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AS PEQUENAS ECONOMIAS 
NA ABORDAGEM NEOCLASSICA SIMPLES 
DO COMERCIO INTERNACIONAL DE MERCADORIAS 

Gualter Furtado (*) 

1) lntrodu~ao 

No presente artigo nao e nossa inten<;:ao apresentar solu<;:6es alternati
vas para os pequenos pafses, mas tao somente descrever e transmitir algu
mas pistas de reflexao sabre a 16gica defendida na «teoria pura do comercio 
internacional de mercadorias» - na sua vertente neoclassica - no que respei
ta ao papel da pequena economia nas rela<;:6es econ6micas internacionais com 
uma grande economia. 

0 paradigma em analise retrata um cenario no qual todos ganham com 
o comercio internacional desde que se cumpra a «lei das vantagens comparati
vas», excepto no caso limite de um dos pafses ser uma pequena · economia 
e o outro ser uma grande economia. Nesta situa<;:ao todos os ganhos 
provenientes do comercio internacional reverteriam integralmente para o pe
queno pafs. 

A conclusao a que chegamos nao e tao optimista, pois a «vantagem de 
se r pequeno» pode ocasionar «ganhos» que nao compensam os riscos decor
rentes da especializa<;:ao completa, sobretudo quando introduzimos uma ana
lise dinamica e nos situamos no contexte econ6mico actual. 

2) Uma sensibiliza~ao para os problemas dos pequenos paises 

0 acesso a independencia de muitas pequenas economias nos ultimos 
anos, das quais destacamos os casas da Guine-Bissau, Cabo Verde e S. Tome 
e Principe, tem recentemente despertado junto de investigadores e organiza
<;:6es internacionais um interesse novo sabre o papel que estes pequenos Es
tados ocupam ou devem ocupar na economia mundial. 

E frequente referirem-se as seguintes condicionantes ao crescimento 
econ6mico dos pequenos pafses com menos de 1 milhao de habitantes: 

- uma area territorial pequena; 
- elevada concentra<;:ao na produ<;:ao, reflectindo na maioria dos ca-

sas uma especializa<;:ao herdada do perfodo colonial; 

(') Assistente do ISE. Membra do CISEP. Agradece-se ao Prof. Antonio Romao a leitura e 
sugestoes a uma primeira versao do trabalho. Quaisquer erros ou imprecisoes sao da exclusiva 
responsabilidade do autor. 
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- fraca industrializac;:ao; 
- dificuldades no acesso as economias de escala, a partir de uma 

orientac;:ao do crescimento de natureza interna; 
- dificuldades na execuc;:ao de polfticas de substituic;:ao de importa-

c;:oes; 
- nenhuma influencia na fixac;:ao de prec;:os no mercado mundial; 
- elevados desequilfbrios externos (balanc;:a comercial); 
- elevado grau de abertura em relac;:ao ao exterior com fraca diver-

sificac;:ao nas exportac;:oes em termos de produtos e pafses de des
tino; 

- elevada dependencia financeira e tecnol6gica; 
- dependencia quase absoluta de companhias estrangeiras de trans-

partes marftimos e aereos- situac;:ao extremamente grave nos pe
quenos Estados insulares; 

- dificuldades no acesso ao ensino tecnico especializado e ao ensi
no superior; 

- elevadas taxas de repulsao da populac;:ao (emigrac;:ao); 
- fortemente permeaveis a influencias e intervenc;:oes externas. 

A par destas condicionantes geralmente aceites como sendo comuns a 
maioria dos pequenos pafses, e igualmente importante ter em conta que a in
tensidade com que estas se fazem sentir, em cada caso concreto, pode va
riar em func;:ao dos seguintes elementos: o processo hist6rico, a situac;:ao e 
localizac;:ao geografica (insular ou continental), a disponibilidade e qualidade dos 
recursos humanos e naturais e a natureza dos produtos de exportac;:ao de cada 
pequeno pafs. Por outro lado, podemos encontrar grandes desnfveis de ren
dimento per capita entre eles. Por exemplo, o PNB per capita da Uniao dos 
Emirados Arabes (produtor de petr61eo e gas natural) e cerca de 50 vezes su
perior ao da Guine-Bissau (produtor agricola). 

