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Historia Económica do Mundo  
 

1 – Introdução: historia económica e desenvolvimento económico 
 
A análise histórica pode focar, duma forma que as outras abordagens não podem, as origens dos níveis de 
desenvolvimento desiguais que existem presentemente. 
 
Ao concentrar-se em momentos de crescimento e declínio no passado, a abordagem histórica isola os 
fundamentos do desenvolvimento económico, sem se distrair com argumentos sobre a eficácia ou 
vantagem de politicas especiais para problemas correntes específicos. 
 
Desenvolvimento e subdesenvolvimento 
As estatísticas dos rendimentos per capita são no melhor dos casos, medidas rudimentares do nível de 
desenvolvimento económico. Em primeiro lugar, são apenas aproximações. Além disso, por diversas 
razões técnicas, as comparações internacionais de rendimento são especialmente falíveis. 
 
Crescimento, desenvolvimento e progresso 
No discurso coloquial, os termos crescimento, desenvolvimento e progresso são frequentemente utilizados 
como se fossem sinónimos. No entanto, para fins científicos é necessário fazer a distinção, mesmo que 
essas diferenças sejam de certa forma arbritarias. 
Crescimento – económico é definido neste livro como um aumento sustentado da produção total de bens 
e serviços produzidos por uma dada sociedade. Em décadas recentes, esta produção total tem sido 
medida como rendimento nacional, ou produto nacional bruto (PNB). 
Produto interno bruto (PIB), é também utilizado ocasionalmente; é normalmente um valor intermédio 
entre o PNB e o rendimento nacional. 
O crescimento da produção total pode ocorrer quer porque o volume dos factores de produção (terra, mão-
de-obra e capital) aumenta quer porque quantidades equivalentes desses volumes são utilizadas com 
mais eficiência. 
Para comparações de nível de vida, o crescimento económica só é significativo se for medido em termos 
de produção per capita. 
 
Desenvolvimento económico, na acepção utilizada neste livro, significa crescimento económico 
acompanhado por uma mudança ou organizacional substancias na economia – como uma viragem duma 
economia local de subsistência para os mercados e o comércio ou o crescimento de produções industriais 
e de serviços relativamente à agricultura. A mudança estrutural ou organizacional pode ser a «causa» 
de crescimento, mas não necessariamente; por vezes, a sequencia causal segue na direcção oposta, ou 
as duas mudanças podem ser ainda o produto comum doutras mudanças, dentro ou fora da economia. 
 
Crescimento económico, como é definido aqui, é um processo reversível – isto é, pode ser seguido de 
declínio. Logicamente, o desenvolvimento económico é igualmente reversível, embora as organizações ou 
as estruturas raramente revertam para precisamente as mesmas formas que existiam antes. Com mais 
frequência, durante ou depois dum período prolongado de declínio económico tem lugar uma forma de 
retroversão económica – uma reversão para formas de organização mais simples, embora normalmente 
não idênticas às que existiram anteriormente. 
 
Progresso económico – na ética secular moderna, crescimento e desenvolvimento são frequentemente 
equacionados com progresso, mas não existe necessariamente uma ligação entre eles. 
 
Outro motivo por que o crescimento e o desenvolvimento económicos não podem ser automaticamente 
equiparados ao progresso é porque um aumento do rendimento per capita não nos diz nada sobre a 
distribuição desse rendimento. 
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Dadas determinadas suposições éticas, é possível argumentar que rendimentos per capita mais baixos 
distribuídos de forma mais uniforme são preferíveis a rendimentos de média elevada que sejam muito 
desigualmente distribuídos. 
 
Determinantes do desenvolvimento económico  
A ciência económica clássica desenvolveu a classificação tripartida dos «factores de produção» - terra,, 
mão-de-obra e capital. 
A produção total duma economia é determinada pela quantidade dos empregos. 
 
Na verdade, mudança na tecnologia e nas instituições sociais são as fontes mais dinâmicas de mudança 
em toda a economia. São, assim, fontes profundas de desenvolvimento económica. 
Em séculos recentes, a inovação tecnológica tem sido a fonte mais dinâmica de mudança e 
desenvolvimento económicos. 
 
O inter-relacionamento de população, recurso e tecnologia na economia é condicionado por instituições 
sociais, incluindo valores e atitudes. (Este conjunto de variáveis é, por vezes, também chamado «contexto 
sociocultural» ou «matriz institucional» da actividade económica.) Ao nível das economias nacionais e 
doutros agregados semelhantes, as instituições mais frequentemente relevantes são a estrutura social 
(numero, dimensão relativa, base económica e fluidez das classes sociais), a natureza do Estado ou outro 
regime político e as propensões religiosas ou ideológicas dos grupos ou classes dominantes e (se 
distintas) das massas. Além disso, poderá ser preciso ter em conta uma imensidão de instituições 
menores, como associações voluntárias (empresas de negócios, sindicatos, cooperativas agrícolas), o 
sistema educativo e mesmo a estrutura familiar (alargada ou nuclear) e outros agentes formadores de 
valores. 
 
Os estudiosos marxistas reivindicam ter descoberto a chave não apenas do processo do desenvolvimento 
económico mas da evolução da humanidade. 
 
Uma teoria de certa forma semelhante, mas menos ideológica, considera que o desenvolvimento 
económico é o produto duma tensão ou luta permanentes entre a mudança tecnológica e as instituições 
sociais. Segundo esta teoria, por vezes apelidada de teoria institucionalista, a tecnologia é o elemento 
dinâmico e progressivo, enquanto as instituições resistem uniformemente à mudança. 
 
Produção e produtividade 
 
Produção – é o processo pelo qual os factores de produção são combinados para produzir os bens e 
serviços desejados pelas populações humanas. A produção pode ser medida em unidades físicas 
(unidades de serviços idênticos) ou em termos de valor – isto é, em termos monetários. 
 
Produtividade – é a relação entre o resultado útil dum processo produtivo e a utilização dos factores de 
produção. Como no caso da produção. Como no caso da população, ode ser medido em unidades físicas 
– x alqueires de trigo por acre, y dispositivos por homem-hotra – ou em termos de valor. Para medir a 
produtividade de factor total – isto é, a produtividade combinada de todos os factores – são necessários 
termos de valor. 
 
Capital humano – (não escravos, embora em tempos tenham sido considerados capital) resulta de 
investimentos em conhecimentos e capacidade ou especialização. O investimento pode assumir a forma 
de ensino normal ou formativo (uma educação universitária é um investimento considerável), de estágio, 
de «aprendizagem de ofício». 
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Neste ponto é importante considerar com mais pormenor a chamada «lei dos rendimentos decrescentes» - 
que poderia, com mais rigor, ser apelidada de lei da produtividade marginal decrescente. 
 
À medida que vão sendo acrescentados trabalhadores, até um certo ponto, o produto marginal aumenta. 
Todavia, à medida que vão sendo acrescentados mais trabalhadores, estes poderão imiscuir-se no 
trabalho uns dos outros, pisar a colheita, etc. - e o produto marginal diminui: é este o conceito da lei dos 
rendimentos decrescentes. 
 
Estrutura económica e mudança estrutural 
A estrutura economia (a não confundir com estrutura social, embora ambas se relacionem) trata as 
relações entre os vários sectores da economia, especialmente os três sectores principais conhecidos por 
primário, secundário e terciário. 
 
Os processos geminados de mudança nas proporções da mão-de-obra empregada e do rendimento com 
origem nos dois sectores são importantes exemplos de mudança estrutural da economia. Desde 
aproximadamente 1950, as economias mais avançadas sofreram uma nova mudança estrutural, do sector 
secundário para o sector terciário. 
Como podem ser explicadas estas mudanças estruturais? 
A mudança da agricultura para actividades secundárias implicou dois processos principais. No âmbito da 
oferta, o aumento da produtividade, como já foi explicado, tornou possível conseguir a mesma quantidade 
de produção com menos mão-de-obra (ou mais produção com a mesma quantidade de mão-de-obra). 
No âmbito da procura, entrou em jogo uma regularidade do comportamento humano chamada «lei de 
Engel» 
 
«Lei de Engel» diz que, à medida que o rendimento do consumidor aumenta, a proporção desse 
rendimento que é gasta em alimentação diminui. 
 
A segunda mudança estrutural agora em curso, a mudança relativa da produção de bens (e consumo) 
para os serviços, envolve um corolário da lei de Engel: à medida que o rendimento cresce, a procura de 
todos os bens aumenta, mas numa razão menor que o rendimento, com uma procura maior de serviços e 
lazer a substituir, em parte, a procura de mercadorias. 
 
A logística do crescimento económico 
O uso vulgar do termo logística aplica-se à organização de provisões para um grande grupo de pessoas, 
como, por exemplo, um exército. Mas logística é também uma fórmula matemática. A curva logística que 
dela deriva tem a forma dum S alongado e é, por vezes designada por curva S. 
 
No caso da Europa, foram identificadas vagas de longo ciclo de crescimento populacional, cada uma 
seguida por um período de relativa estagnação ou mesmo declínio. O primeiro destes surtos teve inicio no 
século IX ou X, atingiu provavelmente os índices mais altos no século XII, começou a abrandar no século 
XIII e terminou abruptamente com a Grande Peste de 1348, quando a Europa perdeu um terço, ou mais, 
da sua produção total. Após um século de relativa estagnação, a população começou novamente a 
crescer em meados do século XV, atingiu valores de pico no século XVI e de novo estabilizou, ou 
possivelmente até diminuiu, no século XVII. Em meados do século XVIII, o processo recomeçou uma vez 
mais, desta vez muito mais vigorosamente, e continuou com taxas sem precedentes até ser interrompido 
pelas guerras mundiais e por infortúnios conhecidos que ocorreram na primeira metade do século XX. Há 
sinais duma quarta logística, desta vez à escala mundial, que teve início depois da II guerra mundial. 
 
A hipótese de o crescimento económico acompanhar o crescimento da população é fortemente apoiada 
por evidências inquestionadas de expansão física e económica da civilização europeia durante cada uma 
das fases de aceleração do crescimento populacional. 
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2. Desenvolvimento económico no século XIX: determinantes básicas 
 
O século XIX testemunhou o triunfo definitivo do industrialismo como modo de vida na Europa, 
especialmente na Europa Ocidental. Desde o seu começo, na Grã-Bretanha, as formas de industria 
moderna atravessaram o canal da mancha e o mar do Norte, para a Bélgica, a França, a Alemanha e as 
demais nações na Europa, bem como o Atlântico, para os Estados Unidos e, muito depois, para outras 
regiões do mundo. Durante esse processo, transformaram profundamente as condições de vida e de 
trabalho nas áreas atingidas. 
 
População 
Após a efectiva estagnação desde o começo ou meados de século XVII até meados do século XVIII, a 
população da Europa começou novamente a crescer a partir de cerca de 1740. No século XIX, o 
crescimento populacional na Europa acelerou, e, em 1900, o número excedia os 400 milhões. 
 
Além das flutuações a curto prazo (que podiam ser por vezes severas, como durante a Peste Negra), a 
população mundial tinha duplicado aproximadamente de mil em mil anos desde a invenção da agricultura 
até ao fim do século XVIII. No século XIX, a população da Europa duplicou em menos de cem anos, e no 
século XX, essa taxa foi mesmo excedida par o mundo como um todo. Às taxas actuais de crescimento 
natural, a população mundial duplicará no prazo de vinte e cinco ou trinta anos. 
 
Não há, assim, uma correlação clara entre a industrialização e crescimento populacional. Devem 
equacionar-se outros factores causais. A produção agrícola aumentou imenso ao longo do século, por dois 
motivos. Em primeiro lugar, a quantidade de terra sob cultivo aumentou. Em segundo lugar, a 
produtividade agrícola (produção por trabalhador) aumentou por causa da introdução de técnicas novas e 
mais científicas. A maquinaria agrícola, como debulhadoras a vapor e ceifeiras mecânicas, estreou-se na 
segunda metade do século. 
O transporte barato também facilitou a migração da população. 
 
A migração interna, se bem que menos dramática, foi ainda mais essencial ao processo de 
desenvolvimento económico no século XIX. Em todos os países ocorreram importantes alterações 
regionais na concentração da população, mas a alteração mais fundamental foi o crescimento da 
população urbana, quer no seu todo quer em termos de percentagem do total. 
 
A urbanização, a par da industrialização, progrediu rapidamente no século XIX. A Grã-Bretanha, uma vez 
mais indicou o caminho. 
 
A ascensão do sistema fabril exigia uma concentração da força de trabalho. Graças a nova importância do 
carvão – a Província Negra, em Inglaterra, a área do Ruhr, na Alemanha, a região em torno de Lille, no 
norte de França, e a região de Pittsburgh, na América do Norte. 
 
No fim do século XIX, a procura de matérias-primas, além doutros motivos, levou cada vez mais as nações 
europeias a estenderem o domínio político a zonas pobremente organizadas ou debilmente governadas de 
África e da Ásia. 
 
O desenvolvimento e difusão de tecnologia 
Simon Kuznets, galardoada com um Prémio Nobel da Economia, referiu-se ao período em que vivemos 
como a «moderna época económica». Segundo ele, uma época económica é determinada e moldada 
pelas aplicações e ramificações duma «inovação da época». 
 
Segundo Kuznets (e, sem dúvida, Smith teria concordado), uma grande parte da história económica – e 
mesmo a história política, social e cultural – dos anos entre 1492 e 1776 pode ser explicada por referência 
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ao progresso da exploração e descoberta, ao comércio marítimo, ao crescimento das marinhas e a 
fenómenos afins. 
 
A época económica actual (moderna), nas palavras de Kuznets, começou na segunda metade do século 
XVIII, e a inovação de época que a ela associou é «a aplicação alargada da ciência a problemas de 
produção económica». 
 
Ao analisar o processo de mudança técnica em qualquer período da História, mas especialmente na 
moderna época económica, é sensato ter em conta as distinções entre três termos intimamente 
relacionados mas conceptualmente diferentes: a invenção, inovação e difusão de nova tecnologia. 
Invenção em termos de tecnologia, refere-se a uma novidade patenteável de natureza mecânica, química 
ou eléctrica. Em si mesma, a invenção não tem um significado económico especial. Apenas quando é 
inserida num processo económico – isto é, quando se torna uma inovação – é que assume significado 
económico. 
 
A difusão refere-se ao processo por que uma inovação se dissemina numa dada indústria, entre indústrias 
e internacionalmente, para lá das fronteiras geográficas. 
 
A superioridade industrial que a Grã-Bretanha alcançara no primeiro quartel do século XIX assentava em 
avanços tecnológicos em duas indústrias maiores, os têxteis de algodão e a indústria do ferro, sustentadas 
por um uso extensivo de carvão como combustível industrial e pela utilização crescente da máquina a 
vapor como fonte de energia mecânica. A mecanização da fiação do algodão estava praticamente 
completa em 1820, tornando-a a primeira indústria fabril moderna, enquanto a da tecelagem mal tinha 
começado. 
 
Fontes de energia e produção de energia 
Quando a patente básica de Watt expirou, em 1800, menos de 500 máquinas estavam operacionais na 
Grã-Bretanha, e apenas umas quantas dúzias na Continente. Por muito fundamentais que os seus 
contributos tenham sido para a evolução da tecnologia do vapor, as máquinas de Watt tinham muitas 
limitações como fontes industriais de energia. 
 
Embora seja provável que os cientistas tenham aprendido mais com a máquina a vapor – culminando com 
a formulação de Helmholtz, em 1847, da primeira lei da Termodinâmica – do que tenham para ela 
contribuído, as suas contribuições não foram desprezíveis. Os primeiros avanços provieram, contudo, de 
mecânicos práticos e engenheiros como o cornualense Richard Trevithick e o americano Oliver Evans, que 
contribuíram e testaram máquinas de alta pressão, que Watt considerava inseguras e nada práticas. 
 
O progresso tecnológico também se verificou na principal concorrente da máquina a vapor, a roda 
hidráulica. A partir da década de1760, enquanto Watt testava e aperfeiçoava a máquina a vapor, outros 
engenheiros e inventores dedicavam-se ao aperfeiçoamento da roda hidráulica. 
 
A turbina a vapor, desenvolvida na década de 1880 pelo engenheiro britânico Charles A. Parsons e pelo 
inventor sueco Gustav de Laval. O progresso com este novo dispositivo foi rápido, e, nas primeiras 
décadas do século XX, foi possível gerar mais de 100 mil quilowatts a partir de uma única instalação. 
 
Os fenómenos eléctricos tinham sido observados em tempos recuados, mas até ao século XVIII a 
electricidade tinha sido considerada como apenas uma curiosidade. Lá para finais desse século, as 
pesquisas de Benjamin Franklin na América e dois italianos Luigi Galvani e Alessandro Volta, que 
inventaram a pilha voltaica, ou bateria, promoveram-na do estatuto de truque de palco a objecto de 
investigação laboratorial. Sir Humphry Davy descobriu a electrólise, o fenómeno através do qual uma 
corrente eléctrica decompõe os elementos químicos em certas soluções aquosas, o que deu origem à 
indústria da galvanostegia. 
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Em 1820, Orsted observou que uma corrente eléctrica produz um campo magnético à volta dos 
condutores, o que levou Ampère a formular uma relação quantitativa entre electricidade e magnetismo. 
Entre 1820 e 1831, Faraday descobriu o fenómeno da indução electromagnética (a geração de corrente 
eléctrica pela revolução dum magneto dentro duma espiral de fio) e inventou um primeiro gerador 
accionado a mão. Trabalhando com base nestas descobertas, Samuel Morse desenvolveu o telégrafo 
eléctrico na América entre 1832 e 1844. Mas o uso industrial da electricidade foi refreado pelas 
dificuldades em conceber um gerador economicamente eficiente. 
 
