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A Economia em 160 Citações recolhe e analisa pequenos excertos de texto, maioritariamente selecionados a partir de artigos recentes e influentes, publicados
em prestigiadas revistas científicas de Economia e em livros. Estes artigos e
livros são o produto do estudo e reflexão de alguns dos mais reputados académicos da atualidade, sendo referências de vulto nas respetivas áreas de interesse, como é o caso de Daron Acemoglu, Philippe Aghion, George Akerlof,
Robert Barro, Jess Benhabib, Olivier Blanchard, Angus Deaton, Paul De Grauwe,
Xavier Gabaix, Oded Galor, Cars Hommes, Charles Jones, Daniel Kahneman,
Paul Krugman, Robert Lucas, Gregory Mankiw, Paul Romer, Thomas Piketty,
Thomas Sargent, Robert Shiller, Joseph Stiglitz, Jean Tirole, entre muitos outros.
Os textos citados e analisados encontram-se ordenados por temas, num total
de vinte e sete, que cobrem assuntos que vão desde a globalização, o crescimento e o desenvolvimento, até à racionalidade e aos mecanismos individuais
de escolha, passando por múltiplos outros como o ambiente e as alterações
climáticas, os ciclos económicos, as políticas públicas, a regulação financeira, o
comércio internacional, o funcionamento dos mercados, a organização do
trabalho e as estratégias empresariais, a inovação e o conhecimento, e ainda
algumas notas sobre metodologias e modelos de análise.
Este livro percorre a ciência económica de uma forma ampla e abrangente,
dando a conhecer aqueles que são os pontos fundamentais de interesse,
controvérsia e debate no âmbito desta ciência; e fá-lo destacando o modo
como os mais influentes pensadores da atualidade encaram os fenómenos
associados às relações económicas.
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Introdução
A ciência económica tem por objeto de estudo uma multiplicidade
de assuntos cujo fio condutor está relacionado com a ideia de promoção da prosperidade material sustentada dos indivíduos, das comunidades, das nações e do planeta no seu todo. Neste sentido, a economia
aborda temáticas como os determinantes da escolha individual, as regularidades associadas aos processos de interação, as dinâmicas de mercado, a regulação pública dos negócios, a organização e gestão das atividades produtivas, a inovação e difusão de conhecimento, a implementação de políticas macroeconómicas, as flutuações cíclicas agregadas, os
fatores que estimulam o crescimento de longo prazo, entre muitas outras
matérias de relevância no campo da análise do bem-estar material.
Este livro propõe-se percorrer, de forma abrangente e relativamente minuciosa, os principais temas alvo de análise por parte da
ciência económica contemporânea. Este desiderato é prosseguido por
via da seleção de 160 citações recolhidas a partir de trabalhos científicos publicados por alguns dos mais influentes economistas da atualidade, incluindo diversos galardoados com o prémio de ciências económicas em memória de Alfred Nobel. Estas citações foram cuidadosamente escolhidas no sentido de garantir que a panorâmica oferecida
é relevante e cobre todas aquelas que são as áreas de interesse mais
importantes para os académicos e todos aqueles que estudam e se interessam pela ciência economica.
Cada citação é traduzida da língua inglesa, tendo-se privilegiado
na tradução essencialmente a coerência do texto e a garantia da respetiva facilidade de leitura, mais do que a literalidade. Houve naturalmente, no entanto, o cuidado de não deturpar em nenhum sentido a
mensagem que cada um dos autores, nos seus escritos, pretende transmitir. Cada citação é seguida de um comentário, o qual tem por obje-
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tivo lançar alguns dados adicionais para a discussão de cada um dos
temas em causa e esclarecer eventuais aspetos que no texto citado não
sejam claros e óbvios.
As 160 citações selecionadas foram agrupadas em vinte e sete
temas, tendo sido estes temas ordenados, no livro, numa sequência
que se pretendeu que fosse lógica e com significado. Como será evidente, a catalogação das citações em temas não é certamente uma
tarefa isenta de ambiguidades, uma vez que diversas das frases apresentadas acabam por fazer menção a assuntos que tocam mais do que
um tema. Independentemente desta dificuldade, a organização em torno
dos temas revela-se útil porque permite seguir um percurso coerente
ao longo do texto.
A escolha de ordenação dos temas levou a que se começasse por
tratar os assuntos da economia global, do crescimento e do desenvolvimento; destes assuntos evolui-se em seguida para as questões da
macroeconomia e para a política económica; num terceiro momento,
começa a surgir o papel dos mercados e a interação dos agentes nestes; chegando-se a partir daí à organização das atividades produtivas e
