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H AY e K e L I S T

Hayek e List

entre o cosmos do mercado
e o paládio protecionista
os grandes autores comunicam entre si através das suas obras, dizia Leo Strauss.
À medida que o diálogo se desenrola, vemos que Hayek e List comungam tão
somente do nome Friedrich; tudo o resto se manifesta em posições opostas
sobre um debate que permanece atual – o mercado livre e o protecionismo.
Ensaio realizado no âmbito da unidade curricular “Teoria Política Contemporânea”
leccionada por João Carlos Espada e Orlando Samões
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Adam Smith estabelece o mote a partir do
qual são desenvolvidos
os seus argumentos. Eles são conduzidos
por uma mão invisível para concretizar
quase a mesma distribuição do necessário
à sobrevivência, tivesse a terra sido dividida em porções iguais entre todos os seus
habitantes e assim, sem o desejarem, sem o
saberem, avançam o interesse da sociedade
(…). (Smith 2006, 172) – para Hayek, este
princípio é essencial; a economia organiza-se
espontaneamente, atingindo um equilíbrio
interno tal sem necessidade de uma ação
direcionada para esse fim. O que guia esta
“mão invisível” é a interação entre um
número muito elevado de indivíduos, que
permitem constantes reajustamentos através da permanente atualização dos fluxos
de informação e das macrodinâmicas que
as enquadram. List, por sua vez, constrói o
seu argumento em torno de uma crítica à
“Escola”, materialização dos ideais de Smith
que levarão, como consequência última, à
dissolução da sociedade. Uma “mão invisível”
é inconcebível; as ações de cada um devem
ser guiadas por um propósito específico –
a prosperidade da nação. Tendo em vista
esse fim, é legitimada qualquer intervenção
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governamental, transformando indústria
perdida, potencial desperdiçado, de forma
a apoiar a produção coletiva do país (List
1841, 260-261). Produção coletiva esta que
ultrapassa a soma do potencial produtivo
individual, sensível aos aspetos políticos
e sociais que podem fomentar ou inibir
o seu desenvolvimento. Tomando como
exemplo a Inglaterra, estratégias políticas
como o Tratado de Methuen e o Ato de
Navegação permitiram uma concentração
de poder político que acabaram por somar
poder ao poder, e forças produtivas a forças
produtivas (List 1885, 27) – o primeiro
levou Portugal à dependência dos tecidos
ingleses; o segundo à monopolização dos
transportes marítimos. É particularmente
interessante List utilizar Inglaterra como
exemplo; a nação considerada liberal por
excelência vê aqui o seu sucesso económico
associado à iniciativa governamental. Este
é o ponto de toque na sua abordagem: o
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papel do governo, e a extrema importância
das medidas por ele tomadas, que devem ter
em conta os meios para gerar riqueza não
só no momento presente, como no futuro.
Afinal, medidas tomadas no tempo presente
poderão surtir efeito tão somente gerações
depois, pelo que é necessário garantir o
desenvolvimento harmonioso dos meios
geradores de riqueza e a sua canalização
para um fim comum, que é nada mais do
que a prosperidade nacional.
ORDEM E Sua ManutEnçãO

A intervenção deliberada vista anteriormente
é algo [que] uma ordem espontânea não
pode fazer (Hayek 1973, 38).
Hayek distingue dois tipos de ordem – a
“grown order” e a “made order”, referidas
de forma clássica como, respetivamente,
kosmos e taxis. Define a ordem como um
estado em que a multiplicidade de elementos
de vários tipos estão tão interrelacionados
entre si que é possível conhecer (...) parte
de um todo para formar expectativas
corretas dizendo respeito ao restante.
(Hayek 1973, 36).
Na “made order”, a interrelação é estabelecida de forma exógena, isto é, por um
agente exterior ao sistema. É mantida por
regras explícitas e pela atribuição de posições
específicas a cada um dos indivíduos que
são desse modo integrados em organizações
igualmente estratificadas.
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Na “grown order”, por sua vez, as redes
que ligam os vários elementos são criadas
endogenamente. As estruturas criadas por
este tipo de ordem mantém-se resultado
da ação humana; o ponto de viragem em
relação à primeira ordem descrita é o facto
de não advirem do seu desígnio deliberado.
Uma dessas estruturas é o mercado, que,
reduzido à sua forma mais elementar, resulta
da interação entre aqueles que procuram
comprar, e aqueles que procuram vender.
Motivados pelos seus interesses pessoais,
os indivíduos acabam por, inconscientemente, contribuir para um fim que não
integrava as suas considerações iniciais – a
preservação da ordem, cujo cerne radica
na liberdade. Liberdade para o indivíduo
seguir os seus interesses, para interagir
com os outros agentes, para deliberar e
para tomar decisões. Só assim ela poderá
adaptar-se às alterações que perturbam a
evanescente estabilidade.
REgRaS E ORIEntaçãO Da COnDuta

