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DILEMAS DA REFORMA ECONOMICA NA HUNGRIA: DO 
MODELO DE REGULAMENTACAO AO MODELO DO 
ccSOCIALISMO DE EMPREENDIMENTQ, (*) 

Ilona Kovacs(**) 

Depois de um silencio entre 1972 e 1978, na Hungria dos anos 80 os pro
blemas ligados a reforma econ6mica tem sido frequentemente referidos nos 
meios de comunica<;:ao, constituindo ao mesmo tempo o centro do debate entre 
economistas, soci61ogos e outros especialistas em ciencias sociais (1). Este 
fen6meno tem atrafdo igualmente a aten<;:ao de jornalistas, analistas e espe
cialistas no Ocidente (2). Assim, a reforma econ6mica e um dos aspectos mais 
divulgados da vida social deste pafs. 

(*) «Socialismo de empreendimento» e um novo conceito da economia polftica recentemente 

introduzido na Hungria, cujo conteudo se esclarece ao Iongo deste artigo. 

(**) Professor auxiliar do ISE Vice-presidents da APSIOT- Associac;:ao Portuguesa dos Pro

fissionais em Sociologia Industrial, das Organizac;:oes e do Trabalho. 

(1) Entre os livros publicados podemos mencionar os seguintes: 

BEREND, Ivan T. (1983), Gazdasagi utkereses 1956-1965 (Procura de um caminho para 
a economia, 1956-1965), Budapest, Magvetti. 

FERGE, Zsuzsa (1982), Ti3rsadalmi ujjatermeles es tarsadalompolitika (Reprodur;ao social 
e politica social), Budapest, Kozgazdasagi es Jogi Kiad6. 

GABOR, Istvan R., e GALASI, Peter (1982}, A «masodik» gazdasag (A «Segunda» 

economiaj, Budapest, Kozgazdasagi es Jogi Kiad6. 
HANKISS, Elemer (1983), Tarsadalmi csapdak, Diagn6zisok (Armadilhas socials, Diag

n6sticos), Budapest, Magvetti. 
HEGEDUS, Andras (1981), Lehetseges-e tortenelmi kompromisszum Kelet-Eur6paban 

(E passive/ um compromisso hist6rico na Europa de Leste?), Budapest, Alterna

tiv Ktinyvek- AB-Kiad6 (editora independents). 
KORNAI, Janos (1980}, A hiany (Escassez), Budapest, Kozgazdasagi es Jogi Kiad6. 
KORNAI, Janos (1984}, BOrokratikus es piaci koordenaci6 (Coordenar;ao burocratica 

e de mercado), Budapest, Akademia Kiad6. 

(2) Para citar alguns, entre outros: 

ENZENSBERGER, Hans Magnus, «Ungarische Wirrungen», Die Zeit, 3 de Maio de 1985, 

pp. 57-63. 
LOPES, A. Martins, «A Hung ria- 1981: Uma nova dinamica>>, in Expresso (caderno 

Expresso/lnternacional}, Lisboa, 19 de Dezembro de 1981. 

MACRAE, N., «into entrepreneural socialism», in The Economist, 19 de Marc;:o de 1983. 
PEREIRA, Santos, «Congresso do PC Hungaro prossegue reformas», in Expresso, 30 de 

Marc;:o de 1985; «Praga e Budapeste: dais modelos da 'modernizac;:ao' sovietica», 
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De facto, desde meados dos anos _50 que a Hung ria se encontra numa 
era de «reforma» caracterizada par avan9os e retrocessos dependentes das 
rela96es de for9a entre centralizadores e reformadores, ou seja, entre os daten
sores da planifica9ao central e os adeptos do desenvolvimento das rela96es 
de mercado. A alternancia dos valores, princfpios que orientavam a polftica 
econ6mica, manifestou-se no papel variavel atribufdo ao mercado na vida 
econ6mica. Ora surgiram medidas visando a rentabilidade, o dinamismo, a efi
cacia, a flexibilidade, ora houve regresso ao sistema da planifica9ao central, 
bem conhecido pela sua rigidez e ineficacia, em que o cumprimento das pres
cri96es pormenorizadas centralmente elaboradas constitui a preocupa9ao 
essencial. 

No infcio dos anos 70, pouco tempo depois do anuncio oficial da entrada 
em vigor da reforma econ6mica (1968), come9ou uma fase anti-reforma devido 
ao predomfnio dos homens do «aparelho», opositores a reforma - ou seja, de 
um conjunto formado pela ala centralizadora do partido, de dirigentes dos 6rgaos 
centrais de gestao (principalmente dos responsaveis pela planifica9ao), da cen
tral sindical e das grandes empresas -, bem como ao ambiente exterior has
til (p6s-Primavera de Praga). 0 retorno aos mecanismos da planifica9ao cen
tral foi justificado com os aspectos negatives que acompanhavam o 
desenvolvimento das rela96es de mercado, nomeadamente o aumento de dife
rencia9ao social e econ6mica, referida como causa de uma maior instabilidade 
para as empresas e maior inseguran9a nas condi96es de vida da classe ope
raria. 

De facto, para a maioria das grandes empresas industriais, o prossegui
mento da reforma levava a uma situa9ao diffcil, pais tornar-se-ia evidente o 
seu funcionamento ineficaz e o facto de a economia nacional ter mais custos 
do que ganhos com elas. Nestas circunstancias e compreensfvel que os diri
gentes das grandes empresas se tenham sentido amea9ados com um funcio
namento de rela96es de mercado reais, quando gozavam de tranquilidade e 
estabilidade no seio de rela96es de mercado formais. 

