir talvez já não saiba vender.

A Posição da Política: O Caso Russo

Pelo que foi dito até aqui, pode parecer
que as configurações institucionais, ou os
mecanismos de mercado, poderiam ser sufi
cientes para garantir uma transição dolorosa,
mas bem-sucedida. Isso seria um erro (ao
menos no que se refere ao “bem-sucedida”),
pois subestima a importância da atividade
política na configuração dos novos padrões
sociais. Atentaremos, agora, para um caso
paradigmático de fracasso no processo de
transição: a Rússia. Como veremos, o caso
russo mostra como os impasses da esfera po
lítica podem ser decisivos para o estabeleci
mento de círculos viciosos que podem ter
conseqüências de longo prazo.
Comecemos do mesmo ponto de que te
mos partido até agora: também na URSS, nas
fases finais do regime socialista, um processo
de autonomização das empresas desenvolveuse de maneira descontrolada, resultando em
um verdadeiro saque ao Estado, como apon
tou a pesquisa de Solnick (1998) sobre o co
lapso soviético. Após o início das reformas, os
administradores de empresa usaram o capital
político e econômico adquirido no período
para repelir qualquer esforço de impor-lhes
disciplina financeira. Segundo Hanley, Yershova e Anderson (1995, p. 639), os administra
dores organizaram-se partidariamente como a
“União Cívica” e contavam com grandes alia
dos no parlamento russo. Graças a essa in
fluência, conseguiram em 1991 que o Banco
Central lhes fornecesse o dinheiro para cobrir
uma nova onda de empréstimos interempresas,
o que resultou na triplicação da oferta de moe
da, no aumento da inflação e em uma derrota
política para o governo “reformista” do Premiê
Chernomydin que, em 1993, anunciou a vol
ta dos subsídios para as estatais russas.
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Essa incapacidade dos reformadores de
se contrapor aos interesses das indústrias es
tatais é um primeiro fato que marcou decisi
vamente a trajetória russa na recessão transformacional: pois o que se seguiu foi um
quadro do tipo “pior de dois mundos”: a
convivência d.e alta inflação e penúrias (bati
zada de shortageflation).
Ao mesmo tempo, cresceu despropor
cionalmente, dentro do setor de serviços, o
fenômeno que Sapir chamou de “rendas de
intermediação”, isto é, empresas, muitas ve
zes de caráter mafioso, passaram a se encarre
gar da comercialização da produção de dife
rentes indústrias, que não possuíam redes de
distribuição adequadas (o que era de acordo
com a lógica da economia de penúria e do
mercado de vendedores). Essas empresas de
intermediação foram a base para toda uma
geração de novos ricos. Isto teria sido apenas
um inconveniente a mais no processo de
transição, e, ademais, a corrupção nas áreas
cinzentas da transição era inevitável. Entre
tanto, a situação se agravou quando esta nova
classe de “rentistas de intermediação” passou
a aparecer como uma alternativa de sustenta
ção do governo contra as redes corporativas
das empresas estatais.
Notemos aqui que os dois fa to s estão re
lacionados: o fracasso em endurecer o cons
trangimento orçamentário das empresas es
tatais desacelera a conversão ao mercado de
compradores e preserva o espaço onde são
produzidas as rendas de intermediação.
Vejamos agora como se desenrolou o pro
cesso de privatização na Rússia. A Rússia co
meça o processo de transição mais tarde que
seus pares da Europa Central, com a subida de
Boris Iéltsin ao poder e o fim da URSS. Ini
cialmente, a Rússia segue o receituário da
Europa Central. Uma primeira onda de pri
vatizações, através do sistema de vouchers, foi
realizada em 1993,e deixou de fora os mais
importantes segmentos da indústria pesada.
Não se pode saber o que teria aconteci
do se a Rússia tivesse continuado nesta mes
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ma direção, mas um fato político forçou
uma mudança de rumo: as eleições presi
denciais de 1996. Como no resto do'Leste,
os efeitos negativos das reformas causaram
uma baixa espetacular da popularidade do
governo reformista de Iéltsin. Entretanto,
ao contrário dos outros países em transição,
onde os comunistas, já convertidos (em ter
mos gerais) ao reformismo, foram simples
mente reconduzidos ao poder, na Rússia um
verdadeiro pânico instaurou-se entre o go
verno reformista e os “novos russos”, em es
pecial os novos banqueiros; o crescimento
eleitoral do candidato comunista, Zyuganov, parecia irreversível.22
A vitória eleitoral de Iéltsin foi conse
guida com a distribuição de favores aos no
vos banqueiros russos, que, entre outras coi
sas, assumiram o controle dos canais de tele
visão. Mas esse enraizamento da oligarquia
no centro mesmo do poder teria conseqüên
cias muito mais graves.
De fato, a Rússia realmente passa a di
vergir drasticamente do caminho seguido por
outros países do Leste quando da segunda
onda de privatizações, realizadas sob o siste
ma loans f o r shares (empréstimos em troca de
ações), entre 1996 e 1997. Segundo o esque
ma, os bancos recém-fundados emprestavam
dinheiro ao Estado em troca de ações das em
presas nacionalizadas, que se tornariam sua
propriedade se o Estado não pudesse pagar
suas dívidas. A efetivação desta proposta foi
realizada de maneira unanimemente reco
nhecida como fraudulenta, merecendo o epí
teto de “negócio do século”.23
O principal resultado desta forma de pri
vatização, e de outros esquemas similares, foi
a constituição de grupos industriais-financeiros, cujos membros são conhecidos (ao que
parece, também entre si!) como os “oligarcas”.24 Pode-se ver o quanto a forma de priva
tização russa foi danosa ao estabelecimento de
uma economia de mercado funcional quando
atentamos para os graves desequilíbrios causa
dos pelo funcionamento de tais grupos, e para

