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“A primeira reacção que a releitura das crónicas reunidas neste volume me 
sugere é a de que, pelo menos num aspecto, o caminho seguido por Portugal 
foi diametralmente oposto àquele que eu nelas preconizava há mais de vinte 
cinco anos atrás. 

Refiro-me, evidentemente e, em primeiro lugar,  ao Estado. Eu preconizava um 
Estado pequeno, e o Estado, desde então, não tem deixado de aumentar. Na 
realidade, Portugal é o país da União Europeia onde nos últimos cinquenta 
anos o Estado mais cresceu.

O Estado é certamente um dos temas centrais deste livro e, a respeito dele, eu 
gostaria de fazer duas observações. A primeira refere-se a uma das crónicas 
iniciais que tem o título "Serviços Públicos" e cuja tese eu resumi num frase que 
teve alguma retumbância:  "Num serviço público, o público é uma maçada".

O autor

“O casamento é uma decisão de investimento, cuja natureza não difere da decisão de comprar uma 
fábrica, um automóvel ou as acções de uma empresa”.  (Família) 

 “O intelectual está metido num negócio – o da produção de ideias – cujo sucesso é medido pela 
sua impopularidade”.  (Os intelectuais e o mercado) 

 “A única solução para tratar eficazmente o problema da poluição do rio Ave é a de privatizar o rio”.  
(A poluição do Ave) 

 “(...) a Bolsa vai tornar-se um jogo totalmente desinteressante; na realidade, um jogo em que o 
principal jogador acabará por ser o árbitro”.  (Lei Sapateiro)
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Prefácio, 2018

“Um intelectual que passe a vida a emitir ideias populares, no sentido de 
ideias que são tidas por todos como boas, sabe, no íntimo, que é um intelectual 
falhado.” (Pedro Arroja, “Os intelectuais e o mercado” in “Cataláxia”)

Há livros que fazem parte das nossas vidas e este livro “Cataláxia” cer-
tamente faz parte da minha. A obra foi originalmente editada há vinte e 
cinco anos, em 1993, reunindo um conjunto de crónicas de economia po-
lítica publicadas nas páginas do semanário “Vida Económica” entre 1989 
e 1992. Vinte e cinco anos depois continua a ser uma obra de referência 
entre aqueles que se reveem no liberalismo económico e na iniciativa pri-
vada como alternativas à intervenção estatal na economia. O seu autor  
chama-se Pedro Arroja e é o meu pai.

Foi minha a ideia de reeditar este livro. Uma ideia que se tornou reali-
dade graças ao trabalho da minha mãe que assegurou a sua realização. No 
que a mim me diz respeito, é uma retribuição do original que o meu pai 
me ofereceu em 1993 e em cuja dedicatória manuscrita se lê: “Ao Ricardo, 
na esperança de que um dia ele tome a roda do leme”. Na altura, eu era 
um miúdo de quinze anos a frequentar o nono ano de escolaridade, mas já 
tinha feito a minha escolha de transição para o derradeiro ciclo do ensino 
secundário: no ano seguinte iria ingressar no agrupamento terceiro, no 
décimo ano, a pensar nas ciências económicas como futuro profissional. 
Vinte e cinco anos depois não estou certo de que tenha tomado a roda 
do leme. É verdade que, entretanto, eu próprio já escrevi meio milhar 
de artigos de jornal, e também já publiquei um livro sobre a economia 
portuguesa. Também é verdade que hoje já todos me tratam pelo meu 
nome próprio, e não por Pedro como durante tanto tempo sucedeu. Mas 
não é certo que eu tenha tomado a roda do leme – a apologia inabalada 
do liberalismo económico – como porventura o Pedro Arroja dos anos 
90 terá um dia desejado. Estou até razoavelmente convencido de que, não 
fosse a condescendência paternal, e também eu já teria sido desancado 
num assunto ou noutro, naquele seu jeito intelectualmente demolidor.
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“Cataláxia” – ou o processo social baseado nas trocas – é uma obra 
notável. Cada vez que releio este livro, e já o reli dezenas de vezes, reen-
contro a esperança, ocasionalmente ferida, de um dia almejarmos para 
Portugal a sociedade livre que o autor tão convictamente descreve. Uma 
sociedade livre de intervenção estatal e uma economia de pendor liberal 
porquanto “o socialista vê no indivíduo a coisa da sociedade, o liberal vê 
na sociedade a coisa do indivíduo” (cito Alexandre Herculano, na crónica 
“Herculano e o Banco de Portugal”). Além disso, “Cataláxia” é uma obra 
tanto mais admirável tendo em conta a época em que foi escrita. Portugal 
do final dos anos 80 e do início dos 90 era bem diferente do Portugal de 
hoje. Algumas ideias que o autor então defendia tornaram-se, entretanto, 
consensuais, mas naquele tempo constituíam autênticas heresias. Pedro 
Arroja era o economista ultraliberal, o polemista por excelência. Esta in-
clinação natural para a polémica perpassa todo o livro e está patente em 
artigos como: “Serviços públicos”, “Numerus Clausus”, “O colectivista”, 
“A poluição do Ave”, “A solicitude social da Igreja”, “Apoios à activida-
de empresarial”, “O longo braço da burocracia”, “Cupões de educação”, 
“Moeda única”, “Barreira à entrada”, “Salazar”, “Os negros e a pobreza”, 
“A falsificação do dinheiro”, entre tantos outros.

