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Aqui é Yves. Este é um texto importante, no sentido em que abala a teoria e 

o conhecimento convencional, neoliberal, sobre o crescimento e o 

desenvolvimento económico em diversas maneiras. Também me agrada que 

Michael Pettis assinale que Alexander Hamilton contrariou as panaceias 

económicas do seu tempo. E também suspeito que ele ficaria horrorizado com 

a forma como os neoliberais que se reclamam de Hamilton hoje se consideram 

sucessores do seu próprio pensamento económico. Uma coisa que Pettis 

menciona de passagem é a importância dos países em desenvolvimento 

promoverem uma concorrência agressiva no mercado interno protegido por 

uma pauta aduaneira. Eu lembro-me de quando estudei a economia japonesa 

na década de 1980. Foi impressionante ver o quão agressivo foi o 

desenvolvimento e a proliferação dos produtos no mercado de eletrónica de 

consumo no Japão. 

 

O modelo de desenvolvimento chinês é antigo e podemos localizar as suas 

raízes pelo menos desde a proteção às indústrias emergentes, progressos 

internos e o sistema financeiro nacional dos EUA dos anos 1820 e 1830. 

Compreender porque razão os muitos precedentes deste modelo de 

crescimento tiveram êxito em alguns poucos casos e falharam noutros 

ajudar-no-á enormemente a compreender as perspetivas futuras da 

China.  

Nota: devido à bastante pobre gestão do meu blog, alguns artigos parece que 

desapareceram. Felizmente para mim, vários outros sítios reproduzem muitos 

deles, pelo que quando tive que os procurar e recordar o título, normalmente 

consegui encontrá-los. De tempos a tempos, se achar que ainda podem ser 



úteis, republicá-los-ei aqui no sítio Carnegie com ligeiras correções e aditando 

ligações. O primeiro artigo que receberá este tratamento é de 15 de 

fevereiro de 2013, no qual tentei colocar o modelo de crescimento chinês num 

contexto histórico que começa como o famoso sistema americano 

desenvolvido nos inícios do século XIX. 

[introdução e nota ao artigo republicado em 28/02/2017] 

 

Como os meus habituais leitores sabem, frequentemente defendi que o 

modelo chinês do desenvolvimento é um modelo antigo e que se podem 

localizar as suas raízes pelo menos tão longe no tempo quanto o "sistema 

americano" dos anos de 1820 e de 1830. Este sistema foi baseado 

principalmente nos trabalhos do brilhante primeiro Secretário do Tesouro 

dos EUA Alexander Hamilton (Vejam-se especialmente os seus três principais 

relatórios ao Congresso: o seu “First Report on The Public Credit” de 14 de 

janeiro de 1790; o seu “Second Report on The Public Credit” (também 

conhecido como "Report on a National Bank”) de 13 de dezembro de 1790, e 

sobretudo o seu brilhante “Report on Manufactures” de 5 de dezembro de 

1791). 

Este modelo de desenvolvimento fez também parte implicitamente do debate 

em França que levou a uma das mais importantes inovações financeiras do 

século XIX, a criação do Crédit Mobilier em França em 1852. A importância 

disto é discutida, por exemplo, no ensaio de Alexander Gershenkron “Atraso 

económico numa perspetiva histórica” (páginas 11–16). O debate dizia respeito 

a uma das grandes questões económicas em França, especialmente depois da 

derrota de Napoleão: porque razão a Inglaterra, país que cem anos antes era 

mais pobre que a França, conseguiu superar a França e todos os outros países 

https://www.schillerinstitute.org/economy/2015/hamilton-first_report_on_the_public_credit.pdf
https://schillerinstitute.org/economy/2015/hamilton-Final_Version_2nd_Report_Public_Credit.pdf
http://www.constitution.org/ah/rpt_manufactures.pdf


económica e tecnologicamente, embora nas ciências e engenharia puras, os 

franceses fossem pelo menos iguais aos britânicos e talvez superiores? 

Uma razão óbvia tinha a ver com o financiamento da aplicação comercial da 

nova tecnologia. O sistema bancário francês, dominado pelos rentistas e pela 

aristocracia fundiária, parecia especializar-se na proteção dos aforradores, 

em parte mobilizando capital e investindo em ouro ou em obrigações do 

governo. O sistema bancário inglês fez isso também, mas também parecia 

muito mais disposto a financiar a capacidade de infraestrutura e fabricação. 

De facto, de modo mais geral, tenho defendido que a principal razão pela qual 

as revoluções industriais ocorreram em grande parte na Inglaterra e nos 

Estados Unidos é que as revoluções industriais não são impulsionadas por 

desenvolvimentos científicos, mas antes pela aplicação comercial de 

desenvolvimentos científicos. Para que isso aconteça, parece que um sistema 

de financiamento robusto é fundamental. A Inglaterra, e depois os Estados 

Unidos, beneficiaram de um sistema financeiro que parecia fazer melhor do 

que outros no financiamento de novas infra-estruturas e empreendimentos 

tecnológicos. 

