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Resumo: Este artigo avalía os problemas xurdidos no desenvolvemento do sistema institucional 
das economías en transición e estuda o seu impacto sobre a economía. Os autores desen-
volven unha metodoloxía para estimar un indicador operacional da dinámica do sistema institu-
cional que busca a interdependencia entre “as reformas institucionais e o crecemento económi-
co” nas economías de transición. Os resultados poñen de manifesto unha certa dependencia 
entre o desenvolvemento institucional e o crecemento. Tamén se discuten os problemas da in-
tegración económica internacional de economías en transición no contexto de acceso á Unión 
Europea. Posteriormente, analízase o caso de México como referencia para unha integración 
acertada de economías cun diferente nivel de desenvolvemento. 
Palabras clave: Sistema institucional / Reformas de mercado / Crecemento económico / Inte-
gración económica / Economías en transición. 

LESSONS FROM INTEGRATION WITHIN ‘NAFTA’: A PROSPECT FOR EUROPE 
Abstract: This paper is devoted to the problems of evaluation of institutional system’s develop-
ment in transition economies and studying the impact it has on economic performance. The au-
thors developed and used a methodology of estimating an operational indicator of institutional 
system dynamics for observing the “institutional reforms-economic growth” interdependence in 
transition economies. The observations revealed certain dependence between institutional deve-
lopment and growth. In the remaining part of the paper the problems of international economic 
integration of transition economies were discussed in context of EU accession. The case of 
Mexico is used as a benchmark for successful integration of economies with different level of 
development. 
Keywords: Institutional system / Market reforms / Economic growth / Economic integration / 
Transition economies. 

1. INTRODUCIÓN
A fin da primeira década de transformación pos-socialista de aproximadamente

trinta países en vías de transición aumenta a necesidade dun índice realista do de-
senvolvemento institucional. Un índice de reforma, que se denominou índice de li-
beralización, foi proposto no ano 1996 polo equipo do Banco Mundial (De Melo, 
Denizer e Gelb, 1996) para o período 1990-1993. Os autores crearon un índice de 
reforma que combina a intensidade e a duración da liberalización económica. Moi-
tos dos índices medidos con posterioridade foron medias ponderadas dos índices de 
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avaliacións estandarizadas (medidas nun rango de 0-1) do Banco Europeo para a 
Reconstrución e o Desenvolvemento (EBRD). 
 Neste estudo utilízase o índice medio do EBRD para reflectir reformas estrutu-
rais en economías de transición e discútense os índices de Freedom House (edi-
cións 1999-2003) no contexto de reformas políticas e legais. 
 O persoal do Fondo Monetario Internacional (FMI, 2003) realizou recentemente 
unha contribución no estudo das reformas institucionais dos mercados emerxentes 
−países en vías de desenvolvemento e área económica pos-socialista−. Para a súa 
análise empírica utiliza tres medidas institucionais: 
 
• A calidade de forma de goberno, incluíndo o grao de corrupción, os dereitos polí-

ticos, a eficacia de sector público e as cargas reguladoras. 
• O grao da protección legal da propiedade privada e o seu cumprimento.  
• O nivel dos límites institucionais e outros que recaen sobre os líderes políticos. 
 
 A análise empírica do FMI atopa unha correlación significativa entre estas me-
didas e a interpretación económica. Ademais, excedendo os límites das economías 
de transición, considerouse a evolución institucional coma un proceso de continua-
ción inherente a calquera sistema económico.  
 A pesar de que a importancia das institucións para desenvolvemento económico 
no crecemento foi xa destacada por Landes (1998), a literatura científica móstrase 
taciturna á hora de definir a clasificación polo miúdo das principais institucións de 
mercado. No seu lugar atopamos varias definicións de institucións que xeralmente 
xiran sobre as definicións dadas por North (1990), quen define as institucións como 
“as regras do xogo nunha sociedade ou, máis formalmente, as coaccións que for-
man a interacción humana”. 
 Segundo Rodrik (2000), a estratexia de desenvolvemento institucional non debe 
poñer demasiado énfase nas mellores prácticas “blueprints” a expensas da experi-
mentación local. As razóns de Rodrik baséanse en que a participación e os sistemas 
políticos descentralizados son os máis eficaces para procesar e agregar o coñece-
mento local. O autor pensa na democracia coma unha meta que facilita a constru-
ción de boas institucións. Entre as antigas economías socialistas, as transicións 
máis acertadas tiveron lugar nos países máis democráticos e estiveron condiciona-
das polo feito de que as democracias: 1) teñen taxas de crecemento duradeiras máis 
previsibles, 2) producen unha maior estabilidade no curto prazo, 3) manexan moito 
mellor os infortunios, e 4) presentan un mellor reparto de beneficios. Rodrik desta-
ca sobre todo cinco institucións de apoio para o mercado: os dereitos de propieda-
de, as institucións reguladoras, as institucións para a estabilización macroeconómi-
ca, as institucións de seguridade social e as institucións de arbitrio en caso de con-
flitos. Máis adiante veremos como o problema non está tan claro. 
 Ulyukaev (1997) compara a interrelación entre a democracia e o desenvolve-
mento económico coa táboa periódica de elementos de Mendeleev. Apunta que o 
coñecemento do PIB per cápita para un país determinado permite establecer o tipo 
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da súa estrutura sociopolítica cunha elevada exactitude. Por exemplo, un país onde 
o PIB per cápita sexa superior a $10.000 non pode ser non democrático, así como 
unha democracia estable non podería existir en países cun PIB per cápita menor de 
$2.000.  
 Kornai (2000) menciona a importancia do desenvolvemento das institucións re-
guladoras das relacións contractuais. 
 Tambovtsev (1998) preséntanos a idea dun mercado institucional onde as insti-
tucións particulares (as regras do xogo) aparecen como bens específicos. O autor 
suxire a idea de criterios operacionais de transitividade de economías, que se de-
terminan mediante a comparación dos ingresos e dos gastos de diferentes transac-
cións institucionais. 
 Popov (1998) demostra que, tendo en conta os indicadores de diferentes puntos 
de partida na análise de regresión, non hai ningunha interrelación significativa en-
tre ratios de liberalización e dinámica do PIB, mentres que a relación estable entre 
eficacia institucional e crecemento económico é obvia. Desde o punto de vista da 
eficacia das institucións estatais, non importa se teñen un principio democrático ou 
autoritario. As economías socialistas demostraron a súa capacidade para vencer as 
crises económicas tanto como as economías de mercado. En países sen tradicións 
democráticas fortes, a transición desde o autoritarismo á democracia veu acompa-
ñada por caídas da eficacia institucional. Ás veces, isto é necesario para a creación 
de institucións democráticas que non existiron antes. Así, o reforzo institucional 
debe preceder á liberalización económica. 
 Nicologorski (1997) asegura que a regulación estatal activa é capaz de compen-
sar os baleiros institucionais existentes. 
 Engerman e Sokoloff (1994) estudan a evolución histórica de antigas colonias 
desde o século XVIII concluíndo que só os EE.UU. e o Canadá tiveron éxito no 
crecemento sostible, o que explican cunha baixa discriminación. 
 Outro problema no estudo do sistema institucional é a dificultade para separar 
institucións e organizacións. As institucións reducen a incerteza proporcionando 
unha estrutura á vida diaria. Como as institucións, as organizacións proporcionan 
unha estrutura á interacción humana. Para explicar a diferenza entre as institucións 
e as organizacións, North (1990) realiza unha comparación coas regras do xogo e 
os xogadores: “Conceptualmente, o que debe estar claramente diferenciado son as 
regras dos xogadores. Pero o obxectivo das primeiras é definir as regras de xogo. 
Así mesmo, o obxectivo do equipo é gañar respectando as regras de xogo −a través 
dunha combinación de habilidades, de estratexia e de coordinación−, ás veces por 
medios xustos e outras veces non tanto”.  
 Oleinik (2000) suxire as seguintes características para as institucións e para as 
organizacións:  
 