Contudo, salientamos que um aumento no rendimento per capita nao sig
nifica necessariamente que um pafs esta num processo de desenvolvimento; 
quando muito pode estar a atravessar uma fase de crescimento. 

Os pequenos pafses nao sao uma entidade homogenea, nem as adver
sidades que enfrentam sao exclusivas de pafses com menos de 1 milhao de 
habitantes. A designac;:ao de pequeno pafs igual a pequena economia nao deve 
ser um conceito rfgido, nao se restringindo a sua aplicac;:ao apenas a pafses 
com o"limite de populac;:ao atras referido e a pequenos pafses que atingiram 
recentemente o estatuto de Estados independentes. Nesta perspectiva incluf
mos no conceito de pequena economia todos os pafses de pequena dimensao 
demografica, territorial e econ6mica, independentemente da sua localizac;:ao 
geografica, mas tendo em comum um grande grau de abertura em relac;:ao 
ao exterior, com um sector exportador pouco diversificado (1 ou 2 produtos 
representam mais de 50 % das exportac;:oes) e em que a sua capacidade de 
intervenc;:ao no mercado internacional e nula (regras de comercializac;:ao, pre
c;:os, etc.). 
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Alguma reflexao em torno deste tema ganha importancia num momenta 
em que a procura de solu<;:oes alternativas, tanto na sua componente te6rica 
como pratica, a modelos falidos de crescimento pelo crescimento - quase 
sempre impastos ou copiados do exterior- e um desejo crescente de muitas 
pessoas e organiza<;:oes. 

Neste contexto e de sublinhar que algumas das condicionantes atras referi
das tem muito mais a ver com um certo padrao de crescimento do que com 
um novo modelo de organiza<;:ao econ6mica e social, baseado mais no elemento 
humano em detrimento da massifica<;:ao e do consumismo. Por exemplo, o papel 
das economias de escala nesta nova forma de equacionar o desenvolvimento 
pode deixar de ser um objectivo prioritario. Contudo, nao e esta problematica 
em toda a sua profundidade o objecto de analise deste artigo. 

3) 0 quadro teorico neoclassico 

A pequena economia na teoria neoclassica e definida como sendo um pe
queno pais cujas decisoes de produ<;:ao ou consumo de um produto nao in
fluenciam os pre<;:os internacionais (Grubel, 1977, p. 22). 

Como dissemos na introdu<;:ao, a teoria neoclassica do comercio interna
cional de mercadorias descreve um quadro no qual as pequenas econo
m ias (1) ao comercializarem com as grandes economias arrecadariam todos 
os ganhos provenientes deste tipo de trocas internacionais, permitindo-lhes a 
valoriza<;:ao da sua produ<;:ao para exporta<;:ao com ganhos imediatos no con
sumo e uma melhoria na remunera<;:ao dos factores de produ<;:ao. Esta situa
<;:ao e geralmente designada pelas expressoes «a importancia de nao ser im
portante» ou «a vantagem de ser pequeno». 

Contudo, esta posi<;:ao na teoria neoclassica e apenas admitida como 
excep<;:ao, ja que o comercio internacional feito de acordo com a «lei das 
vantagens comparativas» e sempre mutuamente vantajoso. 

A abordagem neoclassica (2) e formulada segundo duas vias: a es
pecializa<;:ao internacional ao nfvel dos produtos [custos constantes (3) e 

(1) A apresenta9ao desta tese e uma excep9ao aos resultados gerais da «lei das vantagens 
comparativas», da autoria do classico David Ricardo. Posteriormente foi apropriada e reformulada 
pelos economistas neoclassicos. Ver nota 3. 

(2) Mode/a 2 x 2 x 2: do is espa9os econ6micos, do is bens, do is facto res de produ9ao. 
0 comercio internacional de mercadorias e estabelecido numa base de rela96es comerciais mutuas 
e exclusivas. 