Por outras palavras, um sistema financeiro que funcione bem, que aloque 

capital para novos empreendimentos pode ter sido a diferença chave entre a 

Inglaterra e a França no final do século XVIII, e por isso alguns historiadores 

culpam o brilhante, mas errático, John Law e a sua bolha do Mississippi. Essa 

preocupação com o ineficiente sistema bancário francês levou à criação do 

Crédit Mobilier, cujo papel era romper as restrições do sistema financeiro 

dominado pelos Rothschild; mobilizar as poupanças da classe média; e alocar 

essas popanças para projetos financeiros, tais como o desenvolvimento de 

infra-estruturas, que, a longo prazo, levariam a um desenvolvimento 

económico mais rápido 



Voltarei a esta questão do sistema financeiro, mas o ponto aqui é que tem 

havido muitas versões deste modelo de desenvolvimento. Pelo menos dois 

importantes teóricos económicos - o alemão Friedrich List no século XIX e o 

ucraniano-americano Alexander Gershenkron no século XX - descreveram 

formalmente variações do modelo de crescimento impulsionado pelo 

investimento. Michael Hudson, um dos meus pensadores económicos 

favoritos, escreveu um livro brilhante e provocante (Comércio, 

Desenvolvimento e Dívida Externa) vinte anos atrás; traça muitos aspetos 

desse modelo para debates na Inglaterra no final do século XVIII. 

Além de Alexander Hamilton, seu padrinho intelectual e político, os principais 

proponentes do sistema americano foram figuras como Henry Clay, Henry e 

Matthew Cary, John Calhoun e até o próprio Abraham Lincoln. A sua visão de 

elaboração de políticas económicas era vista como ingénua e até tola pela 

maioria dos economistas académicos americanos - instruídos como eram nas 

doutrinas do laissez-faire então em moda em Inglaterra. Mas acho que é 

difícil para qualquer historiador económico não se sentir aliviado de que nem 

os académicos, nem as facções jeffersoniana e jacksoniana tivessem a 

influência suficiente para forçar o que eles consideravam uma boa política 

económica para o desenvolvimento dos EUA. A América ficou rica em parte 

por fazer as coisas erradas. 

Muitos países em que os académicos tinham influência real na época - o Chile 

na década de 1860 sob a tutela do famoso economista francês Jean Gustave 

Courcelle-Seneuil, por exemplo, ou o México na passagem do século sob a 

orientação especializada de José Y. Limantour, ministro das Finanças do 

então presidente Porfirio Díaz - nunca alcançaram o tipo de crescimento que 

os países-alunos menos capazes experimentaram. Eu escrevo sobre alguns 



desses casos no meu artigo de 1996em Foreign Affairs, para quem possa 

estar interessado. 

Para voltar à história principal, noutro livro (American's Protectionist Take-

off, 1815-1914), Michael Hudson refere-se a um dos principais membros da 

segunda geração de defensores do sistema americano, E. Pechine Smith. O 

que é especialmente interessante sobre Smith no contexto da China é que em 

1872 ele foi convidado a ir ao Japão para servir como conselheiro do Mikado, 

tornando-se o primeiro de uma corrente de economistas e advogados - a 

maioria deles proponentes do Sistema Americano - a aconselhar e ajudar a 

moldar o desenvolvimento japonês após a Restauração Meiji. 

Smith criou, assim, uma ligação direta entre o sistema americano e o modelo 

de desenvolvimento chinês. Era, naturalmente, o modelo de desenvolvimento 

japonês do pós-guerra, baseado na experiência japonesa de desenvolvimento 

económico durante e após a Restauração Meiji, que se tornou o padrão para 

os formuladores de políticas em todo o leste da Ásia e China. Penso no modelo 

de crescimento da China como apenas uma versão mais musculada do modelo 

de crescimento japonês ou do leste asiático, que é ele próprio em parte 

baseado na experiência americana. 

Havia três elementos-chave do sistema americano. O historiador Michael 

Lind, em uma das suas histórias económicas dos Estados Unidos, descreveu-

os como: 

• tarifas nas indústrias nascentes 

• melhoria nas condições internas 

• um adequado sistema financeiro nacional 

 

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0061834807/financialsenseon


Estes três elementos estão no centro, explícita ou implicitamente, de todas 

as diversas formas do modelo de desenvolvimento conduzido pelo 

investimento que foram adotadas por um grande número de países no século 

passado – nomeadamente a Alemanha nos anos 1930, a União Soviética no 

início do período da guerra fria, o Brasil durante o Milagre brasileiro, a Coreia 

do Sul após a guerra da Coreia, o Japão antes de 1990, e a China hoje - para 

citar apenas os casos mais importantes e óbvios. Por esta razão eu penso que 

faz sentido discutir cada um destes três elementos com um pouco mais de 

detalhe. 

 

As tarifas nas indústrias nascentes  

O argumento da "indústria nascente" é bem conhecido. Eu acredito que 

Alexander Hamilton foi a primeira pessoa a usar a frase, e o raciocínio que 

lhe estava subjacente era simples. A indústria transformadora americana não 

poderia competir com a indústria britânica, que lhe era muito superior, e de 

acordo com a teoria económica na moda naquela altura - (e agora) – baseada 

nos trabalhos de economia de Adam Smith e de David Ricardo, as implicações 

para a política comercial eram óbvias. Os americanos deviam especializar-se 

nas áreas onde eram economicamente superiores aos britânicos - agricultura, 

na maior parte - e a política económica devia consistir em converter a 

agricultura dos Estados Unidos em colheitas rapidamente transformáveis em 

papel moeda - tabaco, arroz, açúcar, trigo e, sobretudo, o algodão - 

maximizando essa produção e trocando-as por artigos manufaturados 

britânicos mais baratos e superiores. 