Deste modo, em vez de aceitarem uma maior autonomia como agentes 
econ6micos, viraram-se contra a reforma. E assim surgiu uma alian9a entre 
as for9as centralizadoras e os defensores dos privilegios das grandes empre
sas, que na realidade foram mantidas artificialmente atraves de subven96es 
dadas pelos 6rgaos centrais e, par conseguinte, a custa do rendimento obtido 
pelas medias e pequenas empresas. Neste aspecto e interessante citar OS 

dados recolhidos par Janos Kornai (KORNAI, 1982}, que mostram claramente 
a baixa rentabilidade das grandes empresas relativamente as pequenas e 
medias. Assim, as 175 maiores empresas (que sao responsaveis pela produ-
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c;:ao de tres quartos da produc;:ao industrial do pafs) tem um Iuera de 
6,9 %-9,9 % (apesar da polftica subvencionista) face ao Iuera de 20 %-26 % 
das pequenas empresas, como se pode ver no quadro seguinte: 

Rentabilidade das empresas hungaras segundo o tamanho (1980) 

Total do capital fixo e do fundo salarial Rentabilidade media 
Numero de unidades 

(Em milh6es de forints) (Em percentagem) 

10,1-15,0 69 26,1 
15,1-30,0 ....................... . 232 21,3 
30,1-50,0 . . . . .......... . 183 20,5 
50,1- 100,0 .............. . 219 19,7 

100,1- 150,0 ............ . 75 16,1 
150,1-300,0 . . ........... . 121 16,6 
300,1 - 500,0 ................ . 72 13,4 
500,1 - 700,0 ........... . 61 11,1 
700,1 - 1 300,0 . . . . . . . . . . . . . . ....... . 144 9,9 

1 300,1- e mais ....................... . 131 6,9 

Fonte: KORNAI (1982), «0 presentee as perspectivas da economia hungara», in Gazdasag, 
Budapest, n. a 3. 

Andras Hegedus, soci61ogo, num vstudo sabre «Grande empresa e socia
lismo» publicado numa revista especializada em economia (HEGEDUS, 1984, 
pp. 62-69) considera os dirigentes das grandes empresas como forc;:as de anti
-reforma e responsaveis pelo endividamento externo do Pafs e pelo Iento cres
cimento do PNB, pelos investimentos macic;:os economicamente infundamen
tados, pela transferencia da forc;:a do trabalho para a «segunda» economia. 
A actuac;:ao deste grupo de interesse requer um controle social e, neste sen
tide, Hegedus propoe a criac;:ao de conselhos de supervisao compostos por 
operarios, tecnicos, economistas e engenheiros consultores para julgar a efi
ciencia da empresa sob os pontos de vista social e econ6mico. 

Entre 1972 e 1978 houve um equilibria de forc;:as, levando assim a uma 
especie de beco sem safda. Caracteriza muito bem esta situac;:ao J6zsef Bog
nar, director do Institute de lnvestigac;:ao da Economia Mundial, quando escreve 
que «os adeptos da reforma nao tiveram forc;:a suficiente para continuar a 
reforma, enquanto que as forc;:as contrarias nao tiveram coragem para se empe
nharem na pura eliminac;:ao da reforma. Mas no que se refere as decisoes do 
dia-a-dia, a contracorrente foi mais forte e, assim, nesta altura (1972-1978) nas
ceram principalmente decisoes econ6micas que, sob o pretexto de corrigir os 
defeitos da reforma, pretendiam a sua aniquilac;:ao [ ... ] ganharam terrene os 
privilegios dados as grandes empresas, as subvenc;:oes, diferenciac;:oes sala
riais sem terem por base resultados, investimentos subvencionados dispensando 
criterios de eficacia, a limitac;:ao de actividades rentaveis e uteis das coopera-
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tivas agrfcolas, a introdu<;:ao de impastos exagerados sobre a pequena produ
<;:ao privada, etc.» (BOGNAR, 1985, pp. 413-414). 

E foram as dificuldades, desequilfbrios criados (principalmente para os 
finais dos anos 70) pela crise mundial, bem como a agita<;:ao e pressao cres
cente da oposi<;:ao que exigiram a mudan<;:a da polftica econ6mica e ajudaram 
o prosseguimento da reforma. Esta manifesta-se no aumento da autonomia 
financeira das empresas, na adapta<;:ao do sistema de pre<;:os ao mercado mun
dial. As transforma<;:oes que se deram relativamente ao sistema de planifica
<;:ao central conferem um caracter misto a economia: tenta-se conciliar o plano 
e o mercado, com o predomfnio do plano. Trata-se do mode/a de regu/amen
tac;ao segundo o qual para atingir os objectives definidos pelo plano se utili
zam meios indirectos (regulamenta<;:oes). Uma parte dos reformadores opta pela 
continua<;:ao de uma polftica econ6mica segundo este modelo, enquanto outros 
propoem uma nova orienta<;:ao segundo o mode/a econ6mico descentralizado. 
Neste, o plano central limitar-se-ia a defini<;:ao de certos objectives macroeco
n6micos, e os processes econ6micos teriam uma regulamenta<;:ao estavel, com 
um papel activo da auto-regula<;:ao de mercado e com o poder de decisao dos 
agentes econ6micos (indivfduos e grupos) em questoes de microeconomia. 