O tema de fundo deste livro é a crítica acérrima que o autor faz à figura 
do colectivista e às várias modalidades de socialismo nas quais aquele se 
sustenta: o comunismo, a social-democracia (“essa versão do socialismo 
que consiste em conjugar o liberalismo na política com o socialismo na 
economia”) e o fascismo. Para Pedro Arroja, o liberalismo é uma alterna-
tiva imensamente melhor, porventura até apolítica. A crónica “O Estado 
e as ideologias” afigura-se fundamental para compreender a sua visão. Para 
o autor, “na tradição liberal não existem ideologias, pois esta tradição 
não alimenta projectos de sociedade. A tradição liberal é por isso melhor 
representada por um eixo vertical, onde não faz sentido falar de esquerda 
e de direita. Para esta tradição, a sociedade não é nem um corpo nem uma 
organização. A sociedade é um processo de cooperação espontânea entre 
homens livres e por isso não pode nunca ter fins. Só os homens podem 
ter fins, e na medida em que esses fins são diversos, falar de fins colectivos 
é uma abstracção sem sentido”. A crónica conclui da seguinte forma: “A 
arma da tradição colectivista é o poder; a arma da tradição liberal são as 
ideias. O homem da tradição colectivista acha que o mundo só pode ser 
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mudado pela conquista do poder; o homem da tradição liberal acha que o 
mundo pode ser mudado pela persuasão e o exemplo”.

O processo concorrencial é em sua opinião a trave mestra da mudança.  
Na crónica “A concorrência”, resume a concorrência como “um processo 
de aprendizagem, uma sucessão infindável de tentativas e experiências, e 
neste facto simples residem os seus maiores benefícios. Se cada homem 
soubesse tudo, nós não tínhamos necessidade do processo concorrencial 
para nada. É o facto de o homem ser essencialmente ignorante, isto é, de 
a esfera dos seus conhecimentos ser infinitamente pequena relativamente 
ao horizonte da sua ignorância, que torna a concorrência um processo 
social altamente valioso (…) representa, em minha opinião, o processo 
mais revolucionário que a Humanidade conheceu porque, ao contrário 
de todas as revoluções anteriores, que foram sempre as da fé e as da força, 
o processo da concorrência é a revolução da inteligência prática”. É justa-
mente na defesa da concorrência que reside a mais poderosa das críticas de 
Pedro Arroja ao colectivismo: “O conhecimento factual produzido sob 
condições de monopólio nunca é falsificável (…) O Estado representa o 
monopólio do poder e da compulsão, sendo a única instituição na socieda-
de com capacidade para excluir alternativas. E é isso que ele vai fazer, pois 
deixar aos cidadãos a possibilidade de prosseguirem projectos alternativos 
de vida em comum equivaleria a tornar falsificável a idealidade do projec-
to colectivo definido pelo poder político” (em “A verdade”). A crítica é 
dirigida aos monopólios públicos, mas também aos monopólios que são 
fomentados pelas corporações privadas.