Em 1879, o mesmo ano em que Edison patenteou a sua lâmpada eléctrica, um alemão, Werner von 
Siemens, inventou o carro eléctrico (ou, simplesmente, eléctrico), com consequências revolucionárias para 
o transporte de massas nas metrópoles superlotadas da época. 
 
O petróleo é outra importante fonte de energia que veio a evidenciar-se na segunda metade do século XIX. 
Embora fosse conhecido e tivesse sido anteriormente utilizado através de descobertas acidentais, a sua 
exploração comercial começou com a perfuração do poço de Drake em Titusville, na Pensilvânia, em 
1859. 
 
Aço barato 
No princípio do século XIX, a fundição com coque e o processo de pudlagem para produzir ferro-gusa e 
para o refinar em ferro forjado eram praticamente universais na Grã-Bretanha, o que proporcionava aos 
proprietários de siderurgias uma vantagem concorrencial sobre os seus pares estrangeiros. 
 
Os primeiros altos-fornos accionados a coque bem-sucedidos no Continente foram construídos na Bélgica 
(que então fazia parte do Reino Unido dos Países Baixos), no final da década de 1820; uns quantos 
proprietários franceses de siderurgias adoptaram o coque nas décadas de 1830 e 1840, mas o processo 
não se tornou predominante antes da década de 1850. 
 
A única grande inovação técnica na indústria do ferro na primeira metade do século XIX foi o jacto de ar 
quente, patenteado pelo engenheiro escocês James B. Neilson em 1828. 
 
As inovações tecnológicas mais dramáticas a atingir a indústria do ferro, verificadas na segunda metade 
do século, relacionam-se com o fabrico de aço. 
 
Em 1856, Henry Bessemer, um inventor inglês, patenteou um novo método para produzir aço directamente 
do ferro fundido, eliminando o processo de pudlagem e conseguindo um produto superior. 
 
Transporte e comunicações 
Mais que qualquer outra inovação tecnológica do século XIX, a locomotiva a vapor e os seus acessórios, 
os carris de ferro (ou aço), epitomaram o processo de desenvolvimento económico. Foram, ambos, os 
símbolos e os instrumentos da industrialização. 
 
Como foi referido no capítulo anterior, no fim do século XVIII as minas de carvão britânicas tinham muitos 
quilómetros de caminhos-de-ferro em que os vagões eram propulsados pela gravidade, por cavalos de tiro 
e por seres humanos. A abertura do caminho-de-ferro de Stockton e Darlington, em 1825, anunciou a era 
do caminho-de-ferro, e a Linha Liverpul-Manchéster, primeira especificamente concebida para a 
locomotiva a vapor e como carreira regular, foi inaugurada em 1830. Daí em diante, a rede ferroviária 
britânica desenvolveu-se rapidamente. 
 
Os engenheiros britânicos, graças ao seu pioneirismo e experiência e às inúmeras fundições e oficinas 
para o construção de máquinas, construíram alguns dos primeiros caminhos-de-ferro na Continente; 
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subsequentemente, foram responsáveis pela maior parte da construção na Índia, na América Latina e na 
África Meridional. 
 
O crédito pela invenção do navio a vapor é normalmente conferido ao americano Robert Fulton, cujo navio, 
O Clermont, fez a sua primeira viagem bem-sucedida no Hudson em 1807, embora houvesse quem 
reivindicasse anteriormente tal distinção. 
 
Aperfeiçoamentos na impressão e na composição culminaram no linótipo, inventado pelo germano-
americano Ottmar Mergenthaler em 1885, alargando ainda mais a influência do jornal diário. 
 
A invenção da litografia, em 1819, e o desenvolvimento da fotografia depois de 1827 possibilitaram a 
reprodução barata e a vasta disseminação de imagens visuais. 
 
Mais importante ainda foi a invenção, em 1832, do telégrafo eléctrico pelo americano Samuel Morse. Por 
volta de 1850, a maioria das mais importantes cidades na Europa e na América tinha sido ligada por fios 
telegráficos, e, em 1851, o primeiro-cabo telegráfico submarino operacional foi colocado sob o canal da 
Mancha. Em 1866, após dez anos de experiência e vários fiascos, o americano Cyrus W. Field conseguiu 
colocar, com sucesso, um cabo telegráfico no Atlântico Norte, proporcionando uma comunicação quase 
instantânea entre a Europa e a América do Norte. Seguiram-se-lhe outros cabos telegráficos submarinos. 
O telefone, patenteado por Alexandre Graham Bell em 1876, tornou as comunicações à distância ainda 
mais pessoais, mas a sua principal utilização, no início, visou facilitar as comunicações locais. 
 
O inventor e empresário italiano Guglielmo Marconi, baseando-se nas descobertas científicas do inglês 
James Clerk Maxwell e do alemão Heinrich Hertz, inventou a telegrafia sem cabos (ou rádio) em 1895. 
 
O emprego da ciência 
Cada vez mais, o desenvolvimento tecnológico exigia a colaboração duma série de especialistas em 
ciência e engenharia cujo trabalho era coordenado por executivos que, embora dela não tivessem 
qualquer conhecimento especial, compreendiam as potencialidades da nova tecnologia. 
 
Enquanto procurava um substituto sintético para o quinino em 1856, William Perkin, um químico inglês, 
sintetizou acidentalmente a malva, um corante violáceo muito procurado. 
 
A química também desempenhou um papel fundamental na metalurgia. No princípio do século XIX, os 
únicos metais economicamente importantes eram os já conhecidos desde a Antiguidade: ferro, cobre, 
chumbo, estanho, mercúrio, ouro e prata. Após a revolução química associada a Antoine Lavoisier, o 
grande químico francês do século XVIII, foram descobertos muitos metais novos, incluindo o zinco, o 
alumínio, o níquel, o magnésio e o crómio. 
 
A estrutura institucional  
A estrutura institucional da actividade económica na Europa do século XIX, que produziu a primeira 
civilização industrial, deu grandes oportunidades à iniciativa individual, permitiu a liberdade de escolha 
ocupacional e a mobilidade geográfica e social, contou com a propriedade privada e o domínio da lei e 
realçou a utilização da racionalidade a da ciência na prossecução de fins materiais. 
 
Fundamentos jurídicos 
A Grã-Bretanha, como vimos, já tinha conseguido uma estrutura substancialmente moderna para o 
desenvolvimento económico, adaptada tanto à inovação como à mudança social a material. Uma das 
instituições chave dessa estrutura foi o sistema jurídico conhecido por direito comum («comum» por ser, 
desde pelo menos a época da Conquista Normanda, comum a todo o reino da Inglaterra, substituindo leis 
e costumes puramente locais). As características distintivas do direito eram o seu carácter evolucionário, 
a sua confiança no costume e no precedente que ia sendo estabelecido em decisões legais escritas e a 
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sua flexibilidade. Proporcionou protecção para a propriedade e os interesses privados contra as 
depredações do Estado («a casa dum inglês é o seu castelo») e ao mesmo tempo protegia o interesse 
publico das exacções privadas. Também incorporou os costumes dos comerciantes (o «direito comercial») 
tal como se revelavam em tribunais comerciais especializados. 
 
Em 1791, a Assembleia foi ao ponto de aprovar a drástica Lei Le Chapelier, que proibia organizações ou 
associações de trabalhadores e patrões. 
 
O code civile, promulgou em 1804, é o mais fundamental e o mais importante. Escrito por advogados e 
juristas da classe média, reflectiu claramente as preocupações e interesses das classes proprietárias. 
Considerou a propriedade um direito absoluto, sagrado e inviolável. Também sancionou especificamente a 
liberdade contratual e conferiu força de lei aos contratos válidos. Reconheceu a letra de câmbio e outras 
formas de papel comercial e autorizou expressamente os empréstimos a juros – um dispositivo de 
assinalável importância para o desenvolvimento da indústria nos países católico-românticos. 
 
Outro codigos napoleónicos de especial importancia para o desenvolvimento economico foi o code de 
Commerce, promulgado em 1807. Antes dele, nenhuma norma abrangente regera as formas de empresa 
comercial. 
O code de Commerce distinguia três tipos principais de organizações empresariais: 

• (1) Meras sociedades, nas quais os sócios eram individual e colectivamente responsáveis por 
todas as dividas do negocio; 

• (2) Sociétés em commandite, sociedades «limitadas» nas quais o sócio ou sócios activos 
assumiam a responsabilidade ilimitada de todo o negócio, enquanto os sócios comanditários ou 
limitados arriscavam unicamente as quantias que tinham efectivamente investido; e por fim; 

• (3) Sociétés anonymes, corporações na acepção americana, com responsabilidade limitada para 
todos os sócios. 

 
Política e pensamento económicos 
O período das Guerras Napoleónicas testemunhou o que foi nalguns aspectos o culminar do nacionalismo 
e do imperialismo económicos de séculos anteriores, com a tentativa de bloqueio britânico do Continente e 
o Sistema Continental Napoleónico como resposta. Nenhuma das duas medidas foi completamente eficaz 
em relação ao seu objectivo principal, que era o de limitar ou destruir o potencial bélico na economia do 
adversário, mas ambas representaram os extremos das políticas de nacionalismo económico. 
 
Nas décadas de 1760 e 1770, os Fisiocratas (chamados, em França, les économistes) tinham começado a 
advogar os méritos da liberdade económica e da concorrência. Em 1776, o ano da Declaração de 
Independência dos Estados Unidos, Adam Smith publicou A Riqueza das Nações, que viria a tornar-se 
uma declaração da independência económica individual. Smith tem sido por vezes retratado como 
apologista dos homens de negócios ou da «burguesia», mas isso é o resultado duma leitura errada (ou 
nenhuma leitura) do seu texto. 
 
Todavia, a maior preocupação de Smith ao longo do livro foi mostrar que a abolição de restrições e 
limitações vexatórias e «desrazoáveis» à iniciativa privada promoveriam a concorrência dentro da 
economia, e isso, por sua vez, maximizaria a «riqueza das nações». O livro de Smith foi bastante popular 
para um tratado filosófico. 
 
Mas só muito depois da sua morte – e depois de vários outros escritores, como o reverendo T. R. Malthus 
e David Ricardo, terem contribuído para o corpo de literatura conhecido como «economia política clássica» 
- é que as ideias de Smith começaram a ser contempladas na legislação. 
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A revogação das Corn Maws, – «Leis dos Cereais (Panificáveis)», eram impostos sobre a importação 
de milho, trigo, aveia, cevada e centeio - o que introduziu um longo período de comércio livre na Grã-
Bretanha. 
 
Além do comércio livre, os dogmas do liberalismo económico (como ficou conhecida a nova doutrina) 
preconizavam uma redução do papel do Governo na economia. 
 
 
 
Segundo Smith e o seu «sistema de liberdade natural», o Governo tinha apenas três funções a 
desempenhar:  

• Primeiro, o dever de proteger a sociedade contra a violência e a invasão doutras sociedades 
independentes; 

• Segundo, o dever de proteger, o mais possível, todos os membros da sociedade contra a injustiça 
ou opressão de cada um dos outros seus membros, ou o dever de estabelecer uma administração 
correcta da justiça; 

• Terceiro, o dever de erigir e manter determinadas obras públicas e determinadas instituições 
públicas que um único individuo ou um pequeno grupo de indivíduos não podem ter interesse em 
erigir e manter. 

 
«Lei dos cereais (panificáveis)», eram impostos sobre a importação de milho, trigo, aveia, cevada e 
centeio. 
 
Mito do Laissez faire – o seu entendimento popular era o de que os indivíduos, especialmente as 
pessoas que tinham negócios, deviam ser libertadas de todas as restrições governamentais (excepto as 
leis criminais) para desempenhar os seus interesses egoísta. Thomas Carlyle satirizou esse entendimento 
como «uma anarquia com um polícia». 
 
As Leis Fabris, novas leis de saúde e sanitárias e a reforma do governo local. 
Os reformadores humanitários de ascendência aristocrática ou da classe média uniram forças com os 
dirigentes das classes trabalhadoras para lutar por elas e foram eleitos por whigs e tories, bem como 
pelos Radicais. 
 
O «Sistema Americano», como lhe chamou Henry Clay, encarava o Governo como uma agência destinada 
a dar assistência a indivíduos e à iniciativa privada, de forma a acelerar o desenvolvimento dos recursos 
materiais da nação. 
 
Socialmente, a Europa do Antigo Regime estava organizada em três «ordens», a nobreza, o clero e todos 
os demais – as pessoas comuns ou «vulgares». Uma análise funcional moderna em termos de classe 
social reveria ligeiramente a classificação. No topo da pirâmide social encontrava-se uma classe 
governante de proprietários de terras, que incluía alguns não-nobres, bem como o mais alto clero e a 
nobreza per se. A base económica do seu poder politica e estatuto social era a propriedade da terra, que 
lhes permitia viver «nobremente» sem trabalhar. A seguir, na escala social, estava uma classe média-alta, 
ou haute bourgeoisie, de grandes comerciantes, altos funcionários do Governo e profissionais como 
advogados e notários; embora estes também possuíssem frequentemente alguma propriedade imobiliária, 
os fundamentos principais das suas posições eram os seus conhecimentos e habilitações especiais, o seu 
capital de negócio (no caso dos comerciantes) e os seus contactos pessoais com a aristocracia. Ainda 
mais abaixo na escala social encontrava-se uma classe média-baixa, ou petit bourgeoisie, composta por 
artesãos e operários, comerciantes de retalho e outros que se dedicavam a actividades de serviços e 
pequenos proprietários independentes. No fundo estavam os camponeses, os trabalhadores das indústrias 
domésticas e os trabalhadores agrícolas, cujos números incluíam muitos indigentes e pobres. 
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Karl Marx profetizou, em meados do século XIX, que a polarização que pensava observar nas então 
avançadas sociedades industriais continuaria até, por fim, restarem apenas duas classes, a classe 
governante de capitalistas (que, em sua opinião, absorveria e substituiria a aristocracia) e o proletariado 
industrial. 
 
Em vez de polarizar duas classes mutuamente antagónicas, o aumento da industrialização aumentou 
significativamente a classe média de trabalhadores de colarinho-branco, de trabalhadores especializados e 
de empresários individuais. 
 
As formas mais usuais de solidariedade e entreajuda da classe trabalhadora eram os sindicatos e, 
eventualmente, nalguns países, partidos políticos da classe trabalhadora. 
 
A maior parte das nações ocidentais passou por, três fases nas suas atitudes oficiais em relação aos 
sindicatos: 

• A primeira fase, a da proibição ou supressão imediata, foi tipificada pela Lei Le Chapelier de 1791, 
em França, pelas Leis de Associação de 1799-1800, na Grã-Bretanha, e por legislação 
semelhante noutros países; 

• A segunda fase, marcada na Grã-Bretanha pela revogação das Leis de Associação em 1824-25, 
os Governos concederam uma tolerância limitada aos sindicatos, permitindo a sua formação, mas 
perseguindo-os frequentemente por se empenharem em acções públicas como as greves; 

• A terceira fase, não alcançada antes do século XX nalguns países e noutros não alcançada de 
todo, reconheceu aos trabalhadores e trabalhadoras o direito legal de se organizarem e 
empenharem em actividades colectivas. 

 
Na Grã-Bretanha, na década de 1830, o movimento sindicalista envolveu-se num movimento político mais 
alargado conhecido por cartismo, cujo objectivo era conseguir o sufrágio e outros direitos políticos para os 
que estavam privados deles. 
 
Formou-se depois, a Sociedade Unida dos Engenheiros (maquinistas e mecânicos), o primeiro dos 
chamados sindicatos do Modelo Novo. A característica distintiva do Modelo Novo era a de apenas 
organizar trabalhadores especializados e por actividades; representava a «aristocracia» do trabalho. 
 
No continente, os sindicatos tiveram um progresso mais lento. Desde o princípio, os sindicatos franceses 
estiveram intimamente associados ao Socialismo e a ideologias politicas semelhantes. 
 
Educação e alfabetização 
Outra característica do desenvolvimento económico no século XIX – menos notada mas pouco menos 
notável que o crescimento das cidades, dos trabalhadores industriais e dos rendimentos – foi o 
crescimento da alfabetização e da educação. 
 
O aspecto mais surpreendente é a posição elevada da Suécia, quer em 1850, quer em 1900; a Suécia era 
um país pobre em meados do século XIX, mas na segunda metade do século registou uma das mais altas 
taxas de crescimento de todos os países da Europa. 
 
A revolução Francesa introduziu o princípio da educação gratuita financiada pelo estado, mas na própria 
França o princípio foi ignorado pelos governos da Restauração até depois de 1840. Entretanto, vários 
Estados alemães, escandinavos e americanos, que já beneficiavam duma tradição de educação primária 
alargada, criaram sistemas de financiamento público, embora não se tornassem obrigatórios ou universais 
antes do final do século. Em Inglaterra, a Lei Fabril de 1802 obrigava os proprietários de fábricas de têxteis 
a facultar educação elementar aos seus aprendizes, mas a lei foi escassamente aplicada; uma outra lei de 
1833, decretava a instrução para todas as crianças trabalhadoras. 
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A revolução Francesa deu azo a outras novações educativas de particular significado para a Era Industrial. 
Tratava-se de escolas especializadas para a ciência e para a engenharia, das quais a École Polytechique 
e a École Normale Supérieure são as mais famosas. 
 
Relações internacionais 
No Congresso de Viena, em 1814-15, os vencedores de Napoleão tentaram restabelecer o Antigo Regime, 
politica, social e economicamente, mas os seus esforços revelaram-se vãos. 
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9 - Padrões de desenvolvimento: os primeiros industrializadores 
 
De um certo ponto de vista, o processo de industrialização do século XIX foi um fenómeno à escala 
europeia. 
 