A discussao hoje trava-se nao tanto entre os adeptos do sistema de pla
nifica<;:ao central e os reformadores, mas principalmente entre os diversos tipos 
de reformadores, desde os «moderados» aos «radicais». Segundo estes ultimos, 
na economia de mercado regulamentada, as rela<;:oes de valor tornam-se fal
sas e artificiais, a vida econ6mica continua a ser burocratizada, dando a buro
cracia do plano Iugar a uma burocracia reguladora, mantem-se os privilegios 
das grandes empresas que produzem defice. 

Na perspectiva dos reformadores radicais as medidas de reforma realiza
das na 6ptica do modelo de regulamenta<;:ao mostram uma tomada de cons
ciencia dos fen6menos negatives inseparaveis do sistema de planifica<;:ao cen
tral, tais como o desperdfcio dos recursos materiais e humanos, a satisfa<;:ao 
insuficiente das necessidades, a escassez cr6nica (KORNAI, 1980), estrutura 
produtiva distorcida, em que se privilegia o desenvolvimento de determinados 
sectores industriais a custa de outros sectores, a organiza<;:ao burocratica do 
trabalho, que cria desinteresse, indiferen<;:a nos trabalhadores. 

No entanto, segundo os reformadores radicais as medidas de reforma efec
tuadas nao passaram de tentativas de moderniza<;:ao de solu<;:oes antigas. Ape
nas atenuaram certas deficiencias graves, mas nao foram capazes de aumen
tar de modo significative o dinamismo e a eficacia. Assim, a ala radical dos 
reformadores propoe o desenvolvimento das rela<;:oes de mercado, a forma
<;:ao de um mercado real, uma economia aberta para o mercado mundial, dina
mismo atraves do estfmulo da competi<;:ao e uma organizagao descentralizada 
da actividade econ6mica que permita o exercfcio dos direitos de propriedade 
(tomada de decisoes) pelos agentes econ6micos (indivfduos e grupos) no seio 
de pequenas unidades produtivas. 

0 desenvolvimento dos mecanismos de mercado e da descentraliza<;:ao 
sao encarados como fundamentais para a desburocratiza<;:ao. 0 modelo de 
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regulamenta<;:ao implica a existencia de um numero infinite de regulamentos, 
regras. Per exemplo, segundo dados citados per Janos Kornai (KORNAI, 1984), 
em 1982, havia 228 regulamentos para o lucre das empresas. A desburocrati
za<;:ao nao e de modo nenhum um processo pacffico e facil, devido aos inte
resses particulares dos aparelhos burocraticos orientados para manter e aumen
tar a sua esfera de ac<;:ao, neste case a da regulamenta<;:ao, a todo o custo. 
Sao estes interesses que explicam o aumento das despesas administrativas 
numa altura em que houve avan<;:os consideraveis para a descentraliza<;:ao. Os 
dados mostram claramente esta tendencia: 

Ritmo de crescimento da produ~ao e das despesas de ·administra~ao 

PNB Despesas administrativas 
(taxa media anual em percentagem) (taxa mMia anual em percentagem) 

1970-1978 .. 

1979-1981 .................... . 
5,9 
1,4 

Fonte: KSH - Institute Central de Estatfstica, Propostas orc;:amentais. 

4,4 
5,6 

E neste sentido que Kornai propoe o alargamento substancial des meca
nismos de mercado em detrimento de uma regulamenta<;:ao burocratica. Per 
outras palavras, sugere a substitui<;:ao de uma regulamenta<;:ao burocratica pela 
auto-regula<;:ao do mercado. 

A descentraliza<;:ao das grandes empresas pela cria<;:ao de pequenas uni
dades produtivas aut6nomas e o estfmulo de pequenos empreendimentos indi
viduais ou de tipo cooperative indicam uma nova concepc;ao de propriedade. 
Esta nova concep<;:ao tem per base o reconhecimento de que «nao e possfvel 
tornar eficaz um processo, apenas de um modo reduzido, quando os partici
pantes nao se relacionam com esse mesmo processo com a responsabilidade 
de um proprietario» (HAMORI e SZABO, 1985, p. 722). 0 exercfcio des direitos 
de propriedade, isto e, a liberdade e autodetermina<;:ao econ6mica des indivf
duos e grupos, e encarado de modo pragmatico como uma questao de efica
cia e nao como um objective visando a realiza<;:ao de certos valores (o desen
volvimento multilateral do indivfduo ou da democracia). Os agentes econ6micos 
sao motivados e incentivados para uma actividade eficaz quando podem agir 
como proprietaries. E nesta 6ptica que os economistas propoem a procura de 
solu<;:oes em que os indivfduos e grupos podem tratar um segmento da pro
priedade social como propriedade individual. «Segundo o nosso saber pratico, 
podia ser uma solu<;:ao eficaz contra a indiferen<;:a, o desinteresse e a redu
<;:ao das normas de produ<;:ao pelos trabalhadores, coloca-los na 'posi<;:ao de 
dono' - num certo sentido e ate certa medida confiar-lhes aquele segmento 
das forgas produtivas que eles poem em funcionamento.» (HAMORI e SZABO, 
1985, p. 721.) 
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Enquanto na epoca de pre-reforma se pretendia a homogeneizar;:ao da pro
priedade, hoje procura-se a sua diversificar;:ao de modo qwe as diversas for
mas permitam a pratica de direitos de propriedade e nao restrinjam o papel 
econ6mico dos indivfduos ao do empregado com uma mentalidade assalariada, 
antes estimulem o espfrito empreendedor. 0 trabalhador, tornando-se empreen
dedor, deixa de receber salario e passa a ter um rendimento segundo os resul
tados obtidos. 

