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As anotações do Professor Hansen
à «General Theory /) de Keynes
(Conelurão)

5. Ao Livro IIJ da General Theory - eA Propensão
-ao Con umo> -- Hansen dedica dois capitulos: o teroeiro
intitulado fIA Função do Consumo> (oorrespondente aos
oapitulos 8 e 9 da obra de Keynes) e o quarto, cA Prop nsão Marginal ao Consumo e o Multiplicador» (correspondente 80 oapitulo 10).
No capítulo 3.0 , sobre fIA !:;"unção do Consumo»
Hansen aborda, em três secções, os seguintes temas:
relações funcionais e análise económica, factores subjectivo e a função do consumo, factores objectivos e a (unção
do consumo . É pouco extenso este capítulo, que não vai
além de 17 páginas j mas já veremos a grande im portãncia
dos assuntos que nele se encontram versados.
- A primeira secção do oapHulo - cR'31ações Funcionais e Análise Econ6mica» - é da maior utilidade,
porque põe o dedo sobre um ponto fundamental de
metodologia, nem sempre atentamente considerado no
estudo da eoonomia keynesiana. Realmente, Ransen
salienta aS, em primeiro lugar, que o sistema da General
Theory não mereoeria séria oonsideração se e clusivamente consistisse em equações com carácter deftnidor
(definilional equations) do tipo 1= S ou I +C= Y, uma
vez que a aoálise epon6cn~ca não pode desenvolver-se
com truismQ~ oomo eas compras efectivas» 'prooura) são
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sempre iguais às vendas efectivas (oferta), nem a compreen ão do funoionamento do istema económico alcança
profundidade com proposições como co investimento
efectivo é igual ao aforro efectivo». Em egundo lugar,
. Hansen e tabelece que a conjunção de uma e cala de
oferta com uma e oala de prooura já permite começar a
estudar a determinação do preço, e que é justam nte o
que se passa oom a teoria ke oesiana da determinaçã'o
do rendimento. E, posto isto, Han en ad verte os estudantes de que não é exacta a afirmação corrente na literatura 8nti -ke nesiana, segundo a qual a análise de
I e nes se de envolveria em termos de grandezas realizadas, ou ex posto E por duas razões: - porque a análise da General Theory toma em linha de conta a previsões, e - porque é baseada em relações funcionais, e
desde que se introduzem funções (coisa diversa de pontos realizados ou observados nas escala8) é positivo que
se lida com hipóteses que são susceptíveis de comprovação ou desmentido como tipos de conduta económica.
Ora, que a análise k c> yoesiana se não desenvolve cem
termos de estéreis equações ex post» é para o A. evidente, à luz do primeiro parágrafo do capítulo 8 da General Theory, onde Keynes diz que o volume do emprego
é determinado pelo ponto de intersecção da função da
oferta agregada e da função da procura agregada (O. T.,
pág. 89). Referindo-se a estas funções, Hansen sustenta a opinião corrente de que a primeira pouco, ou
nada, implica que não seja conhecido, enquanto a segunda,.
antes de Keynes, tinha sido descurada.
Dá em seguida algumas noções directamente extraidas do texto de Keynes (G. T., págs. 89-90), sobre a função do consumo (a que Keynes chamou cpropensão ao
consumo»), C.. = x. (Y.), em que o índioe fi) serve para
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maroar que o oonsumo (O) e o rendimento (Y) são expressos na unidade de salário. Entrando na anotação desta
parte do pensamento ktlynesiano, Hansen recorda que
1ü 'De, ao lançar a famosa função, estabeleceu a hipóte e de que o con umo depende principalmente do rendimento real. e pondera que a procura dos bens de consumo duradoiro depende muito mais das quantidades já
adquiridas anteriormente. Inspirando·se vi~lvelmente na
experiência amerioana do post-guerra, escreve: «Assim,
quando o público em geral está bem fornecido com automóveis novos e outros bens de consumo duradoiro [aparelhos de rádio, frigorificos, máquinas de lavar roupa, etc.]
a procura decairá, mesmo apesar de os rendimentos reais
e o emprego continuarem a permanecor altos, devido,
por exemplo, a continuadas despesas militares elevadas(pág. 69 nota). E, após esta observação, Hansen reoapitula que, para Ke nes, o rendimento é destacado como
(l principal determinante do consumo, para aoentuar que,
a respeito desta relação funcional, se pressupõe sempre
que todos os outros factores determinantes são dados e
permanecem invariáveis, de tal modo que, ce ter is paribt,48,
a função do consumo mostra as variações que podem
prever-se no consumo a partir de dadas variações no
rendimento. No .entanto, como é bem sabido, e Hansen
não deixa de repetir, se qualquer dos factores tomados
como invariáveis e altera, modifica-se um dos parâmetros da função e consequentemente a curva da propensão ao consumo deslocar-se.-á (n ill shift) (~3). E aqui
adopta Hansen um processo de exposição que apresenta
(~3, É de difícil traduQão o verbo lo sltift, neste caso. Podem
ver-se exemplos claros de shifts de curvas, numa outra obra de Ransen, Bu iness Cycles anã ational Incarne oit., diagrama da fig. 37
~ pág. 130) e diagrama B da fig •• 6 (pág. 172).
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considerável interesse, pois muito contribui para torna
mais olara a expo ição de Keynes que, como se abe, e
Hansen também reconheoe, não é das mais feliz e nos
capitulo
e 9 da General Theory. O processo a que
no referimo oon i te em di tinguir entre a forma da
função (quer dizer : a inclinação ou curvatura - lope - e
po ição da cur a) e a deslocações da função ( hift ),
dizendo Hansen qu a maior parte dos capítulos 8 e 9 é
oonsagrada aos faotores subjaoentes à (unçào do conumo e que determinam a ua forma (faclores ubjectivo ) enquanto apenas uma ecção (pág. 91·95 da G. T.)
é consagrada aos factores que dão lugar a deslocações
( hifl ) da função (faclore ' objectivos). Com efeito, o
factores subjectivo, como o próprio I eyne afirmou,
tendem a ser razoàvelmente estéreis, alvo circunstâncias anormais, e por is o se compreende que determinem a curvatura (slope) e posiçãO [normal] da curva e
oontribuam para lhe dar um grau oonsideràvelmente alto
de estabilidade ; e os factores objectivos podem sofrer
variações rápida e determinar deslocação aoentuada
da curva. Esta distinção constitui o esquema ou espinha dorsal de todo o capitulo que estamos analisando e
marca sem dúvida um progresso importante para a oompreensão e exposição de todo o pensamento de Keynes
aoeroa da propensão ao oonsumo.
_ Na secção seguinte, a segunda deste oapitulo
_ intitulada «Factores Subjectivos na Função do Conumo., Hansen refere ·se, oomo logo se adivinha, aos
factores que determinam a forma da função - a sua
curvatura e posição, imediatamente explicando melhor
de que é que propriamente se trata : a curvatura tem que
ver com o facto de o consumo aumentar menos que proporcionalmente do que as variações no rendimento real ~
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oom a oircunstânoia de o desnivel (gap) entre o oonsumo e
o rendimento se tornar maior à medida que o rendimento
aumenta, e maior não apenas em termos absolutos, ma!
também em peroentagem. Dada a curvatura, portanto,
resta determinar a posição, isto é, o <nivel. em que a
curva se situa. E surge o problema de saber qual é o
montante do consumo para um qualquer rendimento dado,
ou seja, qual é a propensão média ao consumo, C,
y