Grã-Bretanha 
Começamos com a Grã-Bretanha, «a primeira nação industrial». No fim das Guerras Napoleónicas, a Grã-
Bretanha era, segundo algumas estimativas, claramente a principal nação industrial, produzindo cerca de 
um quarto da produção mundial total. 
 
A Grã-Bretanha manteve o seu domínio industrial e comercial durante a maior parte do século XIX. 
Os têxteis, o carvão, o ferro e a engenharia, as bases da prosperidade precoce da Grâ-Betanha, 
continuaram a ser os seus trunfos. 
Na indústria mineira, por um outro lado, a Grã-Bretanha manteve a primazia na Europa (embora os 
Estados Unidos a tivessem ultrapassado no começo do século XX) e produzia excedentes para 
exportação. Numa base per capita, a Grã-Bretanha produziu, ao longo do século, quase o dobro do carvão 
dos seus principais rivais europeus, a Bélgica e a Alemanha. 
 
A indústria da engenharia, uma criação de finais do século XVIII, pode encontrar as suas raízes em todas 
as três indústrias que acabámos de mencionar. Em resultado do papel pioneiro da Grã-Bretanha no 
desenvolvimento dos caminhos-de-ferro, a procura externa, quer da Europa quer doutros continentes, dos 
conhecimentos, equipamento e capital britânicos representaram um grande estímulo para toda a 
economia. 
 
De modo semelhante, a evolução da indústria naval, desde a propulsão à vela até ao vapor e da 
construção em madeira até ao ferro e ao aço, foi outro poderoso estímulo. Nos primeiros anos do século 
XX, a indústria naval britânica produziu, em média, mais de 1 milhão de toneladas por ano, praticamente 
todos navios a vapor em aço. 
 
A Grã-Bretanha atingiu o seu auge de supremacia industrial em relação às demais nações nas suas 
décadas entre 1850 e 1870. A taxa de crescimento do produto nacional bruto de 1856 a 1873 – ambos 
anos de pico do ciclo comercial – rondou os 2,5 por cento, a maior de todo o século. 
 
A Grã-Bretanha não conseguiu manter indefinidamente a sua preeminência à medida que outras nações 
menos desenvolvidas mas bem dotadas começaram a industrializar-se. Nesse sentido, o declínio relativo 
da Grã-Bretanha era inevitável. Além do mais, tendo em conta os vastos recursos e o rápido crescimento 
populacional dos Estados Unidos e da Rússia, não é surpreendente que acabassem por ultrapassar a 
pequena nação insular na produção total. 
 
A indústria do algodão, é claro, sempre dependera de matéria-prima importada, mas isso não impediu a 
Grã-Bretanha de se tornar o principal fabricante mundial de artigos de algodão; e de resto, todos os outros 
produtores europeus de algodão obtinham no estrangeiro a sua matéria-prima, frequentemente por 
intermédio da Grã-Bretanha. 
 
A explicação mais recente aponta outra causa possível do declínio relativo da Grã-Bretanha: o malogro 
empresarial. 
 
Em parte, o atraso do sistema educativo britânico pode ser responsabilizado pelo abrandamento industrial 
e pelos fracos resultados empresariais. A Grã-Bretanha foi a ultima grande nação ocidental a adoptar a 
escolaridade elementar universal pública, importante para a formação duma força de trabalho 
especializada. 
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De todas as grandes nações, a Grã-Bretanha era a mais dependente de importações e exportações para o 
seu bem-estar material. Assim, as politicas comerciais, em particular as pautas aduaneiras, doutras 
nações tinham importantes repercussões. Mais que isso, a Grã-Bretanha dependia em muito, mesmo mais 
que nações mais pequenas, da economia internacional para a sua subsistência. Tinha, de longe, a maior 
marinha mercante e os maiores investimentos externos de qualquer nação – ambos importantes 
angariadores de moeda estrangeira. Desde o começo do século XIX, se não antes, apesar das suas 
importantes industrias exportadoras, que a Grã-Bretanha tinha uma balança «desfavorável», ou negativa, 
do comercio de mercadorias. O défice era coberto (mais que coberto) pelos ganhos da marinha mercante 
e pelo investimento externo, o que permitiu o aumento quase continuo deste ultimo ao longo do século. 
Além disso, na última parte do século o papel central de Londres nos sectores dos seguros e da banca 
internacionais aumentou ainda mais estes ganhos invisíveis. 
 
Estados Unidos 
O exemplo mais espectacular de rápido crescimento económico nacional foi o dos Estados Unidos. 
Embora os Estados Unidos tivessem acolhido o grosso da emigração proveniente da Europa, o maior 
factor de crescimento populacional resultou duma taxa de crescimento natural extremamente elevada. 
 
O rendimento e a riqueza cresceram ainda mais rapidamente que a população. Desde os tempos 
coloniais, a escassez de mão-de-obra em relação à terra e a outros recursos implicara salários mais 
elevados e um nível de vida melhor que na Europa. 
 
Quais foram as fontes deste enorme crescimento? 
A terra abundante e a riqueza dos recursos naturais ajudam a explicar por que tinham os Estados Unidos 
rendimentos per capita superiores aos da Europa, mas por si mesmas não explicam a taxa de crescimento 
mais elevada. Os motivos para esse crescimento encontram-se principalmente nas mesmas forças que 
operavam na Europa Ocidental, nomeadamente o rápido progresso da tecnologia e a especialização 
regional crescente. Por exemplo, a permanente escassez e elevado custo da mão-de-obra premiavam a 
maquinaria que poupasse mão-de-obra, quer na agricultura quer na indústria. 
As enormes dimensões físicas dos Estados Unidos, com climas e recursos diferentes, permitiram um grau 
de especialização regional ainda maior que o que era possível em qualquer país da Europa. Em 1789, o 
ano em que a Constituição entrou em vigor, Samuel Slater chegou de Inglaterra e, no ano seguinte, em 
sociedade com comerciantes de Rhode Island, criou a primeira indústria fabril da América. Pouco depois, 
em 1793, o descaroçador de algodão, inventado por Eli Whitney, lançou o sul da América do Norte como 
principal fornecedor da matéria-prima da maior indústria fabril do mundo. 
 
Esta dicotomia levou a um dos primeiros grandes debates sobre política económica na nova nação. 
Alexander Hamilton, o primeiro secretário do Tesouro, queria patrocinar as fábricas através de tarifas 
proteccionistas e doutras medidas (veja-se o seu Report on Manufactures, 1791). Por outro lado, Thomas 
Jefferson, o primeiro secretário de Estado e terceiro presidente, preferiu o «encorajamento da agricultura e 
do comércio como seu auxiliar». Os Jeffersonianos venceram a luta política, mas os Hamiltonianos (depois 
da morte trágica e prematura de Hamilton) viram as suas ideias triunfarem. A indústria algodoeira da Nova 
Inglaterra, depois de sofrer alguns altos e baixos severos antes de 1815, emergiu na década de 1820 e 
manteve-se até à década de 1860 como a principal indústria fabril americana e uma das mais produtivas a 
nível mundial. 
 
Outra vantagem da dimensão dos Estados Unidos foi o seu potencial para um grande mercado interno 
praticamente livre de barreiras aduaneiras artificiais. Mas para realizar esse potencial foi necessário criar 
uma vasta rede de transportes. 
 
Uma razão de peso do decepcionante desempenho económico dos canais foi o advento dum novo 
concorrente, o caminho-de-ferro. A era do caminho-de-ferro começou quase simultaneamente nos Estados 
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Unidos e na Grã-Bretanha, embora os Estados Unidos tenham por muitos anos dependido profundamente 
da tecnologia, equipamento e capital britânicos. 
 
Em 1890, os Estados Unidos tinham-se transformado na nação mais industrializada do mundo. 
 
Bélgica 
A primeira região da Europa Continental a adoptar o modelo britânico da industrialização foi a zona que se 
tornou o reino da Bélgica em 1830. 
 
A proximidade à Grã-Bretanha não é um factor a desprezar na sua precoce e bem sucedida imitação da 
industrialização britânica, mas houve outros motivos mais fundamentais. 

• Em primeiro lugar, a região já tinha uma longa tradição industrial. 
• Em segundo lugar, a riqueza de recursos naturais da Bélgica assemelhava-se à da Grã-Bretanha. 

Um empresário belga, Dominique Mosselman, desempenhou um papel primordial na fundação da 
moderna indústria do zinco, e a empresa que criou, a Société de la Vieille Montagne, praticamente 
monopolizou a indústria por muitos anos. 

• Em terceiro lugar, em parte devido à sua localização e às suas ligações políticas, a região que se 
tornou a Bélgica recebeu importantes injecções de tecnologia, investimento e capital estrangeiros 
e desfrutou duma posição favorável em determinados mercados externos, especialmente nos 
franceses. O processo teve início durante o Antigo Regime e intensificou-se durante o período de 
domínio francês. 

 
Em 1720, um irlandês, O´Kelly, erigiu a primeira bomba a vapor de Newcomen no Continente, para uma 
mina de carvão perto de Liège. Dez anos depois, um inglês, George Sanders, construiu outra para uma 
mina de chumbo em Vedrin. 
 
As minas de carvão eram as maiores utilizadoras de máquinas a vapor, de ambas as versões de 
Newcomen e de Watt, e também atraíram a maior quantidade de empresários e capitais franceses. 
 
A indústria do algodão cresceu dentro e em torno da cidade de Gante, que na verdade se transformou na 
Manchéster belga. 
 
Em 1821, Paul Huart-Chapel introduziu a pudlagem e a laminação nas suas metalurgias perto de 
Charleroi. Em 1824 começou a construir um alto-forno accionado a coque, que ficou finalmente 
operacional em 1827 – o primeiro a obter sucesso comercial no Continente. Em breve outros se seguiram, 
incluindo, em 1829, o de John Cockerill, cujo sócio não era nem mais nem menos que o governo holandês 
do rei Guilherme I. 
Além de condições económicas internacionais, que eram igualmente favoráveis, dois factores especiais 
foram os principais responsáveis pelo carácter e dimensão do desenvolvimento da Bélgica: 

• (1) A decisão governamental de construir uma extensa rede de caminhos-de-ferro à custa do 
Estado, uma bênção especial para as indústrias do carvão, do ferro e da engenharia;  

• (2) Uma notável inovação institucional no campo da banca e da finança. 
 
Em 1840, se não antes, a Bélgica era claramente o país mais industrializado do Continente e, em valores 
per capita, seguia muito de perto a Grã-Bretanha. 
 
França 
De todos os primeiros países industrializados, a França foi o que teve o padrão de crescimento mais 
aberrante. Esse facto deu origem a uma literatura abundante, quer no século XIX quer mais recentemente, 
literatura essa que se dedicou a explicar o suposto “atraso” ou “retardamento” da economia francesa. 
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A característica mais marcante do século XIX, no caso da França, foi a sua baixa taxa de crescimento 
demográfico. 
 
A França, embora não tivesse completamente privada de carvão, não possuía jazidas abundantes, e, de 
resto, o tipo de jazidas que possuía tornava a sua exploração bastante dispendiosa. 
Em tecnologia, a França não estava atrasada – muito longe disso. Cientistas, inventores e inovadores 
franceses tomaram a dianteira em varias indústrias, incluindo a da energia hidroeléctrica (turbinas e 
electricidade) do aço (o processo de soleira aberta), do alumínio, dos automóveis e, no século XX, da 
aviação. 
 
Está agora bem determinado que o crescimento económico moderno em França teve início no século 
XVIII. 
O século acabou com a Grã-Bretanha num processo de «revolução industrial» (no algodão), enquanto a 
França foi apanhada nas malhas duma grande sublevação politica, a Revolução Francesa.  
Durante um quarto de século, desde 1790 até 1815, exceptuando a curta Paz de Amiens (1802-3), a 
França esteve quase continuamente envolvida naquela que foi chamada a primeira guerra «moderna» e 
que implicou o recrutamento em massa de homens. 
 
O lento crescimento demográfico da França é em grande parte responsável pelo crescimento 
aparentemente lento da economia no seu todo. 
A produção industrial, o elemento principal do crescimento económico moderno em França, bem como na 
maior parte dos países em vias de industrialização, cresceu ainda mais rapidamente que a produção total. 
 
Com o coup d'état de 1851 e a proclamação do II Império no ano seguinte, o crescimento económico 
francês retomou o seu anterior curso a um ritmo acelerado. 
A guerra de 1870-71 trouxe o desastre económico e militar, mas a França sofreu menos com a depressão 
de 1873 que outras nações em curso de industrialização e recuperou mais rapidamente. 
 
A depressão que teve inicio em 1882 durou mais tempo e provavelmente custou mais à França que 
qualquer outra do século XIX. 
Globalmente, o comércio externo definhou e manteve-se praticamente estacionário durante mais de 
quinze anos, e, com a perda de mercados estrangeiros, a industria interna também estagnou. A 
acumulação de capital atingiu o seu ponto mais baixo na segunda metade do século. 
 
A prosperidade regressou, por fim, mesmo antes do final do século, com a extensão dos campos de 
minério da Lorena e o advento de indústrias novas como as da electricidade, do alumínio. Do níquel e dos 
automóveis.  
La belle époque, como os Franceses chamam aos anos imediatamente anteriores à I Guerra Mundial, foi, 
assim, um período de prosperidade material e também de eflorescência cultural. Embora não sejam 
possíveis comparações precisas, é provável que, em 1913, o francês médio tivesse um nível de vida 
material tão ou mais elevado que o dos cidadãos de qualquer outra nação continental. 
 
No princípio deste século, a França era a única nação industrial da Europa auto-suficiente em géneros 
alimentares, e tinha mesmo um excedente para exportações. 
 
Duas outras características da dimensão relativamente pequena das empresas francesas não podem 
deixar de ser referidas: elevado valor acrescentado (artigos de luxo) e dispersão geográfica. 
 
Ao longo de todo o século, a França dependeu, porém, da importação para cerca de um terço do seu 
consumo de carvão; e, mesmo assim, o consumo francês per capita foi apenas uma fracção do dos seus 
vizinhos. 
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Para compensar a escassez e elevado custo do carvão, a França dependia muito mais que os seus 
vizinhos, ricos em jazidas de carvão, da energia hidráulica. 
A energia hidráulica, por muito importante que tivesse sido para a industrialização francesa, ajudou a 
impor um padrão: pequena dimensão das empresas, dispersão geográfica e baixa urbanização. 
 
Alemanha 
A Alemanha foi a ultima a juntar-se ao grupo dos primeiros países industrializados. Pode, na verdade, 
dizer-se que era um país atrasado. Pobre e pouco desenvolvida na primeira metade do século XIX, aquela 
nação politicamente dividida era também predominantemente rural e agrária. 
 
Nas vésperas da I Guerra Mundial, o Império Alemão Unificado era a nação industrial mais poderosa da 
Europa. Possuía as maiores e mais modernas industrias de produção de ferro e aço e seus derivados, de 
energia eléctrica e maquinaria e de químicos. A sua produção de carvão só era superada pela Grã-
Bretanha e era um dos maiores produtores de vidro, de instrumentos ópticos, de metais não ferrosos, de 
têxteis e de vários outros artigos fabricados. Tinha uma das mais densas redes de caminhos-de-ferro e um 
elevado grau de urbanização. 
 
Como se deu esta espantosa transformação? 
 
Simplificando apenas um pouco, a historia económica alemã do século XIX pode ser dividida em três 
períodos bastantes distintos e quase simétricos: 

• O primeiro, que se estende desde o começo do século até à formação do Zollverein, em 1833, 
testemunhou um despertar gradual para as mudanças económicas que decorriam na Grã-Bretanha, 
em França e na Bélgica e a criação das condições jurídicas e intelectuais essenciais à transição para 
a moderna ordem industrial; 
• No segundo, um período de imitação e apropriação deliberadas que durou até cerca de 1870 – 
foram moldadas as fundações materiais da indústria, transportes e finanças modernos. 
• No terceiro, a Alemanha ascendeu rapidamente à posição de supremacia industrial na Europa 
Ocidental Continental que ainda hoje ocupa. 

 
Sob Napoleão, a influencia Francesa foi muito forte na Confederação do Reno (a maior parte da Alemanha 
Central). Até a Prússia adoptou, numa forma modificada, muitas instituições jurídicas e económicas 
francesas. 
 
Uma das mais importantes reformas económicas instigadas pela administração prussiana levou à 
formação do Zollverein (literalmente, portagem ou união tarifaria). Ela estabeleceu as fundações em 
1818, decretando uma tarifa comum para toda a Prússia – fundamentalmente nos interesses da eficiência 
administrativa e dum rendimento fiscal mais elevado. 
O Zollverein fez duas coisas: 

• Em primeiro lugar, aboliu todas as portagens e barreiras aduaneiras internas, criando um 
«mercado comum» alemão; 
• Em segundo lugar, criou uma tarifa externa comum determinada pela Prússia. 

Em geral o Zollverein seguiu uma política comercial «liberal» (isto é, de tarifas baixas), não por um 
princípio económico mas por a administração prussiana querer excluir a proteccionistas Áustria da 
participação na união. 
 
A chave da rápida industrialização da Alemanha foi o crescimento célere da indústria carbonífera, e a 
chave para o célere crescimento da indústria carbonífera foi a região carbonífera de Ruhr.  
 