Desta forma, como Ricardo provou brilhantemente, e assumindo uma 

distribuição estática de vantagens comparativas, com cada país especializado 



no produto em que tem relativamente maior vantagem ou relativamente menor 

desvantagem, a produção global seria maximizada e através do comércio tanto 

os britânicos como os americanos ficariam ambos a ganhar. Enquanto a maioria 

dos economistas académicos dos EUA e os produtores de matérias-primas do 

Sul abraçavam as ideias de livre-troca de Smith e Ricardo, Alexander 

Hamilton e os seus seguidores, principalmente no nordeste, não o fizeram (de 

facto, diferentes pontos de vista sobre o comércio livre, bem como sobre a 

escravatura e os direitos do Estado estiveram no centro do Conflito Norte-

Sul que conduziu finalmente à guerra civil). 

Hamilton estava convencido de que era importante para os EUA desenvolver 

a sua própria base industrial porque, como ele explicou no seu relatório para 

o Congresso em 1791, ele acreditava que o crescimento da produtividade era 

suscetível de ser muito maior na fabricação do que na agricultura ou na 

extração mineral. Por outras palavras, contrariamente a David Ricardo, 

Hamilton acreditava que as vantagens comparativas não eram estáticas e 

poder-se-ia forçar a sua modificação de modo a beneficiar os países menos 

produtivos. O que é mais importante ainda, ele pensava que a indústria 

transformadora poderia empregar uma maior variedade de pessoas e não 

estava sujeita a flutuações sazonais ou flutuações no acesso à obtenção de 

minerais. 

Dada a muito mais elevada eficiência e produtividade britânica, que se 

traduziu em preços muito mais baixos mesmo com custos de transporte mais 

elevados, como poderiam os americanos competir? Eles poderiam fazê-lo da 

mesma forma que os britânicos fizeram para competir com a superioridade 

dos holandeses um século antes. Os EUA tiveram de impor tarifas e outras 

medidas para fazer subir o custo dos fabricantes estrangeiros o suficiente 

para permitir que as suas contrapartes americanas pudessem vendê-los no 

http://nationalhumanitiescenter.org/pds/livingrev/politics/text2/hamilton.pdf
http://nationalhumanitiescenter.org/pds/livingrev/politics/text2/hamilton.pdf


mercado dos EUA. Além disso, os americanos tiveram que adquirir muita da 

competência britânica assim como dominar as suas tecnologias, tanto quanto 

o possível (que aconteceu geralmente, devo acrescentar, sob a forma de 

roubo da propriedade intelectual). 

Isto foi o que os Estados Unidos fizeram. Na verdade, penso que todos os 

países que conseguiram a sua transição de estatuto de país subdesenvolvido 

para país desenvolvido – nomeadamente Alemanha, Japão e Coreia do Sul – 

fizeram-no tendo por detrás, implícita ou explicitamente altas tarifas 

aduaneiras e o roubo da propriedade intelectual (isto é verdade com, talvez, 

a exceção de um ou dois entrepostos comerciais como Singapura e Hong Kong, 

embora mesmo isso seja discutível). A ideia de que os países ficam ricos na 

base das condições de livre comércio tem muito pouco apoio histórico, e é 

muito mais provável que os países ricos tenham descoberto  os benefícios do 

comércio livre só depois de terem ficado ricos, enquanto os países pobres que 

abraçam o comércio livre muito ansiosamente (pensemos na Colômbia e no 

Chile no final do século XIX, que eram estudantes aplicados da ortodoxia 

económica) quase nunca ficam ricos. A menos que, como o Haiti no século 

XVIII ou o Kuwait hoje, sejam exportadores massivos de uma mercadoria 

muito valiosa (açúcar, no caso do Haiti, que foi o país mais rico do mundo per 

capita durante uma boa parte do final do século XVIII). 

Mas mais do que estar a defender o protecionismo, gostaria de acrescentar 

que há uma ressalva muito importante a fazer. Muitos países protegeram as 

suas indústrias nascentes, e muitas vezes ao longo de décadas, e no entanto 

são muito poucos os que fizeram a transição para o estatuto de país 

desenvolvido. Compreender porque é que o protecionismo parece funcionar 

em alguns casos e não noutros, pode ter implicações muito importantes para 

a China. Eu não pretendo ter respondido a esta pergunta totalmente, mas 

https://www.foreignaffairs.com/articles/south-america/1996-11-01/liquidity-trap-latin-americas-free-market-past
https://www.foreignaffairs.com/articles/south-america/1996-11-01/liquidity-trap-latin-americas-free-market-past


suspeito que a diferença entre os países que viram um crescimento tão rápido 

da sua produtividade tendo por detrás a proteção para as indústrias 

nascentes de modo que finalmente foram capazes de competir por sua própria 

conta, e aqueles que não tiveram esse crescimento, pode ter a ver com a 

estrutura da concorrência interna.  