seu papel fundamental na cadeia de eventos
que levou à grande crise de agosto de 1998.
Para uma análise detalhada, remetemos o lei
tor a Sapir (1998). Aqui nos concentraremos
apenas em m ostrar como a crise russa rem ete
não apenas à forma pela qual se realizou a pri
vatização, m as também ao próprio processo
de recessão transformacional.
Notemos, ainda, que a m esm a lógica que
levou à formação dos grupos industriais fi
nanceiros inspirou também a constituição de
algumas unidades políticas da federação russa
em atores econômicos de natureza semelhan
te. Assim, por exemplo, a rica prefeitura de
Moscou propôs ao governo converter a dívida
da União com o município em direitos sobre
indústrias do complexo industrial militar, no
melhor estilo loans f o r shares.
Os problemas acentuam-se quando estes
atores, que obtiveram seu patrimônio através
de diversos tipos de clientelismo político, se
vêem diante do fato de que sim plesm ente não
possuem os recursos (em capital fin a n ceiro e or
ganizacional) necessários para administrá-los.
Lembremos que essa administração desafiaria
mesmo um capitalista experimentado, dada a
própria definição de recessão transformacio
nal: ele precisa transformar em máquinas de
gerar lucro organizações concebidas com ou
tros propósitos. O custo da reestruturação,
como mostra o exemplo da Alemanha Orien
tal, é simplesmente gigantesco. Ora, se o go
verno da Alemanha Ocidental teve tanta di
ficuldade em fazê-lo, o que não dizer dos oligarcas russos? E o “capitalismo sem capital”,
como diz Sapir.
A saída encontrada pelos oligarcas russos
foi apelar para o departamento “financeiro”
de seus negócios. Através de seus bancos, co
locaram em prática algumas estratégias (ver
Sapir, 1998, p. 92), entre as quais se destaca,
sem dúvida, a de contrair empréstimos em
dólar, convertê-los em rublos e comprar títu
los do governo russo (os famosos GKOs),
que pagavam juros exorbitantes. Com o re
sultado desta aplicação (que era vedada ao

