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Sobre a teoria do multiplicador
1. - A teoria clássica do multiplicador
1. O. -

Introdução

A generalidade dos autores inoluindo Keynes (1 ~
atribui a R. D. Kahn no seu artigo The Relation of Home
Investment to Unemployment ( ~ ) a formulação da teoria
do multiplioador.
Dudley Dillard no artigo The Pragmatic Basis of
[(eynes's Politicai Economy ( 8) e mais tarde no seu livro
The Economics of John Maynard Keynes, embora reconheoendo que a formulação técnioa do multiplicador cabe a
Kahn, atribui a Keynes a ideia básica do multiplicador
e da sua signiftoaçllo prátioa.
Com efeito, em 1929, de oolaboração oom H. D. Henderson , Keynes publioou um folheto Can Lloyd Georgedo it? An Examination of the Liberal Pledge, em que
preooniza a politica de obras públioas oomo remédio
para o desemprego, a qual fazia parte do programa
apresentado por Lloyd George, então ohefe do Partido

( ')

The

General Theory of Imploymen l InlereBI atld MOPlt!h

pâg. 112.
(~,

(3)

ln Economic Jo urnal, Junho 1931 , pâgs. 173·98.
ln The J ournal of Economic H .slo'y, Nov. 1946.

2

Liberal. J{{' ' nes afirma que o programa de obras públicas não levaria a um aum nto de tributação, devido à
expansão do rendimento provocado pelo aumento de
emprego primário e seoundário e à diminuição de subo
sídios aos de empregados. A Om de oomprovar as ideias
apresentadas, o folheto inolui ainda estimativas da relaçã o entre a de pesas iniciais com trabalhos públioos e
o aumento Onal de rendimento.
Também Manuel Torres, na Teoria General deZ Multiplicador, refere um artigo no Economic Journal (1932)
do professor dinamarquês Warming, o qual aOrma ter
tido em 192 uma trooa de correspondência oom o
E ng. Johanes, director da Companhia dos Telefones de
openhague, a respeito do valor do multiplicador.
JohaDes estimava em 2,5 o valor do multiplicador,
enquanto WarmiDg lhe atribuia o valor 1,66. Embora o
termo multiplicador não fosse ainda utilizado , Wa rmiDg
atribui ao Eng. J ohaDes a descoberta da relação entre
emprego total e emprego primário (I).
Shackle, Dum artigo (') em que comemora o vigéimo aniversário da publicação do trabalho de Kahn,
reconhece que a ideia do processo envolvido no multiplicador de I ahn não é original ( 8 ).

(I) Torre, Teoria OUleral dei Multiplica dor, Madrid, 194 3,
pág. 3\ e 32.
( 2) Twenty Year on: A St"t:ey or lhe Theor y or lhe multiplier,
Economic Jou rnal, J un ho 1951, pág . 241 a 260.
(3) •• The idea Ihat if oul or a large pool of unemploye d men
by a con cenciou and deliberate act, 100 were drawn and given
employment, so tbat a ne\\' tea dy trearn or wages and proftts, fio,-ing directly frorn their activily was added to tb e national incorne,
turther men rnigbt as a con8e./uence, on certain assurnptions, be
pontaneou Iy drawn from the pool and ai o given employ ment, had
tor I ng been vaguely noted when Mr. Kahn wrote. (pág. 214).

,
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Todavia, diz Shaclde, até)o artigo de Kahn ninguém
tinha sido capaz de responder a questões como estas :
soh que oondições a ocupação dos primeiros desempregados ocasionará o emprego de outros ; o que determina
quantos serão empregados; se ou em que circunstâncias
a promoção artificial de emprego terá como consequência uma queda vertical ou uma alta ilimitada de preço!' ;
como e em que circunstâncias a oculJação suplementar
de um homem poderá ser financiada. Este mérito,
escreve Shackle, cabe a Kahn, em cujo artigo se encon tram outras contribuições, como seja a curva da oferta
global a curto prazo de bens de consumo e a igualdade
poupança-investimento, que todavia Kahn diz ser devida
a Meade.
Parece-nos portanto que, embora a ideia do multiplicador já tivesse sido formulada por vários autore@,
em especial Iü y oes, a sua apresentação em termos rigorosos deve ser atribuida a Kahn.
1. 1. - O multiplicador de emprego de Kahn

o

multiplicador de emprego foi introduzido por
Kahn ao estudar os efeitos do investimento público
sobre o emprego.
O aumento de investimento conduz a um aumento
de emprego denominado primário, abrangendo os que se
ocupam directamente nos novos trabalhos - empreg o
directo e os que se empregam na produção e transporte
das matérias· primas necessárias aos investimentos emprego indirecto.

O emprego primário proporciona uma expansão da
renda monetária, do que resultará um aumento na prooura de bens de consumo, conduzindo esta por sua VfZ

80

~ uma maior produção de bens de consumo e, portanto,

.a um aumento de emprego. O processo repete-se em
relação a este aumento de emprego e oontinuará suces-

ivamente.
O emprego originado pelas despesas em bens de
consumo do que beneficiaram do emprego primário,
designa-se emprego secundário (1).
Seja
El - o emprego primário
~ E 2 - o emprego secundário
ó E 2 - o emprego total

Ó

~ E = ~ El

+

O multiplicador de emprego K tem por objecto
determinar a razão entre o emprego total 6. E e o
.emprego primário 6. E 1
[1]

Representemos por
W - o salário de oada operário empregado
p _ o Incro resultante da utilização de um operário

R - o valor da importação de matérias-primas e produtos semi-acabados que origina a ocupação
de oada operário.
Supomos W, P e R iguais para o emprego primáTio e secundário.
( I) Ct., por exemplo, J. M. Clark, The Ecanamic. ar public
ark. (1936), Cap. IX , pãg. 80.
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Sejam m e n as parcelas respectivamente do salário
e do lucro dispendidos em bens de consumo produzidos
no pais.
Então, a despesa com bens de consumo nacionais
resultante da utilização dum operário será
dl = m W + nP
co m m e n menores que 1 e não ambos nulos.
As despesas do investimento respeitantes a cada
operário serão por sua vez

o

número de operários secundários como resultado
imediato do emprego primário de um operário será
dad o por

o = mW+nP
1
W+P+R

<1

[2]

Por sua vez o emprego destes ci operários conduzirá ao emprego de 0 1 X c1 = c ~ operários. E como o
prooesso se irá repetindo, se o emprego primário for ~EI
operários, o emprego secundário

+ ... =
e dado que ci

~

El

2:

i

C1

i = l

<1
[3J

E o emprego total

[4]

ou seja a relação k =

óE
o multiplicador de emprego
.l E 1

será por
1

k= l -

15 1
C)

o

multiplicador de emprego K crescerá com (' l'
mas c t será tanto mais elevado quanto maiores forem m
e n e quanto menor for R.
No que respeita ao consumo dos operários, Kahn
introduz no seu multiplicador uma correcção. 03 operários empregados por efeito do investimento público
viviam anteriormente de su b3í dios ou de 6utros meios,
o que diminui o acréscimo de consumo resultante da
ua ocupação. Seja
a renda de que dispunham .
O aumento de rendimento será então W . D~sigDa
remos por m 1 a parte deste aumento de rendimento que
é aplicada à aquisição de bens de consumo nacionai!!'.
Da igualdade

m W=ID 1 (W - U)
obteremos

(6)