A fundição com coque começou na Silésia, mas o desenvolvimento da indústria da Alemanha Ocidental é 
quase sinónimo de desenvolvimento do Ruhr, e isso só se deu em larga escala após 1850. 
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A produção do aço de Bessemer teve início em 1863 e o processo de Siemens-Martin foi adoptado pouco 
depois. Mas só depois de o processo de Gilchrist-Thomas ter sido introduzido, em 1881, permitindo a 
utilização do minério de ferro fosfórico da Lorena, é que a produção de aço alemão aumentou 
drasticamente. 
 
O ano de 1870-71, tão dramático na história politica, com a Guerra Franco-Prussiana, o derrube do II 
Império em França e a criação dum novo II Império na Alemanha, foi menos dramático na história 
económica. 
 
Uma característica marcante das industrias químicas e eléctricas, e também do carvão, do ferro e do aço, 
foi a grande dimensão das empresas. Os empregados da maior parte das empresas destas indústrias 
contavam-se pelos milhares. 
 
Ainda outra característica notável da estrutura industrial germânica foi a prevalência de cartéis.  
Um cartel é um acordo ou contrato entre empresas nominalmente independentes para fixar preços, limitar 
a produção, dividir mercados ou, por outro lado, promover praticas monopolistas e anticompetitivas. 
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10 - Padrões de desenvolvimento: retardatários e ausentes 
 
Em todo o resto da Europa, antes de 1850, havia alguns exemplos dispersos de indústria moderna. 
O consumo per capita de carvão de alguns dos países que iniciaram a industrialização mais tarde. Duas 
das suas características têm de ser realçadas: 

• Em primeiro lugar, no começo do século XX o consumo per capita, mesmo nos mais bem 
sucedidos dos pises de industrialização mais tardia, ascendia a menos de um quinto do da Grã-
Bretanha e a menos de um terço do da Bélgica e da Alemanha; 
• Em segundo lugar, dado o consumo limitado em todos os países de industrialização tardia, o 
consumo dos mais bem sucedidos aumentou muito mais rapidamente que o dos outros. 

 
Suiça 
A Alemanha foi o último dos primeiros industrializados, a Suiça foi o primeiro dos retardatários. 
Embora a Suiça já tivesse adquirido, na primeira metade do século ou antes, alguns recursos importantes 
que desempenharam um papel relevante na sua rápida industrialização após 1850 – nomeadamente um 
elevado nível de alfabetização adulta – a sua estrutura económica era ainda largamente pré-industria. 
 
Só em 1850 conseguiu uma união aduaneira (ao contrario da Alemanha, que tinha um Zollverein mas não 
um governo central), uma união monetária efectiva, um sistema postal centralizado ou um padrão 
uniformizado de pesos e medidas. 
 
País pequeno, tanto em território como em população, a Suiça é igualmente pobre em recursos naturais 
convencionais que não a água e a madeira; não tem praticamente nenhum carvão. Devido ás montanhas, 
25 por cento da sua área terrestre é incultivavel e, na realidade, praticamente inabitável. Apesar destes 
reveses, os Suíços conseguiram alcançar um dos mais levados padrões de vida da Europa no começo do 
Sec. XX e, no ultimo quartel do século, o mais elevado do mundo. Como o conseguiram? 
 
A Suiça, do mesmo modo que a Bélgica, e numa escala ainda superior a Grã-Bretanha, dependia dos 
mercados internacionais. 
 
O sucesso dos suíços nos mercados internacionais resultou duma combinação invulgar, se não única, de 
tecnologia avançada com indústrias de mão-de-obra intensiva. 
 
No Sec. XVIII, a Suiça tinha uma importante industria têxtil – a maior a seguir à Inglaterra -, mas baseava-
se em processos manuais e em trabalho a tempo parcial. Na ultima década do sec. XVIII, a indústria de 
fiação de algodão, em especial, foi praticamente eliminada pela concorrência da indústria britânica, mais 
avançada. Após altos e baixos durante e imediatamente a seguir ao período napoleónico, a industria 
despertou, e até prosperou. 
 
Embora mais tradicional que a industria, a industria da seda acabou, na verdade, por dar uma maior 
contribuição ao crescimento económico suíço do sec XIX, em termos de emprego e de exportação, que a 
primeira. Também por um processo de modernização tecnológica. A Suiça tinha indústrias de lacticínios e 
de linho muito pequenas, igualmente concentrada em produtos de qualidade, e fabricava algum vestuário, 
calçado e outros produtos em pele. 
 
Em termos globais, era a segunda maior do mundo; embora atingisse apenas um quinto da produção 
alemã, produzia tanto como o resto do mundo junto. 
 
Pode parecer incongruente associar os Países Baixos aos países escandinavos numa discussão sobre o 
padrão de industrialização; na verdade, é bastante lógico. As características comuns dos países 
escandinavos que levam frequentemente a que sejam, nos debates, considerados conjuntamente são 
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culturais, não económicas. Em termos de estruturas económicas, os Países Baixos tem mais em comum 
coma Dinamarca que qualquer deles com a Noruega e a Suécia. 
 
Com respeito ás fontes, o facto mais significativo é que aos quatro, como também á Suiça mas ao 
contrário da Bélgica, faltavam jazidas de carvão. Esta é indubitavelmente a principal razão porque não 
estiveram entre os precursores da industrialização e por que não desenvolveram em sector industrial 
pesado apreciável. 
 
Embora esses países tenham entrado em força no mercado mundial em meados do sec XIX, coma a 
exportação de matérias-primas e bens de consumo ligeiramente refinados, tinham todos desenvolvido 
industrias altamente sofisticadas no começo do sec. XX. A isto se tem chamado «industrialização contra a 
corrente»; isto é, um país que em tempos exportava matérias-primas começa a processá-las e a exportá-
las sob a forma de bens semifabricados e acabados. O comércio de madeira da Suécia e da Noruega é 
um exemplo excelente. 
 
A indústria do ferro seguiu um padrão semelhante. Embora o preço dom ferro sueco fundido a carvão 
vegetal não pudesse competir com o do fundido a coque ou com o aço de Bessemer, a sua superior 
qualidade tornou-o especialmente valioso para produtos como rolamentos de esferas na produção dos 
quais a Suécia se especializou ( e é ainda especialista). 
 
Nas duas décadas que procedem imediatamente a I Guerra Mundial, essas taxas decrescimento, já por si 
satisfatórias, aceleraram, especialmente nos países escandinavos, elevando rapidamente os seus níveis 
de rendimento per capita para o nível mais alto do Continente. Sem dúvida que os motivos para esta 
aceleração são numerosos e complexos, mas três se destacam de imediato: 

• Em primeiro lugar, o período foi duma prosperidade geral, com preços em ascensão e viva 
procura. 
• Em segundo lugar, ele foi, na Escandinávia, mercado por importações de capital de larga escala 
(Países Baixios, foram, por outro lado, neste período, exportadores de capital); mais se dirá sobre isto 
no capítulo 11. 
• Por fim, o período coincidiu com a rápida expansão da indústria eléctrica. 

 
A electricidade foi uma grande bênção para as economias dos quatro países. 
 
Em resumo, a experiência dos países escandinavos, como a Suiça, mostra que foi possível desenvolver 
industrias sofisticas e um elevado padrão de vida sem recursos internos de carvão ou indústrias pesadas e 
que não há um modelo único para uma industrialização de sucesso. 
 
 
O Império Austro–Húngaro 
A Austro-Hungria, pu as terras denominadas dantes de 1918 pela Monarquia Habsburga, teve, no sec XIX, 
uma reputação de certa forma injustificada de atraso económico. 
 
Os esforços recentes de vários estudiosos competentes de diferentes nacionalidades possibilitaram a 
apresentação, com alguma confiança, dum relato mais equilibrado e delicado do progresso da 
industrialização nos domínios dos Habsbrurgos. 
 
Temos de começar por realçar dois pontos: 

• Primeiro, ainda mais que a França ou a Alemanha, o império Habsgurgo caracterizou-se pela 
diversidade e disparidade regionais, estando as províncias ocidentais (especialmente a Boémia, a 
Morávia e a própria Áustria) economicamente muito mais avançadas que as do Leste. 
• Segundo, dentro das províncias ocidentais puderam observar-se alguns indícios de crescimento 
económico moderno logo na segunda metade do sec XVIII.  
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Dois outros factores, a serem aprofundados posteriormente, merecem aqui uma breve menção: 

• A topografia, que tornou os transportes e as comunicações internas e internacionais difíceis e 
dispendiosas e,  
• A exiguidade e deficiente localização dos recursos naturais, especialmente do carvão. 

 
As indústrias têxteis, do ferro, do vidro e do papel cresceram na própria Áustria e nas terras Checas. 
 
A principal consequência da abolição da servidão em 1848 foi a de permitir aos camponeses a posse livre 
e sem encargos e a de substituir os impostos pagos ao Estado pelos que eram anteriormente pagos aos 
seus senhores feudais. 
 
A abolição em 1850, da fronteira aduaneira entre as metades austríaca e húngara do Império (ou, mais 
positivamente, a criação duma união aduaneira á escala do Império naquele ano) foi vista por alguns como 
uma realização progressiva e por outros como uma perpetuação do estatuto «colonial» da metade oriental. 
 
Outro obstáculo institucional a um crescimento económico mais rápido foi a politica comercial externa da 
Monarquia. 
 
Razão de peso tanto para o lento crescimento como para a desigual difusão da indústria moderna foram 
os níveis de educação e alfabetização, componentes da maior importância do capital humano. Embora os 
níveis de alfabetização para a metade austríaca do Império fossem sensivelmente iguais aos da França e 
da Bélgica em meados do sec XIX, estavam muito desigualmente distribuídos. 
 
Os transportes tiveram um papel crucial no desenvolvimento económico do Império. Como muito do país 
era montanhoso, ou rodeado por montanhas, o transporte terrestre era dispendioso, e o transporte 
marítimo inexistente nas regiões montanhosas. Ao contrário dos primeiros países a industrializarem-se, a 
Austro-Hungria tinha poucos canais. 
 
Na década de1860, mais de metade das mercadorias transportadas nos caminhos-de-ferro húngaros 
consistiu em cereais e farinha. O tráfico de farinha permitiu, todavia, à Hungria começar a industrializar-se. 
Na sua maior parte, a produção industrial húngara consistia em bens de consumo, especialmente produtos 
alimentares. Estes incluíam, além da farinha, açúcar refinado (a partir de beterraba), frutas em conserva, 
cerveja e bebidas alcoólicas. Estas eram as respostas da Hungria à ênfase da Áustria e da Boémia nos 
têxteis. 
 
Em resumo, a Monarquia Habsburga, que em termos industriais tinha estado ao mesmo nível ou mesmo à 
frente dos desunidos Estados Alemães na primeira metade do século XIX, caiu para muito atrás do 
crescimento industrial do Império Alemão Unificado após 1871. No entanto, a imagem não é tão 
desoladora como costumava pensar-se. Na metade ocidental (austríaca) da Monarquia, a industria 
continuou a crescer, regular se não espectacularmente, ao passo que a metade oriental (húngara) 
disparou depois de aproximadamente 1867. No começo do século XX, a parte ocidental encontrava-se 
sensivelmente no mesmo nível de desenvolvimento da média da Europa Ocidental; a região oriental, 
embora muito atrás da ocidental, estava, apesar de tudo, bem à frente do resto da Europa Oriental. 
 
Europa Meridional e Oriental 
Os padrões de industrialização dos restantes países da Europa – os países mediterrâneos, o sudeste da 
Europa e a Rússia Imperial – podem ser analisados mais sumariamente. Uma característica comum é o 
insucesso em se industrializarem significativamente antes de 1914, com os consequentes baixos níveis de 
rendimentos per capita e uma elevada incidência de pobreza. 
 
Uma razão para tal é uma segunda característica comum: níveis abissalmente baixos de capital humano. 
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Os países mais atrasados partilhavam uma terceira característica comum que teve um peso importante 
nas suas possibilidades de desenvolvimento económico: a falta de qualquer reforma agrária significativa, 
com consequentes baixos níveis de produtividade agrícola. 
 
Pode mesmo, por fim, referir-se uma quarta característica comum às nações atrasadas: todas sofreram, 
em diferentes graus, de governo autocráticos, autoritários, corruptos e ineficientes. 
 
Península Ibérica 
No século XIX, as histórias económicas da Espanha e de Portugal são tão semelhantes, que é 
conveniente analisá-las como se de uma se tratasse. Ambas emergiram das Guerras Napoleónicas com 
sistemas económicos primitivos, e mesmo arcaicos, e regimes políticos reaccionários. 
 
A baixa produtividade agrícola permaneceu uma fraqueza estrutural de ambas as economias. Mesmo em 
1910, o sector primário, sobretudo a agricultura, empregava cerca de 60 por cento da força de trabalho em 
Espanha, e pelo mesmo em Portugal. 
 
O aumento da população de ambos os países resultou no cultivo de mais cereais – o meio de subsistência 
– em solos inferiores e em menos pastagem para o gado, provocando uma queda acrescida da 
produtividade. 
 
Itália 
Antes de 1860, a síntese de Metternich da Itália, «uma expressão geográfica», aplicava-se à economia 
tanto quanto à sua politica. 
O Congresso de Viena reimpos o desconcertante mosaico de principados nominalmente independentes, 
mas a maior parte, incluindo os Estados Papais e o reino das Duas Sicilias, estava sob o domínio ou 
influencia do Império Habsburg. 
 
Depois das prematuras revoluções e tentativas de unificação das décadas de 1820 e 1830 e de 1848-49 
terem sido suprimidas pelos Habsburgos, um homem notável destacou-se no reino na Sardenha. Foi o 
conde Camillo Benso de Cavour – proprietário fundiário e agricultor progressista que também patrocinara 
um caminho-de-ferro, um jornal e um banco e que, em 1850, se tornou ministro da Marinha, do Comercio e 
da Agricultura na recentemente criada monarquia constitucional do seu pequeno país. No ano seguinte 
acumulou a pasta das Finanças, e em 1852 tornou-se primeiro-ministro. 
 
Uma parte da dívida pública tinha sido contraída para saldar as mal-sucedidas guerras de 1848 e 1849, e 
ainda mais para preparar a agora triunfante guerra de 1859, em que o reino da Sardenha, com o auxílio 
militar e financeiro da França, derrotou o Império Austríaco e preparou o caminho para o reino unificado da 
Itália, em 1861. 
 
Sudeste da Europa 
Os cinco pequenos países que ocupavam o extremo sudeste do continente Europeu – Albânia, Bulgária, 
Grécia, Roménia e Sérvia – eram, com a possível excepção de Portugal, os países mais pobres da Europa 
a ocidente da Rússia. 
 
De acordo com o seu carácter agrário, o comércio externo de todos estes países consistia na exportação 
de produtos agrícolas e na importação de produtos fabricados, principalmente bens de consumo. 
Em contraste com a lenta difusão de tecnologia agrícola e industrial, a tecnologia institucional de bancos e 
dívidas externas espalhou-se rapidamente. Em 1885, todos os então quatro Estados dos Balcãs tinham 
criado bancos centrais com poderes exclusivos de emissão de notas. Bancos comerciais e outras 
instituições financeiras desenvolveram-se rapidamente, mas com poucas ligações às finanças industrial. 
 
Rússia Imperial 
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No princípio do século XX, o Império Russo era geralmente considerado como uma das grandes 
potencias. O seu território e população, de longe maiores que os de qualquer outra nação europeia, faziam 
merecer aquele estatuto. Também em termos económicos brutos a Rússia se destacava: em produção 
industrial total ocupava o quinto lugar mundial, depois dos estados Unidos, da Alemanha, da Grã-Bretanha 
e da França. Tinha grandes indústrias têxteis, especialmente de algodão e linho, e também indústrias 
pesadas: carvão, ferro-gusa e aço. Era a segunda maior do mundo (depois dos Estados Unidos) em 
produção de petróleo, e durante alguns anos, no fim do século XIX, esteve em primeiro lugar. 
 
A Rússia continuava a ser uma nação predominantemente agrária, com mais de dois terços da sua mão-
de-obra ligados à agricultura e a produzir mais de metade do rendimento nacional. 
 
Na primeira metade do século XIX, especialmente a partir da década de 1830, a industrialização tornou-se 
mais visível; calcula-se que o número de trabalhadores industriais tenha aumentado de menos de cem mil 
no princípio do século para mais de meio milhão nas vésperas da Emancipação. 
 
A Guerra da Cimeira revelou singelamente o atraso da indústria e da agricultura russas e preparou, assim, 
indirectamente, o caminho para uma série de reformas, a mais notável das quais foi a emancipação dos 
servos em 1861. 
Os sinais da eficácia das novas politicas tornaram-se evidentes em meados da década de 1881 e no 
«grande arranque» da produção industrial na década de 1890, quando esta aumentou a uma taxa média 
superior a 8 por cento, mais até que as melhores taxas conseguidas por nações ocidentais. 
 
Japão 
Na primeira metade do século XIX, o Japão manteve a sua politica de exclusão da influencia estrangeira, 
em especial a ocidental, mais eficazmente que qualquer outra nação oriental. Desde o começo do século 
XVII, o governo dos Tokugawa tinha proibido o comércio com o exterior (os Holandeses estavam 
autorizados a enviar um navio por ano para um posto de comercio que mantinham numa pequena ilha no 
porto de Nagasáqui, a «janela para o Ocidente» do Japão) e tinha proibido os Japoneses de viajarem para 
o estrangeiro. 
 
O nível tecnológico era semelhante ao da Europa do princípio do século XVII. Apesar destas limitações, a 
organização da economia era surpreendentemente sofisticada, com mercados activos e um sistema de 
crédito. O nível de alfabetização era substancialmente mais elevado que o dos países da Europa 
Meridional e do Leste. 
 