cidadão comum até às vésperas da crise de
agosto), os oligarcas pagavam suas dívidas.
Evidentemente, trata-se de uma transferên
cia de dólares por intermédio do déficit pú
blico para os oligarcas russos.
Há ainda um fato a ser levado cm c o n 
ta: o Estado só era obrigado a tomar dinhei
ro emprestado a juros tão altos dada a crise
fiscal em que se enredou cada vez mais du
rante os últimos anos, decorrente do fato
singelo de que o Estado russo tornou-se in
capaz de recolher impostos. Isso natural
mente tem causas mais profundas, decorren
tes das dificuldades de se adaptar à cobrança
de impostos em uma economia de mercado.
Mas o fato não se explica apenas por isso,
dado que, em outros países do Leste, o fenô
meno, embora presente, não foi tão grave
(Sapir, 1998). Na verdade, a dura realidade é
que os oligarcas, apesar de concentrarem em
suas mãos uma quantidade imensa de recur
sos, não pagavam impostos, em grande parte
devido às relações bastante próximas existen
tes entre os grupos industriais financeiros e o
poder político (o primeiro-ministro Chernomydin, que hoje é presidente da Gazprom,
exploradora das imensas reservas de gás natu
ral russas, declarou ao fisco uma renda men
sal de apenas 800 dólares, como disse Sapir,
“sem rir”).
Em agosto de 1998, como cedo ou tar
de aconteceria, o Estado deixou de pagar o
que devia aos portadores dos títulos GKO.
Muito antes disso, já havia deixado de pagar
ao funcionalismo, e a seus fornecedores, por
vários meses (o que tampouco aumentara
sua autoridade moral para cobrar impostos).
No mesmo mês, decretou uma moratória
unilateral, causando uma crise de propor
ções mundiais, cujos efeitos são bem conhe
cidos pelo leitor brasileiro.
A crise russa, cujo breve esboço apenas
enuncia alguns traços mais gerais, é uma ma
nifestação da conjunção da recessão transfor
macional com os efeitos de uma estrutura de
propriedade em que (1) os proprietários fo
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ram escolhidos exclusivamente em função de
sua proximidade política com o governo “re
formista” de Iéltsin, não dispondo da infor
mação ou dos recursos necessários à boa ad
ministração; (2) além disso, todos os meca
nismos de isolamento dos setores público e
privado foram capturados por esta nova clas
se de proprietários que não apenas detinha o
controle da política econômica, mas tam
bém sonegava impostos sem sofrer retalia
ções, quando não era ela mesma responsável
pelo recolhimento destes impostos.
O resultado foi um verdadeiro impasse:
longe de favorecer o desenvolvimento de um
mercado operante, a existência desses “pro
prietários privados” entrava as possibilidades
de crescimento econômico futuro: por exem
plo, sua posição privilegiada na obtenção de
crédito certamente dificulta a vida de um pe
queno empresário que acaba de abrir seu ne
gócio e que gostaria de obter um emprésti
mo. Isso para não falar de seu acesso privile
giado à máfia.
Como bem notou Woodruff (2000), o
caso russo mostra como é pobre a visão de
que a sociedade de mercado se mantém ape
nas pelo exercício do auto-interesse e pela
existência de regras formais para o jogo do
mercado. Embora não se possa negar o valor
de modelos inspirados em teoria dos jogos,
enfatiza a necessidade de enraizamento das
práticas do jogo em normas sociais efetivas,
que garantam que a moeda valha o que está
escrito em sua face, ou que a posse de ações da
IBM realmente possibilite receber dividendos
ou votar no conselho de acionistas; isto é, há
uma dimensão jurídica na transação mercan
til, referente à capacidade de chamar o Estado
para garantir a efetividade de mecanismos
abstratos como a moeda e o mercado. Essa di
mensão jurídica não se constitui apenas pelo
livre jogo dos interesses, mas por disputas po
líticas e conflitos entre visões de mundo.
Não sabemos que caminho seguirá a
Rússia depois da crise, quando muitos destes
grupos sofreram um sério abalo. Uma possí
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vel saída, defendida por alguns analistas,
pode ser a descentralização administrativa: o
caso de sucesso da República (ainda perten
cente à Rússia) do Tartarostão vem desper
tando interesse.25 Entretanto, aqui também o
decisivo pode ser o fator político, pois a des
centralização administrativa suscita riscos se
melhantes aos que levaram ao conflito na
Chechênia.
O governo Putin modificou parcial
mente esta situação: muitos dos oligarcas
perderam suas posições, e pelo menos dois
deles (Berezovsky e Gusinsky) estão no exí
lio. O processo de descentralização adminis
trativa (“espontânea”) foi sustado. E cedo
para dizer, contudo, o que advirá dessas me
didas. E difícil saber, visto que a mídia está
sob controle dos oligarcas, se o principal
efeito dos ataques de Putin será a transparên
cia econômica ou o autoritarismo político.
Isso já é um problema importante em si,
mas, mesmo quem eventualmente não se
impressione com a possibilidade de uma
crise da democracia deve ter em mente que,
diante dos níveis absolutamente alarmantes
da corrupção na Rússia, é impossível pensar
que qualquer forma de transparência possa
ser imposta, sem uma sociedade civil orga
nizada, a juizes que ganham 200 dólares em
Moscou e 100 dólares nas províncias,26

Origens Históricas dos Diferentes Níveis
de Autonomia Governamental

A comparação entre os países escolhidos
sugere que os mais bem-sucedidos foram
aqueles nos quais (1) não se destruiu o capital
organizacional das diferentes empresas, que se
reorganizou na forma das redes de proprieda
de recombinante (Stark, 1996a); (2) emergi
ram forças políticas suficientemente indepen
dentes dos interesses ligados à privatização es
pontânea. Naturalmente, dada a natureza
mesma desse tipo de comparação, só pode
mos dizer que, em uma primeira aproxima

ção, esses fatores parecem aumentar a proba
bilidade de sucesso. Mas é perfeitamente pos
sível pensar em outros fatores que podem ter
determinado a trajetória de cada país durante
a transição.
Por exemplo, a partir dessas análises, pa
rece ser possível relacionar o desempenho de
cada um dos três países a seu histórico de re
formas no período socialista, e, em especial,
aos resultados das lutas sociais ocorridas
imediatamente antes ou imediatamente de
pois do processo de transição.
Pensemos, inicialmente, nos diferentes
contextos socioeconômicos: a aparente sustentabilidade do crescimento húngaro pare
ce sugerir que a autonomização da política é
mais fácil quando os vínculos entre as em
presas são predominantemente horizontais,
o que era o caso na Hungria em conseqüên
cia dos quase vinte anos de reformas prómercado (Stark, 1996b). No entanto, foi de
cidido se esta herança seria uma vantagem
ou um obstáculo quando o governo se mos
trou capaz de conter a onda de privatização
espontânea no começo da transição.
Por outro lado, a crise cambial tcheca de
1997, que autores como Begg (1998) atri
buem à estrutura de propriedade descrita aci
ma por Mertlík, mostrou que é especialmen
te difícil manter a transparência do sistema
quando bancos e empresas estão próximas
demais do erário público. Como mostrou
Stark (1996b), esta configuração emergiu
devido à predominância de vínculos econô
micos verticais no sistema não-reformado
tcheco. A herança de um regime comunista
não reformado, contudo, pode ter sido par
cialmente compensada pela situação finan
ceira bem mais equilibrada da República
Tcheca no começo da década, em oposição à
Hungria, por exemplo, onde a privatização
espontânea já se desenvolvia livremente no
começo da transição. Embora, desde a crise,
a República Tcheca atravesse um momento
difícil, ainda não se pode comparar sua si
tuação com a da Rússia.