às escolhas individuais; por fim, há ainda espaço para abordar algumas ideias relacionadas com a modelização em economia, com, os
métodos que são empregues para análise dos fenómenos económicos,
e com os aspetos relativos à racionalidade e à formação de expetativas.
Em concreto, o primeiro tema discute um conjunto de argumentos
relacionados com os prós e contras da globalização, e os dois temas
seguintes concentram-se nas questões do crescimento e do desenvolvimento. Ainda olhando para a economia numa perspetiva global, o
tema quatro reúne um conjunto de pequenos textos que permitem
perspetivar as implicações económicas das alterações climáticas. Com
o tema cinco introduz-se um tópico que é indissociável da discussão
sobre crescimento e desenvolvimento, que é a desigualdade na distribuição do rendimento. Nos pontos seguintes (temas seis a oito), debate-se a macroeconomia, abordando-se nomeadamente as insuficiências
da teoria macroeconómica moderna, o efeito de fatores psicológicos
sobre a procura e respetivo impacto sobre as flutuações cíclicas, a evidência sobre rigidez de preços e salários, e a eficácia das políticas
económicas de estabilização dos ciclos. Com o tema nove, comple-
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menta-se a discussão prévia do papel do Estado na economia, agora
essencialmente numa ótica de regulação e de garantia das liberdades.
Com os temas dez e onze, evolui-se para as questões de natureza
financeira. O primeiro destes dois temas debate o papel dos bancos
centrais e a política monetária, enquanto que o segundo tece alguns
comentários sobre o funcionamento dos mercados financeiros e o
enquadramento da atividade bancária. O tema doze concentra atenção
na teoria do comércio internacional e também na evidência empírica
associada, sendo que o tema que se segue se foca nos fenómenos
migratórios e na demografia em geral, fazendo igualmente uma incursão sobre a concentração populacional e as economias de aglomeração
subjacentes ao desenvolvimento urbano.
Os temas catorze e quinze incluem textos em que o tema central
são os mercados. Debate-se a organização dos mercados, os efeitos da
concentração empresarial, a capacidade de autorregulação, e as ideias
de equilíbrio e eficiência. O lado da oferta, em particular, é discutido
ao pormenor, com os temas dezasseis a dezanove a percorrer um vasto
conjunto de tópicos relevantes, nomeadamente a organização do trabalho e das tarefas produtivas, a iniciativa empresarial, e o papel fulcral da inovação e do conhecimento no estímulo à melhoria da produtividade. Nos temas vinte e vinte e um discute-se bem-estar, qualidade
de vida, direitos dos consumidores, escolhas das famílias e, relacionado com estas últimas, o importante assunto da literacia financeira.
Nos temas seguintes perspetiva-se a decisão individual, por via da
investigação que explora os eventuais desvios face ao paradigma da
escolha racional. A racionalidade não é absoluta, e isso está patente de
múltiplas formas naquilo que é o raciocínio observado quando em
causa estão decisões do foro económico. A partir das questões da
racionalidade faz-se então a ponte para a modelização em economia e
para aquele que é o pressuposto central da análise económica tradicional, ou seja, o pressuposto de expetativas racionais; o que estas significam e as implicações de se evoluir para além delas, são assuntos que
o conjunto de citações agrupadas no tema vinte e quatro explora.
Os últimos três temas apresentam um conjunto de considerações
genéricas sobre os métodos a utilizar no estudo dos fenómenos económicos. A análise ortodoxa, baseada nas ideias de racionalidade estrita,
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homogeneidade de comportamentos, otimização de escolhas, e equilíbrio eficiente, tem vindo a ser gradualmente substituída por uma interpretação assente na noção de complexidade, ou seja, na conceção da
economia como um sistema complexo onde interage uma multiplicidade de agentes heterogéneos e dotados de um conhecimento parcial
sobre a realidade na qual atuam e interagem. Gradualmente, os modelos
baseados na interação entre agentes têm vindo a substituir os modelos
mecânicos de cariz neoclássico, e isso encontra-se bem expresso no
conjunto de citações que surgem na parte final da obra.
No final, após ter percorrido todos os temas, pretende-se que o leitor
tenha absorvido uma visão geral sobre o que é a ciência económica,
conforme ela é atualmente interpretada pelos académicos mais influentes nesta área de conhecimento; pretende-se igualmente que esta visão
geral desperte a curiosidade do leitor, no sentido de desejavelmente
prosseguir uma investigação mais aprofundada dos temas que aqui são
sugeridos e, de modo sucinto, sistematizados.
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GLOBALIZAÇÃO
E GEOESTRATÉGIA