• Institución: Categoría macroinstitucional; define o marco común de interrela-

cións; establece as características dos bens públicos netos, regula as transaccións 
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non personificadas e non locais; os individuos non poden influír sobre o proceso 
do cambio institucional; o elemento de relación de poder (imposición) está ausen-
te; determina a estrutura e o nivel dos custos de transacción. 

• Organización: Categoría microinstitucional; define o marco de certas interrela-
cións; establece as características dos bens dun “club”; regula os límites das tran-
saccións e, polo tanto, é personificada e local; é un resultado da elección indivi-
dual; ten funcións sobre a base de relacións de poder; contribúe á economía dos 
custos de transacción ofrecida polo marco institucional. 

 
 As organizacións comprenden os entes políticos (partidos políticos, parlamento, 
etc.), os entes económicos (empresas, sindicatos, cooperativas, etc.), os entes so-
ciais (igrexas, clubs, etc.), e os entes educativos (escolas, universidades, centros de 
formación profesional, etc.). Son grupos de individuos unidos por algún obxectivo 
común en consecución duns obxectivos. Polo tanto, o nacemento e a evolución das 
organizacións están influenciados fundamentalmente polo marco institucional. A 
interacción entre institucións e organizacións forma a dirección do cambio institu-
cional. As institucións, xunto coas coaccións estándar da teoría económica, deter-
minan as oportunidades nunha sociedade. As organizacións créanse para aproveitar 
aquelas oportunidades e, coa súa evolución, para converterse en institucións. O 
camiño resultante do cambio institucional está envolto nunha cápsula que xorde da 
relación simbiótica entre as institucións e as organizacións que evolucionaron co-
mo consecuencia da estrutura de incentivos proporcionada por estas institucións, e 
a reacción pola cal os seres humanos perciben e reaccionan aos cambios no 
conxunto de oportunidades (North, 2000).  
 Por iso, os principais estudos sobre o crecemento apóianse en índices de refor-
mas estruturais. Os traballos teóricos concéntranse fundamentalmente en diferentes 
institucións, ás veces só nunha, mentres que para entender a recesión económica e 
o crecemento das economías en transición é importante cubrir o sistema institucio-
nal completo. Á vez, non é realista recoller e avaliar todas as institucións indivi-
duais por un índice agregado. Para lle dar solución a este inconveniente, construí-
mos un indicador alternativo para avaliar a eficacia do sistema institucional e estu-
dar a interrelación económica do desenvolvemento institucional nas economías de 
transición. As perspectivas da integración económica entre as economías cun nivel 
diferente de desenvolvemento fan aínda máis importante o papel que desenvolve a 
eficacia institucional dentro do sistema. 

2. ESTIMACIÓN DAS REFORMAS INSTITUCIONAIS 
 O noso punto de partida para estimar o progreso das reformas institucionais nas 
economías de transición son as condicións do mercado institucional. O mercado 
institucional nas economías de transición foi analizado, entre outros, por Tambov-
tsev (1998), que o divide en tres sectores: 
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1) Formal: “white market”. 
2) Informal: “shadow market”. 
3) Herdado: “mercado socialista”. 
 
 As institucións formais representan o marco lexislativo capaz de regular a inte-
racción entre as partes, é dicir, as regras oficiais do xogo. As institucións informais 
son as tradicións, que constitúen as regras de interacción de coacción formal. Nas 
economías de transición aínda existen algúns elementos ineficaces do antigo siste-
ma que foron denominados como regras “herdadas”. 
 De feito, nas economías de mercado o mercado institucional foi representado só 
polos dous primeiros compoñentes. Tambovtsev destaca que as condicións do mer-
cado institucional constitúen os posibles piares para a valoración da eficacia insti-
tucional. Así e todo, en lugar de desenvolver unha metodoloxía, limítase a introdu-
cir a idea de que o indicador “operacional” da eficacia institucional pode extraerse 
das condicións do mercado institucional. 
 No noso traballo decidimos avaliar o desenvolvemento do sistema institucional 
nas economías de transición e estudar o seu impacto sobre o crecemento e as re-
formas estruturais. 
 Nunha revisión exhaustiva da literatura actual non atopamos ningunha avalia-
ción apropiada do sistema institucional. Así, as medidas existentes de reformas ba-
séanse principalmente nas avaliacións das reformas estruturais mediante a estima-
ción de diferentes índices agregados (medias ponderadas ou simples), calculados 
xeralmente sobre a base das avaliacións EBRD ou medias simples del.  
 Antes de presentarmos a metodoloxía utilizada, queremos incidir na idea da va-
loración de calquera institución en xeral. Cómpre destacar que as institucións non 
poden ser medidas por si mesmas. Non obstante, na maior parte dos casos pódense 
utilizar os diferentes indicadores indirectos para estudar o seu desenvolvemento nas 
economías de transición. Non queremos profundar neste momento nos detalles téc-
nicos. A nosa idea de avaliación do desenvolvemento de certas institucións baséase 
na asunción de que o marco institucional dos países desenvolvidos é completo. Po-
lo tanto, o nivel de desenvolvemento das institucións individuais, así como o marco 
en si mesmo, é igual a 1. Por suposto, esta só é unha asunción, necesaria para darlle 
ao estudo un punto de comparación. É dicir, normalizar as institucións individuais. 
 Para desenvolver a nosa metodoloxía, cómpre entender o significado de que o 
indicador da institución particular flutúe entre 0 e 1. Nótese que imos avaliar as 
institucións de mercado asumindo, xa que logo, que o indicador reflicte a parte de 
interacción (actividade) regulada polas regras formais e a parte restante como in-
formais e, polo tanto, esa parte restante é o “déficit” institucional. Chegando ao 
“déficit” total, o índice pode representarse a través da seguinte ecuación: 
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na que k é o número regular do compoñente formal do sistema institucional (insti-
tución), n é o número total de institucións formais incluídas en observación, i é o 
indicador de institución formal particular no rango de 0-1, ω é a ponderación dos 
elementos particulares, e I é o índice agregado ponderado. 
 Como podemos comprobar, o “déficit” total é igual a 1 menos o índice agrega-
do. É importante sinalar que nas economías en transición o “déficit” consiste en 
institucións tradicionais (informais) e herdadas.  
 Así, 
 