>

Sendo <W é m 1
m; e dados mI e W, m será
tanto maior quanto menor for U.
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Como c 1 cresce oom m, poderA conoluir·se que o
efeito do emprego primário sobre o emprego secundArio
será tanto maior quanto mais reduzidos forem 08 8ubsidios aos desempregados.
Evidentemente a conclusão obtida é igualmente
válida para as diminuições de emprego. Poderá portanto dizer-se que a inexistência de subsidios provocarã
maiores flutuações.
De qualquer modo, não reconhecemos à proposição
enunciada caráoter anti-sooial, como assinala, por exemplo Szinkaruk (1), a menos que se considere o desejo de
um multiplicador elevado razão suficiente para uma
política de redução de subsidios.
Quanto ao valor n que representa a propensão marginal ao consumo d08 empresári08 ou oorporações econó·
micas podemos considerá-lo inferior ao dos operários.
Logo, em geral, m> n, donde podemos concluir que
o multiplicador de emprego será mais elevado na medida
em que se realizem investimentos nos quais predomine
o factor trabalho.
Em relação ao terceiro factor cuja influência em c 1
consideramos, o multiplicador será tanto maior quanto
menores forem as importações R.
Em virtude da condição 0< c1 < 1 o multiplicador
será positivo ~ maior que um.
Pode todavia levantar· se o problema de saber se o
investimento público logrará sempre um aumento deocupação.
Com efeito, o investimento público poderá produzir
no investimento privado uma redução de tal ordem que
( 1) La Théo,ie clu Multiplicaltu, d'intlt.tiuemenl. ell'txpüienctJ
Allemancle 1933-37, 1945.

s
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:anule ou supere mesmo o efeito do investimento
público.
rahn admite, ao contrário da opinião generalizada
até então, que o financiamento dos trabalhos públicos
podia ser efectuado através do sistema bancário sem
afeotar a inver!!ão privada. E se o sistema bancário não
estivesse em oondições de fazê-lo, pode demonstrar-se,
diz Kahn, que é possível obter fundos de vária procedência na medida requerida para o pagamento do investimento público.
Esta última hipótese corresponde a uma formulação
implícita da igualdade poupança-investimento que o
autor devois apresenta especificadamente.
O investimento público dispensa por operário o
subsídio ; R representa como se indicou a importação
de matérias-primas e semi -produtos; o aumento da
importação de bens acabados e a parte dos salários não
gasta pelos operários será representada por (1 - mI)
(\\' _ ), o aumento da importação e a parte dos lucros
nãJ gasta pelos beneficiários de P será (1 - n) P.
A soma destes factores por operário ocupado é

+ R + (1 -

W+ +

(W T P

mI) (w -

)

+ (1 -

n) P =

P + R-mW-nP=

+ R)

(1 - c 1)

~

oomo o em prego total vem da do por [4] teremos para
<> conjunto dos operários ocupados

[7]

3,5

-que é precisamente a despesa total com o investimento
público ou seja:
Despesas com o investimento público == valor dos
subsídios dispensados +a umento das importações + entesouramento.
O investimento público originou uma poupança
equivalente. A discutida igualdade Keynesiana poupança-investimento foi pois apresentada por Meade e
Kahn cinco anos antes da publicação da General Theory.
Para além da hipótese referente à não afectação do
investimento privado pelo investimento público, Kahn
admite uma perfeita elasticidade da oferta de bens de
consumo.
Não exclui a possibilidade de a oferta de bens de
consumo não ser perfeitamente elástica; considera todavia que tal não teria grande efeito na sua análise, porquanto se a alta de preços poderia limitar a procura,
por outro lado conduziria a um acréscimo suplementar
nos lucros que esti mularia os empresários a aumentar a
produção.
Deve porém notar-se que não deverá ser grande a
influência no processo do multiplicador do acréscimo
suplementar de lucros, pois a parcela destes aplicada na
aquisição de bens de consumo é diminuta (D m).
A actividade suplementar originada por esses lucros não
deve compensar a redução ocasionada pela elevação dos
preços (1).
Kahn supõe ainda que não serão de considerar os
efeitos de um aumento da eficiência produtiva e que os
salários nominais permaneceram estáveis, embora não

<

( ') Jacques P yr ga, La poWique de8 orand8 'r-avau x publiee
.devan' la Ihiorie écono mique, pág. 141.
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deixe de reoonheoer as simplifioações que estas hipóte-ses representam.
A estimativa que faz para o valor do seu multiplicador é 1,75.
1.2. - O multiplicador de investimento de Keynes

o

propósito da análise Ke nesiana é investigar o
que determina o volume de ooupação.
1\:e nes define uma função de oferta global <I> (N) e
uma função de procura global D.
A função oferta representa os renuimentos minimos
que levam os empresários a oferecer os diferentes volumes de ocupação j a procura global representa os rendimentos esperados da venda da produção resultante dos
diferentes volumes de ooupação.
Ao contrário dos clássioos, que supunham sobreporem-se as curvas destas funções, isto é, que, de acordo
oom lei de Say, toda a oferta oriava a sua própria prooura, Ke nes vem dizer que há volumes de ocupação
para os quais o rendimento esperado é superior ao rendimento necessário para induzir os empresários a oferecer o volume de emprego oonsiderado e inversamente
haverá volumes de ocupação em que o rendimento esperado não é suficiente para induzir os empresários a oferecer esse volume de emprego ( 1 ).
Em cada momento existirá um volume de emprego
e um só !para o qual o rendimento esperado iguala o
rendimento necessário para induzir os empresários a
oferecer esse volume de emprego.
( I)

págs.33-4.

Dillard, La teoria economica de John Maynard Ktynel
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o

ponto de interseoção da curva da oferta global
com a curva de procura global determina assim em cada
momento o volume de emprego efectivo.

S6 na posiÇão de equilíbrio se verifica a igual<lade <P (NJ = D, ao passo que os clássicos supunham
verificar-se tal igualdade para todos os valores de N ( 1 ) .
Como a procura global tem como componentes a
a propensão ao consumo e o volume de investimento,
o volume de emprego em equilibrio depende: (i) da
função da oferta global, (ii) da propensão ao consumo
( iii) do volume de inve timenlo (2).
( 1)
( 2)

Keynes, General Theory, pãg. 29.
lbidem, pãg. 29

3

A função da oferta, segundo supõe I e nes, pod&
ser considerada constante ou neutral ; logo, o volume de
ooupação vem a depender dos dois últimos elementos
iderados.
A propensão ao oonsumo ou função oonsumo &
definida oomo uma relação funoional entre o oonsumo
medido em unidades de salário e o rendimento, expresso
nas mesmas unidades, oorrespondente a um dado nivel
de ocupação (1).
Esta função é para I 8 nes relativamente estável,
sempre que se eliminem as variações na unidade de
salários nominais (~). Em relação aos factores o bjectivos que influem na propensão ao consumo, a variação
na unidade de salário é, sem dúvida, o mais importante.
No que respeita aos factores subjectivos eles são o
resultado das oaracterísticas psicológioas da natureza
humana e da estrutura e hábitos sociais que não variam
se não lentamente, excepto em circunstânoias anormais.
Aceite a relativa estabilidade da propensão ao consumo, este dependerá principalmente da renda. Como
varia o oonsumo com a renda, ou seja qual a forma da
função - oonsumo? A resposta é dada por Iüynes nos
seguintes termos: .A lei psicológica fundamental em
que podemos basear-nos oom inteira confiança, tanto
a priorh, partindo do nosso conheoimento da natureza
humana, como pela experiência, consiste em que, no geral,
OOD

( I) Gene,.al Theo,.y, pâg. 90. A função con uma é considerada
uma da mai importantes contribui<:ões de Keynes. Bansen, por
exemplo e creve no eu artigo General Theo,.y in TheNf1lJ Economic8,
pâg. 135 .a função consumo é de lcnge ú instrumento mais podero o que foi acre centado ao ferramental dos economistas da nossa
geração •.
( ~) neneral Theory, pâg. 95.
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os homens estão dispostos a aumentar o seu consumo à
medida que o rendimento aumenta, mas não na mesma
proporção> (t).