A obra não se limita a discutir a dicotomia entre capitalismo e socialis-
mo. Na crónica “A Economia e a Ética”, o autor antecipa um outro tipo 
de debate: o da superioridade ética, e não apenas económica, do capitalis-
mo face ao socialismo. Neste capítulo, não obstante a sua convicção na 
superioridade moral do capitalismo – e a fortíssima crítica que na crónica 
“A solicitude social da Igreja” faz à teoria da pobreza do Papa João Paulo 
II(“não é mais do que a teoria marxista da exploração”)–, o autor é me-
nos taxativo, recordando a dificuldade até de Adam Smith neste domínio. 
Trata-se de uma questão ainda hoje não resolvida, porque ainda hoje, vin-
te e cinco anos depois, não obstante o falhanço do socialismo enquanto 
filosofia económica, persiste a ideia de que o socialismo é moralmente 
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bom e o capitalismo mau. A este respeito, Pedro Arroja remata: “O capi-
talismo teve a sua primeira oportunidade no século XVIII. Mas o homem 
não estava emocionalmente preparado para viver com ele. E o capitalismo 
falhou. Falhou devido à alegada superioridade moral de um outro sistema 
– o socialismo. Este sistema, pregando os princípios que durante séculos 
de civilização cristã de pequena comunidade se tinham encrustado nas 
emoções do homem e se lhes tinham tornado queridos, como os da solida-
riedade, da igualdade e do altruísmo, representava na realidade o regresso 
aos princípios de vida e à pobreza da comunidade primitiva e tribal. Eu 
estou persuadido que o capitalismo não vai falhar outra vez”.

O exercício de escrever uma nota prévia à reedição de um livro que 
começou a ser escrito há quase trinta anos não é simples. Nestes quase 
trinta anos muita coisa mudou. Na sociedade e no indivíduo. Além disso, 
a circunstância de se tratar de um livro escrito pelo meu pai, e de eu pró-
prio o apreciar na dupla qualidade de leitor e de economista, cria um (não 
diversificável) enviesamento que também não facilita a missão. Mas estes 
“pormenores” não me retiram a lucidez no essencial: o facto de este livro 
ser  um extraordinário livro. Uma espécie de “auto-ajuda” sempre que o 
entusiasmo esmorece. Uma obra que certamente contribuiu para mudar 
a mentalidade de alguns portugueses e, porventura, também para mudar 
algumas políticas. Ideias essas que, tendo passado de excêntricas a popu-
lares, correm o risco de um dia se transformarem em alvos da fogosidade 
intelectual do seu autor. Porque há coisas que, mesmo à distância de trinta 
anos, não mudam. Está-lhe na massa do sangue e é assim que aqueles que 
lhe são próximos gostam dele.

A versão original de “Cataláxia” foi dedicada por Pedro Arroja aos 
seus quatro filhos. Esta reedição, porque feita sem o conhecimento do 
autor, dedico-a eu à senhora minha mãe e a todos os seus netos. Ao autor, 
senhor meu pai, ofereço a reedição de “Cataláxia” como homenagem ao 
seu contributo para a ciência económica em Portugal e como prenda pelo 
seu sexagésimo quarto aniversário. Que contes muitos. Com um abraço, 
admiração e orgulho, do teu filho Ricardo. 

Ricardo Arroja Economista

Porto, Janeiro 2018
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25 Anos Depois, 2018

A primeira reacção que a releitura das crónicas reunidas neste volume 
me sugere é a de que, pelo menos num aspecto, o caminho seguido por 
Portugal foi diametralmente oposto àquele que eu nelas preconizava há 
mais de vinte cinco anos atrás. 

Refiro-me, evidentemente e, em primeiro lugar,  ao Estado. Eu pre-
conizava um Estado pequeno e o Estado, desde então, não tem deixado 
de aumentar. Na realidade, Portugal é o país da União Europeia onde 
nos últimos cinquenta anos o Estado mais cresceu. Em 1968, a despesa 
pública pesava 16% no PIB, hoje pesa 45%. O Estado quase triplicou 
neste período.

Depois de a democracia portuguesa ter estabilizado em 1986 com a 
adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, os anos que se 
seguiram foram de importantes reformas estruturais, de um sólido cresci-
mento económico e de muita esperança. E também de algumas escolhas. 
E foi nesse ambiente que estas crónicas foram escritas.

Portugal vinha de um regime político que, em muitos aspectos, se 
conformava com a sua cultura profundamente católica - um regime po-
lítico assente numa forte autoridade pessoal, em restrições à liberdade de 
expressão, num Estado subsidiário que só intervinha na economia quan-
do a iniciativa privada se mostrava incapaz ou insuficiente, e num forte 
sentimento comunitário, que às vezes fazia o país parecer uma sociedade 
fechada sobre si mesma.