Sao ideias deste genera que inspiram uma polftica econ6mica orientada 
para a diferenciar;:ao das formas de propriedade, a qual se manifesta no apa
recimento de pequenos empreendimentos (individuais e de grupo) nos diver
sos sectores (agricultura, comercio, habitar;:ao, etc.), no seio das grandes 
empresas e fora delas (3), e tambem na introdur;:ao de novas formas de direc
c;;ao nas empresas visando a participac;;ao directa (nas pequenas e medias 
empresas) ou indirecta (nas grandes empresas) dos traba/hadores na gestao. 

E precisamente a proliferar;:ao destas pequenas unidades produtivas ou 
empreendimentos, assim como a introdur;:ao de mecanismos institucionaliza
dos de participar;:ao que constituem um dos aspectos mais notaveis da vida 
econ6mica da Hungria nos anos 80. 

Deste modo, houve uma mudanr;:a significativa no sistema organizacional 
das empresas, implicando, para alem de novas formas de direcr;:ao e de orga
nizar;:ao, a diminuir;:ao do proprio tamanho das empresas. 

Enquanto entre 1972 e 1978 foram criadas empresas gigantescas, nos 
anos 80 algumas empresas deficitarias foram encerradas e os 26 maiores trusts 
foram decompostos em 167 empresas. Os economistas sugerem a mudanr;:a 
de orientar;:ao da polftica econ6mica no que se refere ao tamanho das empre
sas, propondo uma orientar;:ao para as pequenas e medias empresas, como 
escreve Tamas Bauer: «a orientar;:ao unilateral para as grandes empresas tinha 
a sua razao de ser na altura de uma certa polftica industrial e sistema de direc
r;:ao. (E uma questao a parte se esta polftica industrial e sistema de direcr;:ao 
era adequada ou nao, e, se sim, a que?) Par outro lado, M argumentos hoje 
para justificar uma orientar;:ao - tambem unilateral- para a pequena empresa, 
nomeadamente a situar;:ao econ6mica actual, as tarefas da polftica econ6mica 
daf decorrentes, uma orientar;:ao mais racional do mecanismo econ6mico» 
(BAUER, 1985, p. 89). 

0 relat6rio do Comite Central do PSOH (Partido Socialista Operario Hun
garo) aponta como objectives das mudanr;:as introduzidas os seguintes: «O 
aumento da capacidade competitiva das unidades de produr;:ao, uma melhor 
adaptar;:ao as exigencias do mercado, a motivar;:ao dos trabalhadores e gru
pos para melhorar os resultados da sua actividade» (PSOH, 1985, p. 645). 
Segundo os dados deste relat6rio, nos ultimos anos, ate final de 1984, surgi
ram 285 pequenas empresas, 365 pequenas cooperativas, 2300 grupos de coo
perar;:ao especializados, no total com 120 mil empregados ou s6cios. Desde 

(3) Mais adiante desenvolveremos o tema dos pequenos empreendimentos. 
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1982, nas empresas aumentou rapidamente o numero de grupos aut6nomos 
(grupos de empreendimento) e no fim de 1984 funcionaram 17 mil com 200 
mil membros. Surgiram ainda grupos deste tipo no sector privado (7300 com 
39 000 pessoas no fim de 1984). 0 numero de pequenos. industriais privados 
aumentou desde 1980 de modo significative, atingindo para o fim de 1984 os 
139 000. 

A propaga<;ao destas novas formas organizacionais significa ao mesmo 
tempo nao apenas a /egalizaqao de uma parte consideravel da segunda 
economia, mas tambem o aumento da sua capacidade produtiva. Enquanto 
anteriormente houve grande limita<;ao do empreendimento privado pela polf
tica de licen<;as e de impastos e a maior parte dos pequenos empreendimen
tos dentro e fora da empresa tiveram um caracter ilegal, hoje estes empreen
dimentos sao estimulados e funcionam num quadro legal, isto e, nao numa 
perspectiva de dia a dia e numa situa<;ao de inseguran<;a, como antes. 

Por exemplo, muitos grupos aut6nomos existiam ja muito antes da sua 
legaliza<;ao como grupos de empreendimento dentro das empresas, entrando 
em rela<;6es contratuais ilegais com os superiores e negociando com eles. 

Devido a larga existencia destes empreendimentos aut6nomos (dentro e 
fora da economia oficial) face aos aparelhos de gestao central, os estudiosos 
da segunda economi~ consideraram que a Hungria dos anos 70 ja era «em 
grande medida o mundo dos indivfduos e pequenos grupos aut6nomos, cuja 
estrategia se caracteriza cada vez mais pela mentalidade empreendedora, 
vivendo a maioria das pessoas em pequena parte do salario recebido da insti
tui<;ao onde e empregada e em granJe parte das actividades realizadas na 
segunda economia, ou economia paralela, ou simplesmente na economia de 
mercado» (KEMENY, 1980, pp. 94-95). 

Uma das concep<;6es de reforma mais polemica propoe um socialismo 
de empreendimento. Trata-se de um modelo elaborado por Tibor Liska (LISKA 
e outros, 1985), cujas ideias foram atacadas, tendo no entanto servido como 
base para experiencias e que inspiraram principalmente a pratica dos peque
nos empreendimentos. 