(3) No modelo ricardiano e no neoclassico com custos constantes sao apenas as condi96es 
de produ9ao (oferta) que determinam o incentivo ao comercio internacional. Em Ricardo, as quan
tidades de trabalho necessarias a produ9ao das duas mercadorias e nas duas economias tern 
de ser diferentes (base para a existencia de vantagens comparativas). No modelo neoclassico com 
custos constantes, os custos de oportunidade na transformavao da produ9ao dos dais bens nas 
duas economias tambem tern de ser diferentes. A teoria neoclassica aceita a «lei das vantagens 
comparativas» de Ricardo mas recusa o conceito de valor que lhe esta subjacente, substituindo-o 
pelos custos de oportunidade (Haberler, Marshall, Edgeworth, etc.). 
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custos crescentes] e a especializa9ao internacional ao nfvel dos factores (Mode
lo de Hecksher-Ohlin- H. 0.), e em ambas pretende-se demonstrar que o 
equilibria internacional e sempre preferfvel ao equilfbrio em isolamento. 

As origens do comercio internacional nas duas vias de analise encontram
-se numa diferen9a de pre9os relatives entre os pafses candidates a parceiros 
comerciais. Na primeira via a diferen9a de pre9os relatives resulta de diferentes 
condi96es de oferta (curvas de possibilidade de produ9ao) e da procura 
(preferencia dos consumidores e distribui9ao do rendimento), enquanto na 
segunda via esta diferen9a e consequencia das diferentes dota96es relativas 
de factores de produ9ao entre os pafses. No modelo de H. 0. um pafs tem 
vantagens comparativas na produ9ao do bem que utiliza o factor de produ9ao 
relativamente mais abundante na economia - lei das propor96es dos fac
tores (4). 

3.1 I A fundamentalfijo da ccimportancia de niio ser importante11 

A fim de avaliarmos os limites que cada economia impoe nas trocas inter
nacionais, escolhemos um exemplo simples com custos constantes, que ilus
tra razoavelmente a situa9ao tfpica e a excep9ao. 

Vamos supor que verificadas as hip6teses subjacentes ao modelo (5) 

estamos em presen9a de duas economias, a Economia I e a Economia II, tendo 
a Economia I uma vantagem comparativa na produ9ao do Bem X e a Eco
nomia II na produ9ao do bem Y. Os pre9os relatives (TMTP vx = P x IP v) de 
equilfbrio em isolamento de I e II, eram respectivamente V2 e 2, valores obti
dos a partir do declive (em valor absoluto) da curva de possibilidades de pro
du9ao e que e uma recta. 

Tratando-se de duas economias de dimensao proxima, elas s6 aceitariam 
especializar-se completamente nos bens em que possuem uma vantagem com
parativa, e participar no comercio internacional, se o pre9o relativo do pro
duto de exporta9ao de cada economia for superior ao seu pre90 relativo de 
equilfbrio em autarcia. Como se pode ver pelo gratico I, a Economia I exigiria 
no mercado internacional que 1 unidade de X fosse trocada par mais de 
Y2 de Y, enquanto que a Economia II s6 interessaria uma situa9ao em que 
a 1 unidade de Y exportada correspondesse mais de 1f2 unidade de X. 

0 comercio internacional s6 proporciona ganhos para as duas economias 
quando a razao de troca internacional ou termos de troca se situem entre as 
razoes de troca de equilfbrio em isolamento das duas economias. Nestas con-

(4) A analise crftica das hip6teses restritivas do modelo de H. 0., bem como as propostas 
da sua reavalia9il.o e extensil.o com vista a torna-lo mais realista, podem ser encontradas em Gru
bel, 1977, pp. 50-52 e 60-87. 