A democracia moderna nasceu do protestantismo religioso nos países 
do norte da Europa, o qual Portugal tradicionalmente sempre combatera 
e a cuja penetração sempre se mostrara imune.  Era esta democracia - em-
bora não pela primeira vez -  que agora se oferecia de novo ao país em duas 
modalidades, nas suas duas modalidades conhecidas, e em relação às quais 
havia que tomar uma opção.
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Por um lado, a democracia socialista, ou social-democracia, de origem 
germânica e luterana, que prevalecia no norte da Europa continental. Por 
outro lado, a democracia liberal ou capitalista, de origem britânica e calvi-
nista, que prevalecia no Reino Unido e que se havia estendido pelas suas 
antigas colónias, como os EUA, o Canadá e a Austrália.

Para Portugal, a escolha foi feita de forma implícita. A CEE era já na 
altura um Projecto centrado no eixo-franco alemão -  o socialista francês 
Jacques Delors era então o Presidente da Comissão Europeia - e os apoios 
institucionais e financeiros que permitiram consolidar a democracia por-
tuguesa e modernizar o país vinham do norte da Europa. Diz um ditado 
britânico que “Quem paga é que manda tocar a música”. E Portugal pas-
sou a dançar ao som da democracia socialista ou social-democracia.

Neste sentido, pode dizer que todo o livro Cataláxia é uma espécie de 
pregação no deserto, apelando a uma democracia liberal numa altura em 
que  o país se ia tornando  mais social-democrata, mesmo se o Estado Sub-
sidiário que é  próprio da tradição católica portuguesa se aproxima muito 
mais do Estado Mínimo do liberalismo do que do Estado Providência do 
socialismo.

Não é fácil fazer vingar o Estado Providência num país, como Portu-
gal,  onde ainda subsistem os padres. A razão é que o Estado Providência 
foi criado por Bismarck na Prússia depois da expulsão da Igreja Católica, 
precisamente para substituir as funções sociais - na educação, na saúde, na 
velhice - que até então eram desempenhadas pela Igreja. O Estado Provi-
dência é uma instituição profundamente anti-católica.

Não surpreende, por isso, que passados poucos anos após a publicação 
deste livro, o Estado português passasse a ser conhecido por “O Monstro” 
e, alguns anos mais tarde, declarasse insolvência. O Estado Providência 
não é compatível com a cultura do povo português.

O Estado é certamente um dos temas centrais deste livro e, a  respeito 
dele, eu gostaria de fazer duas observações. A primeira refere-se a uma 
das crónicas iniciais que tem o título “Serviços Públicos” e cuja tese eu 
resumi num frase que teve alguma retumbância:  “Num serviço público, 
o público é uma maçada”.
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Desenhava-se já na altura uma tendência que hoje é um facto saliente 
na orientação da política pública, tal como revelada, por exemplo, pelo 
último Orçamento do Estado. Se as prioridades da política pública passam 
a ser determinadas pelos interesses  corporativos dos funcionários públi-
cos, quando o público lhes bate à porta à procura de serviços públicos, 
não pode senão ser visto como uma inconveniência, uma perda de tempo, 
uma distracção em relação àquilo que eles consideram realmente impor-
tante - tratar dos seus próprios interesses. Para os funcionários públicos, o 
público torna-se, então, uma maçada.

A segunda observação acerca do Estado não é explícita no livro mas 
tem sido desenvolvida pelo meu filho Ricardo nas suas intervenções pú-
blicas mais recentes, e que eu não antecipei na altura. Trata-se da ideia da 
burocratização da economia,  uma ideia antiga que o Ricardo foi buscar 
ao economista polaco Oskar Lange.

Um Estado que pesa quase 50% na economia não burocratiza ape-
nas metade da economia. Burocratiza muito mais através da difusão da 
sua cultura pela outra metade privada, roubando-lhe a espontaneidade e 
a capacidade para inovar, através de uma teia densa de regulamentação 
detalhada.

Existem hoje numerosas empresas privadas em Portugal nos sectores 
financeiro, da saúde, da educação, das telecomunicações ou da energia de 
tal modo regulamentadas que muitas vezes deve apetecer aos seus gestores 
entregarem as chaves da empresa ao Estado e dizer aos regulamentadores: 
“Venham para cá gerir a empresa porque aparentemente sabem mais do 
que nós”.