Na perspectiva deste modelo, cada indivfduo transformar-se-a num 
empreendedor, transformando a propriedade social num credito acessfvel para 
qualquer pessoa. Liska propoe a cria<;ao de um sistema bancario especial para 
tratar da entrega de segmentos da propriedade social aos empreendedores con
correntes. Assim, este «banco» concede para uso a propriedade social aquele 
empreendedor que, entre os concorrentes, promete maior rendimento e paga 
um «pre<;o de uso» mais elevado. Nao se trata de iniciativa privada baseada 
num capital herdado ou adquirido, mas de um direito que cada cidadao tem 
de utilizar a propriedade social para empreendimentos. Assim, a propriedade 
social pode tornar-se «propriedade individual (4) de cada indivfduo, caso 

(4) Nao se trata de uma propriedade individual no sentido tradicional, uma vez que nao 
envolve o direito de vender ou deixar em heran<;:a, e e por isso que Liska utiliza a designa<;:ao 
«propriedade socialista individual». 
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garanta o seu usa mais rentavel. Mas os indivfduos nao podem monopolizar 
a propriedade social devido a concorrencia: esta significa que quem tenha 
obtido propriedade pode perde-la quando aparece um novo empreendedor a 
prometer um rendimento maior. A economia constituir-se-ia de empreendimen
tos colectivos voluntaries. Deste modo, sera necessaria a divisao das grandes 
empresas em unidades de dimensao o mais pequena possfvel, se a tecnologia 
permitir, que possam funcionar sem aparelhos de gestao. Assim, par exemplo, 
um camiao pode ser ate mesmo objecto de um empreendimento. 

Com este sistema de empreendimento geral baseado na propriedade social 
pessoal, Liska espera acabar com o disfuncionamento que caracteriza grande 
parte das empresas estatais, ou seja, falta de eficacia, reduzida capacidade 
de inova<;:ao e de. adapta<;:ao, desperdfcio de recursos, transferencia da inicia
tiva e criatividade para a segunda economia devido a polftica salarial (igualita
rismo, limita<;:ao do aumento dos salaries, etc.). 

A primeira experiencia relativa a empreendimentos deste tipo foi feita em 
1981 numa cooperativa agricola. Esta experiencia e conhecida como o «modelo 
de Szentes» (o local onde se encontra a cooperativa). Foram criadas onze 
pequenas unidades relativas aos tractores, camioes e aviaries, como empreen
dimentos aut6nomos, segundo o principia de que essas pequenas unidades 
devem pertencer aqueles que, a Iongo prazo, se comprometem a um funcio
namento mais rentavel. Tomando, como exemplo, um camiao, segundo os cal
culos de especialistas este camiao permite produzir no mfnimo 90 000 forints 
de rendimento. Assim, a cooperativa apenas cede o camiao ao empreendedor 
se este garante a produ<;:ao de um rendimento anual de 100 000 forints, 
pagando 20% de jura a cooperativa sabre esse rendimento. 0 concorrente 
que se compromete a produzir com maior rendimento (acima de 100 000 forints) 
fica com o camiao. Para iniciar o funcionamento, a cooperativa poe a disposi
<;:ao do empreendedor credito para capital circulante. Assim, a cooperativa fun
ciona como banco dos empreendimentos, abrindo contas correntes referentes 
a todas as despesas e receitas. Caso apare<;:a posteriormente (em qualquer 
altura) um empreendedor fornecendo maior rendimento, o empreendedor ini
cial do camiao tem de dar um «pre<;:o de usa» semelhante ao do novo cancer
rente ou entao desistir do empreendimento e cede-lo ao concorrente. 

Este modelo e rejeitado pelos adeptos do modelo de regulamenta<;:ao como 
inadequado as condi<;:oes internas e externas da Hungria. «0 mecanisme eco
n6mico baseado na auto-regula<;:ao -como escreve um professor de Econo
mia -, exige uma concorrencia interna, uma diferencia<;:ao do rendimento pes
seal, a dilui<;:ao do monop61io do comercio externo, a limita<;:ao da fun<;:ao 
econ6mica do Estado, a marginaliza<;:ao dos objectives sociais, o que sera 
incompatfvel com as rela<;:oes socialistas da propriedade, com a nossa per
ten<;:a a uma comunidade econ6mica.» (STARK, 1985, p. 790.) 

No entanto, o modelo e criticado igualmente par aqueles que propoem 
um certo alargamento das rela<;:oes de mercado. As principais interroga<;:oes 
pastas par estes crfticos ao modelo de Liska sao as seguintes: nao sera ilus6-
ria a ideia de uma concorrencia perfeita numa economia desestatizada no 
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.ambiente actual do mercado mundial, caracterizado pela instabilidade, pela 
incerteza? Nao constituira uma solu<;:ao retr6grada o alargamento do sistema 
de concorrencia para esferas extra-econ6micas (cultura, investiga<;:ao cientf
fica, seguran<;:a social, etc.)? Como sera possfvel entregar a pequenos empreen
dedores as grandes empresas, como, por exemplo, uma fabrica de produtos 
qufmicos, caminhos de ferro, correios, e outras? Sera que todos os indivfduos 
querem ser empreendedores em competi<;:ao uns com os outros? Qual sera 
a posi<;:ao social daqueles que ficam fora da corrida na concorrencia pelos 
empreendimentos? Serao submetidos a uma elite empreendedora? A pratica 
da competi<;:ao nao criara um ambiente de inseguran<;:a em que os empreen
dedores pensem em termos de curta prazo (ganho facil e rapido)? 

As ideias e experiencias acima focadas mostram que um dos aspectos 
mais relevantes da actual fase da reforma econ6mica na Hungria e a descen
tralizac;ao organizacional, enquanto na fase anterior (1968-1972) era apenas 
a autonomia organizacional das empresas face aos 6rgaos centrais de decisao. 