Especificamente, não é suficiente proteger a indústria da concorrência 

estrangeira. Tem de haver um estímulo para a inovação interna e este 

estímulo é provavelmente a concorrência que leva a avanços na produtividade 

e na organização da gestão. Eu diria, por exemplo, que os países que 

protegeram a indústria nacional, mas permitiram que os seus mercados 

nacionais fossem capturados e dominados por campeões nacionais, era pouco 

provável que se desenvolvessem da forma como os Estados Unidos no século 

XIX o fizeram. 

Diria também que as empresas que recebem subsídios substanciais do estado 

também não conseguem desenvolver-se de forma adequada e necessária, 

porque, ao invés de forçar a gestão a melhorar a eficiência económica como 

forma de superar os seus rivais nacionais, estes países incentivam os gestores 

a competirem tentando obter um maior acesso a esses subsídios. Para quê 

inovar quando é muito mais rentável exigir maiores subsídios, especialmente 

quando as empresas subsidiadas podem facilmente colocar as empresas 

inovadoras fora do mercado?  

Em Abril passado, por exemplo, eu escrevi sobre os planos de Wuhan Iron & 

Steel, o quarto maior produtor de aço da China, para investir $4,7 mil milhões 

na indústria de produção de carne de porco. A gestão da empresa argumentou 

que poderiam competir na agro-indústria tradicional não porque os criadores 

de aço fossem de algum modo mais eficientes do que os produtores da agro-

indústria, mas principalmente porque a sua dimensão e influência tornava-lhes 



mais fácil adquirir capital a baixas taxas de juro e conseguir as respetivas 

aprovações governamentais. Eles foram capazes de investir numa indústria 

sobre a qual sabiam muito pouco, noutras palavras, porque eles sabiam que 

podiam extrair uma renda económica. Isto claramente não é uma boa 

utilização do protecionismo.  

As lições para China, se eu estiver certo, são que a China deve renunciar à 

ideia de nutrir campeões nacionais e deve preferivelmente incentivar uma 

competição doméstica brutal. Pequim também deve eliminar os subsídios à 

produção, o mais importante dos quais é o crédito barato e ilimitado, porque 

os gestores seniores das empresas chinesas racionalmente gastam mais 

tempo a aumentar o acesso a esses subsídios do que sobre a inovação, uma 

área na qual, apesar da publicidade quase absurda dos últimos anos, a China 

se sai muito, muito mal. 

Não há nada de errado em proteger a indústria doméstica, mas o mais 

importante é criar uma estrutura de incentivos que force a aumentar a 

eficiência tendo por detrás as barreiras de proteção. A dificuldade, 

naturalmente, é que as barreiras comerciais e outras formas de subsídio e de 

proteção podem tornar-se altamente viciantes, e os beneficiários, 

especialmente se forem campeões nacionais, podem tornar-se politicamente 

muito poderosos. Nesse caso, eles são suscetíveis de trabalhar ativamente 

tanto para manter a proteção como para limitar a melhoria na eficiência 

produtiva dos seus concorrentes internos. Foi Friedrich Engels, que não é 

visto muito frequentemente como um campeão da concorrência capitalista, ao 

escrever a Edward Bernstein em 1881, que disse que "o pior da proteção é 

que quando já alguém a tem, não pode facilmente livrar-se dela.”  

 



Melhoria nas condições internas 

O segundo elemento do sistema americano foi a melhoria das condições 

internas, que hoje nós provavelmente chamaríamos a despesa em 

infraestruturas. Os proponentes do sistema americano exigiram que os 

governos nacionais e estaduais projetassem, financiassem e construíssem 

canais, pontes, portos, ferrovias, estradas com portagens e uma ampla 

variedade de meios de comunicação e transporte que permitissem às 

empresas operar de forma mais eficiente e rentável. Em alguns casos, estes 

projetos foram pagos diretamente (portagens, por exemplo) e, noutros casos, 

foram pagos por receitas fiscais geradas por níveis mais elevados de 

atividade económica. 

É fácil apresentar argumentos a favor do envolvimento do Estado no 

investimento em infraestruturas. Os custos das infraestruturas podem ser 

muito elevados, mesmo se as vantagens são muito maiores pois que são 

suscetíveis de serem difundidas sobre toda a economia, tornando difícil para 

qualquer empresa individual justificar a absorção dos custos do investimento. 

Neste caso, o Estado deve financiar o investimento em infraestruturas e 

pagá-las através dos impostos mais elevados gerados por uma maior atividade 

económica. 

Para mim, a questão interessante, especialmente no contexto chinês, não é se 

o Estado deve construir as infraestruturas, mas sim o quanto é que ele deve 

construir. Na verdade, esta é uma das maiores fontes de confusão em todo o 

debate sobre a China. A maioria dos altos quadros na China considera 

implicitamente que a despesa em infraestruturas é sempre boa e a quantidade 

ótima de infraestrutura é mais ou menos a mesma para qualquer país. É isto 

que lhes permite comparar o volume de capital per capita da China com o dos 



Estados Unidos e do Japão e concluem que a China ainda tem uma quantidade 

enorme de capital a investir porque o seu volume de capital per capita é muito 

mais baixo. 