“América” é o título de uma das crónicas seguintes e outro dos temas 
recorrentes do livro. O que é que me impressionava na América, donde 
eu próprio tinha regressado havia poucos anos? O oposto do lamento 
de um economista brasileiro que um dia encontrei numa conferência em 
Nova Iorque, estávamos no início dos anos 80. Referindo-se à vaga de 
emigração que nessa altura abandonava o seu país, disse: “É muito triste 
um país que não consegue alimentar os seus próprios filhos”. Eu poderia 
dizer o mesmo, na altura,  em relação a Portugal - e agora também.
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Pois aquilo que me impressionava na América era a sua extraordinárias 
capacidade para alimentar todos os seus filhos - os naturais e os adoptivos. 
É isso que ainda hoje me impressiona e que, aos meus olhos, constitui a 
grande contribuição americana à civilização ocidental.  “América é opor-
tunidade”, poderia ser o seu slogan. A América veio, pela primeira vez, 
ensinar ao mundo como tirar, em massa, o homem da miséria.

Nos últimos de trinta anos, a população na América (EUA e Canadá) 
subiu 70% e o número de empregos também. No mesmo período, em 
Portugal, a população permaneceu estável e o número de empregos caiu. 
A emigração, essa, é que voltou a aumentar. Portugal ainda não consegue 
alimentar os seus próprios filhos. Pelo contrário, a América continua a 
alimenta os seus e os dos outros.

Naturalmente que este milagre americano se deve à sua cultura. Os 
pais fundadores americanos eram conversantes com os moralistas escoce-
ses do século XVIII, como Adam Ferguson, David Hume e Adam Smith, 
considerados os fundadores do liberalismo moderno. Adam Smith veio 
mesmo a fundar a moderna Ciência Económica com a sua obra “A Rique-
za das Nações” - curiosamente publicada no mesmo ano (1776) em que os 
EUA declararam a sua independência.  .

A Escócia,  na altura, era o mais importante centro do protestantismo 
calvinista na Grã-Bretanha e foi esta cultura que os fundadores da Améri-
ca transportaram para o Novo Mundo, uma cultura que se encontra plas-
mada na sua Constituição, cuja principal função é a de limitar os poderes 
do Estado - e não, como a nossa, a de atribuir novos poderes ao Estado e 
ampliar os existentes.

Não surpreende também que desta tradição americana tivessem sur-
gido os maiores economistas modernos e que a Economia seja hoje, não 
apenas uma ciência anglo-saxónica, mas sobretudo uma ciência america-
na. A esmagadora maioria dos Prémios Nobel da Economia são america-
nos, e vários deles aparecem a desfilar neste livro: Friedman, Buchanan, 
Modigliani, Miller, Stigler,  Arrow, Becker ou ainda Ronald Coase que, 
embora nascido em Inglaterra, leccionava na altura nos EUA.

São comparativamente poucos os Prémios Nobel oriundos da Europa 
e, neste caso pertencem todos à Europa do norte, servindo a França como 
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fronteira. Prémios Nobel oriundos dos países católicos (ou ortodoxos, 
uma cultura muito próxima da católica) do sul da Europa - como Portu-
gal, Espanha, Grécia, Itália -, ou da muito católica América Latina, é que 
não existe nem um.

A Economia não é definitivamente uma ciência da cultura católica. E 
foi com base nesta conclusão que procurei compreender melhor o pensa-
mento social católico, geralmente tão afastado dos grandes debates intelec-
tuais da modernidade. Fazem parte deste livro análises críticas sobre duas 
Encíclicas sociais publicadas na altura, sob o pontificado de João Paulo 
II - A Solicitude Social da Igreja e a Centesimus Annus.  

Uma das dificuldades dos países de cultura católica, como Portugal, 
foi a de nunca terem conseguido afirmar um pensamento social e político 
capaz de se opor com vigor às doutrinas liberal e socialista que saíram 
do protestantismo, e que afirmassem a sua própria identidade cultural. A 
única tentativa - a Doutrina Social da Igreja - foi tardia, tímida e, em larga 
medida, falhada.

As duas Encíclicas sociais tratadas neste volume são exemplo. Por um 
lado,  A Solicitude Social da Igreja, escrita numa altura em que ainda estava 
em voga a chamada Teologia da Libertação, é uma abertura, senão mesmo 
um encorajamento, ao socialismo. Por outro lado, a  Centesimus Annus - 
escrita para celebrar o 100º aniversário da Rerum Novarum de Leão XIII 
- vem declarar a vitória do liberalismo sobre o socialismo, numa altura em 
que isso já não era novidade para ninguém - a União Soviética tinha ruído 
havia menos de dois anos.

Depois dos excessos do período post-revolucionário em Portugal, que 
levaram  no início dos anos 80 a um aumento sem precedentes da despesa 
pública e do défice do Estado, a uma desvalorização contínua do escudo e 
a uma subida das taxas de juro acima de 30%,  a adesão do país à CEE em 
1986 veio acompanhada, pouco depois, pelo primeiro governo de maioria 
absoluta - um Governo do PSD liderado pelo Professor Cavaco Silva.

