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Timor-Leste analisa alvos económicos com peritos da ASEAN
O Dr. João Saldanha, um dos principais Assessores de Economia do Ministério das Finanças,
representou o Governo na apresentação de um documento intitulado Timor-Leste e a
ASEAN em 2030 a membros ilustres da comunidade da ASEAN, incluindo agentes
económicos relevantes dos principais grupos de reflexão dos 10 países membros da ASEAN,
do Secretariado da ASEAN e do Banco Asiático para o Desenvolvimento. Os peritos que
participaram numa discussão em mesa redonda incluíram o Dr. Chalongphoob Sussamkam,
antigo Ministro das Finanças da Tailândia e actualmente a trabalhar com o Instituto de
Investigação e Desenvolvimento da Tailândia, o Dr. Mohammad Ariff, um membro distinto
do Instituto de Investigação Económica da Malásia, um grupo de reflexão associado de perto
com o Banco Central da Malásia, o Dr. Chia Siow Yue, um dos principais economistas da
Singapura e antigo director do Instituto de Estudos do Sudeste Asiático, e o Dr. Dante
Canlas, Professor de Economia na Universidade das Filipinas e antigo Secretário de
Planeamento Socioeconómico e Director-Geral da Autoridade Nacional de Desenvolvimento
Económico das Filipinas.
Entre os principais tópicos da apresentação contaram-se os alvos económicos com dois
dígitos de Timor-Leste para as próximas décadas, procurando continuar a média de
crescimento de dois dígitos durante os últimos quatro anos, e as oportunidades e desafios
relativamente à adesão de Timor-Leste à ASEAN.
Vários países que alcançaram o crescimento de dois dígitos durante décadas foram
considerados na discussão, incluindo a China, que conseguiu um crescimento médio de
10,2% durante 28 anos (1982-2009); o Japão, que conseguiu um crescimento médio de
10,01% durante duas décadas (1951-1970); e o Botswana, que conseguiu um crescimento
médio tremendo de 13,5% durante 22 anos (1968-1989).
Com base na hipótese de convergência através da qual os países pobres e com menos
rendimentos irão crescer mais rapidamente do que os países ricos e com crescimentos
elevados, os peritos concordaram que a economia de Timor-Leste, partindo de uma base
muito baixa, poderá crescer dois dígitos ao ano durante um longo período. Entre outros
conselhos, os peritos recomendaram a incidência na fonte do crescimento, incluindo
prioridades do sector primário, produtividade laboral e identificação e redução de ineficácias.
A recente publicação do BAsD intitulada ÁSIA 2050 prevê um forte crescimento na Ásia ao
longo das próximas décadas, sugerindo que “a Ásia se encontra a meio de uma transformação
verdadeiramente histórica. Caso continue a crescer tal como tem vindo a fazer nos últimos
tempos, a Ásia poderá representar mais de metade do PIB global, comércio e investimento
até 2050, desfrutando de uma afluência muito elevada. O seu rendimento per capita pode vir
a aumentar seis vezes.”
O Dr. Saldanha respondeu a questões sobre os benefícios de Timor-Leste aderir à Associação
de Nações do Sudeste Asiático destacando que Timor-Leste se encontra num período de
rápido avanço económico que traria benefícios para os países membros assim como para o
Povo de Timor-Leste caso o país se veja envolvido e a participar numa organização com
ideias semelhantes e que promove a aceleração do crescimento económico e a melhoria da
qualidade de vida das pessoas da região. FIM
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