.
S ela

o:

..
' I ao consumo.
= dd Yc a propensl1o
marglDa

O princípio enunciado por Keynes corresponde a SUpOl'
que a propensão marginal ao consumo é positiva mas
menor que 1(0<0: < 1).
Tanto os dados obtidos a partir dos orçamentos fami·
liares como das séries cronológicas respeitantes ao consumo e rendimento, parecem confirmar a hipótese de
Keynes. Os valores mais frequentes de IX estão compreendidos entre 0.6 e 0,8 (2).
Para os Estados Unidos. Samuelson estimou o
valor IX = 0.56 para o periodo 1921·39; Haavelmo
obtém :x = 67 no periodo 1922·41 e Arthur Smithies
calcula em 0,6 o valor mais provável de IX em 1948.
Como o gasto em consumo aumenta menos que a
renda. não pode haver acréscimo de emprego sem
aumentar o investimento. Para que a procura efectiva
não diminua é necessário verificar-se um aumento de
investimento igual à parte de rendimento que não é

General Theo, y , pág. 96.
Klein, The J(eynsBian Revolution, pág. 60. Sobre a deter·
minação estatística da propensão marginal ao consumo, ver, por
exemplo, Haavelmo Melhods of Measuring lhe marginal p,opwsi/y to
COl18ume in Jou r nal of AmeriC'Jn SIali8cal AS80ciation, larço de 1947,
pág. 105 a 122. De acordo com o método dos sistemas imultàneos
critica a determinação da propensão marginal pela regre são do consumo sobre o rendimento, entendendo que se deve obter primeiramente o multiplicador e deste a propen ão marginal ao consumo i
quanto à determinação da propensão a partir dos orçamentos familiares, ver do mesmo autor ltàmily Expendilures and Marginal propenBily lo Uonsume in EconomUricu, voI. xv, n. e I, Outubro de 1947.

( 1)

(2)
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aplioada ao consumo. isto é. só haverá equiHbrio se o
investimento for igual à poupança.
Se o acréscimo de ocupação se destinasse apenas à
produção de bens de consumo. verificar-se-ia um prejuizo para os empresários. porque a renda adicional
criada não seria aplicada na totalidade na aquisição de
bens de consumo. Somente se a ocupação se distribuir
pela produção de bens de consumo e de investimento
não haverá prejuizo, se aumentar a procura pelos bens
de investimento produzidos. O emprego só pode portanto aumentar com o investimento.
Os aumentos de investimento dão origem a um
acréscimo equivalente da renda, e deste resulta um
aumento do consumo que corresponde a novo acréscimo de renda.
O multiplicador de investimento relaciona preoisamente os aumentos de r endimento e de investimento
com a propensão marginal ao consumo ( I ).

K = dY
)
dI
Dada a equação fundamental
1" = C (1")

+i

[SI

( ') De uma forma mais geral, na definição de multiplicador
considera- e um agregado orna de n agregados componentes. Em
relação a e se agregado upõe- e: a) que é possível estabelecer pelo
menos uma relação entre um componente e o agregado total ;
b) pelo menos um dos componente é sujeito a vari ações autónoma .
Habitualmente e tabelece se uma outra condição; c) a relação entre
o componente e o agregado total é linear.
Podem considerar-se em relação ao agregado -soma multiplicadore de ocupação, de rendimento real e de rendi men to monetário-

4.1

Como o multiplioador o de investimento mede as
reacções do rendimento
às variações do parâme·
tro i - investimento (t) tem· se :

donde
1\1

=

dY

di

1

- -----:-l_~c
dY

[91

Supondo agora que a função é linear

'S erá
dC
dY

=

<X

donde
1

k1 = - l - r;.

[ 10]

Sendo S' = 1 - ex a propensão marginal à poupança,
podemos também dizer que o multiplicador é igual ao
inverso daquela.

( I) O multiplicador pode ser introduzi do de várias formas, a
-que ap resentamos e m primeiro lugar é idêntica à de Samuelson e
Lange, e apresenta a vantagem de não exigir a linearídade da tun·
~ ão·cons umo .

on iderando que S = Y (\") e tendo em atenção l 1, podemos definir o equilibrio pela igualdade = I.
Vamos agora definir por outra forma o multiplicador. Dado que Y = + I, uma variação no rendimento
erá
\10 a J

e como as relações são instantâneas podemos escrever

=

~

x Ó

Y,

e substituindo em [lO a obtém-se:
ó Y (1 -

11.) = ~ I

donde
~

y

.lI

-

1

- = kt
l- x

[10 b]

Deve notar· se que se passou de [10 a] a [10 b] por
simples transforma~ões algébricas, sem introduzir qualquer novo conceito.
Os valores da relação são valores ex·post, o consumo é uma função sem clag :t do rendimento e é simultâneamente uma componente daquele ; a outra componente, o investimento, sofre variações autónomas que
conduzem a um aumeúto do rendimento e este aumento
a um acréscimo de consumo.
A relação [10 aJ, indicando valores ex-post, limita-se
a traduzir a igualdade entre a poupança e o investi-
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mento realizados. Com efeito, [108] pode ler-se por esta
forma - a variação de investimento é igual à diferença
entre a variação do consumo e a do rendimento, e numa
análise instantânea e8sa diferença é a variação da poupança. E como [lObl é obtido de [lOa ] por simples
transformações, não exprime senão, do mesmo modo,
que o investimento realizado é igual à poupança realizada se os valores de (10 a1 são valores realizados. Rigorosamente x nem sempre será a propensão marginal ao
consumo, sê-Io-á apenas se tais valores forem valores de
equilíbrio ( 1 ).
Em geral, supõe-se uma situação de não pleno
emprego dos factores produtivos. Se entre os dois instantes o preço dos bens e serviços é o mesmo e a taxa de juro
invariante, as variações reais indicadas por [10 a] traduzem-se em correspondentes variações dos valores monetá.
rios, isto é, o multiplicador de rendimento real é igual ao
multiplicador de rendimento monetário. Se a situação
era de pleno emprego e se mantêm as hipóteses anteriores excepto a respeitante aos preços, verifica-se uma
variação de rendimento monetário mas o rendimento
real permanece constante. O facto de se dizer que o
rendimento real permanece constante não significa que
não variem o consumo e o investimento reais. Nesta
hipótese, de inflação é provável que se verifique um
aumento de investimento real e uma diminuição de consumo real.
Na «General Theory " Keynes explica a inflação em
termos de procura efectiva: se esta é defioitária, origina

( I)

1952,

D.O

Ugo Sacchetti, La teoria dei moltipUcalore, in L'i"dust,ia.
3, pãgs. 317 -8.
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a desooupação e, se exoessiva, a inflação (1). «Quando
um novo aorésoimo DO volume da prooura efeotiva - diz
1\e nes - já não produz aumento na produção e se traduz
llnicamente numa alta da unidade de oustos proporoio·
DaI ao acréscimo da prooura efectiva, alcançamos uma
"ituação que se pode considerar de autêntica inflação:. (t).
E nquanto houver factores produtivos disponíveis o
acréscimo de procura aumentará prinoipalmente a ocupação.
6 à medida que a situação se aproxima do pleno
emprego o problema da inflação surge com maior acui·
d ade pela pressão dos oustos e preços a elevar· se, em
virtude da posição vantajosa dos tra balhadores ao oontratar, da diminuição dos rendimentos a curto prazo e
das dificuldades de aju tamento dos diferentes sectores
produtivos ( 3).
A repre entação gráfica do multiplicador pode ser
fe ita do seguinte modo :
epresentemos a poupança e o investimento no eixo
das ab cissas. A situação de equilíbrio para um volume
d ado de investimento 11 será dado por P a que corres·
ponde um nível de rendimento Y\I o qual permite uma
poupança igual a li'
A curva S representa as poupanças correspondentes
aos vários níveis de rendimento.
A um volume mais elevado de investimento f ! cor·
responderia um maior rendimento. O aumento de ren·
di mento correspondente a um dado aumento de investi·

Gmeral Th eory, pág. 289.
Idem, pág. 303.
H aberler, P rosperi dad y Depre,i on , págs. 27:l·4 ; Dillard ,
a TeOria Economica de Jo hn Mayn ard Keynes, págs. 226 a 240.
( I)

( !)
(3)

4:3

mento depende da inclinaçilo da curva Si a medida do.
multiplicador é dada por essa inclinação (1).

y

A fórmula [10] que relaciona o multiplicador com ,.
propensilo marginal do consumo permite-nos veriftcar
que ele cresce com esta (2) e muito ràpidamente a partir de <X = 0,5.
No gráfico seguinte representa-se a fu nção k = f (<x) .
(I)

Hicks, Trade Cycle, pãgs. 13 a 15.