Foi a oportunidade para as grandes reformas que o país precisava para 
se adaptar à democracia quando agora, finalmente, se juntavam a estabi-
lidade política, o enquadramento de Portugal no âmbito europeu e ainda 
os fundos estruturais vindos da Europa. Nestas reformas, e na tentativa de 



18

disciplinar as finanças públicas, destacou-se  o então Ministro das Finanças 
Miguel Cadilhe.

Foi com bastante surpresa minha que em Janeiro de 1991 ele saiu do 
Governo. “Então, o melhor ministro e o que mais reformas fez, é o pri-
meiro a sair?” - perguntei-me. Só mais tarde  racionalizei a situação e dedi-
quei-lhe uma crónica em Agosto desse ano. A democracia não procura ne-
cessariamente os melhores - certamente que não a democracia portuguesa. 
Essa crónica representa para mim, ainda hoje, um marco. É o momento a 
partir do qual a qualidade dos governantes em Portugal passou a diminuir 
acentuadamente, uma tendência que se mantém até hoje.

Um dos temas emergentes na altura em que foi publicado este livro era 
o da moeda única que viria a concretizar-se cerca de dez anos depois com 
a criação do euro. O euro foi precedido do Sistema Monetário Europeu 
(SME) e de um mecanismo de estabilização cambial, ao qual o escudo viria 
a aderir pouco tempo depois, enquanto a libra saía dele pela mesma altura.

Nunca fui um adepto da moeda única como se pode ver pelas crónicas 
que dediquei ao tema, embora sabendo que fora do euro outras dificulda-
des se levantariam a Portugal, como o controlo da inflação e das taxas de 
juro, a desvalorização cambial  e  o controlo das finanças públicas. Não 
me arrependo dessa posição porque, desde que Portugal aderiu ao euro, 
o crescimento económico tem sido praticamente nulo e a insolvência do 
Estado não foi evitada.

O economista liberal F. A. Hayek (1899-1992), costumava dizer que, 
quando era novo, o liberalismo já era velho. Agora - estávamos na década 
de 1980 - quando ele já era velho, o liberalismo voltava a ser novo outra 
vez. Também eu neste livro fui de regresso ao século XIX e ao velho 
liberalismo português na crónica que tem o título “Herculano e o Banco 
de Portugal”.

A avaliar pelo próprio Herculano, que acabou por se retirar precoce-
mente, desiludido com a vida intelectual portuguesa, não foi propriamen-
te um sucesso a tentativa de implementação do liberalismo em Portugal 
que decorreu entre a Revolução Liberal de 1820 e a década de 70 do mes-
mo século. Na realidade, não passou de uma tentativa, de que Herculano, 
do ponto de vista intelectual, foi o seu maior intérprete.
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Mas aquilo que se seguiu e que teve inicio na chamada Geração de 70 
com o advento das ideias socialistas em Portugal foi ainda pior, e culmi-
nou na Revolução de 28 de Maio de 1926 com as consequências conheci-
das no que diz respeito à liberdade.

Durante o período em que escrevi esta crónicas havia um desenvol-
vimento emergente na democracia portuguesa que me preocupava e que 
desde então não tem cessado de se agravar. Está expresso na crónica “Ad-
vogados” e refere-se ao desenvolvimento descontrolado das corporações. .

O Estado Novo definia-se como um Estado corporativo, mas nunca 
as corporações tiveram o poder que têm agora, em parte porque o Estado 
Novo possuía pelo menos duas instituições que limitavam o seu poder - 
o Ministério das Corporações e, sobretudo, a Câmara Corporativa por 
onde passavam todos os diplomas legais antes de serem aprovados na As-
sembleia, e que permitia às corporações controlarem-se mutuamente.

No regime democrático, pelo contrário, as corporações desenvolve-
ram-se sobretudo no seio do Estado - o mais permeável e o mais ausente de 
todos os patrões - e deixou de se ouvir falar no sindicato dos metalúrgicos 
ou dos trabalhadores da construção civil, para se passar a ouvir falar no 
sindicato dos professores, dos juízes ou dos magistrados do Ministério 
Público. 

As crónicas reunidas neste livro abordam ainda  muitos outros temas, 
alguns de natureza microeconómica, como o controlo das rendas de casa, 
que perdeu uma certa actualidade, ou o salário mínimo, que a ganhou. No 
balanço, não fiquei insatisfeito ao reler todo o livro e ao reviver alguns 
episódios que, em parte, o inspiraram.