oonhecido o rendimento (Y) . Hansen procede então à
análise dos factores subjectivos que fundamentalmente
determinam a função do oonsumo, resumindo ràpidamente o que na General Theory se enoontra a este respeito, não se justifioando aqui, portanto, sobre a matéria,
qualquer referênoia espeoial. O que interessa pôr em
evidênoia é que, para Ransen , os «faotores subjectivos .
de Key nes são os faotores psioológioos e instituoionais
que determinam tanto a posição oomo a curvatura da
função do consumo. Mas, é claro que, além disto, há o
problema da inclinação «normal. da curva, a respeito
do qual , segundo Ransen , a resposta de Ke nes é grandemente cautelosa. Filia esta asserção no facto de Ke ynes,
baseado no conhecimento geral e na experiênoia, ter
estabelecido a lei psicológica de que, em regra e em média~
quando o rendlmento aumenta o consumo aumenta, mas
não tanto quanto o rendimento, especificando assim, a
respeito da curvatura (slope) da função do consumo,
apenas uma característica essencial : a de que a propen. I ao consumo, 6C
são marglDa
-, d eve ser menor que a
ÁY
unidade.
Não se fica por aqui a exposição de Hansen a respeito da propensão ao oonsumo : aborda problemas de
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interpretação de grande interesse e importânoia. A im,
em nota da pág. 74, indaga se, como se tem dito, é
exacto que a e tabilidade do si tema económioo depende
da norma de que a propensão marginal ao oonsumo seja
menor do que a unidade, verificando-se, no caso inverso,
aumento ou diminuiçõe do investimento com efeitos
e plosivo. E, remetendo para Hicks (Trade Cycle,
Oxford oiver it. Press, 1950), pondera adequadamente
que, para valores alto!~, embora infpriores a 1, da propen_ão marginal ao con uma e do acelerador, pode
ocorrer uma re ira volta em sentido descendente, (donmtur". quando se atinja o plafond do pleno emprego,
devido à acção rever iva do acelerador.
Também o A. põe os leitores de sobreaviso contra
algun criticas que aventaram que, se Ke, Des tivesse
razão quanto à clei p icol6gica fundamental>t, todas as
variações históricas do rendimento e do consumo deveriam oonformar-se com o seu principio. Efectivamente,
Hansen pensa que este ponto de vista não é correcto e,
para fundamentar a sua posiçãO, re~orre à distinção entre
a própria função do consumo e deslocações (shifts) da
função, afirmando que as variações históricas podem pôr
a claro deslocações ( l'fts ) da função, e não apenRs
a relação normal entre o consumo e o investimento.
Exemplificando com o caso dos Estados nidos durante
a guerra e no post-guerra, Hansen mostra o carácter
anormal das condições que levaram, durante as hostili•
dades, a uma baixa acentuada do consumo em relação
ao rendimento (racionamento, inexistência de bens-de-consumo duradoiros no mercado, impostos de guerra
elevados, apelos patrióticos ao aforro), para aceitar que,
na transição para uma relação c mais normal» entre o
consumo e o rendimento, é necessàriamenle e?t&cto que
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o consumo, partindo de um nivel anormalmente baixo
em relação ao rendimento, teria de aumentar proporcionalmente com maior rapidez do que este, de modo que,
no pedodo de adaptação, o incremento do consumo fosse
absolutamente maior do que o inoremento do rendimellto Mas, segundo o autor do Guide, isto nada prova,
porque I ('yne , quanto a factos históricos relaoionados
com penodos de transição ou condições anormais, não
ài se que o oon umo nunca aumentaria proporoional~
mente mais do que o rend imento. Hansen insiste particularmente ne te ponto, que é realmente fundamental,
na medida em que a «lei psicológica» de Keynes é um
dos pilares do sistema k('ynesiano e um daqueles aspeoto que mais ju tificam as suas reivindicações de reali mo. Embora não se exprima oom tanta limpidez
quanta o leitor de8ejaria, Hansen reforça o seu ponto
de vista com outras oonsiderações, afirmando que o que
}{eynes disse foi que, em condições normais, e postos de
parte factores extraordinários que poderiam provooar
de looação da curva correspondente à relação funcional, seria poupada uma parte do aumento absoluto do
rendimento ; quer dizer : o aumento absoluto elo consumo
eria menor do que o aumento absoluto do rendimento, a
não se veriflcar a intervenção de factores extraordinários susceptíveis de perturbar esta relação normal. Ora,
argumenta Hansen, ne ta base mínima é evidente que o
consumo deve aumentar proporcionalmente tão depressa
como o rendimento. E Keynes não disse que o oonsumo
aumentará menos que proporoionalmente ao rendimento.
e o con umo for, em todos os níveis do rendimento
igual a uma qu ota de 90 %. mesmo nesta base mini ma
- repete Hanse n -, se o consumo aumentar em proporção com as variações do rendimento, o desnlvel (gapJ,
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em termo absolutos, entre o oonsumo e o rendimento
aumentará à medida que o rendimento aumentar, tornando. e o montatzte do aforro cada ez maior.
O ponto delicado das concepções de 1«> oes a este
re peito _ a exposiç' o de lLllosen deixa-o transpar c r
aos olhos do leitor - é conciliar o <postulado altamente
cautelo o de lü ynes com os dado do Kuznets, uma
vez que o autor da General Theory olio di tinguiu claramente entre o movimento ciolioo e o trend ecular.
Pensa Han en que - ao contrário do que por v zes
se tem dito _ não há contradição entre os dado a longo
prazo utilizado por Kuznet e a lei fundamental de Ke. ne . pois e o r ferido dado tendem a mo trar que a
percentagem de rendimento poupado (ou inve tido) é, a
longo prazo, mai ou menos con tant • cerca de 12 °/ 0 ,
isso não impede que, a níveis a b oZulos mais altos do
rendiment , seja poupado um maior montante abso luto .
egundo Hansen, ~ t'ynes nilo di tinguiu claramente
entre a função·do-consumo cíclica e a função·do-consumo secular. Se pressupomos - diz - uma relação proporcional entre o rendimento e o oon amo, o que cabe