∑
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onde T son as institucións tradicionais (informais) e S son as institucións socialistas 
(herdadas). 
 Obtemos así o mesmo indicador operacional que Tambovtsev, polo que non te-
mos que avaliar as ponderacións para as institucións particulares. As institucións 
tradicionais (informais) son comparables coa parte de economía somerxida en ter-
mos de PIB (H/GDP), e as institucións socialistas (herdadas) poden ser caracteri-
zadas polos volumes de comercio de troco (B). Aínda así, o indicador só representa 
a eficacia do sistema institucional. Para reflectir o progreso das reformas, o indica-
dor tamén debe ser axustado polo tamaño das economías somerxidas nas econo-
mías de mercado (usamos a media da OCDE). En consecuencia, o indicador pre-
séntase mediante a seguinte expresión: 
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na que H é o tamaño da economía somerxida, B é o volume de comercio de troco, e 
^ denota os indicadores medios para as economías de mercado (OCDE).  
 A vantaxe principal do indicador operacional sobre o índice ponderado consiste 
en que “os pesos” son determinados polo mercado e non se teñen que considerar os 
compoñentes por separado. No caso do indicador operacional axustado, para os sis-
temas máis eficaces, os valores poden exceder de 1, o que significa que as institu-
cións aínda son máis eficaces cá media da OCDE (como se pode ver nos casos de 
Lituania e de Polonia). 
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 Así e todo, existe un problema de valoración das economías somerxidas. Neses 
casos, utilizamos avaliacións xa existentes para varias economías en transición para 
o período 1990-1997 e só as actualizamos para o período 1998-2000, baseándonos 
nos traballos de Johnson, de Kaufmann e nos indicadores de elasticidade de Zoido-
Lobatón (Johnson, Kaufmann e Zoido-Lobatón, 1998). A maior parte dos investi-
gadores de economías somerxidas en economías de transición utilizan o método de 
“entrada física ou de electricidade” como o máis conveniente. Así mesmo, Eilat e 
Zinnes (2000) modifican o modelo de “entrada física” e achegan valoracións para 
un período máis extenso.  
  Aínda que a presentación metodolóxica para a avaliación de economías so-
merxidas non é o obxectivo do noso estudo, consideramos importante describir os 
trazos comúns dos métodos indirectos e do método de “entrada física”, debido so-
bre todo a que este se emprega máis adiante no noso estudo. A maioría das estima-
cións indirectas son, sobre todo, macroeconómicas e utilizan varios indicadores 
económicos e outros que conteñen información sobre a evolución de economías 
somerxidas. Actualmente hai cinco indicadores que tratan de reflectir o desenvol-
vemento das economías somerxidas. Os métodos indirectos máis populares son a 
“entrada física”, a avaliación da demanda monetaria, o método de transaccións, a 
discrepancia entre a man de obra actual e oficial, o método “modelo”, etc.1. Cada 
método ten as súas características febles, pero o problema común é o punto de par-
tida polo que o indicador da economía somerxida poida ser coñecido. Unha alterna-
tiva é atopar un ano no que a actividade somerxida sexa próxima a 0, tarefa tamén 
difícil. Para iso, utilizamos a avaliación de Eilat e Zinnes; estes autores utilizaron a 
de Johnson, Kaufmann e Zoido-Lobatón (1998) para o ano 1990. Para o cálculo do 
noso “indicador operacional axustado” (AOI) de vinte economías en transición 
(obviamos as avaliacións para Eslovenia e para Taxikistán xa que son pouco fia-
bles) actualizamos os datos anteriores para o indicador da economía somerxida pre-
sentada en porcentaxe do PIB total, existindo avaliacións do volume de comercio 
de troco de economías en transición (Marin, Kaufmann e Gorochowskij, 2000) re-
flectidas en porcentaxe do PIB total, e a media da economía somerxida para os paí-
ses OCDE do 15% (Schneider, 2000). As avaliacións tabúlanse a continuación. 
 Na táboa 1 pódese comprobar que no Uzbekistán e en Bielorrusia as reformas 
de mercado foron mínimas, xa que teñen un sistema institucional suficiente: de 
0,975 e de 0,864, respectivamente. De dispoñermos de avaliacións fiables para Es-
lovenia, veríamos que esta igualaría a Lituania e a Polonia co indicador por riba de 
1 (podemos usar 1+ coma un valor convencional). Así, a eficacia institucional debe 
ser considerada como diferente en comparación coas medidas da reforma estrutural 
(SR) suxeridas polo EBRD (ver a diferenza entre estes dous indicadores na gráfica 
1). 

                                                           
1 Para unha descrición polo miúdo, véxase Schneider (2000). 
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Táboa 1.- Indicador operacional axustado do desenvolvemento institucional (AOI), eco-
nomía somerxida e comercio de troco no 2000 

 PARTE DA ECONOMÍA 
SOMERXIDA  

NO PIB TOTAL 

VOLUMES DO COMERCIO 
DE TROCO EXPRESADOS 
EN PORCENTAXE DO PIB 

AOI 

Armenia 45,5 1,6 0,623 
Acerbaixán 60,0 1,6 0,452 
Bielorrusia 14,7 11,9 0,864 
Bulgaria 30,7 2,9 0,781 
Croacia 37,1 20,6 0,497 
Rep. Checa 18,5 2,7 0,927 
Estonia 43,1 2,3 0,642 
Xeorxia 50,2 2,6 0,556 
Hungría 28,5 0,6 0,834 
Kazakhistán 23,6 13,7 0,738 
Kirguizistán 68,9 5,4 0,302 
Letonia 31,9 1,9 0,779 
Lituania 4,7 2,7 1,089 
Moldavia 28,8 18,7 0,617 
Polonia 14,3 4,0 0,961 
Romanía 10,3 6,5 0,978 
Rusia 36,7 15,3 0,565 
Eslovaquia 9,3 17,4 0,863 
Ucraína 53,5 11,2 0,416 
Uzbekistán 7,8 9,4 0,975 

FONTES: Estimacións dos autores baseadas na medición da economía somerxida de Eilat e 
Zinnes (2000), medicións de comercio de troco do World Bank-EBRD, enquisa conxunta 
(World Bank/EBRD, 1999), e Marin, Kaufmann e Gorochowskij (2000). 

 
Gráfica 1.- Comparación do AOI e a media dos índices de reformas estruturais de EBRD 
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 Para explicarmos a relación entre eles construímos unha liña de tendencia, pero 
non atopamos unha interrelación significativa. Posteriormente, excluímos dous paí-
ses (Bielorrusia e Uzbekistán) que son menos eficientes nas reformas e agora si que 
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atopamos unha certa relación. Un caso similar é o que analizaron Cornia e Popov 
(2001) para a China e para o Vietnam observando os elos entre o índice de liberali-
zación acumulativo e o PIB (en porcentaxe do PIB do ano 1989). 
 