Mas isto é completamente errado, e até mesmo absurdo. O investimento em 

infra-estruturas é como qualquer outro investimento, que só é 

economicamente justificado se o valor económico total criado pelo 

investimento exceder o custo económico total associado a esse investimento. 

Se um país gasta mais em infraestrutura do que o resultante aumento da 

produtividade, criar mais infraestruturas torna-o mais pobre, não mais rico. 

Na China nós temos problemas com ambos os lados da equação. 

Primeiramente, nós não sabemos qual será o verdadeiro custo económico do 

investimento na China. A fim de calcular o verdadeiro custo, precisamos 

adicionar não apenas os custos diretos, mas também todos os subsídios 

implícitos e explícitos, a maioria dos quais estão escondidos ou são difíceis de 

calcular. 

O mais importante destes subsídios tende a ser a bonificação da taxa de juro, 

e esta bonificação pode ser substancial. Se as taxas de juros na China são 

estabelecidas artificialmente baixas e na casa dos 5 pontos percentuais de 

bonificação, por exemplo (o que é uma estimativa razoável), um investimento 

de 100 milhões recebe uma subvenção adicional de 5 milhões anualmente 

enquanto o financiamento do empréstimo do investimento estiver por liquidar 

-e os empréstimos quase nunca são reembolsados na China. Em dívida 

pendente de mais de dez a vinte anos a subvenção pode representar cerca de 

30-40% do custo inicial do investimento. Isso significa que o custo 

reconhecido de um projeto de infraestrutura é muito menor do que o 

verdadeiro custo económico, com a diferença sendo envolta em subsídios 

explícitos e implícitos. 



Mas o maior problema está no valor criado pelo investimento. Podemos pensar 

no valor da infraestrutura principalmente em função do valor do trabalho 

poupado. Em países com níveis muito baixos de produtividade, cada hora de 

trabalho economizado é menos valiosa do que cada hora economizada em 

países com altos níveis de produtividade. Por esta razão, os países menos 

produtivos devem ter um capital per capita muito mais baixo do que os países 

mais produtivos. 

Isto devia ser óbvio, mas parece que muitas vezes não o é. Quando os 

analistas apontam para uma infraestrutura de alta qualidade na China cuja 

qualidade excede infraestruturas comparáveis em países ricos, isso não é 

necessariamente uma coisa boa. Pode ser apenas um exemplo da quantidade 

de desperdício que se pode alcançar quando a despesa é fortemente 

subsidiada, quando há fortes incentivos políticos (ou pecuniários) para a 

expansão do investimento, e quando é limitada a transparência e a 

responsabilidade. 

Há também outras coisas que importam. Se um país tem baixos níveis de 

capital social - se é difícil criar uma empresa, se as empresas menos 

eficientes com conexões governamentais podem competir com sucesso com 

empresas mais eficientes, sem conexões governamentais, se a estrutura 

jurídica e política cria problemas na governança empresarial (o problema da 

"Agência", especialmente, ou seja, de conflito de interesses entre a gestão 

da empresa e os interesses socialmente em jogo), se o quadro legal é fraco, 

se os direitos de propriedade não são respeitados, se a propriedade 

intelectual pode ser facilmente perdida - então é provável que muitas das 

despesas em infraestruturas sejam desperdiçadas. 

Na verdade, acontece que pode ser muito mais eficiente concentrarem-se em 

melhorar, digamos, o quadro jurídico, que estar a construir mais aeroportos, 



embora (e talvez porque) a construção de aeroportos gere mais crescimento 

(e riqueza para os que politicamente lhe estejam ligados) hoje. O capital social 

baixo torna-se um constrangimento à capacidade de extrair valor das 

infraestruturas, e esta restrição é muito elevada nos países pobres com 

estruturas institucionais fracas. 

 

Uma jornada a caminho do Ocidente  

Esta questão de quanto investimento é necessário é um tópico muito 

importante que merece muito mais discussão, mas eu penso que há um muito 

bom exemplo que nos mostra porque é que devemos estar preocupados sobre 

quanto deve ser o investimento adicional útil em infraestruturas na China. 

Isto mostra o mais claramente possível que o interesse da China é de criar o 

desenvolvimento na parte ocidental do país. 

Frequentemente quando eu questiono o valor económico do impulso feito pela 

China a Ocidente, nas zonas mais pobres do país (a propósito, valor económico 

não é o mesmo que valor social ou político, e é este último que pode, porém, 

justificar projetos que não são economicamente viáveis), respondem-me 

quase sempre com a história do oeste americano. No século XIX, como todos 

sabem, os EUA expandiram-se a Oeste, e a maioria dos economistas concorda 

que isso tinha sentido económico para o país e foi uma parte importante do 

processo que o levou a tornar-se o país mais rico e produtivo da história. 

Mas temos de ter muito cuidado ao querer estabelecer lições a partir da 

experiência americana. Os Estados Unidos não são o único país na história que 

"foi para o oeste". Diversos outros países fizeram-no assim também, mas por 

alguma razão nós ignoramos as suas experiências completamente quando 

falamos sobre a China. O Brasil, por exemplo, foi para o oeste e para o Norte 



nos anos 1950 e 1960, quando se expandiu das ricas áreas costeiras do Sul 

para a Amazónia e para as Caraíbas. A União Soviética fez algo semelhante 

após a segunda guerra mundial quando foi para o leste para a Sibéria. 