dentro da lei fundamental de Iüyoes, não é neoes~á rio
distinguir entre a funções cíclica e ecular, pois neste
ca o eriam a mesma (a propensão média, e a propensão
marginal, ao oon umo seriam iguais, e ambas eriam
con tante a um valor inferior à unidade). Con tudo, o
material empirico tende a mostrar que, no ciclo económico, quando o rendimento baixa, o consumo baixa proporcionalmente menos e, quando o rendimento obe, o
consumo obe proporcionalmente me no também. I ensa
H~nsen que no ritmo ecular isto pode nAo er assim.
Como o assunto tem sido amplamente discutido,
Hansen introduz uma breve referência às SU8S posições
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pessoais sobre ele, mesmo antes da publicação da General
Theory, nomeadamente em 1932,1940 e 1941 , mencionando
as publicações onde as formulou, aludindo também à.
posições de outros autores e, particularmenle dos teórioos
continentais do ciclo económioo, para concluir que, quanto
à tendênoia secular, o economistas, em geral, tanto pela
observação, como pelos amplos estudos de Bowley eStamp, se mostravam fortemente impressionados oom a
oonsiderável elevação dos padrões de consumo - mais
ou menos em proporção com o rendimento (o que não
signifloa, previne expressamente Han en, que a percen tagem do consumo permaneoesse, a longo prazo, llgidamente fixa).
A este estado dos conheoimentos é que, egundo o
autor do Guide, Kf'ynes acrescentou alguma coisll muito
importante: a formulação precisa da escala do rendimento e do c n8umo, juntamfnte com o cenceilo da pro
pensão marginal ao consumo j E', mais ainda, uma teoria
em que apareoem integradas esta e outras funções, relevantes para a determinação da Procura Agregada. Para
dar todo o relevo a esta afirmação, Hansen fri a bem
que os conhecimentos gerais e as vagas ooncepções anteriores a Keynes, no tooante à relação ctcUca e ecular
entre o consumo e o rendimento, não representavam uma
teoria.
Salienta Hansen que Keynes não exprimiu nenhuma
.-convicção firme » quanto à forma a curto prazo (cíclioa)
da propensã.o ao consumo, limitando· se a considerar
razoável supor que o consumo, em regra, aumentará
menos que proporcionalmente do que o rendimento
(O. T., pág. 7). Recordando o ponto de vi ta de Hi ks
(em Trade Cycle), segundo o qual não há nenhuma razão
teórica convincente para admitir que o consumo deva
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variar com o rendimento desh ou daq uela man ira ,
Hlln eo, oon iderando correcto tal ponto de vista, - de ,
harmonia com a ua interpretação da lei p icológica
fundamental, reputa o inteiramente compativel co m ela,
fri aodo, no entanto, que os dados empírioos, e também o emünam nto de qua e todas as teorias d o ciolo
dos último cinquenta anos, ão em contrário da suge tão
de Hick .
uanto aos dados empíricos, julga que parecem mo trar concludentemente que o consumo, de facto ,
aumenta ou diminui iclicam nte menos do que em proporção do aumento ou diminuição do rendimento r aI.
Mas qual o alcance de te apuramento no plano
empírico ~ Segundo Ransen, ele não nos dá necess àriamente a verdadeira relação funcional entre o consumo e
{) rendimento, pois a verdadeira função deveria, de facto,
conformar-se com a hipótese de Ricks, sobre a qual o
autor do Guide nos diz que devia partir do pon to de
origem, o, podendo hipoteticamente a curvatura empí rica mais no sentido horizontal (the (tatter empirical
lope ) ser explicada pelos retardamentas (lags) (que
Hlcks admite) no processo de ajustamento do consu mo
ao rendimento.
Mas _ diz · nos - isto não é inteiramente exa cto. C:O
r tardamentos significariam apenas - escreve - que o
consumo estava um ou dois passos atrás (on e or trvo
steps behind). Estes retardamentos revelar-ae-iam de
facto nos pontos de viragem (at lhe turning points).
U ma vez que o consumo partisse (started) para baixo
(ou para cima), poderia contudo muito bem mover-se
tão depressa, proporcionalmente, como o re ndimento.
Assim, o ajustamento retardado poderia d ificilmente
explicar a curvatura (slope) (isto é: o cruzamento da
linha de 45°). Verdadeiramente, quanto mais o retarda-
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menta se distribui pelo tempo, mais perfeitamente a resposta retardada se quaJificaria como uma explicação
adequada da curvatura (slope) revelada pelos dados
empíricos. (pág. 79).
Segundo Han en, Kpyoes reconheceu que os retardamentos poderiam explicar a curvatura (slopp) da função, tendo visto claramente que o pro ce so de ajustamento do consumo às variaçõ es do rendimento implicaria
provàvelmente um ajustamento retardado. E cita a
propósito o primeiro parágrafo da pág. 79 da General
Theory.
Mas - pergunta Hansen - e se a curvatura (slope)
da curva [do tipo de não se originar em O, cortar a linha
de 45° e se afdstar dela gradualmente mais no sentido
descendente] representa de facto a verdadeira relação
funcional e não simples retardamento? Como pode isto
ser explicado '?
Depois de resumir as afirmações de Kpynes a este
respeito (O. T., último parágrafo da pág. 79 e primeiro
parágrafo da pág. 98), que a serem exactas conduziriam
a admitir o caso empírioo da curva do con umq relativamente horizontal (c{tal.) como um tipo de conduta no,.mal, uma verdadeira função, e não apenas uma resposta
retardada a uma variação, - Hansen diz-nos que, nos
passos referidos, Keynes evidentemente alude às duas
explioações fundamentais a este respeito: em primeiro
lugar, a de que o consumo é bàsicamenle fixado pelas
necessidades p,.imárias e de que, enquanto aumentos do
rendimento real induzirão de facto eventualmente aumentos do consumo, a urgênoia de modificar o oonsumo não
estará desde logo em proporção oom as variações do
rendimento; em segundo lugar, a de que o consumo é
fundamentalmente dete,.minado pelos padrões já atengi