Creio que, na altura, o livro teve algum impacto. Curiosamente, mais 
entre os juristas do que entre os economistas.

Pedro Arroja

Porto, Março 2018 
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Nota prévia, 1993

Este livro é uma selecção de crónicas publicadas no jornal “Vida Eco-

nómica” entre Dezembro de 1989 e Outubro de 1992, sob o título “Ca-

taláxia”.

Durante este período, produzi cerca de centena e meia de crónicas para 

o jornal, um número que era incomportável com a sua publicação integral 

em volume de dimensões razoáveis.

Algum trabalho de selecção foi necessário. Decidi deixar de fora as 

crónicas que entretanto se tornaram obsoletas, ou que eram de interesse 

somente para um número restrito de leitores. As crónicas incluídas neste 

volume foram reproduzidas na íntegra e sujeitas apenas a alterações de 

pormenor.

Os temas das crónicas são variados, incluindo a política económica, a 

distribuição de rendimentos, a poluição, a educação, o trabalho, a ética, 

o dinheiro, a religião, os merca  dos financeiros e a história das ideias. Por 

isso, elas são apresentadas por ordem cronológica da sua publicação. O 

seu elemento unificador é a perspectiva adaptada.

Estou persuadido que a Economia é uma perspectiva particular de 

olhar a vida, a qual vê a acção humana como uma sucessão infindável de 

trocas, e trocas que não se restringem apenas à esfera dos interesses ma-

teriais. Através das crónicas agora reunidas neste volume procurei con-

tribuir com a perspectiva do economista, entendida neste sentido, para 

analisar assuntos que a realidade nacional e internacional foi tornando 

actuais, ou que simplesmente se tornaram importantes aos meus olhos.

Isaiah Berlin disse um dia que “a humanidade navega num barco sem 

leme e não sabe onde fica o porto; é preciso, por isso, continuar a nave-
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gar”. Ao publicar este livro, eu não tenho outro propósito no espírito 

senão o de continuar a navegar.

O livro é dedicado aos meus filhos, Ricardo, Bruno, Sofia e Mariana .

Pedro Arroja 

Porto, Junho de 1993
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A concorrência

O economista Frank Knight costumava dizer que no regime de con-
corrência, tal como ele é descrito pelos economistas, não existe concor-
rência nenhuma.

Na realidade, os economistas têm uma maneira muito peculiar de des-
crever a concorrência. Começam por estabelecer um certo número de 
hipóteses. A primeira é a de que no regime de concorrência existem mui-
tos compradores e muitos produtores. A segunda é a de que o produto é 
homogéneo, isto é, as peúgas vendidas numa loja são exactamente iguais 
às peúgas vendidas em todas as outras lojas. Terceira, não existem custos 
para obter informação, significando que os jornais são gratuitos e não 
existem taxas de televisão, pelo que cada vendedor e cada comprador está 
perfeitamente informado acerca do que se passa no mercado. Quarta, não 
existem custos de transacção, significando que os transportes são gratuitos 
e que os clientes não perdem tempo nem feitio a escolher um automóvel, 
uma camisa ou onde vão passar férias, e que não existem notários, assi-
naturas reconhecidas, papel azul de 25 linhas ou impostos de selo e sisa. 
Quinta, todos os ajustamentos são instantâneos e gratuitos, isto é, pode-se 
formar ou desfazer uma empresa, ou aumentar ou diminuir a capacidade 
da empresa já existente, de um momento para o outro sem depósitos na 
Caixa Geral de Depósitos, sem registo de pessoa colectiva, sem processos 
de falência, sem pagamentos de indemnizações aos empregados, etc. Sexta, 
que a entrada ou saída da indústria é livre a qualquer produtor que o de-
seje fazer, sem necessidade de alvarás, autorizações do Banco Central, etc.

A partir destas premissas, os economistas derivam certas conclusões 
com uma lógica impecável. A mais importante dentre elas é que a longo 
prazo, isto é, no horizonte temporal que permite a todos os participantes 
do mercado fazer os ajustamentos que considerem necessários, todos os 

* Vida Económica, nº 84, de 15 de Dezembro de 1989.
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empresários acabam produzindo a um nível de produção que minimiza 
o custo unitário médio e a um preço que é igual a este custo, que inclui 
a taxa mínima exigida de remuneração dos capitais investidos, à qual os 
economistas dão o nome de lucro normal.

