
1 - A ORGANIZAÇÃO ECONÓMICA DAS SOCIEDADES – INTROD UÇÃO 
Ao longo dos tempos, os seres humanos têm vindo a relacionar-se uns com os outros e com a 

Natureza de variadas formas com a finalidade de satisfazer as suas necessidades, originando diferentes 
formas de organização económica e social. 

Economias de mercado e economias de direcção central são dois modelos teóricos de 
organização económica das sociedades em que se baseiam os actuais sistemas económicos. Não existem 
sistemas puros. Apenas existem sistemas mistos: uns, com maior predominância do mercado - as actuais 
economias capitalistas como, por exemplo, as dos EUA, da Europa Ocidental, do Japão, da Coreia do 
Sul ou do Brasil; outros, com maior predominância da direcção central - as economias socialistas como, 
por exemplo, as economias da URSS e dos restantes países do Leste Europeu até 1989 (ano da queda do 
Muro de Berlim) e a economia cubana. Umas e outras encontram-se, actualmente, perante bloqueios e 
desafios para os quais é necessário encontrar respostas. Por um lado, nas economias capitalistas 
acentuam-se o desemprego, as desigualdades sociais e a exclusão social, o que desencadeia a chamada 
crise do Estado-Providência; por outro lado, nas «antigas economias socialistas iniciou-se, a partir de 
1989, um processo de transição para o capitalismo, baseado num conjunto de reformas em que o 
mercado passou a ser o regulador predominante da economia e que estão associadas a um conjunto de 
problemas como, por exemplo, o aumento da dívida externa, da inflação, do desemprego e da 
deterioração das condições de vida das populações. 

 
ECONOMIAS DE MERCADO 
As economias de mercado desenvolveram-se a partir do século XVIII, impulsionadas pela Revolução 
industrial e pelas revoluções liberais, constituindo, como se explicou acima, aproximações aos modelos 
puros. 
 

Adam Smith (1723-1790) 
Adam Smith nasceu na Escócia, na cidade de Kirkcadly, em 1723. Frequentou a Escola Municipal e, em 
seguida, a Universidade de Oxford, onde mais tarde viria a ser professor de Lógica e de Filosofia Moral. 
Em 1763, renunciou à cátedra na Universidade para exercer o cargo de tutor de um jovem duque, que 
acompanhará em várias viagens pelo continente europeu, conhecendo Voltaire, Turgot e Quesnay. Em 
1776, publica A Investigação Sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações, que, segundo 
muitos autores, marca o nascimento da ciência económica. Nesta obra, analisa a sociedade inglesa do 
século XVIII e explica os mecanismos da economia de mercado. Afirma que a riqueza é o resultado da 
divisão do trabalho, quer agrícola, quer industrial. Segundo Smith, é a divisão do trabalho que origina as 
trocas comerciais, que são um fenómeno natural e benéfico: sob a pressão da concorrência, cada 
participante no mercado é conduzido por uma «mão invisível» a agir de acordo com os interesses da 
sociedade: «Não é da bondade do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que podemos esperar o nosso 
jantar, mas da consideração em que eles têm o seu próprio interesse». Adam Smith exerceu grande 
influência sobre o pensamento económico nos séculos XIX e XX. Morreu em Edimburgo, com 67 anos. 

 
 
A INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA DE MERCADO O ES TADO-
PROVIDÊNCIA 

As fortes desigualdades sociais, o crescimento dos movimentos sociais defensores dos interesses 
dos operários e as crises económicas vieram mostrar a necessidade de intervenção do Estado nas 
economias de mercado. 

Ao longo dos anos 20, a economia mundial conheceu um crescimento lento e desequilibrado, 
dado que não se estendeu a todos os ramos de actividade, nem a todos os países, nomeadamente os 
europeus, e se ficou a dever, fundamentalmente, à expansão económica registada pelos EUA e pelo 
Japão. 

A crise de 1929 iniciou-se nos EUA por força de vários factores (entre eles, um crescimento 
económico desequilibrado) e veio a tornar-se uma crise global, pois atingiu toda a actividade económica 
no mundo ocidental, estrangulando o comércio internacional. 