A fraqueza do xogunato dos Tokugawa face às usurpações ocidentais deu origem a motins nacionalistas e 
a um movimento para repor o Imperador, que durante séculos tinha apenas desempenhado funções 
cerimoniais, numa posição central da governação. Este movimento, conduzido por ambiciosos jovens 
samurai (membros da antiga classe guerreira), foi contingentemente apoiado, em 1867, pela subida ao 
trono dum jovem imperador vigoroso e inteligente, Mutsu-hito; no ano seguinte, o partido do Imperador 
forçou o Xógum a abdicar e levou o Imperador para Tóquio, a capital de facto. Este acontecimento, que 
marcou o nascimento do Japão Moderno, é chamado Restauração Meiji (Meiji significa «governo 
iluminado» e foi escolhido por Mutsu-hito para designar o seu reinado). A Era Meiji durou desde 1868 até 
à morte de Mutsu-hito, em 1912. 
 
Imediatamente depois de conquistar o poder, o novo Governo mudou o tom do movimento nacionalista. 
Em vez de tentar expulsar os estrangeiros, o Japão cooperou com eles mas mantendo-os a uma meiga 
distancia. O antigo sistema feudal foi abolido e substituído por uma administração formalista altamente 
centralizada, moldada no sistema francês, por um exército de tipo prussiano e por uma marinha à inglesa. 
 
O Japão tinha poucos recursos naturais. Mais pequeno que o estado da Califórnia, o território da ilha é 
também bastante montanhoso, pelo que a proporção de terra arável era também menor que a da 
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Califórnia. O arroz era a cultura principal e também o alimento principal, complementado com peixe e 
marisco das ricas águas costeira. 
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11-O crescimento da economia mundial 
 
Embora o comercio a longa distancia tenha existido desde pelo menos os primórdios da civilização, a sua 
importância cresceram rápida e enormemente no século XIX. Para o mundo no seu todo, o volume de 
comércio externo per capita em 1913 foi mais de 25 vezes superior ao de 1800. Ao longo do século, a 
Europa foi responsável por 60 por cento ou mais (tanto quanto dois terços) do total das importações e das 
exportações. O período de crescimento mais rápido ocorreu entre o principio da década de 1840 e1873, 
quando o comercio total aumentou anualmente mais de 6 por cento – 5 vezes mais rapidamente que o 
crescimento populacional e 3 vezes mais que o aumento da produção. 
 
A Grã-Bretanha opta pelo comércio livre 
O bloqueio britânico e o Sistema Continental representaram formas extremas de colisão com o comércio 
internacional. 
A defesa de Adam Smilth do comércio internacional livre proveio da sua análise dos ganhos da 
especialização e divisão do trabalho quer entre as nações quer entre os indivíduos. 
David Ricardo, no seu princípio de Economia Politica (1819), supôs (incorrectamente) que Portugal tinha 
uma vantagem absoluta na produção de tecidos e de vinho, quando comparado com a Inglaterra, mas que 
o custo relativo de produzir vinho era inferior, nessas circunstâncias, demonstrou que Portugal teria toda a 
vantagem em especializar-se na produção de vinhos e em comprar os tecidos à Inglaterra. Este era o 
princípio da vantagem comparativa, a base da teoria do moderno comércio internacional. 
 
Robert Peel, filho de um abastado industrial têxtil, que, enquanto o0 ministro do Interior, reduziu o numero 
de crimes capitais de mais de 200 para cerca de 100, (também criou o corpo de Policia Metropolitana, o 
primeiro do género, cujos membros eram chamados de bobbies ou peeler, a principio por irrisão, mais 
tarde carinhosamente). Outro dos chamados tories liberais foi William Huskisson, que, como presidente 
da Comissão de Comercio, simplificou em muito e reduziu o labirinto de restrições e impostos que 
impediam o desenvolvimento do comércio internacional. 
 
O pilar e símbolo do sistema proteccionista do reino Unido (que incluiu a Irlanda a partir de 1801) foram as 
chamadas Corn Laws, impostos sobre a importação de cereais panificáveis. 
 
Após anteriores tentativas mal-sucedidas para as revogar ou modificar, Richard Cobden, um industrial de 
Manchéster, formou, em 1893, a Liga contra as Corn Laws e montou uma forte e eficaz campanha para 
influenciar a opinião pública. 
Anteriormente, As Corn Laws e o proteccionismo em geral não tinham sido questões partidárias, pois os 
proprietários de terras formavam a maioria de ambos os partidos, Whig e Tory. 
 
Os Whigs, depois conhecidos como Liberais, tornaram-se o partido do comércio livre e das indústrias, ao 
passo que os Tories, também conhecidos por Conservadores continuaram a ser o partido dos 
proprietários de terras e, porventura, do imperialismo. 
 
A era do comércio livre 
O grande desenvolvimento que se seguiu no movimento par o comercio livre foi um notável tratado de 
comércio, o Tratado de Cobden-Chevalier, ou Tratado Anglo-Frances de 1860. 
 
Um tratado negociado por Cobden e Chevalier em finais de 1859 foi assinado em Janeiro de 1860. 
O tratado especificava que a Grã-Bretanha eliminaria todas as tarifas sobre importações de produtos 
franceses, com excepção de vinho e da aguardente. Estes eram considerados artigos de luxo para os 
consumidores britânicos, por isso a Grã-Bretanha manteve uma pequena tarifa, apenas para efeitos de 
receita. Além disso, devido aos antigos laços económicos da Grã-Bretanha com Portugal, que também 
produzia vinho, a Grã-Bretanha foi cautelosa ao proteger o privilégio português no mercado britânico. 
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Por seu lado, a França retirou as suas proibições à importação de têxteis britânicos e reduziu as tarifas 
sobre uma grande variedade de produtos britânicos até um máximo de 30 por cento; de facto, a tarifa 
média era de cerca de 15 por cento ad valorem. Os franceses desistiram, assim, do proteccionismo 
extremo a favor de um proteccionismo moderado. 
 
Característica importante do tratado foi a inclusão duma cláusula de nação mais favorecida. Isto 
significava que se uma parte negociasse um tratado com um terceiro pais, a outra parte do tratado 
beneficiaria automaticamente de quaisquer tarifas mais baixas concedidas ao terceiro pais. 
 
Outra consequência dos tratados, nomeadamente em França mas também em vários outros países, foi 
uma reorganização da indústria, imposta pela maior concorrência; empresas ineficientes que tinham sido 
protegidas por tarifas e proibições tiveram de se modernizar e melhorar a sua tecnologia, ou fechavam as 
portas. Assim, os tratados promoveram a eficiência técnica e aumentaram a produtividade. 
 
A «Grande Depressão» e o regresso ao proteccionismo 
Outra consequência da integração da economia internacional trazida por um comércio mais livre foi a 
sincronização dos movimentos de preços ao longo das fronteiras nacionais. Na economia pré-industrial, as 
flutuações abruptas de preços eram geralmente locais ou regionais, provocadas por causas naturais 
(secas, cheias, etc.) que afectavam as culturas. Com a industrialização e o comércio internacional a 
crescerem, as flutuações estavam mais frequentemente relacionadas com o «estado do comércio» 
(flutuações na procura), tornaram-se cíclicas na sua natureza e transmitiram-se de pais para pais através 
dos canais comerciais. A natureza cíclica dos movimentos tornou-se mais pronunciada à medida que o 
século avançava. 
 
Em 1873, após uma subida que se manteve durante vários anos, ocorreram pânicos financeiros em Viena 
e em Nova Iorque que rapidamente se espalharam para a maior parte das outras nações industriais (ou 
em vias de industrialização). A queda subsequente dos preços durou até meados ou finais da década de 
1890 e ficou conhecida na Grã-bretanha (até à catástrofe ainda maior da década de 1930) como a 
«Grande Depressão». 
 
Os Junkers da Prússia Oriental, com as suas enormes propriedades, há muito que se dedicavam à 
exportação de cereais através do Báltico para a Europa Ocidental, incluindo a Alemanha Ocidental. Os 
aristocratas junker tinham favorecido tradicionalmente o comércio livre porque eram exportadores. Quando 
começaram a sentir-se prejudicados com a queda dos preços dos cereais, em resultado de grandes 
importações da América e da Rússia, exigiram protecção. 
 
Otto von Bismarck, criador e chanceler do novo Império Alemão, anteriormente chanceler da Prússia, um 
político astuto e ele próprio um latifundiário da Prússia Oriental, viu a sua oportunidade. Os industriais da 
Alemanha Ocidental há muito que chamavam por protecção; agora que os Junkers da Prússia Oriental 
também o exigiam, Bismarck «acedeu» às suas exigências, condenou os tratados de comércio do 
Zollverein com a França e com outras nações e, em 1879, deu a sua aprovação a uma nova lei tarifária 
que introduziuo proteccionismo na indústria e na agricultura. Este foi o primeiro passo importante para o 
«regresso ao proteccionismo». 
 
Depois das eleições de 1889, uma maioria proteccionista regressou à Câmara dos Deputados, e foi 
aprovada a infame tarifa Meline de 1892. A tarifa tem sido caracterizada como extremamente 
proteccionista, mas um termo mais correcto seria «proteccionismo refinado». Embora garantisse protecção 
a alguns sectores da agricultura e mantivesse a protecção industrial da tarifa de 1881, também continha 
várias características defendidas pelos adeptos do comércio livre. 
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O padrão-ouro internacional 
 
De acordo com alguns peritos, o elevado grau de integração alcançado na economia mundial no final do 
século XIX dependeu decisivamente da adesão geral ao padrão-ouro internacional. De acordo com outros, 
essa integração dependeu em primeiro lugar do papel central da Grã-Bretanha e de Londres, do seu 
capital financeiro e político, na economia mundial. Como a Grã-Bretanha aderiu ao padrão-ouro durante a 
maior parte do século (embora poucos outros países o tenham feito), é necessário escrutar o padrão-ouro 
com algum pormenor. 
 
Ao longo da História, vários bens (por exemplo, terra, gado e trigo) serviram como padrões monetários, 
mas o ouro e a prata foram sempre os padrões mais destacados. A função dum padrão monetário é a de 
definir a unidade de valor dum sistema monetário, a unidade na qual todas as outras formas de dinheiro 
são convertíveis. 
 
De acordo com os termos da lei parlamentar que criou o padrão-ouro, houve que observar três condições: 

• (1) A Real Casa da Moeda foi obrigada a comprar e vender quantidades ilimitadas de ouro a um 
preço fixo; 

• (2) o Banco de Inglaterra – e, por extensão, todos os outros bancos – ficou obrigado, sob 
solicitação, a resgatar por ouro as suas obrigações monetárias (notas bancárias, depósitos);  

• (3) não se podiam impor quaisquer restrições à importação ou exportação de ouro. 
 
Migração e investimento internacionais 
Além do movimento mais livre de mercadorias simbolizado pelo era do comércio livre, também se verificou 
no século XIX um grande aumento no movimento internacional de pessoas e capitais, os factores de 
produção além da terra. 
 
Ocorreu alguma migração internacional dentro da Europa, mas o movimento mais significativo envolveu a 
migração ultramarina. Globalmente esta vasta migração teve efeitos benéficos; aliviou as pressões 
populacionais nos países fornecedores de emigrantes, assim diminuindo a tendência de descida dos 
salários reais; e proporcionou aos países de muitos recursos mas escassa mão-de-obra uma oferta de 
trabalhadores motivados por salários mais altos que os que conseguiriam auferir nos seus países de 
origem. Por fim, através de laços humanos e culturais, bem como económicos, promoveu a integração da 
economia internacional. 
 
O renascer do imperialismo ocidental 
Os vastos continentes da Ásia e da África participaram apenas residualmente na expansão comercial do 
século XIX até a isso serem forçados pelo poderio militar do Ocidente. Embora regiões da Ásia, 
nomeadamente a Índia e a Indonésia, tivessem estado sujeitas à influência e conquista europeias desde o 
princípio do século XVI, grande parte do Continente continuava isolada. O vasto e antigo império da China, 
bem como o Japão, a Coreia e os principados do Sudeste Asiático, tentaram manter-se afastados da 
civilização ocidental, que consideravam inferior à sua própria. Recusaram-se a aceitar representantes 
diplomáticos ocidentais, expulsaram ou perseguiram missionários cristãos e permitiram apenas algum 
comércio com o Ocidente. A maior parte da África, localizada entre os trópicos, tinha um clima opressivo 
para os Europeus e uma série de doenças desconhecidas e frequentemente letais. 
 
No princípio, tanto as colónias bóeres como as britânicas eram essencialmente agrárias, mas, em 1867, a 
descoberta de diamantes levou a uma grande invasão de caçadores de tesouros provenientes de todo o 
mundo. Em 1886 descobriu-se ouro no Transval. Estes factos alteraram completamente a base económica 
das colónias e intensificaram rivalidades políticas. Também ajudaram à subida ao poder de uma das 
personalidades mais influentes da Historia Africana, Cecil Rhodes (1853-1902). 
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Ásia 
 
A decadência interna tinha enfraquecido seriamente a dinastia manchu, que governava a China desde 
meados do século XVII. Esse facto deu aos Ocidentais a oportunidade para forçarem a entrada no 
Império, de onde durante tanto tempo tinham sido excluídos. Os interesses comerciais britânicos 
proporcionaram a ocasião inicial para a intervenção. As sedas e o chá chineses encontraram um bom 
mercado na Europa, mas os comerciantes britânicos tinham pouco para oferecer em troca, até 
descobrirem que os Chineses tinham um apreço especial por ópio. O Governo Chinês proibiu a sua 
importação, mas o comércio floresceu através de contrabandistas e funcionários alfandegários corruptos. 
A Guerra do Ópio (1839-42), que terminou com o imposto Tratado de Nanquim. De acordo com esse 
tratado, a China deu à Grã-Bretanha a ilha de Hong-Kong, concordou com a abertura de mais cinco portos 
para comerciar sob supervisão consular, criou uma tarifa de importação uniforme de 5 por cento e pagou 
uma substancial indemnização de reparação. O comércio do ópio continuou. 
A facilidade com que os Britânicos dominaram os Chineses encorajou outras nações a tentarem tratados 
igualmente favoráveis, que foram concedidos. Esse sinal de fraqueza do Governo Chinês provocou 
demonstrações simultaneamente antigovernamentais e antiestrangeiras e levou à Rebelião dos Ta'i-p'ing 
(1850-64). 
 
Humilhações continuadas resultaram num surto final de desesperado de violência antiestrangeira, 
conhecido por Rebelião dos Boxes (1900-1901). 
«Boxers» era o nome popular dado aos elementos da Sociedade Secreta dos Punhos Harmoniosos, cujo 
objectivo era expulsar todos os estrangeiros da China. 
 
Explicações do imperialismo 
 
A Ásia e a África não foram as únicas regiões sujeitas a exploração imperial, nem as nações da Europa 
foram as únicas a praticá-la. Depois de adoptar a tecnologia ocidental. O Japão seguiu politicas 
imperialistas muito parecidas com as da Europa. Os Estados Unidos, apesar de fortes críticas internas, 
embarcaram numa politica de colonialismo antes do final do século. Alguns territórios britânicos eram 
muito mais agressivamente imperialistas que a próprias metrópole. 
 
As causas do imperialismo foram muitas e complexas. Não há uma única teoria que explique todas as 
causas. Uma das explicações mais populares do imperialismo moderno envolve a necessidade 
económica. De facto, o imperialismo moderno tem sido chamado «imperialismo económico», como se 
formas anteriores de imperialismo não tivessem conteúdo económico. 
 
Tal é a essência da teoria marxista do imperialismo – ou, a bem dizer, da teoria leninista, pis Marx não 
previu o rápido desenvolvimento do imperialismo, embora tivesse vivido até 1883. Baseando-se nos 
fundamentos da teoria marxista e modificando-a nalguns casos, Lenine publicou a sua teoria em 1915, no 
seu muito difundido panfleto Imperialismo, o Estádio Superior do Capitalismo. 
Lenine não foi, de forma alguma, a primeira pessoa a adiantar uma interpretação económica do 
imperialismo. 
 
Talvez o argumento mais importante para o imperialismo como fenómeno económico respeite ao 
investimento de capital excedente, pelo menos de acordo com a teoria marxista. 
 
Se a interpretação económica do imperialismo não consegue explicar o surto de imperialismo no final do 
século XIX, como poderá ele explicar? 
Grande responsabilidade se deve imputar ao puro oportunismo político, combinado com um crescente 
nacionalismo agressivo. A conversão de Disraeli ao imperialismo (ele tinha sido anti-imperialista no 
principio da sua carreira) foi principalmente motivada pela necessidade de encontrara novos temas com 
que se debater com o liberal Gladstone.  
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Bismarck encorajou o imperialismo francês como forma de desviar as ideias francesas de vingança contra 
a Alemanha, mas a princípio tinha-o recusado para a própria Alemanha; quando, por fim, se permitiu ser 
persuadido, fê-lo para reforçar a sua própria posição politica e desviar a atenção das questões sociais na 
Alemanha. 
As políticas de força e o expediente militar também desempenharam papeis importantes. 
 
 O clima intelectual do final do século XIX, fortemente colorido pelo Darwinismo Social, favoreceu de igual 
modo a expansão europeia. Em bora Herbert Spencer, o principal popularizador do darwinismo Social, 
fosse um conhecido anti-imperalista, outros recorreram aos seus argumentos de «sobrevivência dos mais 
aptos» para a luta imperialista. Theodore Roosevelt falou eloquentemente de «destino manifesto», e a 
expressão de Kipling «o inferior reproduz-se sem lei» reflectia a atitude tipicamente europeia e americana 
para com as raças não brancas. 
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12 - SECTORES ESTRATÉGICOS 
 
Há três áreas de actividade que têm de ser analisadas com alguma profundidade para que o processo de 
industrialização seja inteligível – agricultura, finanças e banca e o papel do Estado nos assuntos 
económicos. 
 