(5) Recomenda-se a leitura de Maurice Bye e Destanne de Bernis, in Relations Economi
ques lnternationales, Daloz, 4. 0 ed., Paris, pp. 129-157, 1977. 
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di<;:oes nennhuma economia aceitaria participar no comercio internacional com 
o seu prec;o relativo de equilfbrio em isolamento, pois nada ganharia com a 
troca internacional. Mas imaginemos que a Nac;ao I aceita ir para o comercio 
in1ernacional com o Px!Pv= Y2 (6), o resultado seria que todos os ganhos 
decorrentes da troca internacional se concentrariam na Economia II. Eviden
temente, que esta possibilidade s6 podera ocorrer quando a dimensao das duas 
economias for muito dife.rente. Este e a posic;ao neo-classica que passaremos 
a apresentar, para finalmente a discutirmos. 

y 

0,5 

0 0,5 2 

GRAFICO I 

P 2 (P x IP y) = 2 

P, (Px1Pv)=.2.. 
2 

X 

Admitamos que a economia grandee a Economia I, e a economia pequena 
e a Economia II, mantendo-se os mesmos bens e prec;os relativos de equilf
brio em isolamento calculados a partir das condic;oes de produc;ao de cada 
economia, mantem-se a mesma defini<;ao das vantagens comparativas. 

Economia I ... . 
Economia II ... . 

400 
50 

X au Y 

200 
100 

U: Ouantidades maximas de produc;ao com 
pleno emprego e melhor tecnologia disponfvel. 

(.!2) - _2_- _Qy_- 200 
p Y I - 2 - Q X - 400 

(.!2) = 2 = _Qy_ = 100 
Py 11 Ox 50 

(6) Em Smith e Ricardo o preco relativo de equilfbrio internacional era obtido por accao de 
regateio das duas economias e era urn preco que possibilitava que os ganhos provenientes do 
comercio internacional fossem igualmente repartidos. Esta posicao s6 podera ser concebida se 
as duas economias em presenca forem de dimensoes comparadas. 86 arbitrando uma razao de 
troca internacional e que poderemos ultrapassar a indeterminacao te6rica do facto de em Ricardo 
e na teoria neoclassica com custos constantes ser impossfvel determinar a razao de troca inter· 
nacional de equilfbrio. Alias, com custos constantes as curvas de procura recfproca sao linhas 
rectas que passam pela origem, logo ni:'i.o se interceptam. Ver nota 8. 
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A partir da equac;:ao das curvas de transformac;:ao na produc;:ao das duas 
economias obtem-se as seguintes combinac;:oes alternativas (possfveis) de con
sumo/produc;:ao em isolamento: 

y X 

200 0 
150 100 

Economia II (pequena) 
Economia I (grande) 

100 200 

Y= 100- 2x 
75 250 

Y=200 -1/2x 50 300 

y 

200 

100 

75 

0 400 

GRAFICO II 

Economia grande (I) 

A ------------ ~ 
IMP. I~ V ------------+---

1 EXP. I 

I I 
I I 
I I 

200 250 400 

y X 

100 0 
50 25 

30 35 
0 50 

X 

Os graticos 11 e 111 ilustram a situac;:ao das duas economias em isolamento 
e ap6s o comercio internacional. 

Em isolamento, a economia grande encontra-se a produzir e a consumir 
no ponto A, enquanto a economia pequena esta produzindo e consumindo 
em A' (em autarcia, a fronteira de possibilidades de produc;:ao coincide com 
a fronteira de possibilidades de consumo). Part indo destes pontos, A e A' (?), 
vamos supor que as duas economias resolvem participar no comercio interna
cional, trocando os produtos em que cada uma possui uma vantagem compa
rativa. Fixando-se a razao de troca internacional em 25 de Y contra 50 de X, 
da qual resulta um prec;:o relative de equilfbrio internacional igual a 
Px !Pv= Y2 = Ov lOx. 

(?) Sao dais pontos possfveis de combinac;:ao de produc;:ao/consumo e ambos sao pontos 
eficientes para as duas economias, pais situam-se sabre a fronteira de possibilidades de produc;:ao. 
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y 

0 25 50 

GRAFICO Ill 

Economia pequena (II) 

200 X 

Nota. - Produ<;:ao = consumo + exporta<;:ao. Ap6s o comercio internacional os triangulos do 
comercio internacional sao identicos. 