GLOBALIZAÇÃO E GEOESTRATÉGIA

Sobre a (ir)reversibilidade da globalização
Daron Acemoglu e Pierre Yared

Vivemos numa era de globalização sem precedentes, onde a tecnologia, as ideias, os fatores de produção, e os bens são cada vez
mais móveis entre fronteiras nacionais. A atual vaga de globalização distingue-se das vagas anteriores em parte devido ao papel
importante da tecnologia de informação. No entanto, a globalização não é irreversível. A abertura ao comércio internacional, à
finança e à tecnologia é uma escolha que os países fazem, e apesar
do papel facilitador da tecnologia de informação, muitos países,
mesmo muitos dos protagonistas da economia mundial, incluindo
os Estados Unidos, a China, a Índia, o Brasil, e a Rússia, podem decidir fechar as suas fronteiras. Uma causa importante do fim da anterior vaga de globalização no século dezanove (também historicamente sem precedentes) foi a desilusão com a ordem económica
internacional, em grande parte precipitada pela Grande Depressão.
Acemoglu e Yared, 2010, p. 83.

U

ma das evidências fundamentais que a observação da realidade económica a diversos níveis nos permite constatar é que
o alargamento da escala das transações regra geral resulta
num aumento da prosperidade conjunta. Ao expandir a lógica da economia de mercado a uma escala planetária está a garantir-se que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode, desde que detenha
recursos para tal, aceder ao que de melhor se faz em qualquer outra
parte do globo. Nesta perspetiva, o processo de globalização económica é favorável e deve ser estimulado pelas autoridades nacionais e
pelas organizações intergovernamentais com responsabilidades nesta
área. Primeiro com o progressivo aperfeiçoamento das tecnologias de
transporte e, em seguida, com o avanço extraordinário nas tecnologias
de informação e comunicação, é hoje possível integrar mercados e
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concretizar transações com uma celeridade e uma eficiência anteriormente inconcebíveis, criando-se o cenário perfeito para um significativo aumento da prosperidade e do bem-estar nas mais variadas localizações do globo.
A visão otimista do parágrafo precedente enfrenta, porém, múltiplos obstáculos. Por um lado, é sabido que a lógica da globalização
continua a passar ao lado de muitos países e até de continentes inteiros. Por outro lado, nem mesmo nos países mais desenvolvidos todos
saem vencedores; aqueles que em virtude da lógica da divisão internacional do trabalho ficam para trás, serão certamente prejudicados. Para
além desta evidência, e mesmo admitindo que numa perspetiva de
bem-estar geral a globalização traz mais vantagens que danos, há um
outro aspeto a ter em conta: o facto de as técnicas permitirem a integração global dos mercados não significa que a vontade política a
imponha. Se os decisores de algumas grandes potências ganharem
aversão ou frustração face à ordem económica internacional vigente,
por razões que até podem ser extraeconómicas, poderão muito bem
promover uma reversão significativa do processo de globalização.
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A Economia em 160 Citações recolhe e analisa pequenos excertos de texto, maioritariamente selecionados a partir de artigos recentes e influentes, publicados
em prestigiadas revistas científicas de Economia e em livros. Estes artigos e
livros são o produto do estudo e reflexão de alguns dos mais reputados académicos da atualidade, sendo referências de vulto nas respetivas áreas de interesse, como é o caso de Daron Acemoglu, Philippe Aghion, George Akerlof,
Robert Barro, Jess Benhabib, Olivier Blanchard, Angus Deaton, Paul De Grauwe,
Xavier Gabaix, Oded Galor, Cars Hommes, Charles Jones, Daniel Kahneman,
Paul Krugman, Robert Lucas, Gregory Mankiw, Paul Romer, Thomas Piketty,
Thomas Sargent, Robert Shiller, Joseph Stiglitz, Jean Tirole, entre muitos outros.
Os textos citados e analisados encontram-se ordenados por temas, num total
de vinte e sete, que cobrem assuntos que vão desde a globalização, o crescimento e o desenvolvimento, até à racionalidade e aos mecanismos individuais
de escolha, passando por múltiplos outros como o ambiente e as alterações
climáticas, os ciclos económicos, as políticas públicas, a regulação financeira, o
comércio internacional, o funcionamento dos mercados, a organização do
trabalho e as estratégias empresariais, a inovação e o conhecimento, e ainda
algumas notas sobre metodologias e modelos de análise.
Este livro percorre a ciência económica de uma forma ampla e abrangente,
dando a conhecer aqueles que são os pontos fundamentais de interesse,
controvérsia e debate no âmbito desta ciência; e fá-lo destacando o modo
como os mais influentes pensadores da atualidade encaram os fenómenos
associados às relações económicas.
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