Gráfica 2.- Como explican as institucións o progreso das reformas estruturais? 
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 Podemos concluír que as explicacións de Popov (1998) tamén poden aplicarse: 
os sistemas autoritarios son capaces de garantir institucións fortes mellor cás de-
mocracias febles. Os países do CIS (Bielorrusia, Uzbekistán, así como Turkmenis-
tán) evitan reformas rápidas obtendo mellores resultados. Uzbekistán é o único país 
do CIS que volveu rexistrar niveis de PIB anteriores á crise, mentres que os outros 
dous se achegan bastante (rexistrando máis do 90% do PIB de 1989). De feito, es-
tes son os países que teñen os peores indicadores de democracia (Freedom House, 
2003). O mesmo ocorre para o indicador do “imperio da lei” que, na nosa opinión, 
non é fiable −de feito aquí as institucións legais son bastante fortes analizando o 
AOI−. Non obstante, é obvio que non existen reformadores rápidos para institu-
cións febles. Así, as institucións fortes son de primeira prioridade e nalgúns casos 
necesitan sacrificar a democracia. 

3. COMO CONTRIBÚEN AO CRECEMENTO AS REFORMAS 
 ESTRUTURAIS E AS INSTITUCIÓNS DE MERCADO?  
 Antes de destacar a interrelación de crecemento institucional (AOI-GDP), estu-
damos o impacto que producen as reformas estruturais sobre o crecemento (SR-
GDP), chegando a resultados similares aos de De Melo e Gelb (1996): as reformas 
son significativas para o crecemento só despois de 0,4 e de valores máis altos para 
o índice de liberalización (De Melo e Gelb, 1996). Aínda que a SR (media de 
EBRD) non é o mesmo índice de liberalización calculado coas avaliacións de 
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EBRD (considerando certas ponderacións), podemos dicir que ten unha estrutura 
similar e que presenta resultados similares aínda despois de oito anos (gráfica 3). 
 

Gráfica 3.- Como explican o crecemento as reformas estruturais? 
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 Podemos observar que, unha vez máis, países que comezaron a súa reforma de 
modo tardío como Bielorrusia, Uzbekistán ou Turkmenistán están fóra de regulari-
dades comúns. 
 Cando analizamos a dinámica institucional, as cousas son bastante diferentes, xa 
que a dependencia é realmente lineal aínda no caso dunha regresión polinómica de 
segundo grao (gráfica 4). 
 

Gráfica 4.- Canto mellor explican o crecemento as institucións?  
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 Deste modo, móstrase como o AOI é un indicador mellor para o estudo do cre-
cemento en economías de transición ca o índice das reformas estruturais SR (media 
de EBRD). En cambio, o sistema institucional é unha materia de mellora perma-
nente polo que debe ser un tema central no desenvolvemento económico. 
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4. EDIFICANDO INSTITUCIÓNS POS-MERCADO: CONTEXTO  
 DA AMPLIACIÓN DA UNIÓN EUROPEA 
 O caso das economías da Europa central, da Europa do leste e dos países bálti-
cos que se uniron á Unión Europea no mes de maio do ano 2004 alude ao seguinte 
paso das reformas institucionais das economías pos-socialistas. É un feito que dos 
trece “novos membros e candidatos ao acceso á Unión Europea”, dez son econo-
mías en transición que, presumiblemente, son as máis eficientes nas súas políticas 
de reformas.  

4.1. EN BUSCA DUN CRITERIO APROPIADO 

 Non podemos obviar a importancia dun proceso de admisión apropiado xa que a 
entrada de candidatos “inmaturos” aumentaría inevitablemente a probabilidade de 
crises económicas ou a posibilidade de problemas internos. Por iso, os aspectos 
económicos e institucionais son aínda máis sofisticados e importantes ca o factor 
político. As principais esixencias para comparar os resultados de reformas pos-
socialistas en rexións de transición e para atopar un criterio que explique mellor a 
candidatura de acceso á UE son as seguintes: 1) a calidade de vida comparable, 2) a 
estabilidade, e 3) as institucións para a democracia e o imperio da lei. Así, co áni-
mo de comparar os resultados das reformas pos-socialistas nas economías en tran-
sición e de atopar un criterio que explique a candidatura de acceso á UE, utilizamos 
os seguintes indicadores: 1) o PIB per cápita diverxente do mínimo da UE, 2) a 
poboación por baixo da liña de pobreza2, 3) a inflación e a desviación estándar de 
taxas de inflación, e 4) a democracia e o imperio da lei. No contexto da integración 
económica nacional engadimos un indicador máis: 5) a distancia á capital desde 
Dusseldorf, que tamén foi utilizada por Fisher e Sahay (2000) para analizar as con-
dicións iniciais de reformas de mercado en economías en transición. 
 Cando comparamos os indicadores de PIB per cápita para o grupo seleccionado 
dos membros da UE3, para os “novos membros e candidatos ao acceso á UE” e pa-
ra o “resto das economías en transición” obsérvanse enormes diferenzas (gráfica 5). 
 De feito, non existe ningún “novo membro e candidato ao acceso” con mellores 
indicadores ca os membros iniciais da UE, aínda que a diverxencia desde o mínimo 
da UE (membros iniciais) é moi pequena para o caso de Eslovenia (1445 USD) e 
moi elevada para Taxikistán (10789,5 USD). Non obstante, existen países do grupo 
dos “candidatos ao acceso e novos membros” que teñen indicadores do PIB per cá-
pita inferiores que Croacia –Romanía, Bulgaria, Letonia e Lituania–. Incluso Rusia 
ten mellores indicadores que Romanía e que Bulgaria, pero non é un candidato ao 

                                                           
2 Este é un criterio importante desde a perspectiva do benestar económico (Sen, 1999; Khan, 2004a, 2004b). 
3 Considéranse os quince membros iniciais que conformaban a UE ata o 1 de maio de 2004. 
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acceso. Polo tanto, o PIB per cápita non é o criterio principal para a candidatura á 
adhesión, aínda que se poida considerar como un factor determinante. Polo tanto, 
tamén deben considerarse factores institucionais, políticos e xeográficos, entre ou-
tros. Así mesmo, o PIB per cápita non reflicte por si mesmo os problemas de dis-
tribución de ingresos, de pobreza ou de paro, que son tamén elementos decisivos da 
calidade de vida. Existe tamén unha certa diferenza ao comparar a parte da poboa-
ción por baixo do limiar de pobreza no grupo dos países “novos membros e candi-
datos ao acceso” e no grupo de países que aínda non o son (gráfica 6). 
 
Gráfica 5.- Comparación dos indicadores do PIB per cápita dos membros da UE, novos 
membros e candidatos ao acceso á UE e outros países en transición 
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NOTA: UE: Unión Europea; NM e AC: novos membros e candidatos ao acceso; RPT: resto dos 
países en transición. 

FONTES: Estimacións dos autores baseadas nos datos de Buiter, Fries, Commander, Franhauser, 
Raiser e Sanfey (2002) e World Bank (2003). 