Resta, para esses países, enfrentar os
problemas específicos da vida sob o capitalis
mo. O que, se pensarmos bem, é o ponto
máximo que se poderia esperar da transição
pós-socialista.
Ao contrário da Hungria (onde havia
uma grande experiência de reformas) e da
República Tcheca (onde não havia nenhu
ma), a Rússia experimentou durante a Perestroika uma combinação entre privatização
espontânea (como na Hungria) e vínculos
interempresas predominantemente verticais
(como na República Tcheca). Isso ofereceu
condições ideais para que a descentralização
permitisse que os grupos que se autonomiza
vam levassem um pedaço do Estado com eles
(ver Solnik, 1998).
Esses diferentes padrões de transição de
vem ser explicados por fatores que fogem da
esfera econômica, mesmo quando a conside
ramos, como até agora temos feito, de ma
neira a incluir os aspectos institucionais en
volvidos no funcionamento de mercado. Por
exemplo, é claro que não podemos ignorar o
fato de que, na Europa Central, houve uma
clara ruptura política no começo da transi
ção, com a subida ao poder de antigos gru
pos dissidentes ou novas dissidências dentro
dos partidos socialistas. Iéltsin, por outro
lado, até muito pouco tempo antes de se
converter em “leninista de mercado”, estava
profundamente imerso nas redes corporati
vas do sistema soviético. Nesse contexto, a
ruptura mais acentuada da política tcheca
com relação ao passado comunista pode ter
sido um fator compensador do estado “pou
co reformado” de sua economia no fim do
regime socialista. De maneira análoga, é pos
sível que apenas a mudança de poder na
Hungria tenha possibilitado a contenção da
privatização espontânea.
Além disso, não podemos entender esses
processos sem levar em conta os fatores geopolíticos envolvidos: o fato de o esquema
loans f o r shares ter sido adotado na Rússia
por medo da vitória comunista, ao passo que
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na Europa Central a alternância política en
tre reformistas e antigos comunistas tenha
sido bem mais tranqüila, provavelmente se
deve, ao menos em parte, à repercussão mui
to mais grave do risco de retorno ao antigo
sistema em uma potência nuclear como a
Rússia. Ao mesmo tempo, se o fim do comu
nismo foi uma vitória do nacionalismo centro-europeu (e cm especial báltico), também
foi uma derrota grave para o nacionalismo
russo, o que pode ter influenciado decisiva
mente o padrão de reconstituição do campo
ex-comunista em moldes nacionalistas mais
ou menos hostis à transição.
A questão geopolítica, enfim, coloca al
guns dos problemas tratados acima sob novo
foco. Se as populações do Leste nos sur
preendem pelo empenho com que se enga
jam na vida - pouco propensa a inspirar uto
pias - dentro do capitalismo, isso não se ex
plica apenas pela sombra sempre presente do
passado totalitário, mas também, como bem
notou Kennedy (2001, p. 1147), no horror
provocado pelas guerras do pós-comunismo.
O efeito produzido pelos episódios nos Bal
cãs, no Cáucaso ou na Chechênia pareceu,
por exemplo, tornar a perspectiva de integra
ção à União Européia, com desemprego de
10%, bem mais promissora. Isto é, não é só
a escassez de utopia que caracteriza o proces
so, mas também o excedente de distopia.
Kennedy nota bem que a questão nor
malmente é tratada como se as guerras fos
sem fruto do nacionalismo, não do passado
comunista, como se o “fenômeno Tito”, por
exemplo, pudesse ser pensado sem levar em
conta ambos os fatores. Ora, pensar assim é
ignorar a complexa relação que se constituiu
entre comunismo (e mesmo, anti-comunismo) e nacionalismo não apenas no Leste, mas
em todo o mundo.
Enfim, processos históricos de longa du
ração estão certamente em curso. Um exem
plo muito claro é a questão da agricultura. A
extraordinária persistência da pequena pro
priedade camponesa na Polônia durante o co
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munismo (quando era ideologicamente aber
rante) e no livre-mercado (quando é ineficien
te) mostra o quanto certos padrões históricos
podem permanecer importantes durante lon
gos períodos, tendo conseqüências significati
vas, por exemplo, para a situação do mercado
de trabalho (se evita ou acelera o êxodo rural,
por exemplo), ou mesmo para a diplomacia
(na medida em que o protecionismo rural é
até hoje um fator de entrave para a integração
capitalista regional e global).
Acreditamos, portanto, que as diferenças
de perform ance apontadas se explicam por di
lemas estruturais emergentes em conseqüên
cia de lutas políticas durante períodos de tran
sição social acelerada, onde mesmo as lutas
mais imediatas podem influir sobre o proces
so de institucionalização, que Thévenot (apu d
Stark e Grabher, 1997) definiu como o “in
vestimento em formas”. Permanece em aber
to (como sempre) o problema da possibilida
de de se reorganizar politicamente estas he
ranças históricas de longo prazo no que Preuss
(1998, p. 296) chamou de encadeamento re
verso {backward linkage), onde a política deci
de a escolha de instituições que neutralizam
ou acentuam os efeitos do legado histórico.
Neste texto, apresentamos três aspectos dessa
herança, organizados em torno dos problemas
da reforma de mercado, da autonomia geren
cial e da alternância política.
Portanto, uma opção que não parece es
pecialmente promissora é a perpetuação au
toritária de grupos (mesmo que “reformis
tas”) no poder; o caso da Rússia é o exemplo
mais claro disso. Há no caso russo muitas
peculiaridades, entre as quais, naturalmente,
o fato de que um arsenal como o russo não
pode cair nas mãos de qualquer aventureiro
populista. Por outro lado, é surpreendente a
incapacidade do Partido Comunista em se
apresentar convincentemente como alterna
tiva razoável. Mesmo a revista conservadora
inglesa The E conom ist percebeu que uma das
grandes tragédias do caso russo é que, em
oposição aos países da Europa Central, lá