Agricultura 
Foi já referido que uma das maiores mudanças estruturais ocorridas na economia do século XIX foi um 
declínio da dimensão relativa do sector agrícola. Isso não implica, porém, que a agricultura tivesse deixado 
de ser importante; muito pelo contrário. 
 
No princípio do século XIX, a agricultura britânica era já a mais produtiva da Europa. Este facto estava 
intimamente relacionado com a emergência precoce da industrialização. O período entre meados dos anos 
40 e meados dos anos 70 foi a era da «grande lavoura», quando a agricultura britânica, como a indústria 
britânica, alcançou o seu pico relativo. 
 
O papel da agricultura no Continente diferiu do da britânica, e também de região para região. Em geral, 
como foi sugerido nos Capítulo 9 e 10, houve uma estreita correlação entre produtividade agrícola e 
industrialização de sucesso, com um gradiente de noroeste para sul e leste. A reforma agrária foi 
frequentemente um pré-requisito da melhoria substancial na produtividade. 
 
A seguir à Revolução de 1905-6, o Governo aboliu outros pagamentos liberatórios e decretou a chamada 
Reforma de Stolypine (nome do ministro que a ideou), que previa a propriedade privada da terra e a 
consolidação de parcelas em quintas compactas. Em resultado desta «aposta nos fortes», a produtividade 
da agricultura russa começou a ascender, mas todo o país foi, pouco depois, submerso pela guerra e pela 
revolução. 
 
O desempenho da agricultura francesa é, à primeira vista, tão contraditório e paradoxal como o da 
indústria francesa. Apesar do clássico lar do pequeno proprietário camponês, a França, frequentemente 
acusada de ser orientada para a agricultura de subsistência e tecnicamente atrasada, também tinha 
muitos agricultores progressistas. 
 
Na Bélgica, nos Países Baixos e na Suiça, a agricultura há muito que estava orientada para o mercado. A 
produtividade nestes três países situava-se entre as mais elevadas do Continente. 
 
A forma mais espectacular por que os sectores primários dos países escandinavos contribuíram para o 
seu desenvolvimento económico foi por meio das exportações. 
 
Como se disse antes, a Espanha, Portugal e a Itália – a que podemos agora acrescentar a Grécia, 
semelhante em muitos aspectos – não passaram por nenhuma reforma agrária significativa no século XIX. 
 
Os pequenos países do sudoeste da Europa, mais ainda que os do Mediterrâneo, mantiveram-se atolados 
numa agricultura atrasada e improdutiva. 
 
A Rússia Imperial também se mantinha esmagadoramente rural e agrária nas vésperas da Grande Guerra. 
No entanto a agricultura desempenhou, na Rússia, um papel um pouco diferente do desempenhado no 
sudoeste da Europa ou no Mediterrâneo. Atrasada como era, a agricultura russa conseguiu alimentar o 
povo russo e produzir um excedente para exportação, o que se revelou crítico para a opção de 
industrialização da Rússia no fim do século XIX e no princípio do século XX. 
 
A agricultura desempenhou um papel dinâmico no processo da industrialização americana e na ascensão 
dos Estados Unidos à posição de maior potência económica do mundo. 
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Lei da Herdade de 1862, que cedia gratuitamente aos colonos 160 acres desde que eles vivessem na terra 
e a cultivassem durante cinco anos. Talvez em nenhum outro país a agricultura tenha desempenhado um 
papel tão vital no processo de industrialização como no Japão. 
 
Finança e banca 
O processo de industrialização no século XIX foi acompanhado por uma proliferação no número e 
variedade de bancos e outras instituições financeiras necessárias ao fornecimento dos préstimos 
financeiros exigidos pelo mecanismo económico cada vez mais complexo e alargado. Embora os sistemas 
bancários tenham algumas características comuns, determinadas pelas funções que desempenham, os 
sistemas também diferem em estrutura em função da nacionalidade, uma vez que a estrutura é 
primariamente determinada pela legislação e pela evolução própria de cada nação. 
 
O papel do Estado 
Poucos tópicos na história económica do século XIX são mais mal interpretados que o    do Estado, ou do 
Governo, na economia. Dum lado está o mito do laissez faire – nomeadamente que, além de decretar e 
(mais ou menos) dar execução às leis criminais, o Estado se absteve estritamente de qualquer 
interferência na economia. Do outro lado está a noção marxista de que os Governos agiram como as 
«comissões executivas» da classe governante, a burguesia. A realidade histórica, embora variegada e 
complexa, esteve muito distante de qualquer uma destas formulações simplistas. 
 
É possível ao Governo desempenhar diversos papéis em relação à economia. A função mais fundamental 
do Governo na esfera económica, que não pode ser evitada ou dispensada, é a conformação do contexto 
legal do esforço económico. 
 
A segunda grande categoria de formas por que o Governo participa na economia inclui actividades 
promocionais que excluam as directamente produtivas. 
 
Em alguns aspectos semelhantes às actividades promocionais, mas normalmente com um objectivo 
diferente em mente, são as funções reguladoras de governo. Estas variam entre medidas para proteger a 
saúde e segurança de grupos específicos de trabalhadores e fiscalizações rigorosas de preços, salários e 
produção. 
 
Por fim, os Governos podem tomar parte em actividades directamente produtivas. Estas variam entre 
medidas benignas, como o oferecimento de estruturas educativas, e a propriedade e domínio absolutos 
pelo Estado de todos os bens produtivos, como na antiga União Soviética. A Grã-Bretanha é em geral 
vista como o berço do laissez faire, ou governo minimalista. 
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13 -VISÃO DE CONJUNTO DA ECONOMIA MUNDIAL NO SÉCULO XX 
  
Estimulada pelo ritmo acelerado da mudança tecnológica, ferida pelas duas guerras mais destrutivas da 
História, a economia mundial do século XX assumiu dimensões novas e sem precedentes. E onde estas 
dimensões foram mais evidentes foi no comportamento populacional. 
 
População 
A população da Europa mais que duplicou no século XIX, mas a do mundo fora das áreas de colonização 
europeia aumentou pouco mais de 20 por cento. No século XX, por outro lado, o crescimento populacional 
na Europa desacelerou, enquanto o do resto do mundo acelerou a taxas sem precedentes. A maior parte 
desse crescimento ocorreu desde a II Guerra Mundial.  
Como primeira abordagem, podemos dizer que a causa do formidável aumentou nos números foi o 
declínio das taxas brutas de mortalidade, especialmente em países não ocidentais. As nações ocidentais 
sofreram uma «transição demográfica» (de um regime de elevadas taxas de natalidade e mortalidade para 
um muito inferior) em finais do século XIX e princípios do século XX. 
 
Recursos 
O crescimento sem precedentes da população no século XX, bem como a fortuna crescente de pelo 
menos uma parte do mundo, resultaram numa procura sem precedentes dos recursos mundiais. 
 
Oa agrónomos descobriram novas formas de aumentar o rendimento das culturas, os engenheiros 
descobriram novas maneiras de aumentar a produtividade dos minerais, os cientistas descobriram novas 
utilizações para os recursos existentes e, na verdade, criaram novos recursos a partir dos velhos na forma 
de produtos sintéticos. 
 
Em termos de recursos, o desenvolvimento mais importante no século XX tem sido uma mudança da 
natureza e das fontes da energia primária. No século XIX, o carvão tornou-se a principal fonte de energia 
nas nações em curso de industrialização, substituindo em grande medida a madeira, o carvão vegetal, o 
vento e a energia hidráulica. No século XX, o carvão tem sido largamente, embora não completamente, 
substituído por novas fontes de energia, especialmente o petróleo e o gás natural. 
 
No princípio do século XX, o predomínio do carvão era inquestionado.  
A Europa, embora abundantemente dotada de carvão, é, de entre as maiores massas terrestres, a de 
menores reservas de petróleo. Por outro lado, os Estados Unidos, a Rússia e, possivelmente a China, têm 
imensos recursos de carvão e petróleo. Foi nos Estados Unidos que a produção de petróleo se começou a 
fazer em larga escala. 
 
Tecnologia 
A mudança tecnológica, a maior força motriz por detrás da industrialização do século XIX, persistiu nesse 
papel, sem quebras, no século XX. 
Em épocas anteriores, a marca do sucesso das sociedades humanas foi a sua capacidade para se 
adaptarem aos seus ambientes. No século XX, a marca do sucesso foi a sua capacidade para manipular o 
ambiente e adaptá-lo às necessidades da sociedade. O meio fundamental de manipulação e adaptação é 
a tecnologia – especificamente, a tecnologia baseada na ciência moderna. Importante causa do ritmo mais 
apressado da mudança social no século XX é a notória aceleração do progresso científico e tecnológico. 
 
Instituições 
Modificada pela mudança tecnológica e por alterações no emprego dos recursos naturais, pressionada 
pelo crescimento da população mundial e alternadamente prejudicada e aliviada por mudanças políticas 
fora do âmbito da própria economia, a estrutura institucional da economia mundial de finais do século XX 
diferiu grandemente do que fora no princípio do século. 
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Relações internacionais 
A economia mundial de antes de 1914 foi dominada, literal e figuradamente, pela Europa (especialmente a 
Europa Ocidental) e pelos Estados Unidos. Economicamente, a Europa e os Estados Unidos (sem os seus 
impérios) foram responsáveis por bem mais de metade da população e do comércio totais. 
 
A I Guerra Mundial e as suas concomitantes, as revoluções russas de 1917, trouxeram mudanças 
fundamentais a esta estrutura. A Rússia Czarista desapareceu, sendo o seu lugar ocupado pela União 
Soviética, com uma forma nova de organização económica. O Império Habsburgo, na Europa Centro-
Ocidental, também desapareceu, substituído por vários Estados nacionais novos ou alargados, 
economicamente empobrecidos e instáveis. A Alemanha perdeu o seu império ultramarino, bem como 
uma parte substancial do seu próprio território e população. Os restantes impérios europeus exploraram as 
suas colónias com um fervor nacionalista crescente. O Japão, que antes da guerra tinha um pequeno 
império, alargou-o, e tornou-se uma importante potência económica. A própria Europa sofreu um declínio 
da sua quota no comércio e na produção mundiais, principalmente, embora não exclusivamente, para os 
Estados Unidos, para os domínios britânicos e para o Japão. Por fim, e pelo menos em parte em resultado 
da guerra, as décadas de 1920 e 1930 testemunharam a ascensão das ditaduras fascistas em Itália, na 
Alemanha e em várias outras nações europeias, também elas com novas formas de organização 
económica. 
 
A II Guerra Mundial trouxe consigo uma reorganização mundial das relações internacionais, com 
importantes consequências económicas. A Europa perdeu a sua hegemonia, tanto na política como na 
economia. Em vez disso, uma rivalidade entre as duas novas superpotências, os Estados Unidos e a 
União Soviética, substituiu a velha contenda entre as grandes potências europeias tradicionais. Em 
consequência desta rivalidade, a Europa foi dividida mais clara e decisivamente que nunca entre leste e 
ocidente. 
 
O papel do Governo 
Outra importante mudança institucional que afecta todas as nações no século XX é o papel muito mais 
alargado do Governo na economia. No século XX, o crescimento do Governo está em parte relacionado 
com as necessidades financeiras das dua guerras mundiais com outras considerações de defesa nacional 
– mas apenas em parte. 
 
No período do entre guerras, todos os governos tentaram, em geral com pouco sucesso, seguir políticas 
de recuperação e estabilização económica. Depois da II Guerra Mundial, tentaram-no ainda mais 
deliberadamente, com maior sofisticação e geralmente, com maior êxito. A maioria adoptou uma qualquer 
forma de planeamento económico, embora não tão abrangente ou compulsivo como o da União Soviética. 
Daí o rótulo de «economias mistas» que se tem aplicado às nações da Europa Ocidental. 
 
As excepções previamente mencionadas são de dois tipos: actividades directamente produtivas levadas a 
cabo por ou em nome do Estado e pagamentos de transferência, ou redistribuição do rendimento através 
da tributação e da despesa. Depois da II Guerra Mundial, devido a grandes pressões políticas, a maior 
parte dos Estados democráticos alargou em muito os seus sistemas de segurança social e outros 
pagamentos de transferência. Por este motivo, tornaram-se conhecidos nalguns sectores como «Estado-
providência». 
 
As formas de empresa 
No princípio do século XX, a sociedade anónima de responsabilidade limitada, ou empresa moderna, 
estava já bem implantada nos principais países industriais, mas, na maior parte das vezes, era apenas 
adoptada em indústrias de grandes dimensões e que necessitavam de avultados investimentos de capital. 
 
Grandes sociedades comerciais com vários estabelecimentos, as «cadeias retalhistas», passaram a 
dominar o retalho em indústrias tão diversas como as dos produtos frescos e da electrónica de alta 
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tecnologia; integraram-se até à fase da produção, eliminando, em muitos casos completamente, a 
actividade grossista. Noutros casos, produtores de máquinas de costura, maquinaria agrícola e 
automóveis, por exemplo, procederam à integração descendente, confiando a distribuidores 
concessionados a condução da função retalhista. Desenvolvimento paralelo foi o aparecimento de 
conglomerados  empresariais, enormes sociedades dedicadas à produção e venda de dúzias, ou mesmo 
centenas, de produtos, desde bens de equipamento pesado até bens de consumo como cosméticos e de 
vestuário de moda. 
 
Estas tendências no emprego da forma societária de organização tiveram o seu início nos Estados Unidos 
na última parte do século XIX, mas difundiram-se rapidamente pela Europa e por todo o mundo no século 
XX. Um motivo para tanto foi o de permitir às empresas competirem com sucesso com outro fenómeno de 
origem norte-americana, a empresa multinacional. 
 
Mão-de-obra sindicalizada 
No princípio do século XX, o direito dos trabalhadores de se organizarem e negociarem colectivamente foi 
reconhecido na maior parte das nações ocidentais, e nalgumas (por exemplo, na Grã-Bretanha e na 
Alemanha) a mão-de-obra sindicalizada exercia um poder considerável no mercado de trabalho. Os anos 
entre as duas guerras testemunharam um aumento da adesão aos sindicatos nas nações industrializadas 
e uma difusão da sindicalização noutras nações menos desenvolvidas. 
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14 - DESINTEGRAÇÃO ECONÓMICA INTERNACIONAL 
 
A mudança económica substancial verifica-se normalmente durante um longo período de tempo. As 
consequências de alterações na população, nos recursos, na tecnologia, e até nas instituições, podem 
perdurar durante um período de anos, décadas, e mesmo séculos. Por outro lado, as alterações politicas 
podem dar-se muito abruptamente, num período de dias ou semanas, por vezes arrastando igualmente 
consigo alterações económicas abruptas. 
 
As consequências económicas da I Guerra Mundial 
Antes de ficar conhecida nos livros de historia como a Guerra Mundial ( mais tarde, a I Guerra Mundial), a 
guerra de 1914-18 foi vivida por milhões de europeus que a sentiram como a Grande Guerra. 
 
Ainda mais danosa, a longo prazo, para a economia que a destruição física, a ruptura e desorganização 
das relações económicas normais não cessou com a própria guerra, antes continuando o seu rumo no 
período de entre as guerras. Antes de 1914, a economia mundial tinha funcionado livre e, no seu todo, 
eficientemente. Apesar de algumas restrições sob a forma de tarifas proteccionistas, monopólios privados 
e cartéis internacionais, o grosso da actividade económica, tanto interna como internacional, foi regulado 
por mercados livres. Durante a guerra, os governos de todas as nações beligerantes e os de algumas não 
beligerantes impuseram contenções directas dos preços, da produção e da fixação de mão-de-obra. 
Um problema ainda mais sério resultou da ruptura do comércio externo e das formas de guerra económica 
a que os beligerantes – a Grã-Bretanha e a Alemanha, a França e os Estados Unidos, na qualidade de 
principais nações industriais e comerciais do mundo, eram igualmente entre si, os melhores clientes e 
principais fornecedores. As trocas comerciais entre a Alemanha e as demais nações interromperam-se 
imediatamente, embora os Estados Unidos, na sua fase neutral, tentassem manter as relações. Nisso 
foram impedidos pelas acções retaliatórias tanto da Grã-Bretanha como da Alemanha. 
 
O Alto Comando Alemão moderou a sua politica, mas em Janeiro de 1917, ansioso por forçar a Grã-
Bretanha a dobrar-se, desencadeou um esforço de guerra submarina sem concessões. Este foi um motivo 
fundamental da entrada dos Estados Unidos na guerra e que, por sua vez, garantiu a futura vitória aliada. 
 
Antes da guerra, a Grã-Bretanha, a França e a Alemanha eram os principais investidores externos. Uma 
vez que a Grã-Bretanha e a França importavam mais do que exportavam, a receita proveniente dos 
investimentos externos ajudava a pagar o excedente das importações. Foram ambas obrigadas a alienar 
alguns dos seus investimentos externos para financiar a aquisição de material de guerra de que 
necessitavam com urgência. 
 
Os Estados Unidos, por outro lado, passaram de devedores líquidos a credores líquidos em consequência 
do seu enorme excedente de exportação e dos avultados empréstimos aos Aliados. A inflação provocou 
uma desarticulação final nas economias nacionais e internacionais. 
 