Com um pre<;:o relativo de Px !Pv = V2, a economia pequena ira 
especializar-se completamente na produ<;:ao de Y, mudando o seu ponte de 
produ<;:ao em A' para V', em V' produzira 100 Y, das quais exporta 25 Y, 
ficando a parte restante para consumo interno e em troca do seu produto expor
tado recebe 50 X, e o seu consumo eleva-se para A", traduzindo um ganho 
relativamente a situa<;:ao de isolamento de + 25Y e de + 25X. 

A economia pequena internamente trocava 1 Y por V2 de X, ao exportar 
para a Economia I o seu produto passou a trocar-se numa razao de 1 Y para 
2 de X; isto e, com o pre<;:o relativo de equilibria em isolamento da Economia I. 
0 que possibilita a pequena economia arrecadar todos os ganhos deste tipo 
de troca. 

Quanta a Economia I, a sua especializa<;:ao e incompleta, passando o seu 
ponto de produ<;:ao de A para V, isto porque a Economia II e demasiadamente 
pequena para satisfazer a procura interna do bem Y, ao pre<;:o relativo 
P x IP v = V2. Os seus ganhos sao nulos, pais o seu ponto de consumo ap6s o 
comercio internacional coincide com o ponto de consumo em isolamento (A), 
uma vez que esta economia esta confrontada no mercado internacional com 
um pre<;:o relativo P x IP v = Y2, que e o seu pre<;:o de equilibria em autarcia. 

Fac;amos um quadro resumo do que atras foi dito: 

Em autarcia Produ9ao Consume Ganhos 

produ9ao= 
apes ap6s provenientes 

o comercio o comercio do comercio 
=consume internacional internacional internacional 

(1) (2) (3) (3)-(1) 

Economia grande (I) . [X= 200 250 200 0 
. Y= 100 75 100 0 

Economia pequena (II) [X= 25 0 50 +25 
. Y= 50 100 75 +25 
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«A importancia de nao ser importante» ieria entao a vantagem que as 
pequenas economias retirariam da possibilidade de poderem vender os seus 
produtos no mercado grande a um pre<;:o relativo superior ao que praticam inter
namente. Neste quadro a pequena economia, dado o seu peso estrutural dimi
nuto, nao teria qualquer papel na determina<;:ao do pre<;:o internacional de equi
libria, que seria determinado exclusivamente pelas for<;:as de mercado na 
economia grande, e que nestas condi<;:oes seria muito proximo, ou mesmo igual, 
ao pre<;:o de equilfbrio em autarcia da economia grande. 

As vezes a «vantagem de ser pequeno» tambem costuma ser apresen
tada com o recurso as curvas de procura recfproca (8); P, e P2 tem o signifi
cado ja referido, e A e o ponto de intercep<;:ao das duas curvas de procura 
recfproca, do qual resulta o pre<;:o internacional de equilfbrio, e que coincide 
com o pre<;:o de equilfbrio em isolamento da economia grande. 

Esta formula<;:ao implica qu_e uma das economias (economia pequena) pro
duz com custos inconstantes, isto e, «tern uma curva de procura recfproca nor
mal», enquanto a outra economia (grande), nesse tipo de rela<;:oes comerciais, 
teria uma curva de procura recfproca equivalente a um segmento de recta 
(custos constantes). Como rio exemplo anterior e pelas mesmas razoes todos 
os ganhos provenientes do comercio internacional ficariam para a economia 
pequena. 

GRAFICO IV 

y 

P2 (Px!PY) = 2 

P1 (Px/PY)= 112 

X 

(B) A apresentac;:ao te6rica deste conceito deve-se a J. Stuart Mill, in Princfpios de Econo
mia Polftica, 1854; posteriormente seria formalizado e apresentado numa forma mais desenvol
vida par Alfred Marshall e Edgeworth. 