não surgiu um partido social-democrata em
que se possa acreditar ( The Economist, 6-12
de novembro de 1999). Lembremos mais
uma vez que esta opinião não se baseia ape
nas em considerações político-ideológicas
(em se tratando das quais provavelmente es-

taríamos em desacordo com a redação da
Economist), mas também na dinâmica mes
ma do processo de reformas ém direção a
uma sociedade aberta que, como lembrou
Darhendorff (1991), foi desde o início o ob
jetivo dos dissidentes do Leste.

Notas
1.

Além dos autores discutidos aqui e citados em nossa bibliografia, o leitor interessado pode
acompanhar o desenrolar de algumas dessas pesquisas através dos sites de algumas das
principais instituições que monitoram a transição: Centre d’Etudes des Modes d’indus
trialisation
http://www.ehess.fr/centres/cemi;
W illiam
D avidson
Institu te
(www.wdi.bus.umich.edu); Banco Mundial (www.worldbank.org); Banco Europeu para
a Reconstrução e o Desenvolvimento (http://www.ebrd.com); Banco da Finlândia
(http://www.bof.fi/env/rhinden.htm); C ollegium B udapest (www.colbud.hu); CentralE uropean U iversity (www.ceu.hu); Task F orce on E conom ies in Transition
(http://www.nap.edu/readingroom/books/transform); e East European C onstitutional Re
view (www.law.nyu.edu/eecr). Recomenda-se cautela na leitura do material produzido pe
las instituições mais comprometidas com posições políticas (em geral, pró-reforma acele
rada) atuantes na transição, mas mesmo estes trazem informações valiosas. No Brasil,
contamos com a iniciativa heróica do Grupo de Estudo dos Países Socialistas em Transi
ção (GEPSeT), ligado ao IEA da USP.

2.

Burawoy dirige-se aos trabalhos de Stark e Bruszt (1998) e Eyal, Szelény e Townsley (1998).

3.

Ver, entretanto, o trabalho de Clarke, Fairbrother, Burawoy e Krotov (1993).

4.

Cabe notar, entretanto, que mesmo dentro de seus propósitos, Burawoy pode estar “jo
gando a criança junto com a água da bacia” quando critica a sociologia da transição no
Leste. Não nos parece compreensível que estudos sobre a propriedade, ou sobre como ad
ministradores de empresa socialistas se tornaram empresários capitalistas, não interessem
a um analista marxista. Certamente interessariam a Marx.

5.

Notemos que esta idéia está em perfeita consonância com os conceitos apresentados no
item anterior, como fica claro na explicação de Gomulka: “Sob o regime anterior, de pre
ços rigidamente controlados, a renda real e a demanda agregada real foram mantidas ar
tificialmente altas. A produção era então constrangida por recursos, não pela demanda.
Mesmo bens não-desejados podiam eventualmente ser vendidos, no caso de penúria de
bens desejados (a chamada substituição forçada). Dadas estas condições iniciais, uma rá
pida liberalização de preços resulta, por um tempo, em uma subida de preços mais rápi
da do que a subida das rendas nominais, de maneira que o poder de compra cai” (Go
mulka, 1998, p. 23).

6.
7.

Sobre a crise tcheca, ver Begg (1998).
Deve-se destacar, entretanto, as exceções da Bielorússia, e, principalmente, do Uzbequis
tão, sem dúvida um dos casos mais interessantes entre os países em transição, cujo apa-
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rente sucesso (econômico) só agora começa a ser mais bem analisado. Sobre o caso Uzbeque, ver Zettelmeyer (1998).
8.