•
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o • quando o rendimento no passado reoente e tava no

•

eu nivel mais alto. Reoorda Hansen que este últim o
ponto sugere o que e tornou conhecido nos últimos
ano oomo a hip6te e de Due enberry>, a saber: que
O'a to de oon umo 80 oonsiderados função, nilo
::omente do rendimento corr nte, mas do mais alto rendim nto pr' viamente obtido. Mas estas dua explicações
- in. \ste Han en, embora objecto de alusão na Oeneral
Tlleor!l, não foram n la adequadamente desenvolvidas,
:,6 o t ndo sido posteriormente graças ao • brilhante
trabalho) de amuelson, mithie, Modigliani, Dorothy
Brad~ e
ue enberry. E aqui está, nas linhas essenciais,
o que Hansen nos diz aceroa da ourvatura normal (norm(J1 lope) da função.
Quanto às deslocações (shifts) da curva da propen ão ao consumo, depois de resumir as principais
afirma,ões de Ke:nes sobre o ponto (O. T., págs. 109-110),
que toda conduzem a remeter o as unto para o campo
da análLe a longo ou muito longo prazo - conclui por
aBrmar que os factores ubjectivos que determinam a
po .ção e deslocação da função do consumo foram encarados por Ke. nes como sendo relativamente estáveis .
a secção terceira e última deste ca pitulo - - Factor Objectiv e Ioflexões na Função do Cons umo)-,
H · nsen procura analisar a questão de saber se os - fac·
tores objectivos> de que fala Keynes são sujeitos a variaçõe suficientemente rápidas para poderem provocar violentas deslocações (s hifts) da curva do consumo.
Para anali ar este problema, H!lnsen recorda que
Keyne apontou 6 factores objectivo~, para afirmar que,
dele, s6 lhe interessa considerar os quatro últimos,
excluindo os precedentes pelas' seguintes razões: o primeiro, variações no nivel dos salários (e dos preç08) ,
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porque Keynes reduz as grandezas oom que joga a term08 reais ; e o segundo, variaçõe8 na prática contabiU8tica relativamente à depreciação, etc., por ser um factor
que não se concebe que varie violentamente a curto
prazo, tendo sido um erro de Keynes incluí lo na lista
da secção II do cap. 8 da General Theory.
Eotrando na análise dos factores objectivos relevante o , começa Hansen por se referir aos .Ganhos e perdas
inesperadas> ( windfall). Aludindo aos extraordinários
ganhos-de Bolsa inesperados, caracteri ticos dos últimos
anos da década de 1920-1929, diz que eles eram geralmonte considerados oomo tendo contribuído para fazer
Ubl,. o consumo dos ricos acima da relação normal do consumo com o rendi mento. Mas mostra-se, afinal, céptico,
quanto à apreciação das estatí Hcas a este respeito, por
não ser fácil discri minar os ganhos inesperados nas cifras
nacionais totais. Deixa, portanto, sem comentário a afirmação de l{ ~y nes, a que nem sequer alude, de que «est,e
pactor objectivo] deveria classificar-se entre os principais factores capazes de provooar variações de ourt<;>
periodo na propensão ao consumo ~ (G . T., cap. 8, II,
pág. 93).
Analisa depois as .Variações na Politica Flsoah,
dizendo logo que a segunda guerra mundial exemplifica
o papel deste factor de maneira dramãtica , pois as suas
oirounstâncias anormais, que ràpidamente inventaria,
conduziram à descida drástica da função do oonsumo
abaixo do seu nivel normal. Contesta, no entanto, que
neste caso seja apropriado falar em deslocação (shifl)
da curva, pois em oasos destes todas as relações normam
são destruídas. Por isso, considera melhor ilustração
deste faotor o caso de importantes variações das taxas
dos impostos em tempo de paz. E anota que a tendên-
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cia moderna para o Estado-social, ou promotor do bem
-estar (Welfare tate), financiado em larga medida pela
tributação progressiva, alterando a distribuição do rendimento, tende a deslocar para cima (to lnft up1nard)
a função do consumo.
Referindo-se a cVariações nas Previsõe!h, oon idera
a Guerra da Goreia como forneoendo um bom exemplo,
na medida em que levou os consumidore a preverem
futuras reduções na produção de bens de consumo duradoiros de todas as espécies, e, consequentemente, preços
mais altos, com o resultado de uma corrida à compras,
inclu sivamente de bens sem i·duradoiros, como alimentos
e peças de vestuário. Gomo neste caso o consumo
aumentou em relação ao rendimento corrente, Hansen
considera-o como um caso nítido em que a função do
consumo se modificou.
Aludindo, por último, a c Variações Substanciais na
Taxa de Juro», Hansen recorda que, como Ke,ynes afirmou
(a. T., pág. 94), tais variações podem causar uma queda
(ou ubida) brusca dos titulos representativos de propriedade, ou de créditos, dando assim lugar a perdas ou
ganhos inesperados, análogos aos já anteriormente analisados. Detém·se, depois, no efeito das variações da taxa
de juro sobre o aforro para dizer que já muito antes do
aparecimento da General Theory esse efeito tinha sido
considerado como caltamente oomplexo e incerto~. E diz
então que, enquanto variações moderadas na taxa óe
juro não parecem determinar importantes modificações
na função do consumo, como afirma Keynes, o autor da
General 2heory tem o cuidado de salientar que tais variações podem afectar significativamente o montante efectivamente poupado. E escreve : «Cí>ntudo, o efeito é
oposto ao que usualmente se julga ser. E a razão é a
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seguinte: uma subida na taxa de juro pode diminuir ()
investimento, e isto terâ o efeito de reduzir o rendimento ~
Mas se o rendimento baixa, o montante poupado dimi ..
nuirâ).
Numa «Conclusão Geral> desta secção, Hansen condensa os resultados das páginas anteriores, pondo em
evidência que, àparte variações anormais ou revolucionárias nos factores objectivos, as deslocações da propensão ao consumo correspondente a um rendimento
dado (out of a given income) não são de considerar mais
do qu e de secundária importância, como sustentou Key~
nes (O. T., pág. 84). Observa logo, no entanto que, como.
teve ocasião de mos trar, esta fo r mulação não to ma devi-,
damente em conta todas as complexidades que o problema implica. I to o leva a considerar a an álise keynesiana da propensão ao consu mo - os facto res que'
determinam as suas deslocaçõs (shi fLs ) , e os factoreif
que determinam a sua forma (curvaturjl e posição «normaLa) -, tomada como primeira aproximação, cum marco
fundamental na Hist6ria do Pensamento Econ6mico ]t,'
porque conduz ao resultado de que «o emprego s6 pode'
aumentar pari passu com o investimento, a não ser que!
haja uma variação na propensão ao consumo]t (G. T.,
pág. 98), o que arrasta a ideia de que, aumentando em
lermos absolulos o desni vel entre consumo e o rendimento
à medida que o r ndimento cresce, a Procura Agr gada
não será capaz de «cobrir» o preço da OfHta Agregada,
a não ser que a diferença correspondente ti esse desnivel seja preenchida por um aumento do inve~ tiro to.
Procurámos dar a ideia deste capitul - IDgm o-nos
qua e sempre mUIto de petto ao texto do Guide, ~ s m
fazermos intervir os nossos comentários, pois quel'i mos
que os leitores avaliassem por si a utlhzaçao que H usen
5

