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Dani Rodrik

Nasceu em 1954, na Turquia.

Mestrado em Relações Públicas pela Universidade de Princeton,
1985.

PhD em Economia pela Universidade de Princeton,1985.

Foi professor de Poĺıtica Econômica Internacional, em Harvard
e Columbia.

Professor do Instituto para Estudos Avançados em Princeton.
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Preferências: Quem nós somos?

Em todo modelo de escolha, assume-se que o comportamento
dos indiv́ıduos é determinado por um problema de otimização
bem definido.

No modelo de economia poĺıtica, os agentes são representados
por eleitores, representantes, elites, decision makers, entre out-
ros, para os quais o problema de otimização está contido nos
seguintes parâmetros:

1 Maximizar a função utilidade definida pelo consumo e
benef́ıcios poĺıticos;

2 A restrição orçamentária é imposta pelas regras do jogo, tanto
econômicas quanto poĺıticas;

3 Escolhem dentro de uma gama de ações - votos, rebeliões,
contribuições poĺıticas- as que maximizariam seu objetivo.

O artigo tem como objetivo explorar a função das ideias na
formação de interesses que serão definidos e seguidos.
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Preferências: Quem nós somos?

Interesses próprios presumem a ideia do ”eu”, qual é o meu
propósito.

Em muitas situações econômicas, os interesses estão claros. Já
na esfera poĺıtica, a escolha do que deve ser maximizado é
menos evidente.

Humanos vão matar e morrer não apenas para proteger sua
própria vida e a do próximo, mas também por uma ideia, uma
concepção moral na qual eles se incluem.(ATRAN e GINGES,
2012)

Como julgar e avaliar diferentes estados sociais se nossos inter-
esses dependem de como nos auto definimos?
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Preferências: Quem nós somos?

Concepção do mundo e atuação dos policymakers

Os tomadores de decisão operam sob uma certeza real ou prob-
abiĺıstica de como o mundo funciona.

As pesquisas econômicas são voltadas para o modelo correto,
dessa forma, se detêm às maiores controvérsias da economia,
(ex: Livre mercado x intervencionismo)

As decisões poĺıticas giram em torno de estratégias, as quais
são restringidas por modelos econômicos.No entanto, as ideias
inovativas nesse âmbito podem romper o cerco.
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Conclusão

Explicar o motivo das escolhas ineficientes tomadas pelo sis-
tema poĺıtico é a maior preocupação da literatura da economia
poĺıtica.

Modelos economicamente poĺıticos estão divididos em três blo-
cos:

1 Interesse em determinar preferências poĺıticas;
2 O poder poĺıtico determina quais interesses importam mais;
3 As instituições poĺıticas, regras do jogo, determinam o

equiĺıbrio poĺıtico.

Porém, estes em si não explicam a ineficiência.
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Se todas as elites querem extrair renda da sociedade, e se
elas têm o poder para isso, porque deveriam gerar
ineficiência?

Para serem ineficientes, os modelos são baseados em hipóteses
adicionais:

1 Mecanismos distributivos estão indispońıveis;
2 Poder poĺıtico é endógeno, e os resultados que movem a

economia para perto da fronteira de eficiência podem reduzir o
poder das elites;

Assim como a inovação tecnológica pode aumentar a fronteira
de produção, a inovação nas ideias poĺıticas podem melhorar a
sociedade sem minar com o poder dos tomadores de decisão.
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EE é a fronteira de possibilidades econômicas. A curva PP é a
”fronteira de transformação poĺıtica”, definida como o
conjunto de resultados máximos viabilizados pelas elites.
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Incentivando a industrialização sem perder o poder

Amenizando a restrição poĺıtica

Define-se a fronteira de transformação poĺıtica como uma gama
máxima de resultados econômicos daqueles que estão no poder.

A alocação de recursos não é determinada apenas pela tecnolo-
gia, também é influenciada pela localização e forma da fronteira
de transformação poĺıtica.

Muitas inovações poĺıticas tendem a serem pouco significantes,
porém algumas se mostraram duráveis como: Independência do
Judiciário, formação de partidos poĺıticos, democracia.
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Incentivando a industrialização sem perder o poder

Acemoglu e Robinson (2006)

Japão, Inglaterra e Alemanha.

