
China já viveu uma decadência como império 
 
A teoria da expansão excessiva dos impérios, lançada por Paul Kennedy em "The Rise And Fall 
of The Great Powers", afirma que, se uma proporção grande demais dos recursos do Estado é 
desviada da criação de riqueza para os gastos militares, o poder nacional vai se enfraquecer no 
longo prazo. A questão é se um determinado Estado pode conseguir um equilíbrio razoável 
entre as necessidades básicas de defesa e os recursos econômicos. 
 
A tarefa fica ainda mais difícil quando uma nação está sofrendo um declínio econômico 
relativo. O professor Kennedy afirmava também que os EUA não conseguiriam preservar sua 
posição relativa porque "simplesmente a nenhuma sociedade é conferido o direito de continuar 
permanentemente à frente das outras, uma vez que isso implicaria num congelamento dos 
padrões diferenciados das taxas de crescimento, dos desenvolvimentos tecnológico e militar, 
que existem desde tempos imemoriais". 
 
Ele concluiu que era dever dos estadistas americanos reconhecer essa ampla tendência e 
administrar o país, de modo que a corrosão relativa da supremacia ocorresse lentamente e 
tranquilamente, em vez de implementar políticas vantajosas no curto prazo, mas que seriam 
prejudiciais no longo prazo. 
 
Isso carrega um reflexo notável da observação feita por Robert Temple Armstrong, o ilustre 
servidor público britânico, que disse na década de 70 que "o negócio do serviço civil é a 
administração ordeira do declínio". 
 
A China, embora vista por muitos como a principal beneficiária da potencial exaustão dos EUA, 
já passou por uma experiência própria de declínio. Até a meta de milênio anterior, ela era 
tecnologicamente mais avançada que a Europa, com uma agricultura mais eficiente, e a classe 
dos mandarins não tinha rivais em seu profissionalismo. Mesmo depois que o Ocidente a 
superou, economica e tecnologicamente, entre os séculos XVI e XVIII, a economia da China 
ainda era a maior do mundo quando a revolução industrial começou. 
 
No entanto, entre 1820 e 1952, quando a Europa experimentou taxas de crescimento 
econômico sem precedentes na história, a produtividade per capita da China caiu, enquanto 
sua participação no PIB mundial despencou de um terço para um vigésimo. A renda per capital 
caiu de um nível igual ao mundial, para um quarto de média mundial no período*. 
 
Esse desempenho terrível tem sido atribuído a várias causas, incluindo a intervenção colonial 
estrangeira, distúrbios internos e a inflexibilidade da burocracia diante dos desafios 
apresentados pelo renascimento do Ocidente. 
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