(2)

d kl
da

= -

1

-

(l- a )'

dI k

2

da'

(l-a)3

> O,também - -1= - -- > 0

Enquanto a propensão marginal ao consumo varia
de a 0,5 o multiplioador varia de 1 a 2 ao passo que

°

para 1
2

< < 1 o multiplicador vai de 2 a
at

00 (1 ).
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Um problema estritamente ligado ao valor do multiplioador é o das filtrações. Denominaremos filtração
toda a renda que se não aplica em consumo, qualquer
( ') Szinkaruk, ob. cil., págs. 45 a 47.
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.que seja o seu destino: - investimento, entesouramento,
importações, etc.
Para a teoria dos multiplicadores simples não nos
interessa a espécie de filtração.
Se não houvesse filtrações, isto é, se O( = 1 o aumento
de rendimento seria infinito (1 ).
Podem considerar-se como filtrações tanto as que
reduzem o multiplicado como o multiplicando. No que
respeita, por exemplo, aos efeitos do investimento público,
este pode ter como consequência uma diminuição de
rendimento, mas tal não invalida a teoria do multiplicador.
omo já se indicou, o investimento público pode
ter como efeito uma diminuição do investimento privado
superior ao volume do investimento público.
O multiplicador não é negativo, o multiplicando-investimento líquido, é que será negativo (2).

•

(I) Abstraindo do factor tempo, que não se considera, por
enq uanto, no processo do multiplicador, Haberler no artigo
Mr. Keynes ' Theory of Mulliplier in Zeitsch1'ift für Nationa/6konomie
(1936) reimpresso in ReadinUB in BU8ine88 CycleB, tradução mexicana,
pâg , 197 a 206, ao fazer a cl'ftica à teoria do multiplicador, considera que Key nes utiliza dois conceito de propensão maro-inal ao
consumo: um formal ou total, como Ilaberler lhe chamou posteriormen te, que entra na teoria do multiplicador e serâ menor que um,
pois o multiplicador tendo em atenção as filtrações não poderá ser
infinito j outro, conceito de ordem p icol6gica, depois designado por
individual, e em relação ao qual não tem sentido dizer que o multiplicador é infinito.
A afirmação de que uma propensão marginal igual a um conduz a um multiplicador infinito, sem distinguir em relação a que
conoeito se refere a proposição, levou a não considerar que na
segunda acepção a propensão marginal pode ser maior que um,
err. Machlup, Period Ana/y,i, and Multiplier Theory, in the Quarlerlll
Journal of Economic8, 1939, reimpresso in ReadinU8 in Bu"ineu Cycle _
( I) efr, Lange, The Theory of Mul/iplier, Econométrioa, 19(3,
pág. 229.

} e nes estima que para uma sociedade tipioa
moderna (l( = 0,8 ou seja I '= 5, mas que, se se oonsiderar
o investimento públioo, o aumento de rendimento será
apenas duas a três vezes o investimento inicial, variando
porém com a fase do oiolo.
J. M. Clark oalcula também que do investimento
público apenas 75 Ofo representa um investimento adicional e que em relação aos rendimentos criados x = 2/3donde 1\1 _ 2 ( 1 ).
O prooesso de finanoiamento do investimento públioo
assume neste aspecto importânoia fundamental. O financiamento através da tributação corresponde em grande
parte a uma substituição do gasto privado pelo gasto
público, donde o investimento liquido ser diminuto senão
negativo. Dai a preferênoia pelos empréstimos no financiamento da politica de obras públioas, porquanto aqueles têm menores efeitos deflaoionistas que os impostos.
Uma outra filtração importante é a que resulta do
comércio externo.
Parte do investimento inicial pode ser oonstituído
por bens importados e o aumento de prooura de bens
de consumo gerado pelo investimento pode também, em
parte, ser satisfeito por bens importado~.
A consideração destes efeitos pode fazer-se tanto no
multiplicando como no multiplicador.
EcotlomicB or Public Workl, pãgs. 29 e segs.
Entre os autores que procederam à determinação do multipli.
cador devem referir-se: Mitnitzky, Elfele d'une politique de t,atlaux
publica eu, le moutlement dee affai,ee et I'tmploi, Rev, lnt. Trav., 1934,
que estima o valor do multiplicador de investimento em 1,66; o multiplicador de emprego seria menor - 1,44; P. H. Douglas em ConIrollinl1 DeprUBion calcula que para os Estados Unidos K = 3; este 6
também o valor indicado por mithies para 1948 em The mullipliel'.
in Amer. Econ. Rev.) Maio de 1948.
( 1)

Keynes (1) analisa os referidos efeitos no multiplicando, entendendo que o saldo da balança de pagamentos (2) deve ser adioionado ao investimento.
Representa-se por

v-

as despesas em bens de investimento
X - as exportações
M- as importações
y - o rendimento naoional.
Oomo é já usual, para simplificar dispensa-se o simbolo t::. a estas variáveis que representam acréscimos.
Teremos assim (9):
Y

=

[V

+(X-M)J -l -1 ex

[111

em que ex é a propensão marginal ao consumo total
(referente a bens nacionais e importados).
Oolin Olark (') trata os efeitos da importação no
multiplicador, tomando apenas a propensão marginal ao
consumo de bens nacionais.
Segue assim a orientação de Kahn que introduz o
factor de correcção resultante das importações na propensão marginal ao consumo (6).

The mean8 to pr08peri/y, pág. 36.
Sobre a balança em relação à qual deve ser consideradoo saldo ctr. Haberler, Pro'peridad Y Depre88ion, págs. 442-3.
(3) Esta equação foi dada por Robertson in Mr. Clark atl(t
Forei f)n Trade Mulliplier, Economic ,10u,.nal, 1939, pág. 354.
(4) Colin Clark e J. A. Crawtord, The Nalionallncome of AU8trália , págs. 93 a 102.
( I)
( I)

(Ii)

m.

fórmula [2] no multiplioador de Kahn.