Consequências económicas da paz 
A Paz de Paris, como ficou conhecido o acordo do pós-guerra, em vez de tentar resolver os graves 
problemas económicos causados pela guerra, acabou por exacerbá-los. Os negociadores da paz não 
pretenderam que isso sucedesse (excepto no tratamento da Alemanha); pura e simplesmente, não 
conseguiram avaliar as realidades económicas. Dos tratados de paz resultaram duas grandes categorias 
de dificuldade económica: o crescimento do nacionalismo económico e problemas monetários e 
financeiros. 
 
Os tratados receberam o nome dos subúrbios de Paris onde foram assinados. O mais importante foi o 
Tratado de Versalhes, com a Alemanha. 
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A Lei da Pauta de Emergência de 1921 impôs um embargo absoluto à importação de corantes alemães. (A 
indústria dos corantes nem sequer existia nos Estados Unidos antes da guerra; começou com o confisco 
durante a guerra de direitos alemães de propriedade industrial). A Lei Aduaneira de Fordney-McCumber 
de 1922 continha as taxas mais elevadas da história tarifária americana, mas mesmo essas foram 
ultrapassadas pela Pauta de Smoot-Hawley em 1930, que o presidente Hoover promulgou apesar dos 
protestos publicados de mais de mil economistas. 
 
As desordens monetárias e financeiras causadas pela guerra e agravadas pelos tratados de paz 
acabariam por levar a um completo colapso da economia internacional. O problema das reparações de 
guerra esteve no âmago destas desordens, mas o «enredo das reparações» era, na realidade, um 
problema complexo que envolvia dívidas de guerra entre os Aliados e todo o mecanismo de finanças 
internacionais. A insistência de estadistas aliados, especialmente americanos, em tratarem casa questão 
isoladamente, em vez de reconhecerem correlações, foi um factor decisivo no colapso subsequente. 
 
O chamado Empréstimo Dawes, angariado na sua maior parte nos Estados Unidos, permitiu à Alemanha 
retomar os pagamentos das reparações e regressar ao padrão-ouro em 1924. Foi seguido por um fluxo 
adicional de capital americano para a Alemanha sob a forma de empréstimo particulares a municipalidades 
e a empresas, que contraíram empréstimos em larga escala nos Estados Unidos e empregaram o capital 
na modernização e «racionalização» técnica. Nesse processo, o Governo Alemão obteve as divisas de 
que necessitava para pagar as reparações de guerra. 
 
Os problemas económicos agravaram-se na Grã-Bretanha do pós-guerra. Mesmo antes da guerra, a 
dependência invulgarmente elevada da Grã-Bretanha do comércio internacional e o excessivo 
compromisso com tipos de indústria que começavam rapidamente a tornar-se obsoletos tinham feito 
antever que os Britânicos viriam a enfrentar um difícil período de reajustamento no século XX. Durante a 
guerra, perderam mercados externos, investimentos no estrangeiro, grande parte da sua marinha 
mercante e outras fontes de receita ultramarina. 
 
A Grã-Bretanha tinha abandonado o padrão-ouro em 1914 como medida orçamental de guerra. 
Apesar dos problemas da Grã-bretanha, a maior parte da Europa prosperou no final dos anos 20. Durante 
cinco anos, de 1924 a 1929, parecia que a normalidade tinha de facto regressado. A reconstrução dos 
estragos físicos tinha sido largamente conseguida; os problemas mais urgentes e imediatos do pós-guerra 
tinham sido resolvidos; e, com a recentemente criada Sociedade das Nações, tinha aparentemente 
despontado uma nova era nas relações internacionais. A maioria dos países, particularmente os estados 
Unidos, a Alemanha e a França, viveu um período de prosperidade. Porém a base dessa prosperidade era 
frágil e dependia do continuado fluxo voluntário de fundos da América para a Alemanha. 
 
A grande Depressão, 1929-33 
Ao contrário da Europa, os Estados Unidos emergiram da guerra mais fortes que nunca. Em termos 
económicos apenas, tinham passado de devedores a credores líquidos, tinham conquistado a produtores 
europeus novos mercados, tanto a nível interno como externo, e tinham estabelecido uma balança 
comercial altamente favorável. 
 
No verão de 1928, bancos e investidores americanos começaram a reduzir as suas compras de 
obrigações alemãs e doutros países para investirem os seus fundos no mercado de acções de Nova 
Iorque, que correspondeu com uma subida espectacular. Durante o furor especulativo do «grande 
mercado altista», muitas pessoas com rendimentos modestos sentiram-se tentadas a adquirir acções a 
crédito. No final do Verão de 1929, a Europa começava já a sentir a tensão da interrupção dos 
investimentos americanos no estrangeiro, e mesmo a economia americana tinha deixado de crescer. O 
produto nacional bruto dos Estados Unidos atingira o seu pico no primeiro trimestre de 1929, e depois 
desceu gradualmente; a produção de automóveis nos Estados Unidos declinou de 622 mil veículos em 
Março para 416 mil em Setembro. Na Europa, a Grã-Bretanha, a Alemanha e a Itália estavam já no meio 
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duma depressão. Mas, com os preços das acções em alta permanente, os investidores americanos e 
os supervisores públicos pouca importância deram a estes sinais perturbadores. 
 
Em 24 de Outubro de 1929 - «a Quinta-Feira Negra» da história financeira norte-americana – uma onda de 
vendas avoadas na bolsa de valores provocou uma baixa desamparada dos preços das acções e eliminou 
milhões de dólares do valor de papeis fictícios. Seguiu-se-lhe outra onda de vendas em 29 de Outubro, a 
«Terça-Feira Negra». 
 
O pânico espalhou-se à Grã-Bretanha, onde, em 21 de Setembro, o Governo autorizou o Banco de 
Inglaterra a suspender os pagamentos em ouro. 
Vários países seriamente afectados pelo declínio dos preços dos seus produtos de base, incluindo a 
Argentina, a Austrália e o Chile, tinham já abandonado o padrão-ouro. Entre Setembro de 1931 e Abril de 
1932, vinte e quatro outros países saíram oficialmente do padrão-ouro e vários outros, embora nele 
continuassem nominalmente, tinha, na verdade, suspendidos os pagamentos em ouro. O comércio 
internacional caiu drasticamente entre 1929 e 1932, introduzindo quedas semelhantes, embora menos 
drásticas, na produção fabril, no emprego e no rendimento per capita. 
 
O último grande esforço a fim de garantir a cooperação internacional para acabar com a crise económica 
foi a Conferência Monetária Mundial de 1933. Oficialmente proposta pela Sociedade das Nações em Maio 
de 1932 e adoptada por resolução na Conferência de Lausana em Julho desse ano, a ordem de trabalhos 
da conferência previa acordos para restaurar o padrão-ouro, reduzir as pautas aduaneiras e os 
contingentes de importação e incrementar outras formas de cooperação internacional. 
 
Tentativas rivais de reconstrução 
Quando Franklin Roosevelt foi investido como trigésimo segundo presidente dos Estados Unidos, num dia 
frio e tempestuoso de Março de 1933, a nação estava no auge da sua pior crise desde a Guerra Civil. 
 
Nos seus discursos de campanha, Roosevelt tinha apelado a um «New Deal» para a América. Nos 
famosos cem dias que se seguiram à sua tomada de posse, um Congresso prestadiu cumpriu a sua 
missão, produzindo nova legislação a um ritmo sem precedentes. De facto, durante os quatro anos do seu 
primeiro mandato, o volume de legislação ultrapassou o de qualquer administração anterior. 
O acto legislativo mais característico de todo o periodo talvez tenha sido a Lei da Reconstrução Industrial 
Nacional. Instituiu uma adminstração de reconstrução nacional (ARN) para supervisionar a preparação, 
por representantes da própria indústria, de «códigos de concorrência leal» para cada industria. 
 
Em essência, era um sistema de planeamento económico privado («auto-governo industrial») com 
supervisão governamental, para proteger o interesse público e garantir o direito de os trabalhadores se 
organizarem e reivindicarem colectivamente. Em 1935, o Supremo Tribunal declarou a ARN 
inconstitucional. 
 
Os Estados Unidos regressaram à guerra em 1941 com mais de 6 milhões de pessoas ainda 
desempregadas. Embora várias das reformas do New Deal fossem em si preciosas, o sistema do New 
Deal não foi, no seu todo, mais capaz de curar a depressão que os programas seus contemporâneos na 
Europa. 
Nenhuma nação ocidental sofreu mais com a guerra que a França. A maioria dos combates na Frente 
Ocidental tinha ocorrido na sua região mais rica. 
 
O franco, quando por fim estabilizou, estava efectivamente subvalorizado em relação a outras moedas 
importantes. Isso estimulou as exportações, entravou as importações e conduziu a um influxo de ouro. 
Assim, a depressão atacou a França mais tarde que os outros países – não antes de 1931 – e foi talvez 
menos severa, mas foi de maior duração; o ponto médio apenas seria atingido em 1936, e a economia 
francesa ainda se debatia com dificuldades quando a guerra eclodiu, em 1939. 



SebentaUA, apontamentos pessoais                                                           Disciplina /41071 – História Económica e Social 
 

SebenteUA – apontamentos pessoais                                                                                                                          página 38 de 46 

 
Como tentativa de reconstrução total da sociedade, o Fascismo necessitava duma forma distinta de 
organização económica. Mussolini criou o Estado Corporativo, uma das mais publicitadas e menos bem 
sucedidas inovações do seu regime.  
 
Mais bem sucedida que a Itália no combate à depressão – na verdade, mais bem sucedida que as 
democracias ocidentais – a Alemanha Nazi foi a primeira grande nação industrial a alcançar a recuperação 
total. 
 
A Alemanha desenvolveu o primeiro sistema moderno de auto-estradas e fortaleceu e expandiu 
grandemente as suas indústrias, o que lhe conferiu uma vantagem decisiva sobre os seus inimigos nos 
primeiros anos da II Guerra Mundial. 
 
A Espanha, tendo evitado o envolvimento na I Guerra Mundial, escapou a muitos dos problemas e dilemas 
colocados a outros países europeus. A sua indústria beneficiou inclusivamente da procura em tempo de 
guerra, mas era ainda uma nação predominantemente agrária, prejudicada por uma agricultura de baixa 
produtividade. 
 
As revoluções russas e a União Soviética 
A Rússia Imperial entrou na I Guerra Mundial na expectativa duma rápida vitória sobre os Impérios 
Centrais. Essa ilusão depressa se desvaneceu, e, à medida que a guerra se arrastava, os tradicionais 
flagelos russos, a ineficiência e a corrupção, cobraram os seus créditos. 
No começo de 1917, a economia estava destruída. 
 
Em 15 de Março, conseguiu a abdicação do Czar. Assim terminou o longo reinado dos Romanov, numa 
revolução curta, quase sem chefes e praticamente sem derramamento de sangue. 
 
O novo regime proclamou imediatamente a liberdade de expressão, de imprensa e de religião, anunciou 
que empreenderia a reforma social e a redistribuição da terra e prometeu reunir uma assembleia 
constituinte para determinar a forma permanente de governo da Prússia. Também tentou continuar a 
guerra contra a Alemanha; isso revelar-se-ia a sua desgraça. 
 
Lenine assumiu rapidamente o seu domínio no Soviete de Petrogrado e levou a cabo uma incansável 
campanha contra o Governo Provisório. 
Em Março de 1918, o Governo selou o fim da guerra com a Alemanha pelo Tratado de Brest-Litovsk 
(posteriormente anulado pelo Tratado de Versalhes), mas continuou a ter de enfrentar a oposição 
determinada de vários autodenominados Exército Brancos. 
 
A sua característica mais significativa foi, porém, a sua introdução dum governo de partido único, a 
«ditadura do proletariado», com Lenine à frente. 
Em 1922, Lenine decidiu criar uma federação, pelo menos de nome, contra o conselho do seu especialista 
nas questões das nacionalidades, o georgiano naturalizado russo José Estaline. Em 30 de Dezembro de 
1922 nasceu a União das Republicas Socialistas Soviéticas (URSS). Consistia na Republica Socialista 
Federativa Soviética da Rússia (RSFSR), incluindo a maior parte da Rússia Europeia mais a Sibéria, e nas 
republicas da Ucrânia, da Rússia Branca e da Transcaucásia. 
 
Em Março de 1921, quando o Tratado de Riga trouxe a paz com a Polónia, os Coministas não mais 
enfrentaram oposição activa ao seu regime, quer internamente quer no estrangeiro. Mas a economia 
estava destroçada. A política de Comunismo de Guerra, com o seu forte elemento de terrorismo, chegara 
para derrotar o inimigo, mas claramente não servia de base a longo prazo para a economia. 
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Confrontado com a estagnação económica e a possibilidade duma grande revolta camponesa, Lenine 
inverteu radicalmente a sua acção com a chamada Nova Politica Economica (NEP), um compromisso 
com princípios capitalistas da economia que Lenine considerou «um passo atrás para seguir em frente». 
 
O programa de Estaline de «Socialismo num país» implicava uma edificação maciça da indústria russa 
para tornar o país auto-suficiente e poderoso face a um mundo largamente hostil. Os meios para o atingir 
passaram por um abrangente plano económico que, do ponto de vista de Estaline, tinha a vantagem 
acrescida de aumentar o domínio do estado sobre as vidas dos seus súbditos, assim que passou a 
dominar firmemente o aparelho do partido e os órgãos do Estado, lançou o primeiro dos planos 
quinquenais. A este acontecimento chama-se, por vezes, «a segunda revolução bolchevique». 
 
Os objectivos do I Plano Quinquenal foram oficialmente declarados cumpridos decorridos apenas quatro 
anos e três meses. 
Em 1933, o Governo inaugurou o II Plano Quinquenal, no qual se deveria dar ênfase aos bens de 
consumo; na verdade, o Governo continuou a consignar uma parcela extraordinária dos seus recursos a 
bens de capital e a equipamento militar. 
O III Plano Quinquenal, lançado em 1938, foi interrompido pela invasão alemã de 1941, e a União 
Soviética recaiu em algo semelhante ao Comunismo de Guerra. 
 
Aspectos económicos da I Guerra Mundial 
A II Guerra Mundial foi, de longe, a mais ampla e destrutiva de todas as guerras. 
Verdadeira guerra global, envolveu directa ou indirectamente as populações de todos os continentes e de 
quase todos os países do mundo. Ao contrário da sua antecessora, que tinha sido, antes de mais, uma 
guerra de estratégia, esta foi uma guerra de evolução – em terra, no ar e no mar. 
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15 - Reconstruindo a economia mundial 
 
No fim da guerra, a Europa estava prostrada, quase paralisada. Todos os países beligerantes excepto a 
Grã-Bretanha e a União Soviética tinham sofrido derrota militar e ocupação inimiga. 
 
Antes da guerra, a Europa importara mais do que exportara, géneros alimentares e matérias-primas em 
particular, e pagara a diferença com os ganhos dos seus investimentos externos, transportes marítimos e 
serviços financeiros. Depois da guerra, com as marinhas mercantes destruídas, os investimentos externos 
liquidados, os mercados financeiros em desordem e os mercados ultramarinos para os produtos europeus 
inválidos por americanos, canadianos e empresas recém-criadas em países anteriormente 
subdesenvolvidos, a Europa enfrentava a desanimadora perspectiva  de apenas suprir as necessidades 
básicas da sua população. 
 
O auxílio chegou por dois canais, sobretudo com origem na América. À medida que as forças aliadas 
avançavam pela Europa Ocidental no Inverno e Primavera de 1944-45, distribuíam rações de emergência 
e medicamentos à população civil em risco, tanto à inimiga como à libertada. Porque os Aliados se tinham 
empenhado numa politica de rendição incondicional, depois do fim das hostilidades tiveram de assumir o 
fardo de policiar a derrotada Alemanha, o que implicou a manutenção das rações de emergência à 
desamparada população civil. 
 
Outro canal foi a Administração das Nações Unidas para Auxílio e Reconstrução (ANUAR). Em 1945-46, 
gastou mais de mil milhões de dólares e distribuiu mais de 20 milhões de toneladas de alimentos, roupas, 
cobertores e medicamentos. Os Estados Unidos suportaram mais de dois terços dos custos, outros 
membros das Nações Unidas o restante. 
 
Em contraste com a Europa, os Estados Unidos emergiram da guerra mais fortes que nunca. O mesmo se 
passou, em menor grau, com o Canadá, as demais nações da Commonwealth e vários países da América 
Latina. 
 
Planeamento da economia do pós-guerra 
Uma das tarefas mais urgentes que esperavam os povos europeus depois das suas necessidades de 
sobrevivência foi a da restauração da lei, da ordem e da administração pública normais. 
 
No Continente, a condução da oposição secreta à Alemanha Nazi desempenhou um papel muito 
importante na política do pró-guerra, e a camaradagem nesses movimentos, nos quais socialistas e 
comunistas tinham figurado proeminentemente, muito fez para superar antagonismos de classes de antes 
da guerra e para trazer novos homens e mulheres a posições de poder. 
 
A nível internacional, o planeamento do pós-guerra tinha começado durante a própria guerra. De facto, já 
em Agosto de 1941, no seu dramático encontro a bordo dum vaso de guerra no Atlântico Norte (mais 
especificamente, na baía de Placentia, na Terra Nova), Franklin Roosevelt e Winston Churchill assinaram 
a Carta do Atlântico, que comprometia os seus países (e, subsequentemente, outros membros das 
Nações Unidas) a empreenderem a reconstrução dum sistema multilateral de comércio mundial na vez do 
bilateralismo dos anos 30. 
 