A descentraliza<;:ao organizacional tem um caracter marcadamente anti
burocratico. Af reside um novo aspecto da reforma dos anos 80. Ao passo que 
na fase anterior se tratava da limita<;:ao do poder da burocracia central, hoje 
trata-se tambem da limita<;:ao da tecno-burocracia empresarial. Visa-se nao ape
nas ultrapassar as deficiencias do sistema de planifica<;:ao central, mas igual
mente as deficiencias das grandes organiza<;:oes. 

E nesta perspectiva que se integram a institucionalizac;ao da participac;ao 
dos traba/hadores na gestao, a cria<;:ao de novas tormas de empreendimento 
aut6nomo e a defesa da dimensao reduzida das unidades de produc;ao, tendo 
por base a ideia de que apenas a pequena dimensao cria condi<;:oes para o 
exercicio dos direitos de propriedade. 

Oeste modo questiona-se o modelo burocratico da empresa, considerando-o 
pouco compativel com as exig~ncias do dinamismo e eficacia econ6mica. 
Procuram-se formas organizacionais mais flexfveis, com maior capacidade de 
adapta<;:ao, que permitam iniciativa, empenhamento e poder de decisao dos 
agentes econ6micos. 

Estas preocupa<;:oes vao ao encontro das tendencias igualmente existen
tes no Ocidente. Tambem aqui a procura de estruturas leves, maleaveis, de 
novas formas de organiza<;:ao do trabalho sao entendidas como indispensaveis 
para aumentar o dinamismo e a eficacia, por sua vez necessarias para aumen
tar a capacidade de adapta<;:ao ao mercado instavel, a um meio socio-cultural 
e tecnol6gico em mudan<;:a rapida. 

0 que ressalta das diversas concep<;:oes, das experiencias piloto feitas, 
e das mudan<;:as introduzidas e a /igac;ao entre autonomia, descentralizac;ao 
e relac;oes de mercado. 0 mercado aparece como o meio de emancipa<;:ao 
da economia que funciona segundo valores de caracter econ6mico (eficacia, 
rentabilidade) e nao segundo interesses politicos. 

No entanto, a defesa do mercado facilmente pode chegar ao ponto 
- como mostra o modelo de Liska - de tornar o seu domfnio tao total como 
foi o do plano. Assim, o absolutismo do plano daria Iugar ao absolutismo do 
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mercado. 0 sistema de empreendimento competitive seria a (mica forma de 
actividade econ6mica. 0 pequeno empreendimento seria universal, agindo cada 
um como homo oeconomicus, tendo em vista o lucro. 0 estado omnipresente 
e omnipotents daria Iugar a sociedade desestatizada. 

Trata-se nesta forma extrema de uma maneira uniformizante de encarar 
a sociedade: um tipo de uniformiza<;:ao substitui o outro, e a crftica do plano 
faz-se em defesa do mercado. Enquanto se denunciam e se rejeitam os aspec
tos negatives irracionais e injustos do sistema de planifica<;:ao central, omitem
-se ou esquecem-se irracionalidades e injusti<;:as bem conhecidas ligadas a pra
tica de mercado, nao apenas no Ocidente, mas na Jugoslavia e tambem na 
propria Hungria. 

De facto, ja na primeira fase da reforma (1968-1972) tornaram-se evidentes 
fen6menos como a crescente desigualdade social, manifesta no aparecimento 
de uma camada abastada capaz de aproveitar as condi<;:oes criadas pela 
reforma e de uma camada pobre (estimada em cerca de 20% da popula<;:ao 
nos anos 80) sem capacidade de tirar proveito da reforma e sofrendo as con
sequencias de uma polftica de austeridade (reformados, pessoas sem qualifi
ca<;:ao profissional, famflias numerosas, grupos minoritarios, como os ciganos). 
Ate 1981 este problema nao existia oficialmente, mas a intelligentsia dissidents 
nao apenas alertou para a gravidade da situa<;:ao como tomou iniciativas atra
ves de uma organiza<;:ao ilegal para o apoio das camadas desfavorecidas (6). 

E para esta ambiguidade do mercado que chama a aten<;:ao Andras Hege
dus, quando escreve o seguinte: «Na medida em que [ ... ] as rela<;:oes de mer
cado podem vigorar, aumentando o dinamismo econ6mico - ponto de vista 
que nao deixa de ter importancia -, trazem todavia com elas muitas conse
quencias negativas em rela<;:ao aos valores socialistas: aumentam os varios 
tipos de desigualdade social, a actividade produtiva fica subordinada aos inte
resses da procura do lucro, em maior medida do que e necessaria, e o desem
prego camuflado torna-se visfvel. A reforma hungara em 1968, embora nao 
tenha ido tao Ionge como a jugoslava, teve consequencias semelhantes.» 
(HEGEDUS, 1977, p. 51.) 