5

A fórmulá de Clark
y = (V + X)

1-

[12]

1
1)(1

~m que 0: é a propensão marginal ao oonsumo de bens
1

naoionais, dá o mesmo resultado da anterior: a um maior
multiplioando oorresponde um menor multiplioador,
Considerando M = q Y em que q é a propensão
marginal a importar
Vem

d onde
y={V + X)

1
= (V +X) _ _l~M
1 - (0:- q)
1 - o:
y

+-

= (V

+X _

-=

M) _ 1 1 - 0:

Harrod (1) sugere uma outra fórmula, em que as
i mportações são oonsideradas tanto no multiplicando
~omo no multiplioador, Seja

Mc = q c

( 1)

Trade Cycte e InlernaCional Economie. ,
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A fórmula de Harrod

y =(V - Mv

+X -

Mx ) _ _ _
1_ _
1 - (oc - ex q c)

[ 13]

-é do mesmo modo idêntica às anteriores ( 1 )

-=[ V+X-(Mv+Mx+Mc)J _ l
= (V +X_M) __
l_
1-0:
l-ex

8

Além das filtrações jã referidas, Keynes considera
possibilidade da insuficiência da oferta de moeda para

( I) Haberler (ProBperidad e Depreuion, pãgs. 445-450) parece
dar preferência à fórmula [ 11) por c0'.lsiderá-Ia mais estável em virtude de depender apenas de um parâmetro U; Polak (fhe Foreign
'{rade Nulliplier, Am. Econ. Rev., Dez., 1947, págs. !!89-97), ao contrário
dá preferência às fórmulas [12] e [13) que embora envolvam mais
paràmetros exigem menos séries cronológicas. Haberler num
comentário ao artigo de Polak (Am. Econ. Rev., Dez, 1947, págs. 898-906) esclarece a sua posição e distingue as conclusões obtidas a
partir de multiplicadores estáticos das obtidas de multiplicadores
dinâmicos. Num ere tatement. conjunto os dois autores chamam a
atenção para a necessidade de distinguir entre as duas espécies de
multiplicadores e apresentam as condieões de aplicação das fórmulas (11] e [12], isto é, consoante se considera o saldo ou as exportações como variá vel exógena. Samuelson (fhe MalhemalicB o( I"come
()e lerminalion, págs. 148-9) refere-se também a esta distinção.
obre os aspectos dinâmicos do multiplicador do comércio
externo, c l. Machlup , Inle,,,alional Trade and Nalional Income Mui~iplillr .

o maio r volume de transacções resultante do programa
de expansão, levando assim a uma elevação da taxa de
juro a menos que as autoridades monetárias tomem providências em contrário ( 1 ).
SimultAneamente a expansão do investimento conduz.
a aumentos nos oustos de bens de capital, donde uma
diminuição na efioiência marginal do capital para os
investimentos privados. Aoresce ainda que pode criar-se
uma atitude psicológica desfavorável para o investimento
privado, traduzida quer por um aumento na preferência
pela liquidez, quer por uma diminuição nas previsões
sobre o rendimento marginal do capital. Todos estes
factores contribuem para diminuir o incentivo ao investimento no ~ector privado.
Em sentido oposto a estas reacções ad versas, temos
de considerar:que o investimento público pode fomentar
o investimento : privado, relação expressa atrav és do
principio da aceleração, que não é porém considerado
por Keynes .
Este considera a diminuição da propensão marginal
ao consumo à medida que o rendimento se eleva, e consequentemente a diminuição do multiplicador. P ara a
diminuição da propensão marginal ao consumo contribui
também o facto de, com f1 elevação do rendimen to, ser
maior a parcela de rendimento que cabe aos empresários e, como a sua propensão marginal ao consumo é
menor que a propensão marginal ao consumo da comunidade em geral, esta diminui (t).
Key nes admite portanto variações na propensão mar-

(I ) General Theor y, pág. 119.
( I ) J á anteriormente, no multiplicador de Kahn, se referiu

que, em geral, m > n.

ginal ao oonsumo, mas julga que a curto prazo o seu
~alor será relativamente estável.
Os possiveis desvios dar-se· Ao se o aumento de procura que resulta da expansão das indústrias de bens de
capital nAo Coi previsto pelos produtores de bens de
oonsumo (1 ).
1.3. - Relação entre o multiplicador de Kahn
e o de Keynes

O multiplicador de Keynes é, naturalmente distinto
<lo multiplicador de Kahn; o primeiro é um multiplicador de investimento, o segundo um multiplicador de
-emprego (correspondente a um certo investimento).
O problema que se põe é o de determinar em que
<condições os dois multiplicadores serão iguais.
O multiplicador de Kahn é

() multiplicador de

K~ynes

dY

1(1 = - -

dI

Da igualdade K = KI obtêm·se
dY

(t)

dE

Key nes, General Theory, pág. 124.

ou seja
d
dE

[14J

Ora nada faz prever que as caraoterísticas da8 funções da oferta global para a indústria em geral e para
a indústria de bens de investimento sejam tais que s&
igualem as relações ~ntre os aumentos de emprego nos
dois grupos e os oorrespondentes acréscimos de prooura
gerados por esses aumentos de emprego (»).
As condições de igualdade dos dois multiplicadores
são apresentados por I eynes da seguinte forma: define
elasticidade de emprego para a indústria em geral e para
a indústria de bens de investimentos, respectivamente:

E" e=

dE
dY

y
E

A partir das elasticidades pode obter-se respectiva-

mente d Y e dI

d Y= ~ d E
ee E

( I)

dY

+ li C

di
dO
dE I
d E2
(ti) General Theory , pág. 115.

-- =
dE

Como d Y = dI

a dE

=

dEI

+ d E2

ará ainda
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donde
K1

y El dE e'e

= dY
d I

E

I dEI eo

Mas

K = dE
dEI

donde
y
&:.

f'o

A igualdade dos dois multiplicadores exige assim

que
y

I

E.e e
1. 4. -

o

[15 1

factor tempo nos multiplicadores clássicos

Os multiplioadores de K ahn e Ke nes são considerados multiplicadores instantâneos ou atemporais.
A teoria clássica do multiplicador não se alheou
porém inteiramente do factor tempo. Na realidade o
que a teoria olássica faz é comparar níveis de emprego
ou de renda em momentos diferentes no tempo. Supunha-se porém que os clags:t do processo não alteravam
o valor do multiplicador em cada período, nem no 8nal
da expansão. Esta observação levou Manuel Torres a
classi8car o multiplioador olássico não oomo um multiplicador instantâneo mas como multiplicador 8nal 2.
Com efeito, escreve Kahn: «Considero a situação
na posição 8nal de equilibrio quando todas as reacções
( I)
(2)

General Theory, pág. 116.
Manuel Torres, Teof'ia Genera l dei Mulliplicador, pág. 95.

se produziram. Porém deoorrerá oerto tempo entre o
momento em que o emprego primário começa e aquele
em que o emprego secundário alcança o seu desenvolvimento total, porque os salários e os lucros não se gas·
tam logo que são ganhos), -o que parece justiflcar a
designação de Manuel Torres.
No que respeita porém a 1\.8 nes a classiftcação do
relerido autor não nos parece pertinente. Ke nes distingue o oaso em que a variação do investimento foi
previ ta com anteoedência suflciente para que as indústrias de bens de consumo possam desenvolver-se paralelamente, da hipótese de se veriflcar uma expansão
imprevista ou imperfeitamente prevista nas indú!ltrias
de bens de capital.
.. esta segunda hipótese, só se sentirão todos os
efeitos sobre a ocupação após um certo lapso de tempo,
porque esta expansão vai traduzir-se numa série de
acréscimos de investimento que se verificam em periodos sucessivos de tempo e numa série de valores para
a propensão marginal ao consumo, dado que a oferta de
bens de consumo está limitada pelo desenvolvimento
g radual das respectivas ind ú!l tria~.
Não deve pois confundir-se - diz Key nes - ebetween
the logical theor y of the multiplier, which holds good
continously, without time - lag, at alI moments of time,
and consequences of an expansion in the capital- goods
in dustries which ta ke gradual effect, subject to time
- lag and only after an interval ) (I) .
Dado que Key nes expll citamente consider.a o seu
multiplicador instantâneo e atemporal, a classificação de

( ')

General Theo , y, págs. 122

8

123.