Industrialização direcionada pelo estado, concessões graduais
para a classe ascendente, diversificação da economia entre o
comércio e a indústria, alianças com o setor industrial. Possi-
bilitaram que a elite tivesse benef́ıcios com a industrialização.
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Incentivando a industrialização sem perder o poder

Reforma Chinesa

Durante a década de 1970, a China era praticamente uma
economia centralizada na qual os preços administrados eram
um mecanismo para gerar renda e transferências para o grupo
favorecido pelo regime comunista.

Formação de zonas econômicas, além disso, após fixado os
preços, os produtores era livres para cobrar mais dependendo
das condições do mercado externo. Assim, o Estado não perde-
ria seu poder e os trabalhadores urbanos ainda poderiam usufruir
dos baixos preços.

A China se inseriu na economia mundial enquanto protegia o
emprego e a renda do setor estatal.
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Incentivando a industrialização sem perder o poder

Democratização da África do Sul

A população negra, maioria, subjugada pela minoria, branca.

Entendia-se que uma vez que obtivessem o poder, a população
negra iria expropriar,ou ao menos tributar mais, a população
branca.

Na transição democrática, em 1994, as instituições federais sul
africanas eram designadas para prevenir a expropriação da mi-
noria branca: Serviços redistributivos estavam sob o poder de
autoridades locais e a minoria conseguiu manter o poder na
fronteira de uma importante prov́ıncia (Western Cape). Dessa
forma, ocorreu uma transição poĺıtica relativamente próxima da
fronteira de eficiência.
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Empreendedorismo Poĺıtico e o Learning-by-doing
Mutações Poĺıticas e Crises
Emulação

A ineficiência cria a oportunidade de inovações na poĺıtica.

Tais mudanças decorrerão a partir da percepção da potenciali-
dade de ganhos a serem auferidos, ou por interesses de grupos
espećıficos.

A inovação está ligada ao aprendizado, falhas e sucessos pas-
sados devem ser levados em consideração.

Learning-by-doing geraria uma externalidade similar à do apren-
dizado tecnológico,mas a entrada livre no ”mercado” poĺıtico
teria um duplo sentido: por um lado fomentaria novas ideias,
por outro, oponentes poĺıticos podem se ater aos resultados,
ou atrapalhar a adoção de novas ideias, reduzindo o incentivo
de adotá-las.
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Algumas decisões não são tomadas pelospolicymakers em sim,
mas pela necessidade da sociedade ou grupos marginalizados
(como a legalização de produtos do mercado negro).

Peŕıodos de crises são ocasiões em que se reconsidera as poĺıticas
existentes, posto que os interesses vigentes podem perder sua
legitimidade ou podem insurgir novas medidas.

A importância e a influência das inovações ideológicas geradas
pelas crises variam no tempo e espaço.
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Empreendedorismo Poĺıtico e o Learning-by-doing
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Talvez a mais importante fonte de inovações poĺıticas sejam
práticas que funcionaram em outros lugares.

Ex: Micro finanças em Bangladesh, zonas econômicas especiais
na China.

Evidentemente, seu funcionamento não é garantido.
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Apesar da ênfase colocada nos interesses pessoais para a deter-
minação de modelos,eles fazem um trabalho pobre na contabi-
lização de mudanças poĺıticas.

Ideias podem ser úteis para amenizar as restrições poĺıticas,podem
conceber efeitos poĺıticos desastrosos ou aproximar da fronteira
de forma eficiente.

Tal argumento se diferencia de Acemoglu e Robinson(2013),
que tomam os interesses como dados e são pessimistas em
relação à eficácia do modelo na poĺıtica,tornando assim os in-
teresses efêmeros.
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Elevar a importância das ideias diminuiria a tensão entre a
economia poĺıtica por um lado e a economia normativa e análises
de poĺıticas por outro.

A economia poĺıtica procura explicar os resultados poĺıtico-
econômicos. No entanto, se os resultados das poĺıticas são
presos pela estrutura de interesses, é inútil fazer recomendações
de poĺıtica: não haverão compradores para as recomendações,
e essas recomendações não terão consequência alguma.

O que o economista tipicamente trata como o auto interesse
imutável é muitas vezes um artefato de ideias sobre quem so-
mos,como o mundo funciona, e quais ações estão dispońıveis.
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