De acordo com The E conom ist de 21 de julho de 2001, a Rússia teve crescimento de 8%
em 2001, em parte devido à alta do petróleo, em parte devido a uma desvalorização cam
bial. Segundo a mesma revista, ainda não se sabe se o governo de Putin conseguirá man
ter níveis de crescimento razoáveis no médio prazo (a estimativa da mesma revista para
este ano ainda é boa, 4%).

9.

Notemos que a situação na Rússia tem todas as características de um colapso humanitá
rio: segundo dados da revista The E conom ist de 6 de Novembro de 1999 (p. 22), a expec
tativa de vida (para indivíduos do sexo masculino) na Rússia em 1997 era de apenas 58
anos, comparável à de muitos países africanos.
E interessante notar que, apesar da fama de “Tatcherista” do primeiro ministro Vaclav
Klaus, as políticas sociais tchecas são caracterizadas, segundo Goetting, por “um forte
componente social-democrata que tem ajudado a manter a paz social até agora” (p.
244). Segundo Stark e Bruszt (1998), “Vaclav Klaus foi um político brilhante, com
uma capacidade única de descartar cinicamente sua proclamada ideologia liberal em fa
vor de uma política social-democrata disfarçada”. Remetemos o leitor ao texto de Stark
e Bruszt para uma análise da complexa articulação política entre liberais e social-democratas no caso tcheco.
Concordamos, portanto, com Csaba (1996), quando afirma: “Tudo considerado, a m u
dança institucional ou o com ponente sistêm ico continua sendo o único p rin cip a l fa to r do cres
cim ento d e longo prazo da Europa Central e Oriental” (p. 32).
A opinião mais corrente presente na literatura sobre a liderança política eslovaca pode ser
exemplificada pela seguinte enumeração, por Preuss (1998, p. 290), de suas característi
cas: “(...) em primeiro lugar, uma coalizão governamental que compreende os partidos de
extrema esquerda e de extrema direita do país; em segundo lugar, a maior força política,
o HZDS (Movimento por uma Eslováquia Democrática), é, mesmo cinco anos após a re
volução de veludo, mais um movimento que um partido, muito embora firmemente dis
ciplinado por um líder autoritário, abrangendo tendências tão diversas e contraditórias
quanto o comunismo e o anti-comunismo, o nacionalismo e a adesão à idéia de partici
par da comunidade européia, idéias livre-cambistas e intervencionistas, liberalismo próliberal e Eslavofilia”.
Em entrevista ao periódico do Banco Mundial Transition, Miklos afirma: “Tão alto cres
cimento econômico [5% em 1998 - CRB] é claramente instável. O governo de Vladimir
Merciar investiu pesadamente no setor estatal, desenvolvendo uma política fiscal expansionista. O imenso déficit fiscal teve de ser financiado através de empréstimos governa
mentais. O déficit orçamentário do ano passado alcançou quase 20 bilhões de coroas
(algo como 500 milhões de dólares), enquanto a dívida do governo, excluída a dos gover
nos locais e dos fundos públicos, totalizava 156 bilhões de coroas (4,3 bilhões de dóla
res), 20% do PIB” (Miklos, 1999, p. 30).

10.

11.

12.

13.