66

fa~ do esquema de interpretação que adoptou. Podemos
agora dizer que, em nossa opinião, o método usado pur
Hansen para abordar os dirtceis oapitulos 8 e 9 da Gene·
ral Theory se a6gura de frutuosos resultados. Ganha- e
com a perspeotiva adoptada uma visão mais segura.
as terá de reoonhecer-se qu H nsen nem sempre oonseguiu aquela limpidez de exposiçãO que deve reputar-se
indispen ável num livro com o carácter do Guide. Compàrando a maneira oomo Hansen versa este assunto
com a forma como o fazem outros autores, terelIlos de
reoonheoer que Hans6n poderia ter ido mais longe no
apuramento do método didáctico. Mas reservamos todo
o nosso pensamento a este respeito para a apreoiação flnal.

6. Já se viu que o capitulo 4.° do livro de Hansen
8e intitula cA Propensão Marginal ao Consumo e o Multiplicador~ e que se ocupa da matéria versada no cap. 10

da General Theory.
Em 3 secções, o A. considera os seguintes assuntos:
08 hiatos (leakages) e o mulliplãcador, equações de idenUflade contra equações de comportamento d08 fenómeno8 e
'rês conceitos do multiplicador.
No preâmbulo do capitulo, Hansen diz que adiante
procurará mostrar ter Keynes discutido, embora com
demasiada brevidade, três concepções do multiplicador,
cada uma delas correspondente a um conjunto espeoi6co
de pressupostos: a teoria c16gica~ do multiplicador, que
não pressu põe qualquer retardamento (time lag); o conceito do multiplicador segundo a Bnálise de períodos, que
pressupõe retardamentos (time lags) ; e a análise atemporal (limeless) da «estática com parada .. , na qual a atenção se concentra nos sucessivos pontos de equiHbrio,
aendo o processo de transiçãO completamente omitido.
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- A primeira secção - -Hiatos (leakages) e o Multiplioador~

- abre por uma referência à oomparação feita
por Keynes entre o multiplicador do emprego (k') de
abn e o seu próprio multiplicador do inve8timento (k) (lH)
reoordando Hansen que Keyoes salientou não serem os
dois multiplioadores idênticos, mas poderem, para efei,to prátioos, considerar-se iguais. Hansen faz aqui uma
anotação importante. O rendimento em termos de unidades de salârio - diz - pode aumentar mais do que o
emprego se, durante o processo, o rendimento dos não-assalariados aumentar proporcionalmente mais do que
o rendimento dos assalariados. Além disso, com rendimentos decresoentés, o produto total aumentará proporcionalmente menos do que o emprego; ou, de outro
modo, o rendimento em termos de unidades de salârio
{Y .. ) deve aumentar mais, em percentagem, o emprego (N),
a seguir, e o produto (O) em último lugar, embora, a
curto prazo Y w. N, e 0 , tendam a subir e a baixar os
três conjuntamente, razão por que, sem inteiro rigor,
mas para efeitos práticos, se pode admitir a igualdade
-de k' e de k . Recordando que, em vez de exprimir o
rendimento, o investimento, o aforro e o consumo em
unidades de salário, Keynes poderia ter escolhido uma
moeda de valor constante, Hansen faz uma outra anotação de interesse, tendente a frisar como Keynes está
fundamentalmente preocupado com o equilíbrio com 8ub-emprego. Se há capacidade produtiva (de edificios,
equipamento e operários) não utiliz!lda nftS indústrias '
produtoras de bens de consumo - diz -, um aumento