A internacionalização da crise justificou o aparecimento de modificações institucionais na 
ordem económica internacional, nomeadamente, o aumento do proteccionismo, a abolição do padrão-



ouro, a tendência para a formação de blocos económicos e a generalização do sistema de clearings, que 
contribuíram para asfixiar o comércio internacional, agravar o desemprego, etc.  
 

 
 

Entretanto, os economistas liberais aconselhavam os Estados a não intervir na economia, uma 
vez que, mais tarde ou mais cedo, e de acordo com os seus princípios teóricos, o mecanismo do mercado 
regularizaria a situação, a nível nacional e mundial, reencontrando-se uma situação de equilíbrio. 

Todavia, os problemas sociais resultantes de uma elevada taxa de desemprego, sem que as 
populações estivessem protegidas por qualquer sistema de compensação e de segurança social, 
obrigaram os Estados a intervir. Deste modo se veio a institucionalizar a intervenção do Estado na 
economia, contrariando todos os princípios das economias de mercado. 

Esta intervenção iniciou-se nos EUA, tendo o New Deal constituído a política económica 
intervencionista mais importante levada a cabo, na época, pelo governo americano. 

 Estas medidas intervencionistas irão ser adoptadas e alargadas a outras áreas sociais pela 
generalidade dos países ocidentais ao longo dos anos 30, sendo de destacar o desenvolvimento que 
tiveram nos países escandinavos. Os países nórdicos ampliaram o papel interventor do Estado-
Providência, quer enquanto agente económico quer enquanto regularizador das tensões sociais e 
corrector de situações de desequilíbrio e de injustiça resultantes do funcionamento das economias de 
mercado. 

O Estado-Providência desenvolve-se, assim, a partir do período compreendido entre as duas 
guerras mundiais: 

- associa o exercício do poder político a uma sabedoria «divina» («divina providência»); 
- pretende intervir no domínio social para garantir um rendimento às pessoas que correm riscos 

sociais (desemprego, velhice, doença, invalidez, entre outros). 
Após a grande crise de 1929, o economista inglês John Maynard Keynes, na sua obra Teoria 

Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, publicada em 1936, apela à intervenção dos poderes públicos 
em certas áreas da economia, como as do emprego, do rendimento e do investimento, entre outras, com 
o objectivo de evitar a ocorrência de novas crises económicas e de minimizar os seus efeitos.  

Existe uma tendência para a intervenção do Estado na organização e no funcionamento da 
actividade económica, pois nas economias em que não se planeia a produção é natural que caiba ao 
Estado possibilitar a satisfação das necessidades fundamentais dos indivíduos, promovendo e 



controlando a produção de alguns bens e serviços, uma vez que os particulares, movidos pelo seu 
interesse pessoal - o lucro -, nem sempre acautelam os interesses públicos. Por esta razão se entende que 
o Estado intervenha para prevenir os excessos a que dão lugar as economias de mercado ao 
proporcionarem condições para o desenvolvimento de monopólios que podem influenciarem a 
organização económica e, algumas vezes, a organização política de um país. 

Numa economia de mercado, a intervenção do Estado na actividade económica visa, assim, 
proporcionar a todos os indivíduos os bens e serviços essenciais a preços acessíveis e atenuar as 
desigualdades económicas e sociais que se geram entre os indivíduos, e pode assumir formas tão 
diversificadas como a condução de políticas económicas e fiscais, a nacionalização de empresas ou 
ramos de actividade, a condução de políticas de redistribuição do rendimentos, políticas de emprego e a 
planificação indicativa da actividade económica. 
 
John Maynard Keynes (1883-1946) nasceu em 1883, em Cambridge. Em 1915, após os estudos, foi 
nomeado funcionário do Tesouro Inglês. Em 1919, foi encarregado de preparar a posição do Reino 
Unido na Conferência de Paris, relativamente às indemnizações de guerra a pagar pela Alemanha. Ao 
tomar conhecimento do alto valor proposto pelos Aliados, demite-se do cargo e publica As 
Consequências Económicas da Paz. Aí demonstra o irrealismo e insensatez das pesadas indemnizações 
impostas à Alemanha. Na sequência da Grande Depressão, publica, em 1936, a obra Teoria Geral do 
Emprego, do Juro e da Moeda. Defende que, durante as crises económicas, para aumentar a procura 
efectiva, os governos devem elevar, e não reduzir, as despesas públicas. Em 1944, é o representante do 
governo britânico à Conferência de Bretton Woods, definindo as orientações gerais do Banco Mundial e 
do Fundo Monetário Internacional. Morre, em 1946, de ataque cardíaco. 
É considerado um dos mais importantes economistas do século XX. 
 