A maioria dos economistas hoje concordam que as experiências brasileira e 

soviética foram economicamente mal sucedidas e deixaram estes países 

sobrecarregados com enormes dívidas que foram, pelo menos em parte, 

responsáveis pela crise da dívida brasileira na década de 1980 e pelo colapso 

do economia soviética na década de 1970. Por outras palavras, verifica-se que 

há precedentes bem-sucedidos e precedentes mal-sucedidos quanto à ida da 

China para Oeste. 

Quais são as diferenças e como é que elas se aplicam à China? Novamente, eu 

não posso dizer que as tenha entendido ou explicado completamente, mas uma 

grande diferença salta à vista. Nos Estados Unidos eram indivíduos privados 

à procura de oportunidades rentáveis que conduziram o movimento para o 

Oeste americano, e o investimento público seguiu-os. No Brasil e na União 

Soviética, no entanto, houve pouco incentivo para que os particulares 

liderassem o processo. Era o governo que o conduzia, e as empresas privadas 

acompanharam-no, mas somente porque as despesas públicas criaram grandes 

oportunidades para a obtenção de lucros. Quando os gastos públicos pararam, 

os negócios privados também pararam.  

A minha conclusão preliminar é que as ambições do governo em grande escala 

aliadas a uma motivação política forte e financiadas pelo acesso barato e fácil 

ao crédito podem conduzir muito facilmente aos tipos errados de programas 

de investimento. Dito por outros termos, as experiências dos Estados Unidos 

quanto ao investimento público no século XIX podem ser um precedente muito 

pobre para compreender a política atual de China de aumentar as despesas 

em investimento, especialmente na parte ocidental pobre do país. 



O Brasil e a União Soviética poderão constituir melhor precedente. No mínimo 

estas experiências sombrias não deviam ser ignoradas quando nós pensamos 

sobre as políticas da China. "Ir para o oeste" nem sempre é uma grande ideia 

de um ponto de vista económico e levou a que pelo menos tenha havido muitos, 

e provavelmente mais ainda, maus resultados do que bons. Não é claro porque 

é que estas lições não podem possivelmente ser aplicadas à China. 

 

Um adequado sistema financeiro nacional 

O terceiro pilar do sistema americano foi a criação de um sistema financeiro 

adequado. Mas o que é que isso significa? É difícil descrever o sistema 

financeiro americano no século XIX como estável e em bom funcionamento. 

Na verdade, o sistema bancário americano era caótico, propenso a crises, mal 

gerido, e muitas vezes gerido de forma fraudulenta, e ainda assim os Estados 

Unidos cresceram muito rapidamente durante esse tempo. 

O sistema bancário da China, por outro lado, é muito mais estável - na verdade 

a expressão favorita dos banqueiros chineses é que, se é verdade que o 

sistema pode não ser eficiente, não é menos verdade que é muito estável. O 

que torna o sistema bancário chinês estável, é claro, é que é largamente 

aceite que o governo está totalmente por detrás dos bancos. Por outras 

palavras, não faz nenhuma diferença de quão fraca é a decisão de alocação 

de crédito, porque controlando o crédito e a taxa de depósito, e limitando as 

alternativas para os aforradores chineses, o governo garante tanto a liquidez 

como a solvência do sistema bancário. Enquanto a credibilidade do governo 

estiver intacta, o sistema bancário é improvável que falhe. 

Nesse sentido, pode-se facilmente considerar que os bancos chineses hoje 

são mais sólidos do que os bancos americanos no século XIX. Isto pode ser 



um bom presságio para o futuro do sistema financeiro a curto prazo, mas, a 

longo prazo, não está claro para mim que a solidez monetária e a estabilidade 

financeira estejam necessariamente correlacionadas com um crescimento 

mais rápido. 

Digo isso porque não vi nenhuma evidência de que países com sistemas 

financeiros sólidos e conservadores crescem mais rápido do que países com 

sistemas financeiros mais frouxos e mais arriscados (embora pareçam ter 

menos crises financeiras). Na verdade, mais de uma vez tenho feito 

referência ao comentário provocador e profundo do historiador sobre o 

sistema bancário belga, Raymond de Roover, que nos diz que "talvez se 

pudesse dizer que a banca imprudente, embora tenha causado muitas perdas 

aos credores, acelerou o desenvolvimento económico dos Estados Unidos 

Estados, enquanto a banca prudente do Canadá pode ter retardado o 

desenvolvimento económico do Canadá ". O Canadá foi abençoado (ou 

amaldiçoado, de acordo com de Roover) no século XIX, sendo parte da Grã-

Bretanha, e assim herdou o sistema financeiro inglês que era muito melhor 

gerido que o dos Estados Unidos.  

A imprudência bancária é difícil de definir. Certamente é fácil considerar que 

a banca chinesa tem sido imprudente, especialmente nos últimos anos, mas é 

de um tipo muito diferente de imprudência que se estaria agora a falar. Mais 

uma vez eu não posso dizer com total confiança em que medida a versão 

chinesa de modelo de desenvolvimento difere significativamente do sistema 

americano no que se refere à banca, mas sugeriria que há pelo menos duas 

diferenças muito importantes. 