(2' ) Veja·se: Dr. Manuel Jaointo Nunes, -Sobre a Teoria do
.Multiplicador., neste Bolelim, vol. II, pAgs. 27 e segs.
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nos gastos de investimento em termos monetários, elevando o rendimento dos operários e do patrõe na
indústrias produtoras de bens de investimento, pode
provocar um aumento nos gastos de consumo, em fazer
subir 08 preços; o rendimento real subirá, então; a produção total aumentará, não sõmente no montante d08
novos bens de investimento produzido, mas também no
montante da produção dos novos bens de con umo j em
termos reais, o rendimento terá aumentado no montante
de I + C j todavia, isto não poderia acontecer se a economia se encontrasse já em pleno emprego, poi , com
emprego pleno, um aumento nos gastos de 'nv stimento
provocaria a inflação dos preços, a não er que o. gastos de consumo fossem de algum modo restringidos
num montante correspondente. Por aqui se vê, claramente, como Ke nes tinha em vista a hipótese do empre(}o
8ub-pleno e não a do pleno emprego.
Sobre a originalidade e a importância da teoria keynesiana do multiplicador, Hansen diz o fundamental em
poucas palavras. Lembrando que, na literatura sobre o
ciclo económico, a importânci& da relação entre um incremento do investimento e um incremento do rendimento
(o k de Keynes) tinha sido amplamente reconhecida,
de de Tugan-Barano $ki e Wlcksell, afirma que estes
dois economistas e os seus continuadores tinham abordado a matéria de forma vaga, limitando-se a formular
uma tendência tendo sido Keynes q'u em, sob a corientação de Kahn., forneceu os instrumentos de análise que
tornaram possivel pensar com maior rigor sobre a matéria. Salienta que o problema é cextraordinàriamente
complexo., implicando não somente com a incUnação e
p08ição da função do consumo, mas também com as
deslocações da função, para melhor acentuar que Keynes
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loi muito cauteloso:. quanto a atribuir qualquer valor
numérico particular ao multiplicador.
Consagrando-se prôpriamente ao problema abordado por Kahn no artigo do ' Economic Journal em 1931
- artigo que oonsidera c um dos maiores marcos miliários da análise económica~ -, Ransen explica claramente
que nilo é dificil compreender que um incremento de
emprego nas indústrias produtoras de bens de investimento (emprego primário) provoque um aumento de
emprego nas indústrias produtoras de bens de consumo
(emprego secundário), e que, diversamente, o dificil de
ver é a razão por que esta c:reacção em cadeia:. não se
oontinua sucessivamente até ao emprego integral de todos
o operários. Informa Hansen, citando bibliografia, que
este problema foi muito disoutido por econ'omistas amadores, nos anos da Grande Depressão, especialmente nas
cidades amerioanas que encararam projectos de «moeda
selada) (cfr. Keynes, G. T., sobre os projectos de moeda
selada de Sílvio Gae11). Para Ransen foi o artigo de
] ahn que veio trazer a resposta ao problema, elucidando
que o c:processo de reemprego:., ou de reabsorção dos
desempregados pela economia, cessa por virtude de hiatos (leakages), entre os mais importantes dos quais figuram os seguintes: 1) - parte do incremento do rendimento é usada para liquidar dividas ; 2)-parte é poupada
na forma de depósitos bancários inactivos; 3) - parte é
investida em titulos comprados a outros detentores, que
por seu turno não gastam o que por eles recebem ; 4)-parte
-é gasta em importações, o que não auxilia o emprego
dentro do país; 5) - parte das compras é forneoida por
e xcesso de estoques de bens de consumo, que podem
Il ão ser reconstituidos. E analisa, então, através de seis
diagramas e dos comentários que a eles faz, as seguintes