Torres poderá aplioar-se apenas à expansão das indústrias de bens de oapital que se realize na8 oondições
referidas por Keynes.
2. - O multiplicador serial
2. O. ~ Introdução - O periodo do multiplicador

Os multiplicadores referidos anteriormente são instantâneos, dão-nos aptlnas a comparação entre os valores
da variável a explicar (rendimento ou emprego) em
posições de equilíbrio do sistema que diferem dos valores das variáveis consideradas exógenas (investimento e
emprego primário). Nos citados multiplicadores não se
precisa o tempo que deoorre entre a passagem duma
posição de equilíbrio a outra, nada se diz acerca do
caminho (path) percorrido. São puramente processos
de estática.
Se tomarmos em consideração o factor tempo podem
ser obtidos multiplicadores que medem o efeito produzido em qualquer momento dado do tempo, bem como o
limite Onal para que tende a aproximar-se esse efeito.
São estes multiplicadores que se denominam m'ultiplicadores sedais (t) .
O multiplicador serial supõe as seguintes hipóteses:
a)
b)

( I)

uma va riação autónoma pelo menos numa das
variáveis componentes ;
pelo menos uma das variáveis componentes está
sujeita a variações induzidas;

Ugo Sacchetti, a rl. eH., pãg. 314.

I)

c) as variações induzidas verificam-se com uma
oerta desfasagem, oonstante durante todo o processo de ajustamento;
d) durante o período oonsiderado não se verifioam
outras variações no sistema que possam causar
desvios ao processo. Nomeadamente supõe-se
que a variável sujeita a variações induzidas Dão
sofre variações autónomas e que a variável na
qual se dão as variações autónomas n~o sofrevariações induzidas (I ).
e se considerar o muitiplioador real terá que acresoentar-se uma nova
hipótese;
e ) a existência de factores produtivos disponíveis .
Oom a introdução do factor tempo na análise do.
multiplicador, há que considerar-se o lapso de tempo.
que separa os gastos sucessivos de consumo. O processo do multiplicador que se descreveu leva tempo a
efecti var·se.
O intervalo de tempo que medeia entre as sucessivas despesas de bens de consumo denomina-se periodo domultiplicador (t).
E~te período é, em geral, diferente do período de
rendimento - intervalo médio de tempo entre rendimentos sucessivos, ou seja o período médio de tempo entre
a obtenção de um rendimento e o momento em que
reaparece após ter sido dispendido (3).

( ')

Ugo acchetti, idem, págs. 322-4.
Cf. Hansen, Fiscal Policy and Bu.ineu Cge/e, trad. mexicana, pág. 229 e Halm, Mone/ary Theory, pág. 401.
(li) Macblup, ar/. ci/ado, define cinco perlodos de rendimento
mas considera que o perlodo de rendimento ignificativo p ara
compreensão do mecanismo da corrente monetária que multiplica
(l )
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A diferença entre os:dois períodos resulta prinoipalmente de: a) a análise do multiplicador tratar toda a
poupança como ftltraçAo, enquanto a análise da velocidade do rendimento trata o entesouramento como uma
redução na velocidade do rendimento e portanto como
um alongamento do período de rendimento; b) a anális&
da velooidade do rendimento considera tanto as despesas de bens de consumo, como as despesas de bens deinvestimento, ao paS1!o que a teoria do multiplicador
(simples) exclui as despesas de bens de investimento (t).
Deste modo, o período de rendimento deve ser em
geral maior que o período do multiplicador. Todavia ,
para comparar as diferentes estimativas da duração
destes períodos, tem de atender-se aos diferentes conceitos que os vários autores utilizam.
Assim, por exemplo, Hansen (2) distingue ainda nos
períodos de rendimento e do multiplicador, períodos
médios de períodos marginais. O período marginal de
rendimento referir-se·á à velocidade do último acréscimo
de dinheiro injectado no sistema; e o periodo marginal
do multiplicador ao intervalo entre as novas (últimas)
despesas de consumo resultantes do investimento realizado e não ao intervalo entre todas as despesas de consumo. Considera mais signiOcativo para a análise do
multiplicador o respeotivo período marginal e julga que

um gasto inicial a um nível superior de rendimento é o intervalo de
tempo que denomina periodo E ou per í odo da propagação do ,.endimenlo (income propagation period) e que define como o intervalo de
tempo médio que o dinheiro em circulação activa leva para completar uma corrent~ circulatória de pessoa a pessoa beneficiária d&rendimento.
( I) Halm, ob. cil., págs. 401 e 402.
( ! ) Hansen, ob. cil., págs. 299·300.

bU

~

estimativa de Clar k de um periodo de dois meses lia
r Cere a este intervalo ( 1 ).
IIalm ') s6 considera o conoeito marginal do perlodo
do multiplioador e o oonoeito médio do perlodo de rendimento i é essa, precisamente, mais uma distinção que
faz entre período de rendimento e perlodo do multiplicador, mas ao esorever depois que a análise do multi.
plicador se deve referir omente a velooidade de rendi.
mento marginal da moeda pareoe identificar o período
do multiplioador oom o perlodo marginal de rendimento.
Machlup distingue entre período módio e período
marginal de propagação de rendimento, mas supõe estes
perlodos de igual duração : três meses. Julga mos porém
ue este período não oorresponde ao período do multiplioador ao oontrário do que Maohlup pareoe pensar 80
considerá-lo período signifioativo (9). A oorrente oirculatória de moeda aotiva pode resultar não só do pro·
cesso do multiplicador mas por exemplo da actuação do
princípio da aceleração.
A estimativa de J. M. Clark, atribuída por Hansen
80 período do multiplicador, é considerada por Macblup
referida aos períodos de rendimento A e C, segundo a
sua definição.
Maoblup, oita ainda RS estimativ as de Villard (') e
de Angell (5). A primeira, obtida através de um método
análogo ao que utilizou, dá para o período significativo
a duração de três meses e meio, e a do prof. Angell,

~1.

( I)

J.

(' )

Ob. Cll., pâg. 402.

( a)
(' )

lJ eficil Spending and Nalional Incorne, pâg. 256, refel'ido por

Clark , EconomicB 01 Public "Iil'orka.

m. oh

ervac:ões da Dota 3 da pâg. 58.

Machlup.
( 5) lnvulmenl and Bluine'8 Cy cles , pâg . 145.

(jl

baseada igualmente num periodo médio de circulação dedinheiro activo, estima o periodo de 3,15 a 3,33 meses C)
OS diferentes periodos apresentados procuram traduzir os vários c:lags:. susceptíveis de ocorrer no fluxo
do rendimento.
Podem considerar-se três espécies de clags):
a)- cthe consumplion lag. - período de tempo entrea percepção de um rendimento e a sua aplicação em bens de consumo.
b)- «the produclion lag) - período de tempo decorrido entre o aumento de vendas aos consumidores e o correspondente aumento de produção .
c)- «lhe earning lag. - periodo de tempo que
decorre entre o aumento da produção e a distribuição do rendimento correspondente aos fac tores produtivos (em especial dividendos) (W)
No «production lag:. supõe-se que o aumento da
vendas se reflectirá na produção, mas, em especial se o
aumento de vendas é diminuto, os empresários podem
não alterar os seus planos de produção e satisfazer a
maior procura com bens em «stock:..

( I ) S6 em relação aol'! multiplicadores composto estes perío dos devem ser considerados. Neste artigo tratamos apenas do
multiplicadores simples. Os multiplicadores c.ompostos são os que
consideram não s6 os efeitos directos mas também os efeito indi rectos (através do principio da aceleração) do investimento inicial.
Correspondem ao princípio da interacção ou propulsão ( amuelson)
que combina o princípio do multiplicador e da aceleração.
São apresentados sob vãrias designações: Compound mulhplient
(Lange), over-all multipllers (Sommers), lhe .uppermultiplier. (Hick )
( ') Cf. Metzler, Three lag. in lhe Circular Flotv or Incorne, io
Incorne, Imploymenl and Public Policy, pãgs. 11 a 32.