 
Gráfica 6.- Comparación das partes de poboación por baixo da liña de pobreza en econo-
mías de transición 
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FONTE: Buiter, Fries, Commander, Franhauser, Raiser e Sanfey (2002). 
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 Croacia, Bielorrusia, Ucraína, Rusia, Kazakhistán, Uzbekistán, Turkmenistán e 
Macedonia tamén caen por baixo do nivel de pobreza permitido para ser candidato 
ao acceso á UE –que na actualidade posúe Romanía cun nivel do 44,5%–. Por todo 
iso, o PIB é o indicador que representa mellor o criterio da calidade de vida para o 
“comité de admisión” á UE, preferíndose este criterio aos criterios de pobreza ou 
de distribución de ingresos.  
 A seguinte esixencia para os “acabados de chegar” é a estabilidade económica, 
política e institucional. Aínda que todos os “novos membros e candidatos”, con ex-
cepción de Romanía, teñan medias de inflación e desviacións estándar de taxas de 
inflación por baixo do 10% durante os últimos cinco anos, existen moitos países 
similares que quedan excluídos do grupo (gráfica 7). Os dous indicadores son po-
tencialmente útiles e teñen resultados comparables, exceptuando os casos de Uzbe-
kistán e de Romanía, onde a alta inflación ten comparativamente unha baixa flutua-
ción. De novo, Romanía é a máis feble dos candidatos ao acceso. Non obstante, pa-
ra os novos membros e para o resto dos candidatos é habitual unha taxa de infla-
ción baixa (de media 6%) e unha flutuación da taxa de inflación aínda máis baixa e 
moderada (de media 3,1%). 
 
Gráfica 7.- Comparación da taxa de inflación media e a flutuación das taxas de inflación 
en economías en transición 
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NOTA: Os indicadores marcados pertencen aos países de “novos membros e candidatos ao acceso”. Bielorrusia, 
cunha maior inflación media (149,4%) e cunha flutuación das taxas de inflación (σ=133,3%), queda fóra da gráfi-
ca para facer esta máis comprensible. 

FONTE: Cálculos dos autores baseados nos datos do FMI (2003). 
 
 O requisito de maior dificultade son as institucións democráticas e o imperio da 
lei. O desenvolvemento das dúas institucións presenta tendencias similares. O re-
quisito dos principios democráticos no goberno e na vida pública é indiscutible 
(gráfica 8). Oito de dez países (“novos membros e candidatos ao acceso”) teñen os 
índices de democracia por riba de 0,8 (80%), sendo Polonia o líder –supera o 0,9 
(90%)–. Romanía e Bulgaria tamén teñen os seus indicadores por riba de 0,6 
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(60%), é dicir, que o réxime democrático constitúe o criterio máis importante para 
a candidatura de admisión e adhesión, sendo o limiar mínimo para a candidatura de 
acceso un indicador de democracia dun 60%. 
 
Gráfica 8.- Comparación das institucións democráticas e o imperio da lei en países en tran-
sición 
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NOTA: Os indicadores marcados pertencen aos países candidatos ao acceso e novos membros. As avaliacións de 
Freedom House [7;1] son axustadas ao intervalo [0;1]. 

FONTE: Cálculos dos autores baseados nos datos de Freedom House (edicións 1999-2003). 
 
 A pesar dos riscos para o crecemento, a democracia é un factor importante para 
a integración económica nacional destes países. Para entender claramente a in-
fluencia do resto dos determinantes sobre o acceso á Unión Europea cómpre estu-
dar, sobre todo, a variable denominada democracia. Ningún outro indicador reflicte 
do mesmo modo as decisións do “comité de admisión” como as avaliacións da de-
mocracia e do imperio da lei de Freedom House.  
 Polo que temos dito ata agora, preferimos considerar a democracia como algo 
máis ca unha simple institución: a principal meta-institución e o principio no que se 
asenta a economía do mercado (Rodrik, 2003). 

4.2. A CONSTRUCIÓN DE INSTITUCIÓNS POS-MERCADO 

 Mentres a integración “final” coa Comunidade Europea non é unha etapa garan-
tida do desenvolvemento para todas as economías de transición (sobre todo para as 
asiáticas), podemos considerar a construción integracional das institucións como o 
seguinte paso despois do establecemento de institucións de mercado. Así, as refor-
mas pos-socialistas da maioría das economías en transición de Europa pódense di-
vidir en 5 etapas (táboa 2). 
 Como se pode ver, as reformas de mercado lévanse a cabo alcanzando un marco 
institucional avanzado e autoadaptable que establece institucións de democracia 
social. De feito, os procesos integradores poden comezar tarde ou cedo polas re-
formas de mercado, aínda que para unha integración económica son decisivos ta-
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mén requisitos coma os seguintes: 1) a estabilidade macroeconómica e institucio-
nal, 2) un marco avanzado de institucións que se sustentan sobre o principio de 
democracia, 3) un alto nivel de vida, 4) un nivel comparable con indicadores dos 
estados membros, e 5) unha estrutura económica moderna. 
 

Táboa 2.- Principais etapas das reformas pos-socialistas 

Nº ETAPA PECULIARIDADES MEDIDAS 
SOCIOECONÓMICAS MEDIDAS INSTITUCIONAIS 

1 Crises 

Retirada do marco ins-
titucional socialista e 
entrada en crise eco-
nómica profunda 

Estabilización macroe-
conómica e liberaliza-
ción da economía 
Comezo da privatización

Comezo do proceso de construción insti-
tucional para as principais institucións 
do mercado 

2 
Prosecución 
do crecemen-
to económico

Crecemento económi-
co, empresas adaptadas 
a baixas (moderadas) 
taxas de inflación 

Execución da privatiza-
ción por xunto, estimu-
lación das exportacións  
Mellora gradual da estru-
tura económica 

Establecemento de principais institu-
cións de mercado 

3 
Finalización 
das reformas 
de mercado 

Estrutura moderna da 
economía  
Clase media de poboa-
ción forte 

Estimulación de tecno-
loxías avanzadas e de 
ramas modernas  

Logro dun marco institucional avanzado 
e autoadaptable, desenvolvendo institu-
cións democráticas e sociais 

4 Candidatura á 
adhesión 

Economía de mercado 
dinámica 
Crecentes requisitos 
para estabilidade e 
democracia 

Subministración das 
esixencias de estabilida-
de macroeconómica, ca-
lidade comparable de vi-
da 

Fortificación das institucións democráti-
cas e o imperio da lei  
Subministración de garantías para a es-
tabilidade institucional 

5 Admisión 

Novas esixencias para 
os países membros 
Entrega de certos ple-
nos poderes ás autori-
dades comúns 

Finalización das medidas 
restantes para satisfacer 
as condicións dos esta-
dos membros 

Adaptación de institucións para a regu-
lación entre os países membros, institu-
cións para a regulación das relacións dos 
países membros e terceiras partes, a in-
tegración coas autoridades comúns exis-
tentes. Afondamento da integración e fu-
tura evolución institucional no contexto 
da UE 