Em List, tal seria visto [como] um separatismo, um individualismo desorganizador
(List 1841, 262) que terá como único desfecho o caos. Se o individuo segue as suas
inclinações pessoais, pouco importa o modo
como as faz cumprir – roubo, manipulação
são meios legítimos. Afinal, o que importa
é a sua concretização pessoal.
Como tal, é necessária uma autoridade
pública que restrinja o indivíduo, que garanta o bom funcionamento da economia
– aí nasce a figura do governo. A omissão
do governo para não cumprir o seu dever,
e o bem que ele pode fazer, pode ser tão
prejudicial para o interesse público como
atos que são incorretos (List 1841, 248),
sendo assim justificadas quaisquer regulamentações ou restrições promulgadas
por ele promulgadas.
Também Hayek reconhece a necessidade da existência de regras; não no
sentido articulado como List advoga, mas
regras implícitas que existem e operam no
comportamento dos indivíduos de forma a
tornar as interações possíveis e harmoniosas.
Adverter que tal não significa que as ações
resultantes do cumprimento de uma mesma
regra sejam necessariamente homogéneas.
Por exemplo – para que uma transação
económica ocorra, é necessária uma troca
entre bens de valor equivalente. Se a troca
é efetuada em dinheiro, em objetos, isso
depende das circunstâncias particulares.
O que deve prevalecer para que a ordem
se mantenha é a troca entre bens de valor

semelhante. É do interesse de todos aqueles
que a compõe que a ordem se mantenha,
e é mais provável que consigam proliferar
se seguirem tais regras (associando o seu
cumprimento a um incentivo positivo).
Como qualquer regra, possuem um caráter
normativo, indicando aos indivíduos o que
devem ou não fazer para que as suas ações
não sejam somente fruto do impulso.
O autor estabelece aqui uma importante
salvaguarda - a “grown order” pode ser edificada em regras designadas, diferenciando-se o caráter espontâneo de uma ordem da
origem espontânea das suas regras. Através
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de um processo de constante adaptação à
pluralidade de circunstâncias e situações,
as regras que surgiram espontaneamente
podem ser gradualmente melhoradas e
instituídas na lei positiva. Não cxclui a
necessidade de um governo, que, em grande
parte das circunstâncias, é uma condição
indispensável dado o seu poder coercivo.
Ele existe integrado na “grown order” como
um esquadrão de manutenção, que zela pelo
cumprimento das regras já anteriormente
estabelecidas pelos indivíduos.
Regras que podem ser aplicadas ao
conjunto da comunidade humana, indepen-

dentes de um propósito e aplicáveis a um
número indeterminado de circunstâncias
são consideradas “chimerical cosmopolitism”
(List 1841, 262) por List, meras fantasias
que não são capazes de compreender o
conceito de nacionalidade. Sendo a única
forma de conceber a civilização humana,
a nação une indivíduos aparentemente
atomizados em torno de peculiaridades
que lhes são comuns (história, linguagem).
CapaCIDaDE E pOtEnCIaL
gOVERnaMEntaL