A curva de procura recfproca serve para determinar o prec;:o relative de equilfbrio interna
cional quando a troca ocorre. Obtem-se a partir das condic;:oes da oferta e da procura: curvas 
de possibilidade de produc;:ao, prec;:os relatives e mapa de indiferenc;:a ao consumo da colectivi
dade. Cada ponto da curva indica-nos a quantidade de produtos de importac;:ao que uma econo
mia exige em troca de uma determinada ,quanti dade do seu produto de exportac;:ao e para um 
determinado prec;:o relative. 
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4) A consistincia te6rica desta tese neoclassic& e as implicac;oes que 
traz as pequenas economias 

0 universe subjacente a formular;ao do modele e o da concorrencia per
feita, quer em termos nacionais quer em termos internacionais; ora como e 
evidente esta situar;ao e de todo irrealista pois a verdadeira relar;ao existente 
entre as pequenas economias e a grande economia e do tipo «monop61io» e 
«monops6n io». 

Por outre lade, admite-se nao existirem entraves ao comercio internacio
nal do tipo: custos de transporte, tarifas aduaneiras, restrir;oes quantitati
vas, etc. Como e sabido, est~s elem~ntos podem perfeitamente alterar as van
tagens comparativas pre-determinadas, e a sua pratica tornou-se tao usual que 
nao e mais possfvel elaborar um modele realista sem termos em conta estes 
factores. Uma das principais caracterfsticas das pequenas economias e preci
samente o nao controle sobre os meios de transporte fora do seu territ6rio. 
Paralelamente, pafses de grande dimensao, ou associar;oes como a CEE, podem 
persistir na produr;ao de um determinado produto, mesmo nao possuindo van
tagens comparativas, por exemplo, para proteger o emprego interne ou uma 
determinada regiao (9). Neste contexte, as polfticas proteccionistas podem 
afectar as vantagens comparativas, mesmo tratando-se de uma pequena eco
nomia, sem que esta possa sequer tomar medidas de retaliar;ao. 

A pequena economia e no mercado internacional um price taker, e e por
tadora de uma oferta/procura insuficiente para afectar a g_rande economia; isto 
significa que, em geral, ao impor uma tarifa (1°) ou uma restrir;ao quantitativa 
a um produto de importa<;:ao concorrente com produ<;:ao interna 0 seu impacte 
nos termos de troca e nulo. Mas em contrapartida o seu volume de comercio 
ira diminuir, bem como tambem se reduz internamente o excedente do consu
midor em consequencia do aumento dos pre<;:os. Esta perda no «bem-estar» 
sera tantQ maier quanto maier for a diferen<;:a positiva entre o custo de pro
tec<;:ao (produ<;:ao +consume) na pequena economia e a receita fiscal propor
cionada pelo proteccionismo. No case da medida de polftica comercial ser uma 
restri<;:ao quantitativa (ex.: estabelecimento de quotas) e se o mercado interne 
estiver controlado por monopolies privados, entao a perda no «bem-estar dos 

(9) 0 exemplo de Portugal e do Reina Unido em relac;:ao aos texteis ilustra perfeitamente 
esta situac;:ao. A oferta de texteis portugueses no Reina Unido nao e suficiente para abastecer 
integralmente este mercado, estando pais criadas as condic;:oes para o aparecimenc;:to de «a van
tagem de ser pequeno». Mas como o Mundo nao se reduz a dais pafses (Portugal e Reina Unido}, 
assim se compreende em parte a polftica proteccionista do Reina Unido em relac;:ao aos texteis. 

(10) Nesta situac;:ao a tarifa optima - «que maximiza o bem estar real do pafs pequeno>> -
seria zero. Ao contrfuio, a economia grande poderia maximizar o seu «bem estar>> aplicando uma 
tarifa apropriada sabre o bem importavel, isto porque quando os termos de troca marginais sao 
inferiores aos termos de troca medias o volume de comercio tende a ultrapassar o ponto 6ptimo 
que maximiza o «bem estar>> e que requer a igualizac;:ao entre o ratio do· prec;:o intern a e os ter
mos de troca marginais (Chacholiades, 1981, pp. 181-182}. 
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consumidores» ainda sera maior, pois as poss,bilidades de correcc;:ao das dis
torc;:oes provocadas pelo proteccionismo seriam reduzidas, ja que a capaci
dade de intervenc;:ao redistribuitiva por parte do governo seria bastante redu
zida ou ate mesmo nula. 