hipóteses: 1- oaso de despes8 únioa, não reoorrente,.
portanto, de investimento em emprego primário, côm
hiatos no consumo de l/Sdo fluxo de rendimento (o que
equivale a uma propensão marginal ao consumo de bens
produzidos no pais de 'I"~ pressupondo que os c hiato.
se cdesperdiçam. (ali crun to maste. ) (oomo neces àriamente aconteceria pelo pagamento das dividas aos banoos, que cancelaria um dado montante de depósitos, e
pela destruição, no tooante 80 con umo, dos aforros soba forma de moeda entesourada ou depósitos bancários
ociosos) e são, portanto, verdadeiro hiatos, porque constituem aquela porção de rendimento antenor que não é
gasta e que portanto é perdida para o fluxo de rendimento, - hipótese em que co fluxo de rendimento injectado pela despesa inicial de investimento gradualmente
.
'
seca (dries up) (pág. 90-91) ; II - ca o em que os hiatos
o são apenas no sentido restrito de que as somas não Ao
gastas em bens de consumo, podendo sê-l{) directamente
em bens de investimento - e devendo então, com mais
propriedade, chamar-se simplesmente c aforros., que
representam verdadeiros hiatos na despesa de consumo;.
hipótese em que a parte do rendimento que é poupada
equivale a l/S' e a consomida aos restantes 'Is' sendo o
incremento inicial do rendimento todo gasto desta forma
no período seguinte (com a consequência de, nos períodos subsequentes, o investimento e o consumo se manterem constantes); III- caso em que as autoridades mantêm.
periodo após período, um fluxo igual de gastos de investimento público, sendo apenas consumidos, em cada novo
período, apenas I/s do rendimento criado de novo e sendo
a parte distraída do oonsumo (o restante terço) gasta em
títulos lançados (floated) pelo governo para financiar
uma parte do programa de investimento públiO{) (com.
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despesa igual reoorrente em oada período), sendo a part6
restante financiada pela <sangria. de somas até então
entesouradas, ou pela venda de titulos aos banc08
comerciais; este é o caso em que todo o aforro de cada
sucessivo período é usado para auxiliar o financiamento
do investimento novo, de modo que, eventuálmente 08
novos aforros podem aproximar-se do novo investimento,
aloançando-se assim um novo equilibrio; cada dose de
investimento novo põe em movimento uma nova sequência de gastos que continuamente decresce, sendo isto
que faz com que o fluxo dos gastos totais (investimento
mais consumo) ràpidamente se horizontalize ou nivele,
deixando de subir, mesmo se o volume do investimento
novo é mantido ao nível da injecção inicial; IV - caso
em que não existem hiatos de consumo, hipótese em que •
•
pressupondo-se uma única despesa inicial de investimento,
todo o rendimento dela resultante, recebido por operários
e empresários, é gasto em bens e serviços no período
seguinte, criando esta despesa, por sua vez, rendimento
novo de um montante igual, o qual é gasto no período
seguinte, e assim sucessivamente, mantendo-se indefinidamente este fluxo de gastos, não havendo portanto hiatos nas despesas de consumo, dado que a propensão
marginal ao consumo é igual à unidade; V - caso em
que a propensão marginal ao consumo é zero e em que.
pressupondo uma despesa inicial únioa de investimento ,
todo o incremento de rendimento é aforrado, pressupondo-se simultâneamente que as somas poupadas não são
gastas em bens de investimento, mas entesouradas, ou
destinadas a pagar dívidas aos bancos, hipótese, pois,
em que, completada a despesa inicial, nada mais acontece ;
VI - finalmente, o caso em que a propensão marginal ao
consu mo é igual à unidade, mas em que o montante inioia
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investimento é mantido contl nuamente em cada periodo
suoessivo, e em que, portanto, o rendimento em cada
novo periodo aumenta cumulativamente no montante do
novo investimento oontinuado, de tal modo que, quando
atingido o pleno emprego, a situação aloançada conduziria à inflação progressiva.
Tivemos de alongar-nos .na especificação dos vári08
C8S0S apresentados por Hansen, e por ele ilustrados
~om diagramas do c tipo bloco », geralmente usados
- como algures escreveu Samuelson (25) - para expor
<progressões geométricas transitórias, que ràpidamente
se esgotam» (d1vindling transient geometric progres8ions).
Interessante, sem dúvid8 est8 parte do "ide não
se apresenta tão cristalina mente limpida como o leitor
•
mais poderia desejar, até porque Ranse n escreve um
inglês por vezes difícil. Mas o que mais importa é ver
que utilização faz Hansen dos seis casos que apresenta;
enfim: que conclusões extrai da compacta exposição
literal e diagramática que condensou em escassas seis
páginas. Ora, as conclusões de Hansen são as seguintes:
quando a propensão marginal ao consumo é zero, o muI·
tiplicador é 1; e, quando ela é igual à unidade, é infinito,
de tal modo que um incremento inicial do investimento,
8e for mantido contin uamente, conduzirá a economia
à inflação (caso VI). Ora, diz Hansen, a hipótese mais
provável situa-se entre aquelas duas hipóteses extremas:
se a propensão marginal ao consumo é igual a l (isto é,
8e a propensão marginal ao aforro é 1), o multiplicador

(25)

Cfr. cDynamic8, Statics aod the tatiooary State., in Review
laltslics, Fevereiro de 1943, pág. 69.

(Ir EClmOmic
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é 3, pois, como é bem sabido, o multiplicador é o recí-

proco da propensão marginal ao aforro. Dando, então,
a fórmula bem conhecida do k keynesiano, - sem deixar de em nota aludir ao c multiplicador do comércio
e terno >, remetendo para Haberler, Pro8périté et Déprés. - cone I UI. por a fi rmar que, quan t
' .1 C se apros.on
o maIs
.1Y
xima da unidade, maior é o multiplicador.
Depois de expor as noções ke nesianas mais importantes acerca do multiplicador (sua determinação pela
propensão marginal ao consumo, coincidência da linha
de 45.0 do diagrama cartesiano com a propensão ao con-sumo igual à unidade, e da linha horizontal com a propensão ao consumo igual a zero, afirmação de Keynes
de que .1 Y > .1 C, com o significado de que, em condições
normais, a propensão marginal ao consumo pode ser
considerada menor do que a unidade, etc.), - Hansen
volta a utilizar o instrumental anaHtico da sua predilecção , para nos dizer que é importante distinguir nitidamente entre a inclinação da curva do consumo e a sua
posição ou nivel a que se encontra, considerando duas
hipóteses. A primeira é aquela em que a propensão
maroinal ao consumo é baixa, sendo ao mesmo tempo
alta a propensão média ao consumo. cNeste oaso,escreve - um dado aumento no investimento (partindo
de uma situação de desemprego) elevaria o rendimento
relativamente pouco. Isto é verdade, porque o multiplicador nestas condições seria pequeno. Não obstante,
poderá bastar um pequeno aumento no investimento
para levar a economia ao pleno emprego. Isto é exacto
porque o desnível entre consumo e investimento, neste
ca so, seria pequeno , mesmo a niveis de pleno emprego.
U ma tal economia nunca poderia desoer muito abaixo