E tao ilus6rio pensar que o aperfei<;:oamento e generaliza<;:ao dos meca
nismos de mercado criarao condi<;:oes ideiais para o funcionamento 6ptimo da 
economia como a cren<;:a de que este funcionamento e possfvel atraves da 
p/anificaqao central com uma crescenta capacidade de previsao, coordena<;:ao 
e controle. Por conseguinte, e enganoso esperar que, passando de um sistema 
para outro, se superam os fen6menos de disfuncionamento e se chega a um 
estado ideal da economia que equivale a um estado ideal da sociedade. Na 
verdade, superam-se alguns fen6menos negatives, mas surgem outros novas. 
Por exemplo, a reforma hungara, com o aumento do papel dos mecanismos 
de mercado, atenuou ou limitou alguns aspectos negatives, como a falta de 

(6) Uma das mais importantes e a SZETA, que nasceu ha alguns anos da iniciativa de um 
grupo de soci61ogos com o objectivo de ajudar as camadas mais pobres da popula<;ao, recolhendo 
fundos de auxflio atraves de exposi<;oes de pintura, concertos, espectaculos, etc. 
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eficacia, escassez, burocratizac;:ao, etc., mas surgiram novas proble/nas, como 
a desigualdade crescenta, pobreza, e as tensoes sociais daf provenientes. 

De facto, colocam-se dilemas a polftica econ6mica. Uma orientac;:ao mais 
inclinada para o mercado, visando um maior dinamismo econ6mico, acaba par 
agir nao apenas contra valores oficialmente assumidos, mas tambem larga
mente interiorizados na populac;:ao, como igualdade e seguranc;:a sociais e eco
n6micas. Par sua vez, medidas tomadas no sentido destes valores podem blo
quear o dinamismo econ6mico. E quando se tenta encontrar um equilfbrio, os 
efeitos das medidas assim tomadas neutralizam-se mutuamente. Para este facto 
chama a atenc;:ao Janos Kornai quando salienta que «os muitos tipos de medi
das igualitarias, a garantia de sobrevivencia das empresas e a manutenc;:ao 
dos pastas de trabalho amortecem o poder estimulador do Iuera. Alguma inter
ferencia mais forte na distribuic;:ao do rendimento pode desencorajar a inicia
tiva privada no lanc;:amento de neg6cios a Iongo prazo e na realizac;:ao de gran- ' 
des investimentos. Ao mesmo tempo, a introduc;:ao de relac;:oes de mercado, 
a motivac;:ao do Iuera e a iniciativa privada foram em si suficientes para acen
turar as desigualdades na distribuic;:ao do rendimento e da riqueza e afecta
rem, assim, o sentido de justic;:a de muita gente» (KORNAI, 1983, p. 45). 

Alguns, como Liska, pensam ultrapassar este dilema com medidas coe
rentes, unilaterais e nao conflituais, propondo uma polftica econ6mica de ins
pirac;:ao nee-liberal orientada para a criac;:ao de um mercado real, omitindo as 
possfveis consequencias sociais negativas. 

As propostas que pretendem a generalizac;:ao de um unico modelo aca
bam par limitar a orientac;:ao da polftica econ6mica ou para o plano ou para 
o mercado. No entanto, uma polftica econ6mica unilateral e inadequada a uma 
realidade s6cio-econ6mica diversificada. Esta requer igualmente uma polftica 
econ6mica diversificada que parte do caracter plurissectorial da economia e, 
por conseguinte, sem pretensoes homogeneizantes. 

0 reconhecimento das particularidades dos diversos sectores (estatal, coo
perative, individual), das formas organizacionais, bem como dos diversos ramos 
de actividade, implica a existencia de varias orientac;:oes adequadas a essas 
caracterfsticas especfficas. 

A soluc;:ao dos problemas, a superac;:ao dos dilemas, requerem igualmente 
uma polftica econ6mica que coloca estes problemas e dilemas no contexto 
socio-cultural. A falta de dinamismo econ6mico, a passividade, a atitude assa
lariada, o burocratismo, constituem problemas complexes, com aspectos 
sociais, culturais e politicos. Par conseguinte, a soluc;:ao destes problemas nao 
passa apenas pela reforma econ6mica, mas igualmente pela reforma do ensino, 
da polftica cultural, etc. 

Embora na actual fase da reforma se tenha comec;:ado a levantar a neces
sidade de alterac;:ao da vida polftica, da cultura, do ensino, as concepc;:oes ela
boradas, as discussoes e as mudanc;:as realizadas dizem respeito essencial
mente a economia. E de notar que enquanto em 1968 ninguem tinha exigido 
publicamente a alterac;:ao das relac;:oes institucionais, hoje fala-se da necessi
dade de mudar as func;:oes do partido. De acordo com esta perspectiva, o par-
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tido devia limitar a sua acc;:ao a esfera polftica e deixar a func;:ao de integra
c;:ao econ6mica ao mercado e aos seus actores. Exprime essa exigencia um 
economista quando escreve: «Sera necessaria estabelecer como principia e 
po-lo em pratica o seguinte: os 6rgaos do partido tem competencia polftica 
e nao de direcc;:ao econ6mica face aos dirigentes empresariais. Se n6s conse
guimos ultrapassar a ideia e pratica de que os 6rgaos centrais do Estado tem 
razao ex officio em todas as questoes, teremos de ultrapassar isto tambem 
no caso dos 6rgaos do partido - centrais, regionais, de locais de trabalho.» 
(BAUER, 1985b, p. 92.) 

Assim, em vez de reivindicar mudanc;:as espectaculares, como seria o sis
tema pluripartidario, opta-se par uma reforma polftica lenta e prudente que leve 
a transformac;:oes reais. 

Procuram-se meio~ para a democratizac;:ao, pluralizac;:ao da vida polftica, 
considerando que ha outras alternativas alem do modele partidario de tipo oci
dental. Para uns (par exemplo, Rezso Nyers, «O pai» da reforma econ6mica) 
os organismos locais, os sindicatos, os 6rgaos de participac;:ao nas empresas, 
as associac;:oes profissionais, etc., podem-se transformar em instituic;:oes demo
craticas capazes de formular alternativas. 