14. Não se pode ter certeza ainda sobre a inclusão da China entre os “países em transição”,
uma vez que o governo chinês ainda é oficialmente comprometido com o socialismo, ape
sar da liberalização, do esforço para entrar na OMC etc.; sem dúvida, um dos problemas
sociológicos mais interessantes da atualidade é saber o quanto é possível para a China li
beralizar sem fazer ruir seu sistema político. Naturalmente, dúvidas um pouco mais anti-
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gas, como perguntar que direito tem um governo que reprime a participação popular de
se chamar “socialista”, convivem com as novas.
15. A bem da verdade, deve-se amenizar (mas talvez não retirar) a acusação de “bolchevismo
de mercado” lançada contra Jeffrey Sachs lembrando o seguinte trecho: “Críticos desta
abordagem econômica perguntaram muitas vezes: ‘Por que não privatizar primeiro?’. Se
o problema real é a falta de direitos de propriedade, por que não empreender a privatiza
ção rapidamente, antes de tomar qualquer outra medida? A resposta é muito simples. No
mundo artificial dos manuais de economia, a privatização certamente deveria vir primei
ro (na verdade, no mundo do manual, desde o início a indústria não teria sido naciona
lizada!). No.mundo real, entretanto, a Polônia estava enfrentando uma hiperinflação imi
nente e um colapso da economia. Deixe-me sublinhar que era importante incentivar o
novo setor privado tanto quanto era importante privatizar o setor estatal existente. A po
lítica do B igB a n g tornou possível para o setor privado crescer rapidamente durante 1990
e 1991, mesmo antes de ter começado a privatização da indústria” (Sachs, 1994, p. 56).
16. O problema é bem colocado na seguinte formulação de Stiglitz: “A teoria neoclássica ar
gumenta que, para uma economia de mercado funcionar bem (para ser eficiente segundo
Pareto), deve haver tanto competição quanto propriedade privada (os “irmãos siameses” da
criação eficiente de riqueza). Ambos são requeridos, e claramente, se alguém pudesse ter
uma varinha mágica e instituir magicamente ambos instantaneamente, presumivelmente
o faria. A questão, entretanto, se refere a escolhas: se não podemos ter ambos, devemos
prosseguir com a privatização sozinha?” (Stiglitz, 1999, p. 5).
17. Utilizamos aqui, propositadamente, a expressão utilizada por Schumpeter para descrever
a zona de fronteira entre a Economia e a Sociologia, que “convenientemente poderia ser
chamada de sociologia econômica” (apud Himmelstrand, 1987, p. ix).
18. Segundo as fontes citadas, no que se refere à situação dos administradores de empresa no
final do período socialista, “a nova tecnocracia alçada ao poder não acreditava (e não se
exigia que acreditasse) no socialismo. [...] Liderados pelos administradores das grandes
empresas, a nova tecnocracia introduziu a idéia de reforma da propriedade na agenda do
MSZPM no começo da década de 1980. O que apresentaram ao MSZPM neste ponto
não foi um programa completamente desenvolvido de privatização, mas uma simples so
lução para o “vácuo de propriedade” que infestava todas as sociedades socialistas. E claro
que, com esta manobra, a tecnocracia começou a mover a economia húngara em direção
ao capitalismo e os administradores das grandes empresas passaram a renegociar seus di
reitos de propriedade” (Széleny, Széleny e Kovách, 1995, p. 703).
19. Como observou um boletim do Banco Mundial, “Quase de um dia para o outro” - assi
nalava o boletim do Banco Mundial - “a Tchecoslováquia pôde vangloriar-se de ter o
maior setor privado da Europa Oriental, e uma das mais altas taxas de posse individual
de ações do mundo” {apudBérend, 1998, p. 55).
20. Tendo em vista este circu ito, Mertlík fez o seguinte diagnóstico: “Podemos concluir, por
tanto, que os tchecos têm agora literalmente, como resultado de mais de cinco anos de
privatização, um excelente exemplo de propriedade recom binante de David Stark, ou, tal
vez, um capitalism o fin a n ceiro nacional (ou um socialism o, se houver quem goste) que lem
bra aquele da Alemanha, mas com um papel desempenhado pelo governo nacional como
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investidor central que controla indiretamente (via FNP e sua rede de capital acionário) a
espinha dorsal de quase toda a economia. E o que resta das atividades de privatização dos
últimos anos; se quisermos saber quem controla uma típica empresa privatizada tcheca,
encontraremos principalmente uma complicada cadeia de ações, em cuja extremidade se
encontra o FNP” (Merdík, 1996, p. 111).
21. Kornai é claro ao afirmar que países como a Hungria, a República Tcheca, e a Polônia
não são mais economias de penúria: um estudo das causas que levaram a interrupções na
produção na Hungria mostra que a penúria de insumos decaiu drasticamente, ao mesmo
tempo em que cresceram as dificuldades financeiras (Kornai, 1997, p. 5).
22. O testemunho a seguir dá uma idéia do clima político entre os oligarcas russos pouco an
tes da eleição: “O financista George Soros disse a todos que os comunistas iam ganhar.
De acordo com Chrystia Freeland, uma jornalista que está terminando um livro sobre os
novos capitalistas russos, Soros voltou-se para os banqueiros e disse: ‘Rapazes, seu tempo
se esgotou’. Os banqueiros ficaram horrorizados. Eles tinham o hábito de mandar seu di
nheiro ao exterior, mas não queriam ir junto” (Lloyd, 1999b, p. 26).
23. Mesmo os observadores ocidentais que apoiavam Iéltsin incondicionalmente, hoje reco
nhecem o caráter fraudulento do sistema de loans f o r shares: “Um funcionário do Banco
Mundial chama-o de tragédia’. David Lipton - que trabalhou na Subsecretaria de tesou
ro do governo Bill Clinton - , escolhendo suas palavras com óbvio cuidado, diz que esse
esquema foi um absurdo compromisso político para permitir que alguns dos nossos ra
pazes ganhassem um bocado de dinheiro. ‘Isso alimentou os instintos de dilapidação dos
oligarcas. Como o esquema estava ligado à campanha de contribuição dos oligarcas, ele
os consolidou no Estado. Mas precisamos nos colocar no lugar dos implementadores de
políticas. Chubais estava lutando por uma segunda fase de privatização como a primei
ra. Ele precisava fazer um acordo [...]. Ele percebeu que aquilo era insensato, mas man
teve o argumento de que seria aquilo ou não haveria privatização’, disse Lipton” (Lloyd,
1999c, p. 17).
24. Vejamos como Sapir descreve a formação de um desses grupos: “O banco Onexim foi
criado em 1993 por uma aliança entre grupos de hidrocarbúricos (Sugurtneftgaz e Sidanco) e um organismo público, o Comitê Estatal de aduanas. Sob a direção de V. Potanine,
conheceu uma expansão bem rápida, apresentando um crescimento de seu portfólio de
4,6 vezes entre dezembro de 1994 e novembro de 1996. [...] O Onexim adotou uma po
lítica sistemática de diversificação, apoiado nos laços privilegiados entre seu presidente, V.
Potanine, e Anatole Choubais (então primeiro ministro russo —CB). E notório que o
Onexim seja o principal contribuinte da campanha de Boris Iéltsin em 1996 [...]. Em tro
ca, lembremos que este banco obteve um quase-monopólio da gestão das finanças gover
namentais, em substituição a um Tesouro Público inexistente. [...] via MFK, o Onexim
controla dois grandes grupos petrolíferos [...]. Através de operações loans f o r shares, ad
quiriu controle, com participação ocidental em certos casos, da Norislk Nickel, Novolipetsk, KuznetskMetal, no que tange à metalurgia ferrosa e não ferrosa. O grupo está pre
sente nas telecomunicações, com Rostelcom e Svyazinvest. Além disso, [...] controlava,
antes da crise (de agosto de 1998 - CRB) diversos órgãos de mídia impressa, como Segodnja, Riiski T elegraft Isvestzia” (Sapir, 1998, p. 82).
25. Ver a este respeito The Economist, 6 de novembro de 1999, p. 22, ou Sapir (1998), onde
se encontra a seguinte descrição da estratégia do Tartarostão: “[...] as autoridades do Tar-
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tarostão desenvolveram uma rede de empresas mistas, com forte componente público, associando-as a outra regiões” (p. 85). Parece haver, neste caso, uma semelhança com as re
des de propriedade recombinante. Notemos ainda que tais esforços de descentralização
administrativa foram sugeridos por analistas como Unger (1999): “A atividade econômi
ca se basearia amplamente em complexos regionais - nos níveis republicano e sub-republicano —, com um caráter misto de política e economia.” (p. 83). E provável que o inte
resse pelas soluções regionalizadas seja provocado, ao menos em parte, pelo sucesso das
tow n a n d village enterprises chinesas.
26. Ver a este respeito The Economist, 21 de julho de 2001.
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Resumo