A CRISE DO ESTADO-PROVIDÊNCIA 

O Estado-Providência é alvo de várias críticas. O défice da Segurança Social causado, entre 
outros, pelo aumento da esperança de vida, por uma melhor cobertura dos serviços de saúde e pelo 
envelhecimento da população tem vindo a agravar-se. Por outro lado, as desigualdades sociais, a 
pobreza e a exclusão social acentuam-se, pondo em causa a eficácia das políticas sociais. Esta situação 
está associada à crise em que o Estado-Providência se encontra e origina várias críticas, quer dos neo-
liberais que consideram a intervenção do Estado nociva para o dinamismo da economia, quer dos 
defensores da solidariedade e da coesão social que afirmam que o Estado-Providência não está a 
cumprir os seus objectivos. 

 
AS ECONOMIAS EM TRANSIÇÃO  

 
O desejo de uma sociedade mais justa, sem desigualdades sociais, onde todos pudessem usufruir 

da riqueza criada segundo as suas necessidades, constituiu, desde sempre, uma utopia. 
Desde Platão, na Antiguidade Clássica, passando pelos utopistas do Renascimento, como 

Thomas More, Giordano Bruno e Campella, até aos pensadores do século XIX, de que Saint-Simon, 
Victor Hugo, Fourier e Owen são expoentes, todos procuraram uma nova sociedade mais equitativa. 

Foram, no entanto, Marx e Engels, no século XIX, já com o capitalismo suficientemente 
desenvolvido, mostrando a sua lógica e as suas contradições, que construíram uma teoria científica que 
referia a inevitável queda e substituição do capitalismo por outro modo de produção e de organização 
social e política mais justo – a sociedade comunista. 

A passagem da teoria à prática concretizou-se com a revolução bolchevique de 
1917, que teve por objectivo a transformação da sociedade russa numa sociedade comunista sem classes 
e desigualdades sociais.  
 
Karl Marx (1818-1883)nasceu a 5 de Maio de 1818, na Prússia Renana. Em 1835 inicia o curso de 
Direito na Universidade de Bona, assim como um curso de Mitologia Grega e de História de Arte. No 
ano seguinte transfere-se para Berlim, onde também estudará Filosofia e História. 

No ano de 1848, com Friedrich Engels, publica o Manifesto do Partido Comunista. 
Emigra, nesse ano, para Londres, após o fracasso da Revolução de 1848. Em 1867, inicia a publicação 
da sua obra matriz, O Capital, na qual analisa o sistema capitalista, que considera que será destruído. 



Essa destruição será acompanhada por uma revolução violenta, conduzida pela classe operária, que 
levará a um novo sistema económico e político: o socialismo. Este será caracterizado pela satisfação das 
necessidades da população e pelo aumento da produção, implicando uma distribuição mais equitativa do 
rendimento, a abolição da propriedade privada dos meios de produção e o desaparecimento do mercado 
e de todas as formas de exploração. Em 1871, Marx participou ao lado dos anarquistas (como 
Bakounine) na Comuna de Paris. Esta foi considerada por Marx «a primeira revolução em que a classe 
operária era abertamente reconhecida como a única capaz de iniciativa social, mesmo pela grande massa 
da classe média de Paris (...) com excepção dos capitalistas ricos» (in Avelãs Nunes, Os Sistemas 
Económicos, Livraria Almedina, pág. 151). Karl Marx morreu em Londres, em 1883. 
 

 
 

A obra de Gorbatchov, A Perestroika, sobre as dificuldades e bloqueios que a URSS estava a 
sentir, defende a necessidade de uma mudança nas estruturas económicas, sociais e políticas da URSS.  

Após a queda do Muro de Berlim, as economias do Leste Europeu iniciam um processo de 
transição para o capitalismo. Esta transição para o sistema de mercado tem trazido grandes dificuldades, 
não só políticas como económicas e sociais; é o caso das 
Repúblicas da ex-URSS que se integram nas chamadas «economias em transição». 
 