Poder-se-ia argumentar que o custo de protecc;:ao na pequena economia 
e passageiro -argumento de protecc;:ao a industria nascente-, mas dada a 
reduzida margem de manobra e a consequente capacidade de intervenc;:ao no 
mercado internacional, tal qual ele se encontra organizado, as possibilidades 
do referido argumento ter consistencia sao baixas. A nao ser que as peque
nas economias -pequenos estados- adoptem uma soluc;:ao que passa pela 
celebrac;:ao de acordos de associac;:ao e cooperac;:ao entre elas. Mas esta situa
c;:ao positiva para as pequenas economias escapa a 16gica da «importancia de 
nao ser importante». 

«A vantagem de ser pequeno», no limite, conduz a urn modelo de espe
cializac;:ao completa e numa 16gica de orientac;:ao do crescimento de natureza 
externa intensiva. lsto significa uma necessidade crescente da mobilizac;:ao dos 
factores de produc;:ao e dos recursos em geral (1 1) para a produc;:ao de urn 
unico .produto (1 2) a par de urn elevado grau de abertura e inserc;:ao no mer
cado internacional e sempre numa posic;:ao em que a sua capacidade de inter
venc;:ao e nula. Neste cenario, se por qualquer motivo a procura e/ou o prec;:o 
internacional do bern de exportac;:ao da pequena economia baixasse colocaria 
esta economia numa situac;:ao extremamente diffcil, sobretudo se a sua elasti
cidade de substituic;:ao na produc;:ao fosse baixa, isto e, estariam preparadas 
algumas condic;:oes para o aparecimento do crescimento empobrecedor, que 
se traduz em termos simples no seguinte: estar-se em piores condic;:oes ap6s 
o crescimento econ6mico do que na sua ausencia. 

Acrescente-se que, no caso de existirem ganhos imediatos (curto prazo) 
em consequencia de «a importancia de nao ser importante», muitas sao as 
situac;:oes de eles pr6prios gerarem urn processo interno de alterac;:ao nos pre
c;:os dos bens e factores de produc;:ao que anulem a diferenc;:a dos prec;:os rela
tives entre a economia pequena e a grande, isto e a razao de ser de «a vanta
gem de ser pequeno». 

Explicitando melhor: sempre que os «lucros ocasionais» revertam, ainda 
que numa proporc;:ao nao maioritaria, a favor do factor de produc;:ao relativa
mente abundante na pequena economia - geralmente o factor trabalho -, 
a base para a existencia de «a importancia de nao ser importante» comec;:a 
a estreitar-se, ja que a competitividade do pequeno pafs, e na maioria dos 
casas, asserita fundamentalmente na existencia de baixos salaries. 

Assim, quando abandonamos urn nfvel de abordagem que consiste em tra
tar a pequena economia como urn todo e comec;:amos a individualizar agentes 
econ6micos e factores de produc;:ao - empresas exportadoras; empresas a 

(11) Normalmente escassos. 
(12) Este raciocfnio tambem e va.lido no caso de a produc;:ao ser constitufda por poucos pro· 

dutos. 
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produzir para o mercado interne; trabalho; capital; etc. -, introduzimos um ele
mento novo, que e a desmistifica9ao do «ganho», isto e, levantamos o problema 
da apropria9ao do Iuera. 

Ha quem defenda que exists uma hip6tese de todos os factores de pro
du9ao da pequena economia verem a sua remunera9ao real melhorada, bas
tando para tal existirem elevadas taxas de infla9ao na grande economia. 
A nosso ver, esta hip6tese, a concretizar-se, tem uma dura9ao muito limi
tada, pois 0 fen6meno da inflayao nao e isolado e, por forya da interdepen
dencia existente, facilmente se transmite a pequena economia, quase sempre 
com uma intensidade redobrada. Como e sabido, os mecanismos de propaga-
9ao da infla9ao alastram-se mais facilmente nos pequenos pafses. 