Primeiramente, o sistema financeiro americano então (e agora) foi muito bom 

em fornecer o dinheiro aos novos e arriscados empreendimentos. Ele fornece 

capital com base não só no valor dos ativos, mas, sobretudo, com base nas 



expectativas de crescimento futuro, e a tomada de risco tem sido ativamente 

recompensada. Na China não é nada claro que tenha sido assim. Os bancos 

chineses favorecem os grandes, bem conectados e muitas vezes ineficientes 

gigantes à custa dos tomadores de risco. 

Em segundo lugar, embora ambos os sistemas tenham sido propensos a 

empréstimos de má qualidade, o sistema bancário americano tendia a corrigir 

muito rapidamente -sob a forma de uma crise - e os empréstimos de má 

qualidade foram amortizados e liquidados quase que imediatamente. Isso foi 

certamente doloroso em termos de curto-prazo -especialmente se se tratava 

de um depositante no banco afetado – mas com a amortização de empréstimos 

de má qualidade e a liquidação de ativos três objetivos importantes foram 

alcançados. Os custos do mal-estar ao nível financeiro foram rapidamente 

eliminados (a eliminação da dívida faz-se de várias maneiras nas quais não vou 

entrar porque são bem conhecidas e muito discutidas na teoria das finanças 

empresariais), a alocação de capital foi impulsionada pela rentabilidade, não 

por garantias implícitas; e os ativos regressaram à utilidade económica 

rapidamente. 

Um exemplo clássico de os ativos regressarem à utilidade económica 

rapidamente é a resposta à bolha das ferrovias dos anos 1860. Durante e 

depois da crise de 1873, um número de vias férreas foram à falência, 

nomeadamente linhas importantes como Union Pacific e Northern Pacific, 

tendo esta deitado abaixo a Jay Cooke & Company, o principal financiador do 

governo dos Estados Unidos durante a guerra civil. Após a crise, alguns dos 

títulos mais importantes de linhas ferroviárias foram transacionados a 15–20 

por cento do seu valor facial original, e foram comprados e reorganizados com 

enormes descontos. Os novos compradores puderam, consequentemente, 

cortar dramaticamente os custos de mercadorias e passageiros, em alguns 



casos em mais de 50%, ainda que ganhando o suficiente para cobrir os custos 

da compra das linhas férreas. Isto levou a um colapso dos custos de 

transporte nos Estados Unidos. 

Por outras palavras, a liquidação constitui um importante valor económico para 

a economia. Ela permite que os ativos sejam reavaliados, o que cria um impulso 

para a economia e impede que esses ativos funcionem como um peso morto na 

economia. Dito de outro modo, se as linhas de caminho-de-ferro não tivessem 

sido liquidadas qualquer redução nos custos seria provavelmente mínima e as 

linhas de caminho de ferro teriam sido muito menos úteis para o 

desenvolvimento da economia dos EUA. 

 

Comparando modelos de desenvolvimento 

Este artigo já vai longo, e eu penso escrever sobre isto muito mais no futuro, 

mas por agora eu acho que faz sentido resumir alguns dos pontos importantes 

sobre o sistema americano e outros modelos de crescimento semelhantes, 

como, por exemplo, a versão chinesa. 

1. A proteção da indústria nascente funcionou para promover o 

desenvolvimento a longo prazo em determinadas condições e não funcionou 

noutras condições. Gostaria de argumentar que a principal diferença é que, 

no primeiro caso, havia forças poderosas que dirigiam a gestão e a inovação 

tecnológica assim como o rápido crescimento em eficiência. 

No caso americano a força especial parece ter sido uma brutal concorrência 

interna. Se a China quer beneficiar da sua própria proteção da indústria 

nascente, é importante que haja uns dinamizadores internos similares no que 

diz respeito à inovação e à eficiência. Note-se que o acesso ao capital barato 



não pode ser esse dinamizador, embora seja uma das principais fontes da 

competitividade chinesa. O acesso ao capital barato é apenas outra forma de 

proteger as indústrias nascentes da concorrência estrangeira. 

 

2. Cada país que se tornou de forma sustentada num país rico teve um 

investimento significativo do governo nas infraestruturas, mas não é verdade 

cada país que teve um investimento significativo pela parte do governo nas 

infraestruturas se tenha tornado de forma sustentada num país rico. Pelo 

contrário, há muitos casos de países com níveis extraordinariamente elevados 

de investimento em infraestruturas que cresceram durante um período e 

depois falharam.  

Eu diria que a diferença é quase certamente a extensão da má afetação de 

capital. Em alguns países, foi muito mais fácil para os decisores políticos 

conduzirem as despesas de capital, e nesses países parece ter sido 

relativamente fácil desperdiçar investimentos. Se este é o caso em China, 

como eu penso que é, a questão chave para China é controlar a sua despesa e 

desenvolver um modo alternativo e melhor de alocar o capital. 

A questão é que existe um limite natural para as despesas com infra-

estruturas, e este limite é frequentemente imposto por distorções 

institucionais na economia de mercado. Quando este limite natural é atingido, 

mais investimento em infraestruturas pode ser destruidor de riqueza, e não 

promotor de riqueza, caso em que é muito melhor reduzir o investimento e 

concentrarmo-nos na redução das limitações institucionais para a utilização 

mais produtiva do capital, tais como a fraca governança empresarial e um 

quadro jurídico fraco. O ritmo dos investimentos em infraestruturas não 



pode exceder o ritmo da reforma institucional por muito tempo sem que o 

investimento se venha a transformar ele mesmo num problema. 