Um alfaiate não é uma nação, e essa nação
não é um alfaiate (List 1841, 246) – os
motivos que levam o alfaiate a concretizar
o seu trabalho diariamente não são os mesmos que regem a nação; a nação, por sua
vez, não se encontra limitada àqueles que
são os interesses de um alfaiate (e estaria
condenada se o fizesse!). Só o governo se
encontra em posição para vigiar toda a
economia, verificar as condições de todos
os agentes económicos, averiguar todas as
circunstâncias e possibilidades tanto na geração presente como futura. Uma espécie de
mundividência que preserva o bem comum.
Tal implica um processamento centralizado de toda a informação disponível,
algo impossível segundo Hayek. Sendo
a economia uma “grown order”, o seu
escopo de ação é tão extenso que limita o
seu controlo. Apesar do conhecimento de
algumas regras gerais, é impossível que uma
só entidade processe o fluxo de informação
gerado por todos os elementos individuais,
que, por sua vez, operam sob circunstâncias
muito específicas. Teias tão complexas de
relações são impossíveis de se dominar,
pelo que a capacidade de as fazer confluir
para um mesmo propósito e de as recriar
artificialmente é mínima. Imaginando que
fosse possível processar essa informação,
ela jamais compreenderia a totalidade do
conhecimento. Parte dele é tácito, não
podendo ser transmitido formalmente a
outro - a experiência, a intuição assumem
um papel importante na tomada de decisões. O largo escopo que a torna possível
e eficiente é o mesmo que limita o seu
conhecimento e réplica.
Qualquer desejo que possamos ter
dizendo respeito à posição particular de
elementos individuais, ou à relação entre
indivíduos particulares ou grupos, não
pode ser satisfeito sem perturbar a ordem
(Hayek 1973, 45) – qualquer tentativa de
intervenção seria imprudente, e até mesmo
arbitrária, podendo corroer a ordem obtida.
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O ELEMEntO MORaL

É vista como cruel qualquer desigualdade
que seja produto do mérito pessoal; Hayek,
pelo contrário, afirma que num sistema livre
não é desejável nem praticável que as recompensas materiais correspondam àquilo que
os homens reconhecem como mérito (Hayek
1960, 94). O conceito de mérito refere-se ao
caráter moral de uma ação, tendo um sentido vago que faculta a sua utilização numa
pluralidade de situações; tudo em nome de
uma pretensa igualdade, que nada mais é do
que fruto da mais pura inveja. O valor de
uma ação que se foque no desfecho objetivo,
ignorando o esforço subjetivo, é visto como
“imoral” - se soubermos que um homem deu
o seu melhor, desejamos frequentemente que
ele seja recompensado independentemente
do resultado; se soubermos que um feito
valioso deriva de sorte ou de circunstâncias
favoráveis, é dado pouco crédito ao seu autor
(Hayek 1960, 95).
O mérito não é garante de uma recompensa correspondente numa “grown
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order”, principalmente em áreas de desfecho
incerto. O mercado é exemplo disso, sendo
análogo a um jogo determinado em parte
pela habilidade, e em parte pela sorte (Hayek
1976, 71). Não sendo o resultado desse jogo
deliberadamente desenhado por um homem
em particular, não é possível prever o “outcome” das apostas dos agentes.
O valor dos serviços que prestam é determinado não por uma hierarquia de fins, mas
pelo valor que cada indivíduo particular lhe
atribui. Não é o mérito moral daquele que
o presta, o tempo despendido ou o esforço
empenhado; a avaliação baseia-se somente
no valor daquilo que nos é apresentado, que
é, por sua vez, por nós definido.
A meritocracia, atendendo aos conceitos de mérito e valor como anteriormente
definidos, é uma mera utopia criada por
aqueles que invejam o valor do outro,
considerado “menos merecedor” por lhe
terem sido granjeadas capacidades naturais
ou circunstâncias favoráveis que estavam
fora do seu controlo. Pressupõe-se que os
valores atribuídos aos diferentes indivíduos,
benefícios ou malefícios particulares (...)
foram determinados por atos deliberados da
vontade e que podem, consequentemente, ser
guiados por regras morais (Hayek 1976, 62).
O potencial total de um indivíduo
depende desta combinação de “nature” e
“nurture”. Muitas vezes, serão os indivíduos
menos aptos que ocuparão um lugar de
destaque, aqueles que cresceram em circunstâncias menos vantajosas limitados;
dever-se-á, por essa razão, abolir todas as
desigualdades resultantes das circunstâncias
e contextos associados ao desenvolvimento?
Mesmo que tal fosse feito, as capacidades
naturais teriam também de ser conhecidas
e devidamente ordenadas para onde poderiam atingir o seu verdadeiro potencial
- presume-se aquilo que o argumento para
a liberdade rejeita especificamente: de
que nós podemos e conseguimos conhecer
tudo aquilo que guia as ações do indivíduo
(Hayek 1960, 97).
Mascaradas sob as melhores das intenções,
as ideias anteriores podem ser encadeadas
num argumento que fundamenta a intervenção governamental em nome da “justiça
social”. É desencadeado um dever no qual
os indivíduos cedem parte da sua soberania
pessoal a uma autoridade que os mobiliza
para atingirem determinados padrões de
distribuição. Os lugares que cada um deve
ocupar passam a ser designados; comandos
específicos são ordenados. Gradualmente, o
homem caminhará para um totalitarismo, sob
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a máxima de assegurar que cada um recebe
o que lhe é devido (Hayek 1976, 79), não se
apercebendo de que o argumento é vazio.
Significará isso que a igualdade é nefasta
para a liberdade? Não, se ela se manifestar
como igualdade no tratamento de indivíduos
perante a lei. Torna-se no dever do governo
assegurar não que todos tenham a mesma
perspetiva de alcançar determinada posição,
mas apenas tornar essa mesma posição
igualmente disponível (Hayek 1960, 92). A
tendência não deverá ser homogeneizar a
situação inicial dos indivíduos, mas deixar
aberta a possibilidade de todos poderem
alcançar o que por eles é ambicionado. De
notar o seguinte – igual possibilidade não
significa igual probabilidade, e este ponto
será fraturante para List.
É que os homens podem partir juntos
na corrida da vida (List 1841, 254), mas
qualquer vantagem inicial que apresentem - a imunidade do capital, do talento,
do poder - dá-lhes a possibilidade de irem
mais além. Aqueles já à partida mutilados
pela sua condição inicial permaneceriam
oprimidos, eternamente deixados para
trás. A livre iniciativa só seria benéfica se os
homens fossem igualmente dotados; como
tal não acontece, o governo deve proteger a
massa dos trabalhadores da injustiça.
pROtECIOnISMO