Posteriormente, em 1944, numa conferência internacional na estância de Bretton Woods, no New 
Hampshire, na qual os delegados americanos e britânicos tiveram os principais papéis, foram lançadas as 
bases de duas grandes instituições internacionais: 

• O Fundo Monetário Internacional (FMI) seria responsável pela gestão da estrutura de taxas e 
câmbio entre as várias moedas mundiais e também pelo financiamento de desequilíbrios a curto 
prazo das balanças de pagamentos, 

• O Banco Internacional de Reconstrução e desenvolvimento (BIRD), também conhecido como 
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Banco Mundial, concederia empréstimos a longo prazo para a reconstrução das economias 
devastadas pela guerra e, por fim, para o desenvolvimento das nações mais pobres do mundo. 

 
Os conferencistas de Breton Woods também consideraram a criação duma Organização Internacional do 
Comércio (OIC) que formularia regras de reciprocidade entre as nações. Foram efectuadas mais 
conferências com este fim, mas o melhor que se conseguiu foi um Acordo Geral Sobre Pauktas 
Aduaneiras e Comércio (GATT), assinado em Genebra em 1947. 
 
O Plano Marshall e «milagres» económicos 
Em meados ou fins de 1947, a maior parte das nações da Europa Ocidental, com excepção da Alemanha, 
tinha recuperado os seus níveis de produção industrial do anteguerra. Mas é óbvio que os níveis de 
produção do anteguerra estavam longe de serem satisfatórios. Para mais, o Inverno de 1946-47 foi 
extremamente rigoroso e foi seguido por uma longa seca na maior parte da Europa, tornando a colheita 
agrícola de 1947 a pior do século XX. Era óbvio que havia ainda muito por fazer. 
 
Em 5 de Junho de 1947, o general George C. Marshall, que fora nomeado secretário de Estado norte-
americano pelo presidente Truman, proferiu uma alocução de investidura na Universidade de Harvard em 
que anunciou que, se as nações da Europa apresentassem um pedido unificado e coerente de ajuda, o 
governo dos Estados Unidos daria uma resposta favorável. Foi esta a origem do chamado Plano Marshall. 
 
A Conferência de Potsdam tinha aceite o abate de armamentos alemães e doutras indústrias pesadas (já 
iniciado pelo Russos), reparações aos vitoriosos e às vítimas da agressão nazi, rígidas limitações à 
capacidade produtiva alemã e um vigoroso programa de desnazificação, incluindo o julgamento de 
diferentes nazis como criminosos de guerra. Como o Zollverein serviu como precursor do Império Alemão, 
a unificação económica das zonas ocidentais de ocupação delineou a futura República Federal da 
Alemanha. 
 
O plano Marshall chegou ao fim em 1952. 
 
Uma das mais importantes dessas novas instituições foi a União Europeia de Pagamentos (UEP). Em 
Junho de 1950, as nações da OECE, como apoio duma subvenção norte-americana de 500 milhões de 
dólares, inauguraram a UEP. Este engenhoso dispositivo permitiu um comércio multilateral livre dentro da 
OECE; foram mantidos registos precisos de todo o comércio intra-europeu, e, no final de cada mês, 
faziam-se os balanços, que eram repostos a zero. 
 
Os resultados foram espectaculares. Sensivelmente nas duas décadas que se seguiram à formação da 
UEP, o comércio mundial cresceu a uma taxa anual média de 8 por cento, a mais elevada da História com 
excepção de alguns anos que se seguiram aos tratados comerciais da década de 1860. a maior parte 
desse crescimento, é claro, ocorreu na Europa, quer dentro da Europa quer entre a Europa e nações 
ultramarinas. 
 
O quarto de século que se seguiu à II Guerra Mundial testemunhou o maior período de crescimento 
interrupto entre os países industriais do mundo, e às taxas mais elevadas da História. 
 
O termo «milagre económico», como já se anotou, foi aplicado pela primeira vez ao notável arranque do 
crescimento na Alemanha Ocidental após a reforma monetária de 1948. Quando as altas taxas de 
crescimento continuaram ao longo dos anos 50 e 60, foi usado como referência de toda uma época. Foi 
então notado que várias outras nações, nomeadamente a Itália e o Japão, tinham taxas de crescimento 
tão ou mais altas que a alemã. 
 
A modernização tecnológica acompanhou o chamado milagre económico, para o que foi importante factor 
contributivo. 
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Outros factores importantes foram a atitude e o papel dos governos. Eles participaram directa e 
indirectamente na vida económica numa escala muito maior que a anterior. Nacionalizaram algumas 
indústrias básicas, elaboraram planos economias e providenciaram uma vasta gama de serviços sociais. 
No entanto, a iniciativa privada foi, de longe, a responsável pela maior parte da actividade económica. Em 
média, entre um quarto e um terço do rendimento nacional na Europa Ocidental provinha do sector 
Estado. 
 
A nível internacional, a eficiência do desempenho económico é, em grande medida, atribuível ao grau 
relativamente elevado de cooperação intergovernamental. 
 
A emergência do Bloco Soviético 
De todas as nações que entraram na guerra, a União Soviética foi a que, em sentido absoluto, mais 
prejuízos sofreu. 
 
Apesar dos sofrimentos do seu povo, a União Soviética emergiu como uma das duas superpotências do 
mundo pós-guerra. Embora fosse pobre numa base per capita, os seus vastos território e população 
permitiram-lhe desempenhar esse papel. Para recuperar a economia devastada e arremessar a produção 
a novos níveis, o Governo lançou o IV Plano Quinquenal em 1946. Como já os planos anteriores tinham 
feito, favoreceu a indústria pesada e os armamentos, dando especial atenção à energia atómica. O novo 
plano também recorreu extensivamente às indemnizações físicas e à tributação dos antigos países do 
Eixo e novos satélites da URSS. 
 
Estaline morreu em 1953. Após dois anos de «chefia colectiva» e de constantes alianças nas chefias de 
topo do Partido Comunista, Nikita Khruchtchev, que sucedera a Estaline como secretário-geral do partido, 
emergiu como chefe supremo. 
 
Em 1954, Khruchtchev deu início a um projecto de «terras virgens» para que áreas maiores de terra árida 
da Ásia Soviética começassem a ser cultivadas. No ano seguinte, lançou um plano para aumentar a 
produção de milho, e em 1957 anunciou uma campanha que visava ultrapassar os estados Unidos, por 
volta de 1961, na produção de leite, manteiga e carne. Nenhum desses programas esteve sequer perto de 
atingir os seus objectivos. 
 
No dia 4 de Novembro, às 4 horas da madrugada, tanques e bombardeiros soviéticos iniciaram um ataque 
sincronizado à Hungria que infligiu destruição tão horrenda quanto a da II Guerra Mundial. 
 
Em Agosto de 1968, o exército e a força aérea soviéticos invadiram a Checoslováquia e instituíram a lei 
marcial. Uma vez mais, como na Alemanha Oriental em 1953 e na Hungria em 1956, os acontecimentos 
demonstraram que o império comunista da Rússia só podia manter-se coeso pela força. 
 
Embora não pertencesse ao Bloco Soviético, a República Popular da China esteve por pouco tempo aliada 
à União Soviética. 
 
O único Estado socialista reconhecidamente aliado da União Soviética no Hemisfério Ocidental foi a 
República de Cuba. Fidel Castro, o chefe revolucionário que derrubou o despótico ditador Fulgencio 
Batista, em 1 de Janeiro de 1959, não se proclamou imediatamente marxista; mas a politica anti-Castro 
dos Estados Unidos, que culminou no apoio à desastrosa invasão da baía dos Porcos em 1961, empurrou-
o para os braços duma União Soviética encantada por descobrir uma base de difusão das suas doutrinas 
no Hemisfério Ocidental. 
Tornou-se membro do COMECON em 1972., 
 
A economia da descolonização 
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A II Guerra Mundial assinou o atestado de óbito do imperialismo europeu. As Filipinas, as Índias Orientais 
Holandesas e a Birmânia e a Malásia Britânicas caíram sob o jugo temporário do Japão. Noutros lugares 
da Ásia e da África, a derrota da França, da Bélgica e da Itália e o desassossego dos Britânicos com o 
esforço de guerra deixaram em grande medida as suas dependências coloniais à sua sorte. Algumas 
dependências proclamaram imediatamente a sua independência; outras assistiram à ascensão de partidos 
independentistas que lutaram contra o persistente jugo colonial. 
 
Os Britânicos concordaram com a maior parte das exigências de Nkrumah, e, em 1957, o estado do gana 
(do nome dum império africano medieval) emergiu como a primeira nação negra na Comunidade Britânica. 
O Gana também se tornou membro das Nações Unidas. Com este precedente aberto, a Nigéria alcançou 
a independência em 1960 e outros antigos domínios britânicos seguiram o mesmo caminho em anos 
subsequentes. 
 
As origens da Comunidade Europeia 
É importante ter em conta a distinção entre organizações internacionais e supranacionais.  
As organizações internacionais dependem da cooperação voluntária dos seus membros e não têm 
poderes directos de coerção.  
As organizações supranacionais exigem que os seus membros cedam pelo menos uma parte da sua 
soberania e podem compelir na extensão dos seus mandatos.  
Tanto a Sociedade das Nações como as Nações Unidas são exemplos de organizações internacionais. 
Dentro da Europa, a OECE e muitas outras organizações de nações do pós-guerra têm sido mais 
internacionais que supranacionais. 
 
A União Aduaneira do Benelux, que permitiu a livre circulação de bens entre a Bélgica, os Países Baixos e 
o Luxemburgo e criou uma pauta externa comum, nasceu da percepção de que sob as modernas 
condições de produção e distribuição as economias de cada um dos Estados eram demasiado pequenas 
para lhes permitir gozarem em pleno dos benefícios da produção em massa. 
 
O tratado que criou a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) foi assinado em 1951 e entrou 
em vigor no princípio do ano seguinte. Previa a eliminação de tarifas e de contingentes sobre o comércio 
intracomunitário de minério de ferro, carvão, coque e aço, uma pauta externa comum sobre as 
importações doutras nações e fiscalizações sobre a produção e as vendas. 
 
Desenvolvimento como a Guerra da Coreia, a formação da OTAN (Organização do Tratado do Atlantico 
Note), em 1949, e a rápida recuperação económica da Alemanha tinham demonstrado a importância da 
inclusão de contingentes alemães numa força militar da Europa Ocidental, mas propostas nesse sentido 
levantaram naturalmente a suspeição e a hostilidade de pessoas que tinham, recentemente, sido vítimas 
de agressão alemã. 
 
Em 1957, os participantes no Plano Schuman assinaram dois outros tratados em Roma, criando 

• a Comunidade Europeia da Energia Atómica (EURATOM), para o desenvolvimento de usos 
pacíficos da energia atómica, e,  

• da maior importância a Comunidade Económica Europeia (CEE), ou Mercado Comum. O 
tratado do Mercado comum previa a eliminação gradual de direitos aduaneiros sobre as 
importações e de restrições quantitativas sobre todo o comércio entre os Estados membros e a 
sua substituição por uma pauta aduaneira comum ao longo de um período de transição de doze a 
quinze anos. 

 
Depois da assinatura do tratado do Mercado Comum, a Grã-Bretanha, os países escandinavos, a Suiça, a 
Áustria e Portugal criaram a Associação Europeia de Comercio Livre (EFTA), os chamados «sete de 
fora», em contraste com os seis Estados inseridos no Mercado Comum. O tratado da EFTA só previa a 
eliminação de tarifas sobre produtos industriais entre os países signatários. 
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Não abrangia os produtos agrícolas, não previa uma pauta aduaneira comum e admitia a retirada a 
qualquer momento de qualquer membro. 
 
A Grã-Bretanha, a Irlanda, a Dinamarca e a Noruega foram aceites à adesão em 1972, efectivada em 1 de 
Janeiro de 1973. Embora a Noruega se tenha candidatado e tenha sido aceite, o Governo submeteu a 
questão a referendo popular, que se lhe opôs; assim, em 1973, os seis de origem tornaram-se nove. 
Posteriormente, após prolongadas negociações, a Grécia aderiu em 1981 e a Espanha e Portugal e 1986. 
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16- A economia mundial no fim do século XX 
 
A longa prosperidade económica da Europa do pós-guerra teve a sua correspondência noutras zonas da 
economia mundial, nomeadamente no Japão. Na verdade, o florescimento japonês foi mais prolongado e 
mais forte. De fins dos anos 40 até ao princípio dos anos 70, a taxa de crescimento do PNB japonês 
excedeu anualmente os dez por cento, caso único na história do crescimento económico. Nos anos 70 e 
80, de relativa depressão, foi algo inferior mas ainda superior ao da maior parte das outras regiões da 
economia mundial. 
 
A região da bacia do Pacifico, incluindo a Austrália e a Nova Zelândia, que tinha participado 
marginalmente na economia mundial antes de meados do século XX, tornou-se um dos protagonistas no 
último quartel do século. 
Não foi esse o caso da América Latina. No fim do século XIX e na primeira metade do século XX, os 
países da América Latina tinham tido uma participação activa na divisão internacional do trabalho, com 
base na sua vantagem comparativa em produtos primários. Mesmo em meados do século XX, alguns 
deles, nomeadamente os países do «cone meridional» (Argentina, Uruguai e Chile), gozavam rendimentos 
per capita comparáveis aos da Europa Ocidental. Daí em diante, na despropositada suposição de que 
eram de certa forma cidadãos mundiais de segunda classe. Dad a sua especialização em produtos 
primários, várias nações da América Latina aderiram a programas de «industrialização de substituição das 
importações», tentando produzir para si mesmos os produtos fabricados que anteriormente importavam, 
estes programas goraram-se quase sem excepção. 
 
Outra região do mundo que adquiriu uma grande importância económica na última parte do século XX foi o 
sudoeste da Ásia, ou Médio Oriente. A razão desta crescente importância económica pode sucintamente 
resumir-se numa palavra: petróleo. 
 
Em 1960, os países do Médio Oriente, juntamente com a Líbia e a Venezuela, formaram a Organização 
dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), a que vários outros países adeririam mais tarde. 
 
O colapso do Bloco Soviético  
No segundo semestre de 1989 desenrolaram-se na Europa do Leste vários acontecimentos tão 
significativos como inesperados: o derrube (o mais das vezes pacifico) de regimes comunistas num país 
após o outro. A Polónia e a Hungria abriram o caminho mas poucos observadores internacionais 
esperaram o mesmo de outras nações. Surpreendentemente, assim o fizeram a Checoslováquia, a 
Alemanha Oriental, a Bulgária; por fim, a Roménia e, com atraso, a Albânia. 
 
Em 1980 os trabalhadores polacos encabeçados por Lech Walesa, electrcista dos estaleiros de Gdansk, 
formaram um sindicato de trabalhadores, o Solidariedade, independente do estado e do Partido 
Comunista. O regime tolerou-o por algum tempo, mas, em Dezembro de 1981, o Governo decretou a lei 
marcial – ostensivamente para evitar a intervenção soiética – e prendeu os dirigentes do Solidariedade. O 
descontentamento continuou; em Abril de 1989, numa tentativa de o apaziguar, o Governo voltou a 
legalizar o Solidariedade e organizou eleições parcialmente livres, em Junho. 
 
Um dos acontecimentos mais dramáticos – e simbólicos – de 1989 foi a destruição do Muro de Berlim. O 
Muro fora erigido à volta de Berlim Ocidental pelo governo da Alemanha Oriental, e 1961, para impedir a 
fuga dos seus súbditos para o Ocidente. 
 
Em Julho de 1990 criaram uma união económica e monetária com a Republica Democrática Alemã, que 
deixou de existir como Estado separado em 3 de Outubro, sendo incorporada na Republica Federal 
Alemã. 
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Em 1992, depois de meses de sangrentas guerras civis, a Jugoslávia fragmentou-se nas suas repúblicas 
constituintes. A Checoslováquia fez o mesmo, embora sem conflito. 
 
O conselho de Assistência Económica Mútua (COMECON), fundado pela União Soviética em 1949, nunca 
tinha sido especialmente bem sucedido, e depois dos acontecimento de 1989 ainda menos. Foi 
oficialmente dissolvido em 1991. 
 
Quando Mikhail Gorbachov – o primeiro dirigente soviético nascido depois da revolução de Outubro – 
subiu ao poder em 1985, a economia estava em crise. Gorbachov parecebeu-se, sem dúvida, de que a 
União Soviética já não estava em posição de impor a sua vontade aos seus relutantes ex-satélites. A sua 
maior necessidade era a de se reformar a si própria, e daí o programa de Gorbachov de perestroika 
(reestruturação) e glasnost (abertura). 
Embora Gorbachov desse maior ênfase à perestroika, foi glasnost que teve o efeito mais imediato. 
 
Gorbachov demitiu-se da Presidência no dia 25 de Dezembro, e a União Soviética deixou de existir. 
 
A esfoliação da Comunidade Europeia 
Após alguns anos de serenidade, o movimento de «relançamento» da Europa ganhou nova força nos anos 
80. Em 1985, o Conselho Europeu (chefes de Estado ou de governo) decidiu, em princípio, prosseguir 
para uma maior união, e, em Fevereiro de 1986, assinou o «Acto Único Europeu» (AUE), que assumiu a 
forma de emendas e aditamentos aos tratados existentes. 
 
Outro desenvolvimento favorável, também agendado para 1993, foi a criação dum Espaço Económico 
Europeu (EEE) através da fusão da Comunidade com a Associação Europeia de Comércio Livre, então 
composta pela Áustria, pela Finlândia, pela Islândia, pela Noruega, pela Suécia, pela Suíça e pelo 
Listenstaina. Estes últimos países não se tornariam necessariamente membros da Comunidade – embora 
essa fosse uma possibilidade – mas unir-se-iam num área de comércio livre, a maior do mundo, com 380 
milhões de consumidores e 46 por cento do comércio mundial. 
 
 
 
 