 
 En calquera caso, para moitos dos países en transición falar de democracia é 
como falar dun concepto abstracto, xa que estes países actualmente se ocupan máis 
dos problemas relacionados coa pobreza e coa corrupción (Hellman, Jones e 
Kaufmann, 2000; Lizal e Kocenda, 2001; Johnson, Kaufmann e Zoido-Lobatón, 
2000). Os principais problemas no marco institucional están ligados coa regulación 
daquelas, e que Rodrik (2000) establece coma un grupo importante de institucións 
para a estimulación do crecemento. Aquí, as institucións reguladoras do control de 
antimonopolio, “guerra” contra a corrupción, e de dirección de insolvencia han ser 
resaltadas, xa que estes son os verdadeiros atrancos para o crecemento económico e 
para o desenvolvemento institucional das economías en transición. Este grupo de 
institucións foi representado polo “imperio da lei” e foi, xunto coa democracia, 
como xa comentamos, un factor importante para a candidatura de adhesión á UE. 
Deste modo, o “comité de admisión” segue realmente o criterio de Copenhague 
máis ca o de Maastricht en canto á candidatura ao acceso. En calquera caso, o crite-
rio de Maastricht é tamén importante na etapa avanzada de integración. 
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5. DETERMINANTES DA INTEGRACIÓN MEXICANA EN EL 
 NAFTA: LECCIÓNS PARA A COMUNIDADE EUROPEA 
 Aínda que xa avaliáramos o progreso da evolución institucional (eficacia) para 
revelar a natureza do seu impacto sobre o crecemento económico, a segunda parte 
do problema é que a integración económica satisfactoria das economías pos-
socialistas coas avanzadas da UE aínda é indefinida. A candidatura de acceso non 
implica necesariamente que, no caso de ser admitidos, a integración sexa satisfacto-
ria tanto para o país que se integra como para as economías europeas, e que o novo 
membro, ou membros, non supoñerá serios atrancos para o resto dos países da 
Unión. Aquí, a mellor referencia é o caso de México. Así, é igualmente interesante 
e útil analizar o desenvolvemento do NAFTA no contexto da ampliación da Unión 
Europea. 
 Para avaliarmos as perspectivas de ampliación da Unión Europea debemos en-
tender como a eficacia institucional predeterminou o éxito da integración de Méxi-
co cos EE.UU. e co Canadá. Neste sentido, o indicador da eficacia institucional 
(AOI) podería ser útil. Para avaliar o AOI en México seguimos o método de John-
son, Kaufmann e Zoido-Lobatón (1998) para obter unha “imaxe” da dinámica da 
economía somerxida para o período 1990-2000, baseándose na medición da eco-
nomía somerxida (33%) calculada por Schneider (2000b) para o ano 1990. Toma-
mos o indicador da elasticidade igual a 1, da mesma maneira que Johnson, Kauf-
mann e Zoido-Lobatón (1998) o fan para os países bálticos. 
 Así mesmo, para medir o AOI tendo en conta a dinámica da economía somerxi-
da en México tamén tomamos, en lugar da media da OCDE, a media da economía 
somerxida dos EE.UU. e do Canadá cun nivel normal (11,8) para o ano 1994. 
 É obvio que se rexistrou no ano 1993 –ano anterior ao establecemento do 
NAFTA– un menor nivel da actividade somerxida e, xa que logo, un alto nivel de 
eficacia institucional. En consecuencia, a eficacia institucional parece ser non só un 
propósito político senón tamén de vontade nacional. 
 

Gráfica 9.- Economía somerxida en México, 1980-1999 

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000
20

22

24

26

28

30

32

34

36
%

 

FONTES: Cálculos propios baseados nos datos de Schneider (2000b) e World 
Bank (2003). 
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Gráfica 10.- Dinámica do AOI en México, 1980-1999 
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FONTES: Cálculos propios baseados nos datos de Schneider (2000b) e valores estima-
dos para a economía somerxida (gráfica 9). 

 
 As nosas análises empíricas, que estiman o indicador para o período 1980-2000, 
mostran que as institucións fortes desenvolven un papel moi importante para unha 
integración con éxito de economías tan diversas como as dos membros do NAFTA, 
as dos membros da UE, as dos novos membros da UE e as dos países candidatos ao 
acceso á UE. Así, unha alta eficacia institucional é o principal factor para o crece-
mento sostible de México, así como para o dos países candidatos ao acceso á Unión 
Europea e para os doutros mercados emerxentes, que tratan de alcanzar nun futuro 
ás economías avanzadas. 
 
Táboa 3.- Media ex-ante e ex-post das taxas de crecemento do PIB real dos países do 
NAFTA 

PERÍODO/ANO CANADÁ MÉXICO EE.UU. NAFTA 
1986-1993 (ex-ante) 1,94 2,30 2,69 2,62 
1994 4,73 4,42 4,03 4,10 
1995-2002 (ex-post) 3,23 2,67 3,18 3,16 
Coef. (ex-post/ex-ante) 1,67 1,16 1,18 1,21 

FONTES: World Bank (2003) e estimacións propias. 
 
 Os cambios máis significativos nas taxas de crecemento ex-ante e ex-post (1,67 
veces) rexistráronse no Canadá, mentres que en México e nos EE.UU. os cambios 
foron modestos. En xeral, as taxas de crecemento das economías integrantes do 
NAFTA eleváronse 1,21 veces. Nos tres países a taxa de crecemento oscilou entre 
un 4% e un 5% no ano 1994. 

6. RESULTADOS EMPÍRICOS 
 Para fundamentar as nosas conclusións empiricamente, resulta útil presentar 
unha análise de regresión múltiple na que os indicadores observados se estuden en 
paralelo con outros determinantes. Os resultados empíricos teñen dúas partes: unha 
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que explica o crecemento e a adhesión á Unión Europea e outra que realiza unha 
comparación co obxecto de referencia. 
 Cómpre destacar que, nun contexto de crecemento, a análise dos datos para 
stocks de capital e o número de poboación activa son pouco fiables na maioría das 
economías en transición. Por outra parte, o número de poboación ten un reflexo 
negativo se o incluímos como un factor de crecemento na análise empírica trans-
versal. Pensamos que este feito é debido ás diferenzas no factor do paro. 
 Por iso, seleccionamos outros regresores (positivos e negativos) para explicar o 
crecemento das economías en transición (anexo 1). Esta listaxe inclúe o indicador 
axustado de eficacia institucional (AOI) para representar o sistema institucional e a 
súa habilidade para realizar reformas. A parte inicial do sector privado en PIB 
(PSS) e o número de anos de réxime comunista (YUC) foron seleccionados para in-
troducir condicións iniciais positivas e negativas, respectivamente, das reformas de 
mercado en diferentes países. A proporción media do investimento no PIB para o 
período 1993-2001 (INV) usámola para reflectir a dinámica do capital. O último 
factor incluído é a democracia (DEM). 
 