Neste estado de coisas, a que os economistas chamam o equilíbrio de 
longo prazo da indústria de concorrência perfeita, é impossível a qual-
quer empresário obter um lucro acima do mínimo, o que torna a con-
corrência desde logo um regime detestável. Se por qualquer razão (v. g., 
inovação tecnológica) um empresário obtém temporariamente um lucro 
acima do lucro normal, os outros empresários vão imediatamente saber 
porquê, posto que a informação circula livremente, e em seguida imitá-
-lo, anulando-lhe os lucros excedentários, aos quais os economistas cha-
mam lucros puros ou económicos. Neste mundo não compensa inovar. 
Como os ajustamentos são instantâneos e gratuitos e como a entrada no 
mercado é livre, um empresário inovador jamais pode capitalizar sobre 
o investimento. O equilíbrio concorrencial dos economistas resulta as-
sim num universo povoado por produtores que são uma espécie de men-
tecaptos sem incentivo a pensar, contentando-se com o lucro mínimo e 
em deixar crescer a barriga; e por compradores que são uma espécie de 
patetas, comprando todos peúgas iguais, com a mesma frequência, aos 
mesmos preços, e nas mesmas condições. Este mundo nunca é mudado 
a partir de dentro, e isso não é surpreendente, dado o calibre das pessoas 
que o formam. Ele só pode ser afectado por factores externos, como um 
aumento da população ou uma mudança tecnológica, cuja origem só pode 
ser extraterrestre.

Por exemplo, o aumento da população aumenta a procura de peúgas. 
Os preços sobem e os empresários passam a receber um lucro económico. 
Este lucro atrai mais empresários à indústria. A oferta cresce e o preço 
cai. Este processo de entrada na indústria continua até que o preço caia 
suficientemente até igualar de novo o custo unitário médio. Neste mo-
mento, todos os empresários na indústria voltam a auferir apenas o lucro 
normal, e não existe mais incentivo a que outros empresários entrem na 
indústria. E tudo volta ao início, de um lado os produtores mentecaptos, 
do outro os compradores patetas, com a diferença de que agora quer uns 
quer outros são em maior número.
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Eu não teria nada contra esta história dos economistas se ela não fosse 
a primeira história a que estão sujeitos os jovens que entram na Univer-
sidade para cursar Economia, e aquela que é mais influente para o futu-
ro da sua carreira académica e profissional. Thomas Carlyle chamou à 
Economia a Ciência do Desespero (Dismal Science) e, na realidade, o que 
pode sentir um homem, em particular um espírito jovem, senão desespero 
quando, tendo-lhe sido dito que a Economia é a ciência que trata da cria-
ção de riqueza, se lhe oferece de seguida um mundo que é povoado não 
por gente dinâmica e imaginativa, mas por patetas e mentecaptos? Não 
surpreende que os estudantes acabem por se desmotivar e que passem a 
utilizar o seu tempo e os equipamentos da Universidade, que custam ao 
contribuinte português 500 contos por ano por cabeça, não para estudar 
ou para discutir ideias, mas literalmente para jogar à batota nos átrios da 
Faculdade.

Este seria provavelmente um mal menor não fosse a circunstância de 
estes jovens economistas irem pela vida fora nutrindo uma série de con-
cepções falsas e empobrecedoras acerca da vida, em consequência directa 
dos mitos que lhes inculcaram na Universidade. Tratando-se em geral de 
pessoas inteligentes, eles acabam por derivar as consequências lógicas do 
mundo que lhes foi apresentado.

A primeira é a de que o mundo da concorrência é um mundo onde 
uma série de empresários opera cada um a sua fabriqueta produzindo 
peúgas que são exactamente idênticas àquelas que os outros produzem. 
Trata-se de um esbanjamento de recursos. Não seria preferível organizar a 
produção de peúgas numa grande fábrica, evitando assim a multiplicação 
de instalações, equipamentos, pessoal administrativo, etc., e tomando van-
tagem das economias de escala na produção? Dentro da lógica em que está 
colocada, a resposta a esta questão não pode ser senão afirmativa, e dela 
decorre a preferência que os economistas, com muito poucas excepções, 
demonstram pela centralização.

No regime concorrencial tal qual é apresentado pelos economistas, o 
empresário é um inútil que vive dos rendimentos produzidos pelos tra-
balhadores. Não surpreende que os economistas saiam das Universidades 
com uma mentalidade profundamente antiempresarial, olhando o lucro 
como uma imoralidade, e que as Faculdades de Economia se tenham tor-
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