3. Qualquer economia que procura alcançar um crescimento sustentável a 

longo prazo tem que ter um sistema financeiro "bom" que aloca o capital 

eficientemente e recompensa o nível correto de tomada de risco. É difícil 

determinar quais são as características de um "bom" sistema financeiro, mas 

não devemos apressar-nos a assumir que isso tem a ver com a estabilidade. 

Além do mais, embora, obviamente, o processo de alocação de capital seja de 

vital importância, gostaria também de sugerir que a liquidação de 

empréstimos de má qualidade é de igual importância. Empréstimos de má 

qualidade, como o Japão nos mostrou nas últimas duas décadas, pode tornar-

se num impedimento sério para o crescimento, em parte, porque o mal-estar 

financeiro distorce os incentivos de gestão na forma amplamente 

compreendida e descrita na teoria das finanças empresariais e, em parte, 

porque retardam o processo pelo qual o mau investimento é absorvido pela 

economia. 

4. Uma coisa que eu não discuti acima é o papel dos salários. O sistema 

americano foi desenvolvido em oposição à teoria económica então dominante 

de Adam Smith e David Ricardo, em parte porque a teoria económica britânica 

clássica parecia implicar que as reduções nos salários eram positivas para o 

crescimento económico, fazendo com que a produção se torne mais 

competitiva nos mercados internacionais. Contudo, o foco principal do sistema 

americano era explicar quais as políticas que os Estados Unidos, com os seus 

salários muito mais elevados do que na Europa naquele tempo, tiveram que 

engendrar para gerar o crescimento rápido. Sustentar altos salários, de 

facto, tornou-se um dos aspetos fundamentais do sistema americano. 



A versão japonesa deste modelo de desenvolvimento, bem como muitas das 

várias versões implementadas noutros países ao longo do século XX, partilhou 

a sua visão dos salários não com o sistema americano, mas sim com a teoria 

económica clássica britânica. Ao invés de tomar medidas para forçar os 

salários a subir e a mantê-los elevados - levando tanto ao crescimento da 

produtividade como à criação de um grande mercado de consumo interno para 

os produtores americanos - muitas das versões posteriores do sistema 

americano procuraram reprimir o crescimento do rendimento no agregado 

familiar em relação à produção total como forma de melhorar a 

competitividade internacional. Esta é talvez a principal razão pela qual os 

Estados Unidos, ao contrário de muitos outros países que implementaram 

estratégias de desenvolvimento semelhantes no século XX, tendiam a ter 

grandes défices da balança corrente durante grande parte do século XIX. 

Este foco diferente sobre se os salários elevados devem ser incentivados ou 

desencorajados é talvez, penso eu - embora muito pouco discutido na 

literatura teórica, tanto quanto eu sei - a diferença mais importante entre o 

modelo de desenvolvimento americano e os seus muitos descendentes nos 

séculos XX e XXI. Diria mesmo que, embora não possa prová-lo, que uma 

consequência desta diferença é que o crescimento da procura tende a ser 

mais sustentável quando há um crescimento equilibrado entre consumo e 

investimento. 

Ao analisar o crescimento da China nas últimas três décadas, parecemos 

esquecer que houve muitos chamados "milagres" do crescimento nos últimos 

200 anos. Alguns foram sustentáveis e levaram ao estatuto de país 

desenvolvido, mas muitos, se não a maioria, foram finalmente insustentáveis. 

Quase todas as várias versões tiveram algumas características semelhantes 

- a mais óbvia é a proteção da indústria nascente, o investimento conduzido 



pelo Estado em infraestruturas, e um sistema financeiro que favoreceu 

desproporcionadamente os produtores à custa dos aforradores. Mas a forma 

como estas características atuaram foram muito diferentes, em grande parte 

porque a estrutura institucional da economia e do sector financeiro criaram 

um conjunto de incentivos muito diferentes. 

Eu argumentaria que para compreender o crescimento de China e a sua 

sustentabilidade nós precisamos de ter uma compreensão bem clara das 

razões que levaram a que estas características tenham funcionado nalguns 

casos e não noutros. A maioria dos economistas que centram a sua atenção 

sobre a China parecem saber pouco sobre história económica, e quando o 

fazem, o seu conhecimento tende a ser limitado a uma compreensão muito 

superficial da história económica dos Estados Unidos. Mas há muitos 

precedentes para o que está a acontecer na China e nem todos sugerem que 

a continuação do crescimento chinês seja inevitável. 

Pelo contrário, os precedentes históricos deviam preocupar-nos. Na maioria 

dos casos sugerem que a China tem um ajustamento muito difícil à frente dela 

e os paralelos mais próximos das suas décadas de crescimento milagroso 

sugerem resultados desfavoráveis. Compreender porque razão o modelo de 

crescimento foi bem sucedido em alguns (poucos) casos e falhou na maioria 

deles ajudar-nos-á enormemente a compreender as perspetivas possíveis da 

China. 