GDP2002=71.45 + 42.4AOI + 2-833PSS + 1.495INV – 1.056YUC – 114.842DEM 

 t-stat. 1.611 2.351 3.522 2.699 -2.073 -3.035 
 
R2 = 0.75, R2

Adj. = 0.66, F = 8.58, Sig. 0.001, N = 20 
 
 Os resultados son realmente sorprendentes (anexo 2): esperabamos que AOI, 
PSS e INV fosen factores positivos e que YUC fose negativo, mentres que a DEM 
quedou fóra de concepcións comúns. Existen diferentes traballos que analizan a re-
lación entre o PIB per cápita e a democracia (Ulyukaev, 1997). O Human Deve-
lopment Report (2003) conclúe que non existe unha relación entre estes indicado-
res.  
 Popov (1998) argumenta que só economías avanzadas con institucións fortes 
poden permitirse a democracia; no caso contrario, a democracia dana tanto ás insti-
tucións como ao crecemento. A nosa análise inclínase pola hipótese de Popov: a 
democracia parece ser un factor seriamente negativo do crecemento para as eco-
nomías en transición. Polo tanto, para garantir unhas mellores reformas débese li-
beralizar a economía e conservar os elementos autoritarios das institucións políticas 
ata que se consiga un certo nivel de desenvolvemento. Popov suxire, en parte, este 
argumento como parte da explicación do milagre chinés. Non obstante, concluímos 
que os factores máis importantes para o crecemento son unhas altas taxas de inves-
timento e unhas institucións fortes xunto cunhas condicións iniciais de reformas 
favorables. 
 Por outro lado, a democracia é importante para unha integración satisfactoria no 
ámbito internacional e nacional. No contexto da adhesión á UE usamos a democra-
cia como unha reflexión do “atractivo agregado” para a selección –a variable de-
pendente–. Ademais, este “stock” agregado depende doutros factores. Por iso, em-
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pregamos o resto dos indicadores como variables independentes exceptuando a in-
flación, debido a que utilizamos a desviación estándar das taxas de inflación 
(SDIR) pola súa maior capacidade á hora de indicar a selección. Os nosos regreso-
res, xa que logo, son a diverxencia do PIB per cápita desde o mínimo da Unión Eu-
ropea (GDPD), a distancia á capital desde Dusseldorf (DCFD) e o SDIR (anexo 3). 
 

DEM = -17.802 + 1.714LogDCFD + 0.477LogSDIR + 0.879LogGDPD 
t-stat. 1.-4.122 4.289 2.674 1.485 

 
   R2 = 0.73, R2

Adj. = 0.69, F = 19.275, Sig. 0, N = 20 
 
 Como se pode observar, os regresores son realmente decisivos debido a que a 
relación é estatisticamente relevante (anexo 4). Tamén é notorio que se rexistra un 
efecto positivo de baixa diverxencia do PIB per cápita (do mínimo da UE) sobre a 
democracia. Por conseguinte, existe unha relación pero non unha interrelación, é 
dicir, que un nivel alto de PIB é unha condición necesaria para a democracia, pero 
a democracia non é un factor de crecemento (polo menos positivo)4. 
 Para realizarmos a nosa análise comparativa do progreso de integración econó-
mica de México cos EE.UU. e co Canadá, utilizamos o AOI xunto coa parte por-
centual de aranceis de exportación en ingresos fiscais (EXD) e as variacións anuais 
de diferenzas entre altos e baixos PIB per cápita no grupo (MM) para explicar o 
crecemento económico en México (GDPPC: variación anual do PIB per cápita, 
1980-1999). A interrelación reflíctese na seguinte ecuación: 
 

GDPPC = 2,610AOI – 4,525MM – 5,926EXD 
  t-stat. 4,041 -7,807 -1,534 

 
    F = 34,6, Sig. 0,000001 N = 20 
 
 Como se pode ver, EXD non é significativa ao 10%; non obstante, t-sig non é 
moi elevado (sobre 0,143). As outras dúas variables –AOI e MM– son significativas 
ao 5% (para máis detalles ver a regresión no anexo 5 e as variables tabuladas no 
anexo 6). Por conseguinte, aínda que as baixas barreiras comerciais son importan-
tes para o crecemento, a eficacia institucional e as baixas diferenzas no PIB per cá-
pita son máis importantes para unha integración satisfactoria dos países. Podemos 
comprobar que no caso de México a eficacia institucional é un suxeito de mellora 
que pode contribuír, sen dúbida, ao seu futuro crecemento económico. 

7. CONCLUSIÓNS 
 Na nosa opinión, usar diferentes índices ou as súas medias para a estimación do 
sistema institucional ten algúns inconvenientes, aínda que todas as estimacións es-
                                                           

4 Outras avaliacións de democracia poden variar os resultados (Piñeiro, Khan, Melikyan e Tamazian, 2005). 
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tán total ou parcialmente baseadas nas avaliacións de diferentes institucións cunha 
alta reputación. 
 A economía somerxida é o mellor reflexo da ineficacia institucional. Polo tanto, 
o AOI é un paso adiante para entender este reflexo do sistema institucional no seu 
conxunto e estudar o seu impacto no crecemento económico. Todos os demais ín-
dices que fomos atopando na literatura representan basicamente reformas estrutu-
rais máis ca institucionais. 
 A preocupación máis contemporánea das reformas de mercado na área econó-
mica pos-socialista é a adhesión á Unión Europea. É o caso daquelas economías da 
Europa central e da Europa do leste, así como dos países bálticos, que teñen previs-
ta a súa adhesión á Unión Europea, inmersas nunha etapa de reformas institucio-
nais. No noso traballo dividimos as reformas pos-socialistas en cinco etapas: as tres 
primeiras representan as reformas de mercado e as dúas restantes o desenvolve-
mento pos-mercado. Para a maioría dos tratadistas europeos, as reformas institu-
cionais durarán probablemente un pouco máis debido á súa integración na UE (eta-
pa posmercado). Concluímos que, aínda que a democracia é o criterio principal pa-
ra unha integración satisfactoria coa UE, presenta un serio problema para o crece-
mento e a eficacia institucional. É dicir, a decisión de introducir a democracia debe 
realizarse nas etapas máis maduras do desenvolvemento, como no caso da China, e 
atrasando a súa introdución ata obter unhas institucións fortes.  
 De todas as maneiras, o establecemento acertado da democracia xunto cunhas 
altas taxas de crecemento poderían ser os determinantes que a Unión Europea po-
dería utilizar coa maior parte dos países en transición. En moitos deles tamén exis-
ten atrancos xeográficos que condicionan a súa adhesión ao acceso doutros países. 
En calquera caso, a integración europea é moi atractiva para a maioría das econo-
mías en transición e desenvolve un papel estimulador para a aparición de reformas 
tanto institucionais coma estruturais.  
 A candidatura á adhesión non é un punto final. Como revela a nosa análise de 
México, o crecemento económico antes e despois da adhesión depende da eficacia 
institucional e das diferenzas no desenvolvemento económico dos países. Os países 
con economías en transición, xa que logo, teñen que compensar o atraso económico 
coa mellora das súas institucións. O establecemento de institucións eficientes é ta-
mén un dos puntos importantes para o futuro desenvolvemento de México. 
 O crecemento é a fonte principal para a construción de mellores institucións. 
Así e todo, podería haber moitos “puntos de crecemento” institucionais que poden 
acelerar o desenvolvemento das institucións. Por exemplo, a mellor protección dos 
intereses dos accionistas minoritarios e a axuda no cumprimento dos seus dereitos 
na dirección das empresas deben ser consideradas pola lei de forma taxativa. Deste 
modo, a loita contra a economía somerxida, contra a corrupción, contra os monopo-
lios, etc., será máis efectiva. O sistema institucional tamén debe promover os inves-
timentos e dirixilos aos sectores exportadores, xa que estes son factores de primeira 
prioridade para a estimulación do crecemento dos países en transición. 
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ANEXO 1 
Principais factores de crecemento nos países de transición 