A moralidade exerce um papel importante
nas políticas a tomar - [com] a destruição
total da moralidade, e com ela de toda a
capacidade produtiva e, consequentemente,
a destruição de toda a riqueza, civilização
e o poder da nação (List 1885, 72). É em
nome do dever moral e da proteção dos
trabalhadores que o governo age e intervém.
Ele não limita o uso que cada indivíduo faz
do seu poder produtivo e do seu capital;
ele orienta-o. E fá-lo em seu benefício; os
acasos do mercado privam-nos de centenas
de empregos e deixam os desfavorecidos à
mercê das suas flutuações. Os incentivos à
produção de uma indústria ou artigo específico pretendem evitar os desperdícios de
capital e de capacidade produtiva.
Isto conflui num protecionismo que
defende a economia nacional da competição
estrangeira e das convulsões dos mercados
alheios. Ela não pode ser condicionada
por uma legislação estrangeira que dá ao
nosso poder produtivo uma direção que,
caso contrário, não teria sido assumida
(List 1841, 250).
Ao proibir absolutamente a importação de certos produtos estrangeiros, é

Friedrich Hayek

estabelecida uma arena interna, que possibilita a livre competição a nível nacional.
Consequentemente, seria criado um ciclo
de prosperidade – para serem satisfeitas
as necessidades internas, mais indústrias
seriam criadas, o que redundava em mais
postos de trabalho; mais população empregue resulta no aumento do consumo, que,
por sua vez, aumenta a procura interna e o
fomento da produção. Estando privada da
competição externa, a nação acabará por
atingir a autossuficiência e a prosperidade.
Em suma, List considera que o cosmopolitismo, o liberalismo e o individualismo
degenerariam em colossais disparidades
sociais que colocariam um travão ao desenvolvimento nacional. Se suscetível a fatores

externos, sob os quais não tem controlo, a
nação jamais conseguirá prosperar. Para
Hayek, o intervencionismo na economia,
principalmente em nome da “justiça social”,
seria arbitrário e destruiria a ordem que se
tinha vindo a preservar autonomamente.
O governo simplesmente seria incapaz de
controlar a complexidade inerente à economia, e as restrições à atividade individual
acabariam por bloquear a interação de
uma pluralidade de propósitos garantes
da sua estabilidade.
Se, superficialmente, as ideias abordadas parecem referir-se somente ao setor
económico, rapidamente se depreende que
a disposição económica influencia e é influenciada pela disposição social e política.
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