Para outros sera importante igualmente a formac;:ao de associac;:oes para 
a defesa do meio ambiente, dos interesses dos consumidores, dos habitantes 
de bairros condenados, dos reformados, etc. Este processo de desmonolitiza
c;:ao, ou pluralizac;:ao da vida polftica, sera indispensavel para o prosseguimento 
de uma polftica econ6mica diversificada. Esta apenas e possfvel quando ha 
condic;:oes para confrontac;:ao real de '1teresses entre os diversos grupos par
ticulares ligados a diversos sectores, esferas de actividade, formas organiza
cionais. 

Uma polftica econ6mica que conta com uma forc;:a de trabalho criativa, 
com iniciativa e espfrito empreendedor, tem de tamar em considerac;:ao as 
mudanc;:as necessarias no ensino, na polftica cultural. Nao basta a introduc;:ao 
e o estimulo da motivac;:ao lucrativa para transformar o assalariado passive 
e indiferente num actor econ6mico dinamico, participative. 

Mantendo um sistema de divisao do trabalho em que uns desempenham 
func;:oes de direcc;:ao enquanto os outros realizam func;:oes operacionais de modo 
vitalfcio e exclusive, mantem-se igualmente uma divisao entre aqueles que tem 
condic;:oes para adquirir e reproduzir capacidades de participar em func;:oes de 
direcc;:ao, coordenac;:ao e centrale e aqueles cujas condic;:oes de trabalho 
(e de vida) levam ao retraimento. Seria ilus6rio esperar espfrito empreende
dor, criatividade, iniciativa, destes ultimos. Como podia um operario indiferen
ciado concorrer com um engenheiro para obter um empreendimento relative 
a uma unidade fabril? A pergunta que se pode colocar tambem e a seguinte: 
um indivfduo ou pequeno grupo cujo empreendimento consiste no funciona
mento de um camiao com atrelado durante anos e anos ate aparecer um 
empreendedor mais dinamico nao ficara preso a um certo tipo de actividade, 
nao perdera a visao sabre o conjunto da empresa onde trabalha? Sem duvida 
tera uma maior autonomia no seu trabalho limitado, mas estara relativamente 
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isolado da empresa na sua globalidade, a qual lhe surge apenas como um 
banco que contabiliza o neg6cio e a quem se paga uma taxa pela utiliza<;ao 
do camiao. 

A institucionaliza<;ao da participa<;ao dos trabalhadores na gestao das 
empresas e importante, mas constitui apenas um quadro jurfdico por tras do 
qual pode haver uma participac;:ao meramente formal ou a participac;:ao efec
tiva somente dos mais activos. A pratica das empresas autogeridas da Jugos
lavia mostra que pode haver um grande desfasamento entre o quadro jurfdico 
da participac;:ao e a situac;:ao de facto. 

Assim, a generalizac;:ao da iniciativa, do espfrito criativo, da participa<;ao 
na gestao requer a transformac;ao do sistema da divisao do trabalho no sen
tido de reduzir a divisao entre func;:oes de direcc;:ao e de execuc;:ao, de a tor
nar maleavel, nao fixando o indivfduo a um tipo de actividade, de tornar mais 
equitativa a divisao das tarefas geradoras de retraimento e heteronomia. 

0 problema da reforma da divisao do trabalho nao aparece nas preo
cupac;:oes dos reformadores. No entanto, o questionamento do modelo burocra
tico da empresa e a criac;:ao de novas formas organizacionais alternativas impli
cam a mudanc;:a do sistema de divisao dicot6mica do trabalho, fundamento da 
estrutura burocratica. 
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KOVACS, Ilona - Dilemas da reforma economica na Hungria: do modelo 
de. regulamentac;ao ao modelo do socialismo de empreendimento. 

Desde meados dos anos 50, a Hungria encontra-se numa era de reforma caracterizada par 
avanc;:os e retrocessos dependentes das relac;:oes de forc;:a entre centralizadores e reformadores. 
Actualmente a discussao trava-se nao tanto entre os adeptos do sistema de planeamento central 
e os reformadores, mas principalmente entre as diversas correntes reformadoras desde as «mode
radas» as «radicais». Procura-se caracterizar estas concepc;:oes, bem como as mudanc;:as na orien
tac;:ao da polftica econ6mica nacional. 

Foca-se o processo de descentralizac;:ao organizacional em curse, bem como a procura de 
formas organizacionais mais adequadas as exigemcias da eficacia e dinamismo econ6micos num 
contexte internacional de crise. 

Aborda-se ainda a necessidade de uma polftica econ6mica diversificada e de reformas s6cio
-culturais a luz da realizac;:ao dos objectives econ6micos pretendidos. 

KOVACS, Ilona- Dilemmas of Hungarian economic reform: from the 
regulatory model to the socialism model. 

Since the mid-fifties Hungary has undergone an era of reform characterized by improvements 
and retrocessions depending on the relationship of strenght between centralists and reformers. 
At present the controversy is engaged not so much between supporters of the central planning 
system and the reformers, but mainly between different reforming trends ranging from «moder
ates» to «radicals». The author tries to charaterize these conceptions, as well as changes in the 
direction of national economic policy. 

The author focusses the process of organizational decentralization in progress as well as 
the search for organizational forms that are more suited to the demands of economic dynamics 
and efficiency in the context of an international crisis. 

The author also looks at the need for diversified economic policy and socio-cultural reforms 
in the light of the anchievement of the economic gools aimed at. 
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