 GDP20021 AOI, 20005 PSS, 1989-903 INV, 1993-20012 YUC DEM4 
(axustado ao rango 0-1) 

Armenia 78 0,623 30,1 17,5 74 0,385 
Acerbaixán 64 0,452 14,0 29,3 75 0,282 
Bielorrusia 93 0,864 11,1 26,5 75 0,061 
Bulgaria 80 0,781 22,5 14,9 43 0,645 
Croacia 87 0,497 27,6 19,8 44 0,593 
Rep. Checa 105 0,927 31,9 32,9 43 0,833 
Estonia 91 0,642 32,4 27,3 51 0,843 
Xeorxia 38 0,556 17,9 5,0 70 0,385 
Hungría 112 0,834 38,4 23,4 41 0,865 
Kazakhistán 86 0,738 11,5 18,0 75 0,145 
Kirguizistán 70 0,302 18,5 15,1 75 0,228 
Letonia 77 0,779 32,8 21,9 51 0,843 
Lituania 77 1,089 30,6 23,0 51 0,853 
Moldavia 38 0,617 14,8 18,7 52 0,437 
Polonia 130 0,961 40,7 22,2 42 0,895 
Romanía 87 0,978 26,6 21,5 43 0,625 
Rusia 65 0,565 28,1 19,4 74 0,353 
Eslovaquia 111 0,863 31,3 33,6 43 0,865 
Ucraína 46 0,416 21,3 22,2 75 0,417 
Uzbekistán 106 0,975 14,6 22,2 75 0,073 
FONTES: 1. Buiter, Fries e Raiser (2003); 2. Buiter, Fries, Commander, Franhauser, Raiser e Sanfey (2002); 3. 
Fisher e Sahay (2000); 4. Freedom House (edicións 1999-2003); 5. Elaboración propia. 

ANEXO 2  
Principais factores da integración económica internacional 
 DEM1 [7; 1] DCFD2 (km) SDIR3 (%) GDPD4 (USD) 

Eslovenia 1,75 815 6,78 1445 
Rep. Checa 2,00 559 5,02 5451 
Hungría 1,81 1002 9,16 5726 
Polonia 1,63 995 6,28 6305 
Estonia 1,94 1449 5,06 6915 
Eslovaquia 1,81 824 8,66 7260 
Lituania 1,88 1299 2,34 7504 
Letonia 1,94 1293 2,82 7721 
Romanía 3,25 1637 34,62 9211 
Bulgaria 3,13 1574 7,72 9279 
Croacia 3,44 913 4,22 6569 
Rusia 4,88 2088 35,08 8817 
Macedonia 3,94 1522 2,46 9201 
Kazakhistán 6,13 5180 8,075 9449 
Albania 3,94 1494 8,46 9624 
Bielorrusia 6,63 1435 149,38 9737 
Ucraína           4,5 1664 12,88 10187 
Acerbaixán 5,31 3270        0,5 10248 
Armenia 4,69 3143 4,78 10275,5 
Xeorxia 4,69 3069 8,18 10362 
Turkmenistán 6,94 4254 27,35 10429,2 
Moldavia 4,38 1673 11,36 10510 
Kirguizistán 5,63 1293 13,82 10646,1 
Uzbekistán 6,56 4788 33,34 10716,6 
Taxikistán         5,5 4938 23,2 10789,5 
FONTES: 1. Freedom House (edicións 1999-2003); 2. Fisher e Sahay (2000); 3. FMI 
(2003); 4. World Bank (2003) e elaboración propia. 
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ANEXO 3 
Crecemento: resultados empíricos 

 COEF. 
ERRO 

ESTÁNDAR 
t-stat. Sig. 

(Constante) 71,455 44,355 1,611 0,129 
AOI 42,398 18,033 2,351 0,034 
DEM -114,842 37,835 -3,035 0,009 
YUC -1,056 0,509 -2,073 0,057 
PSS 2,833 0,804 3,522 0,003 
INV 1,495 0,554 2,699 0,017 

R2 R2
Adj 

ERRO 
ESTÁNDAR DA 
ESTIMACIÓN 

F Sig. (F) 

0.754 0.666 14.159 8.585 0.001 

ANEXO 4 
Democracia: resultados empíricos 

 
COEF. 

ERRO 
ESTÁNDAR 

t-stat. Sig. 

(Constante) -17,802 4,319 -4,122 ,000 
LOGDCFD 1,714 ,400 4,289 ,000 
LOGSDIR ,477 ,178 2,674 ,014 
LOGGDPD ,879 ,592 1,485 ,152 

R2 R2
Adj 

ERRO 
ESTÁNDAR DA 
ESTIMACIÓN 

F Sig. (F) 

0.73 0.69 0.970 19.275 0 

ANEXO 5 
Factores explicativos do crecemento de México, 1980-1999 

 
COEF. 

ERRO 
ESTÁNDAR 

t-stat. Sig. 

AOI 2.619296 0.648 4.041143 0.0008 
MM -4.525736 0.579 -7.807898 0.0000 
EXD -5.925947 3.862 -1.534456 0.1433 

R2 R2
Adj 

ERRO 
ESTÁNDAR DA 
ESTIMACIÓN 

D-W F Sig. (F) 

0.803 0.779 1.851 1.989 34.6 0 
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ANEXO 6 
Principais factores de crecemento en México, 1980-1999 

ANO GDPPC 
(variación anual, %) AOI [0;1] MM 

(variación anual, %)
EXD 

(% de ingresos fiscais) 
1980 6,56 0,82 -1,33 0,32 
1981 6,22 0,83 -0,87 0,00 
1982 -2,86 0,80 -0,02 0,15 
1983 -6,27 0,79 1,83 0,15 
1984 1,43 0,79 0,81 0,05 
1985 0,48 0,79 0,39 0,06 
1986 -5,69 0,77 1,28 0,42 
1987 -0,15 0,76 0,37 0,05 
1988 -0,71 0,75 0,54 0,06 
1989 2,22 0,75 0,04 0,12 
1990 3,10 0,76 -0,32 0,07 
1991 2,30 0,81 -0,54 0,03 
1992 1,74 0,85 0,02 0,02 
1993 0,11 0,89 0,19 0,02 
1994 2,56 0,87 0,03 0,02 
1995 -7,81 0,74 1,29 0,03 
1996 3,53 0,74 -0,16 0,02 
1997 5,23 0,75 -0,26 0,00 
1998 3,49 0,78 -0,05 0,00 
1999 2,08 0,77 0,04 0,00 

FONTES: Estimacións dos autores baseadas nos datos de Schneider (2000b) e World Bank (2003). 
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