A hipótese de que as variações das vendas se refteo1em imediatamente (após o eproduotion lag») na produçilo, corresponde a transferir o problema para a teoria
do investimento ( 1 ).
O primeiro a considerar o «production lagl foi
Frish ( '), tendo Lundberg ( 8) utilizado também este oonceito como base da sua análise sequenoial.
O elagl no consumo é o resultado da inéroia dos
oonsumidores. As despesas das unidades de consumo
são grandemente influenciadas pelos hábitos e costumes
relativos a um oerto nivel de vida e esses hábitos e costumes não se alteram instantãneamente.
O dag» no oonsumo associa-se ao conceito de «dia»
de Robertson ( .), de8nido de tal modo que as despesas
de consumo de um dado edia» dependem do rendimento
recebido no edia» anterior.
A hipótese mai3 comum na teoria do multiplicador
é atribuir todo o elag l ao intervalo que decorre entre a
recepção do rendimento e a sua aplioação ao oonsumo (6).
Então, de aoordo oom o elag l no consumo, defi·
ne-se a propensão marginal ao oonsumo dinâmica como
a relação entre a variação de consumo num dado
momento e a variação do rendimento no período anterior

u. =

d Ct

----

dY

[16 j

t-1

Ct. Good wio, The multi plier, in NeIl) Economic" pág. 487.
ln luay. in Honor of Gu.lav Ca88el.
( S) Slt4die. in Theory of Economic Ezpan.ion.
( .) Bank ,n(l Poli cy and Price Levei.
~ 6) Good wio, ar/. c't., pág. 489.
( I)

( J)
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2. I. - O multiplicador horizontal ou acumulado

Uma dada variação do investimento (I) no período
() d Yo conduzirã ao fim de n períodos de acordo com a
deftnição [16J a um acrésoimo de rendimento:
d)'/1 =

+ ex + o:~ -f- ... o:"J. d)'o

[1

ou seja
n - inteiro

[ 17J

é o multiplicador horizontal parcial ou trunoado (Samuelson) que nos dã o acrésoimo de rendimento ao fim de
um dado número n de períodos.

O multiplicador horizontal total será dado por

=

1\11
2

dY

d 10

=

lim
II

-+ co

d Y" = _ 1_
d 10
1_ ~

~<1

[18J

O tempo necessário para a formação do rendimento
máximo é infinito, e só então o multiplicador serial será
igual ao multip1icador instantâneo (com o: < 1).
Os acréscimos de rendimento vão sendo cada vez
menores, de modo que se considera, do ponto de vista
prático, que se atingiu <o ajustamento pleno» no periodo
em que a diferença entre o aumento de rendimento efectivamente alcançado e o aumento de rendimento que

( J) Poderíamos ter considerado qualquer outro tipo de des.
pesa e tratar d uma maneira geral de um multiplicador de despesa
em lugar de um multiplicador de investimento.

(i I

teoricamente se poderia alcançar não é superior a 10 u/r.
deste último (t).
O valor do multiplicador ao fim de um certo perlodo
de tempo é agora não só função da propensão marginal ao consumo mas também da duração do perlodo
do multiplicador. A duração desse perlodo nilo influencia porém o valor do multiplicador total 1(",.
uanto maior é a propensão marginal 80 consumo
maior é o multiplicador e mais elevado o número de
perlodos necessários para atingir o ajustamento pleno no
sentido em que foi definido ( ! ).
No quadro I apresentam-se estas relações para
alguns valores da propensão marginal ao consumo.
ADR

I
-

"

-I

I

[ h.

I

]( 2 >

0,9 Kh,

0,6
0,66
0,75

2
4

1,87
2,73
3,69

o,

6

4,57

3

n

I

~
5
8
10

J

Se a propensão marginal ao consumo é baixa, o
efeito multiplicador será diminuto mas desenvolver·se·á
mais ràpidamente.
A duração total do período de ajustamento pleno
será, porém, não só função do número de perlodos do

Iach lup, ar/o cif. , pãg. 223.
zin karu k, ob. ci/. , pãgs. 65 a 61 e Machlup, ar/o ci/.•
pãgs. 223 a 225.
( I)

(!)

•
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multiplicador mas também da sua duração; quanto menor
or esta menor será aquele intervalo total.
Seja 0) a duração do periodo do multiplicador e considere-se um ajustamento a 90 Ofo. O periodo total para
este ajustamento é r = n 0); então:

09 _ 1 _ = 1 -IX.
' l -IX.
l - C(

.2:..+
f:j

1

donde :
2....+

C(

1

=

0,1

ou seja :
r

o

+ 1 = log 0,1
log C(

logo :
r=

e [ log 0,1 log C(

1]

[19]

A formulação que apresentamos é idêntica à de
Goodwin (1) mas julgamos que a formulação correcta é
a que se indica. O multiplicador ao fim de n periodos
será dado por
1 - oc n +1
l= oc

e não por
1- oe

( 1)
6

Arl. cit., pág.• 91 .

fiG

como pareoe deduzir
ood, in. De qualquer forma,
mesmo na hipótese de uma oontagem de periodos diferentes na qual se possa aplicar a fórmula
1 - oc"
l - oc

a equaçãO a oonsiderar '
.!... + I

oc e

e não

=

0,1

r

e
o: = 0,1
oomo faz o referido autor. Tanto assim que um ajustamento a 90 % não pode ser considerado com oc< 0,1
pois o acrésoimo de investimento para além do inves·
I
timento inioial não atinge 10 o o do acréscimo total de
rendimento.
Para oc = 0,1 vem 0,9 Kb, = 1 o que traduz a fórmula
aplioada dando para oc = 0,1 -- r = O. A impossibilidade
de considerar para um ajustamento do grau referido oc<0,1
é indicada na fórmula que se apresenta por r < O.
A fórmula de Goodwln só seria Tálida se o investimento
inicial se distribuisse ao longo de todo o periodo e certas caracteristicas especiais fossem atribuídas à propensão ao consumo.
Outro lapso de Goodwin é considerar que,. é função decrescente de oc. Ora para a fórmula que apresenta

o

dr
d o:

dado que log 0,1 <

°

log 0,1>
oc log' oc

°
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Na fórmula proposta tem-se do mesmo modo

~

ainda

~ = log O,! _ 1 > O
de
log ex
para 0,1

< ex < 1.

Na fig. 4 representam-se as curvas dos multiplicailores para os valores da propensão marginal ao consumo do quadro I. Os pontos K2 referem às posições
onde se atinge co ajustamento pleno> no sentido em que
foi definido. A curva /:, Y i traduz os decréscimos de
rendimento em cada periodo (ex = 0,8).
Assinalou-se anteriormente que o multiplicador horizontal total era igual ao multiplicador instantâneo, mas
.a expressão
1
l -ex

não é equivalente a

Dada uma variação autónoma num dos agregados
-componentes, __1___ é o factor pOl' que se deve multi.
1-

ex

plicar tal variação a fim de determinar a soma dos
acréscimos que o rendimento regista no decurso dos
~ ucessivos periodos.

Demonstra-se que no multiplicador serial, partindo.
de uma situação de equiUbrio, passado um periodo de
tempo teorioamente inftnito se aloança uma nova situa-

I<
5

4

o(

: :0,5
I

•
I

ó Yi..

o

2

3

't

5

6

8

9

o(=~8
10

.

fi~.4

ção de equilíbrio na qual o investimento e a poupança
serão iguais, mas trata-se agora de investimento e poupança desejados.

n
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Com efeito do aumento inicial de rendimento dI
o
llplica-se ao consumo no 1. 0 periodo IX d lo donde a poupança nesse per10do é (1 - ex) d lo ; do rendimento criado
nesse primeiro periodo IX d lo a parte destinada a consumo
no periodo 2 é ex' d 101 a poupança desse periodo 8erá
portanto IX d lo - ex! d lo e de modo idêntico para 08 suces-sivos periodos.
A poupança efectuada ao fim do periodo n

[20]

Quando considerarmos o multiplicador total

d S = lim S n = d lo
n~oo

Verifica-se nestas condições a igualdade poupança-investimento.
Conclusões análogas às obtidas para o pleno ajustamento do multiplicador horizontal parcial podem
extrair-se para a poupança parcial.
Ao fim dum dado número de períodos do multiplicador, a poupança será tanto mais elevada quanto menor
for a propensão marginal ao consumo.
O periodo de pleno ajustamento da poupança cresce
com o periodo do multiplicador e com a propensão mar.ginal ao consumo.