A Transição para o M ercado no Leste Europeu: Um Balanço do D ebate sobre a M udança do Plano
no M ercado
Neste artigo discutimos a literatura sobre a transição pós-socialista no Leste Europeu na déca
da de 90. Nossa ênfase recai sobre o processo de transição de uma economia planificada a uma
economia de mercado. As abordagens que polarizaram o debate na região - gradualistas ver
sus terapeutas de choque - são apresentadas. Mostramos, enfim, com base na literatura sócioeconômica sobre o assunto, que os resultados da transição são muito mais complexos que as
intenções de quaisquer entre os atores envolvidos. Em especial, a literatura mostra que as
reformas pró-mercado no período socialista, e o radicalismo das políticas de liberalização
recente tiveram efeitos muito mais variados do que se poderia esperar.
Palavras-Chave: Transição pós-socialista; Europa Oriental; socialismo; privatização; redes

de empresas.
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Résumé

La Transition vers le M arché d e l ’Est Européen : Un Bilan du D ébat sur les M utations du Plan
vers le M arché
Dans cet article, nous abordons la littérature à propos de la transition post-socialiste dans l’Est
européen dans les années 90. Nous nous centrons sur le processus de transition d’une
économie planifiée vers une économie de marché. Nous présentons les approches qui ont
polarisé ce débat dans la région, c’est-à-dire, celles des partisans de l’intégration graduelle con
tre ceux d’une thérapie de choc. Finalement, en nous fondant sur la littérature socioéconomique à ce sujet, nous démontrons que les résultats de la transition sont bien plus com
plexes que les intentions de n’importe quel acteur impliqué. La littérature démontre, partic
ulièrement, que les réformes en faveur du marché dans la période socialiste et le radicalisme
des politiques de libéralisation récente ont eu des effets bien plus variés que ce que l’on pou
vait prévoir.
Mots-Clés: Transition post-socialiste; Europe orientale; socialisme; privatisation; réseaux
d’entreprises.

Abstract

The Transition towards M arket econom y in the European East: A B alance o f the D ebate about
S w itch ing fro m P re-P lanned to M arket E conomies
In this article we discuss the literature about the post-socialist transition in the European East
in the nineties. We put emphasis on the transitional process from a pre-planned to a market
economy. The approaches that polarize the debate in the region - gradualists versus shock
therapists —are presented. It is shown, finally, based on socio-economical literature on the
subject that the results of such transition are way more complex than the intentions of any of
the players involved. In particular, the literature shows that the pro-market reforms in the
socialist period and the radicalism seen on the recent liberalization reforms have brought forth
a lot more diverse effects than expected.
Key words: Post-socialist transition; eastern Europe; socialism; privatization; companies’ net

works.
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