Por outro lado, nada nos garante que a decisao e controle do investimento 
nao tenha origem num empresario ou empresa transnacional da economia 
grande, e neste caso os «beneffcios» para a pequena economia poderiam ser 
mais uma vez apenas marginais, restringindo-se, por exemplo, aos salaries, que 
numa parte significativa seriam canalizados para a economia grande, a fim de 
pagarem importa96es, pois o nfvel de consume interne s6 numa propor9ao 
muito pequena seria satisfeito pela produ9ao interna, dado a orienta9ao externa 
da economia e o elevado nfvel de concentra98.0 na produ9ao. 

Finalmente, gostarfamos de salientar que, nao obstante a posi9ao crftica 
desenvolvida contra o modelo em causa, nao ignoramos que alguns pequenos 
pafses europeus tenham beneficiado em termos globais com a «Vantagem de 
ser pequeno». Estas pequenas economias souberam aproveitar os «ganhos» 
para operarem profundas transforma9oes estruturais nas suas economias, sam
pre com grandes preocupayoes de inovayao tecnol6gica, isto e, procuraram 
basear as suas vantagens comparativas nao na manuten9ao de baixos sala
ries, mas sim noutros argumentos mais s61idos. De tal forma que hoje nao 
devem ser enquadradas no grupo dos pequenos pafses tal qual foram defini
dos no n. o 2 deste artigo. 

No entanto, o contexte hist6rico em que ocorreram estes «ganhos» e trans
formayoes estruturais e muito diferente do existente nos nossos dias (muito 
mais diffcil). Por exemplo: os novas pequenos pafses (1 3) da Africa ou das 
Carafbas nao enfrentam hoje as mesmas condi96es a todos os nfveis que 
enfrentaram os entao pequenos pafses da Europa, como sejam os casas da 
Suecia e da Suf9a. 

Como dissemos no n. o 2, os pequenos pafses nao sao um con junto homo
geneo, tendo de enfrentar por vezes diferentes problemas politicos, econ6mi
cos e sociais, requerendo, pois, solu96es especfficas diversas. Apesar desta 
necessaria individualiza9ao na analise estamos certos de que o problema de 
fundo, que se traduz no atraso e na dependencia dos pequenos pafses, s6 sera re
solvido atraves de uma ac9ao de conjunto que englobe todos os pafses envolvidos. 

(13) Uma excep9ao poderia ser constitufda pelos pequenos pafses produtores de petr61eo, 
caso as empresas exportadoras deste produto fossem de base nacional e os «ganhos>> estives
sem a ser aplicados na transforma9ao estrutural das suas economias. 
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RESUMO: 

Neste artigo pretendemos chamar a atenc;:ao para a 16gica que esta sub
jacente na teoria neoclassica (na tradic;:ao da teoria classics) do comercio 
internacional de mercadorias, ao abordar as trocas de produtos entre uma 
pequena economia e uma grande economia. 

Como realc;:amos no texto, nao se enquadra no objective do artigo dis
cutir aprofundadamente o conceito de pequena economia, nem apresentar 
soluc;:oes alternativas ao modelo da «vantagem de ser pequeno». 

Defendemos a tese de, no contexte econ6mico actual, as possibilida
des de as pequenas economias beneficiarem com a «vantagem de ser 
pequeno» serem extremamente reduzidas, e quando ocorrem serem essencial
mente de curta prazo. Mesmo existindo «ganhos», nao signifies necessaria
mente que o pequeno pais esteja a atravessar um processo de desenvolvi
mento, bem pelo contrario, pode estar a compromete-lo. 

FURTADO, Gualter- Small economies in the simple neo-classical consid· 
eration of the international trade of goods. 
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ABSTRACT: 

This paper aims to draw attention to the logic underlying the neo-classical 
theory (in the tradition of classical theory) of international trade of goods, 
in considering the exchange of products between a small and a large eco
nomy. 

As highlighted in the text, it is not within the aim of the paper to dis
cuss in depth the concept of a small economy, nor to present alternative 
solutions to the model of the «advantage of being small>>. 

We maintain that in the present economic context, the chances of small 
economies benefiting from the «advantage of being small» are extremely small, 
and when they do occur are essentially short-term. Even when «gains» exist, 
it does not necessarily mean that the small country is going through a pro
cess of development, but on the contrary, may be jeopardizing it. 