7

Com efeito, fazendo r = n <-), da oondição
ti

1-(1 -Ot ) = 0.1

obtém-se
r

oe

ti

= 0,1

ou seja
r= -

loe; 0.1
.log oc

oresoente oom - e oom :x (0,1 <

oc

121f

< 1)

2.2. - O multiplicador vertical

Este multiplioador abrange os efeitos não apenas
de uma únioa despesa inioial mas de uma série de despesas em períodos suoessivos.
O aumento de rendimento originado em oada período
tem assim um oaráoter heterogéneo, no sentido de ser o
resultado dos efeitos seoundários dos aumentos de investimento nos diferentes períodos anteriores. No multi·
plioador horizontal os aumentos de rendimento resultavam de um mesmo aorésoimo de investimento.
Na hipótese de os investimentos realizados nos
diferentes períOdos serem iguais

o multiplioador vertical é igual ao multiplicador horizontal.
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Foi Samuelson ( 1) quem fez a demonstração formal
da igualdade dos dois multiplicadores. Aquela demonstraçllo é. feita para os dois multiplicadores truncados; a
igualdade dos multiplicadores totais é apresentada como
oorolário do teorema demonstrado sob a condiçllo
de t = 00.
A igualdade verificada nas referidas condições não
destrói a diferença fundamental entre os dois multiplioadores. O multiplicador horizontal é um multiplioador
acumulado, isto é, expressa o aumento de rendimento
verificado durante n períodos, o multiplicador vertical
traduz o aumento de rendimento verificado no período n.
O primeiro respeita a um investimento inicial único, o
segundo considera uma série de despesas de investimento, um fluxo de investimento ( 2 ).
No quadro II apresenta-se um exemplo do processo
do multiplioador vertical inserindo-se nesse quadro uma
coluna com os aumentos acumulados de rendimento
nesse multiplicador, a fim de realçar a diferença entre
este multiplicador e o horizontal. O coeficiente K a tal
como se define corresponderia a um multiplicador vertical acumulado.
( ,) A Fundamental Mu lliplier IdenWy, in Economelrica, 1943,
pãgs. 221-6. A demonstração de Samuelson é feita de acordo com
as hipóteses (pãgs. 221-2)

J II (t) =
l 11 (t) =

O (t < O)
1 (t ~ O)

=
=

O (t =1= O)

12 (O)
{ 1 (t)
2

1

para o multiplicador vertical
para o multiplicador horizontal

( 2) A fig. 4 pode utilizar-se também para representação do
multiplicador vertical; a ordenada dos diferentes períodos refere
agora o multiplicador nesse período e não o multiplicador até esse
período. Os pontos de • aj u tamento pleno. são igualmente vãlidos.
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De acordo com as hipóteses estabelecidas, a variação de rendimento no período n será a resultante do
consumo induzido pela variação de rendimento no período
anterior e de um novo aumento autónomo de investimento.
Fazendo

d Yn = Yn e dI ..

=

I ..

teremos
I .. =ocl n

+l n

n-inteiro

[22]

A solução desta equação pode ser obtida por uma
sobreposição da equação reduzida
Yn =

ex

Yn -

I

A solução especial desta equação reduzida correspondente à condição inicial

é

[23]

Quer dizer : um aumento do investimento no
período O produz em n um aumento no rendimento
dado por [23].
Se considerarmos os sucessivos investimentos

eles produzirão em n um fluxo de rendimento
n

n-I

Y n = ! o: .1 1(1)
1= 0

r24]

que é a solução de [22] (').
Se
a fórmula será
[25 J

Donde o multiplicador vertical regressando à notação primitiva
dY

l{vl = __ n

n ;

=!

d lo

0: =

1_

o:n+l

----

1 - o:

;=0

o multiplicador vertical truncado é pois igual ao multiplicador horizontal na hipótese de os acréscimos de
investimento se darem em progressão aritmética.

( I)
(! )

Lange, ar/. cil., págs. 238-9.
A masma solução podia ser obtida por substituição

suoessiva
Yn = a Y n - I + ln = Gl [a Y n- 2 + ln-I] + ln = a: Y n-2 + Gl ln - 1 +
+ I n = (l~[(ly n-3 + 1 11-2) + aln - I + ln =,,3 )' n_3+a2 1n-2+0( I n- l+

+ l n = an Yo +

n

II -i

~ a

;=1

=

11

!

I i e se )'0 = 10 será :
n- l
O(

Ii

1= 0

Este processo tem a vantagem de permitir compreender melhor
a teoria do multiplicador como teoria da formação do rendimento.
Cf., por exemplo, Goodwin, art. cito
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Quando n - + 00 o valor do multiplioador vortioal 61

(27 1

1- x

igual ao multiplioador estátioo.
Substitui-se agora a hipótese dum dag - uniforme de
um periodo pela hipótese mais oomplexa de a variação
do consumo num dado período depender nilo só da
variação do rendimento no período imediatamente anterior mas também das variações do rendimento nos períodos antecedentes ( 1 ).
Sejam XI X 2 . " Xk as propensões marginais ao
consumo que traduzem as reacções do consumo no
período n, às variações do rendimento nos períodos n-1,
n- 2, ". n- k. Teremos assim (' )

Yn =

<Xl

Yn -

I

+ X~ Y n-2 + ... +

XK

Yn -

K

+ln

[28]

A equação característica desta equaçilo às diferenças é

Sejam )'1' )'2' •.• )' r (r < k) as raízes distintas de [29]
com graus de multiplioidade v \. v 2 ••• V r ( .. vi = k).
As soluções particulares desta equação reduzida silo
da forma

( I) Esta hi pótese podia ter ido introd uzida da mesma forma
no multiplicador horizontal. or., por exemplo, Hicks, Tracle Cy cle.
(2)
egue-se na exposição desta hipótese o tratamento de>
Lange, a r I. cil., pág . 239-41.

75

A solução geral da equação reduzida é
[30 J

onde os q; (o) são polinómios de grau v ; - 1.
Dadas as condições
Yo = Io

e

Y (-l) =

r (-2)= ... =Y (-K + l) =0

o sistema

..
2: q . (O) = l o

;= 1

I

D= -1,-2, .. . , - K + 1

[31 J

r

2: q . (o P~

;= 1 '

,

=

O

de k equações permite determinar os k coeflcientes dos
polinómios q ;. Estes coeflcientes podem ser expresso,8
como produtos de l o.
Representá·los-emos por q; (n) lo.
De acordo com as condições iniciais, uma solução
da equação reduzida será :

Yn

= 2:

;=1

q. (n) ) o lo
I

Considerando os sucessivos investimentos

obter-se·á
n

Yn = 2:

r

}:

-q. (t) À~

t = O ;= 1 '

I

.I n-t

[33J

í6

e

n

~ qi (t) ),~

Y n = lo

[34 ]

l - O i= 1

donde o multiplicador vertioal truncado
n

Kv, = ~

~ q. (t) ) ~ (I)

1= 0 i = 1

[35]
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e supus6ssemos que o clag. de consumo se distribuía
no intervalo (O, k), a solu ção seria idêntica. A equa"Ção [28J transformar·se-ia em
( I )

~nt1nuamente

n

Yn = l n

+I Y n- r

IX

(r) dr

o
~

o multiplicador vertical parcial seria dado por
n

}(I :-

I

ao

o

i= 1

z

q i (t)

Ài

tdt