•

do pleno emprego. Poderiam, de facto, ocorrer flutuações no emprego, mas não poderiam ser primacialmente
explicadas pelo multiplicador ; antes seriam devidas 8
:flutuações do investimento - investimento desajudado
de quaisquer efeitos multiplicativo com significado.
(pág. 9 ).
A segunda hipótese que Han en con idera é a de
serem elevadas tanto a propensão marginal como a propensão média ao consumo. Oiz ele que, neste caso, 8
flutuação poderia ser muito grande, mesmo se o de nivel entre C e Y fosse pequeno a níveis de pleno em prego.
endo o multiplicador muito alto, o rendimento flutuaria
violentamente, me mo que o investimento flutuasse só
um pouco. Com investimento zero, o rendimento eria
muito baixo.
amente um pequeno montante de inves·
timento produziria pleno emprego, porque o multiplicador eria muito grande.
omenta Hansen, a este propó ito, que I e nes se
ocupou de ta matéria na sec. do cap. 10 da G. T., mas
que o tratamento do assunto e tornou todo ele desneces,àriamente difícil por virtude de um exemplo numérico particularmente complicado, quando um simp les
diagrama teria ràpidamente tornado claro o ponto que
queria salientar.
Resume, depois, o pensamento de Keynes acerca do
multiplicador no paises pobres e nos países ricos, para
dizer que não seria muito difícil melhorar a exposição
de Keynes sobre o tema, tanto mais que nela se
contêm interessantes sugestões. Tentemos apreender
o que, com certa obscuridade formal, nos diz a este
respeito.
Keynes sugere que o multiplicador pode ser grande
em patses pobres, com uma elevada propensão média
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ao oonsumo. Esta situação nAo signiftca que 08 padrõe
de consumo sejam elevados, mas que os países pobre
gastam uma proporção muito alta de-qualquer aumento
do rendimento e poupam muito pouco, mtlsmo com pleno
emprego. Os países altamente desenvolvidos, por outro
lado, podem ter uma propensão média ao consumo rela·
tivamente baixa, situação que permite largas flutuações
no emprego, flutuações que tenderiam a ser mais largas,
se uma propensão média baixa, com pleno emprego, s&
combinasse com uma propensão marginal ao consumo
razoàvelmente alta. Dentro de certos limites, esta situação é possivel, desde que a curvatura da curva ' rda
propensão ao consumo J poderia subir abruptamente
mesmo que a posição da curva fosse tal que o desnível entre o oousumo e o rendimento, com pleno
emprego, fosse grande a niveis de rendimento de pleno
emprego.
As sugestões de l{pynes a que Ransen se refere ão
relativas: l)-às condições em que pequena flutuações
do investimento produzirão grandes flutuaçõ e no rendi·
mento (o que imp,lica alta propensão marginal ao conumo e, dai, um grande multiplicador) ; e 2) - às condi·
ções em que seriam necessárias grandes flutuações do
investimento para produzir grandes flutuações no rendimento e no emprego (o que implica uma baixa propen ão
média, combinada com uma baixa propensão marginal
ao consumo).
U8ando o seu esquema de interpretação, diz Ransen
que a propensão marginal ao consumo depende exclusivamente da ourvatura da função do consumo, mas que
a propensão média ao oonsumo depende, em parte da
curvatura e em parte da posição (nível) da curva.
E observa que Key nes não é inteiramente claro nest
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ponto, exemplificando especialmente com a última frase
da pág. 126 da G. T.
Diz Han en q'\le, mesmo pressupondo que um pais
pobre tem simultâneamente uma alta propensão margi"al ao consumo e uma alta propensão média ao conumo, poderia ainda ter violentas flutuações do emprego
e a função do consumo tomasse a forma de uma
linha recta desde a origem, ou fosse muito abrupta
na inclinação]. E, e pressupomos arbitràriamente que
um país rico tem uma baixa propensão marginal
ao consumo e também uma baixa propensão média
ao consumo, poderia ainda experimentar grandes flutuações no emprego se o investimento flutuasse violentamente.
Através de um comentário, em que a fundamentação técnica é um pouco oerrada, Hansen explica que,
para Keynes, nos primeiros estádios de avanço, ao sair-se
de u ma depressão profunda, o multiplicador pode ser
muito baixo, que a níveis moderadamente altos de rendimento tenderá a subir, e que finalmente a níveis muito
alto pode de novo declinar.
Mas isto - diz - ( não é de modo algum exacto.,
acre centando que a tese de Duesenberry, por exemplo,
conduz precisamente à conclusão contrária. Resumindo
em termos claros, o pensamento deste autor (formulado
m Income, Saving and lhe Theory of Consumer Behavior,
Harvard Uoi versity Press, 1949), Hansen acaba por conden á-Io nesta síntese : durante a fase de reprise, até que
o anterior Dível de rendimento seja atingido, a propensão marginal ao consumo será menor do que a propensão média j mas, desde que seja alcançado o rendimento
anterior, a propensão marginal ao consumo tornar-se· á
igual à propensão média ao consumo.
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Nota Hansen que os dados do rendimento e do consumo quanto ao boom da década de 1920-30 parecem daI."
algum apoio à tese de Duesenberry. Evoca a propósito a
oonclusão no mesmo sentido, que esboçou em Fiscal
Policy and Busines8 Cycles, sem no entanto ter tido ai a
pretensão de descobrir um principio geral. Pondera,
contudo, a possibilidade de circunstâncias especiais explicarem a razão pela qual o oonsumo aumentou proporcionalmente com tanta rapidez como o rendimento nos
úl timos anos do boom referido. Essas circunstâncias especisis seriam - grandes lucros especulativos, dado que a
propensão a consumir artigos de luxo se elevou a um
alto nivel, devido ao boom de bolsa sem precedentes.
Revertendo ao seu esquema já conhecido do leitor, Hansen aventa a hipótese de a tendência veriflcada neste
periodo representar uma deslocação da fun ção do consumo, e não a forma normal da função, como sugere a
tese de Duesenberry.
Diz ainda Hansen que, por virtude da falta de dados,
continua em aberto o problema de saber se a função
pode assumir uma forma na fase descendente do ciclo e
outra na fase ascendente.
Termina esta secção com um breve resumo do pensamento de Keynes acerca dos factores que podem compensar, anulando (ou intensificando) o ímpeto inicial do
multiplicador j e com uma recapitulação do já dito noutro lugar acerca dos factores que influem, não na forma,
mas nas modificações (shifs) da propensão ao consumo.
- Na segunda secção do capitulo, c Equações de
Identidade contra Equações de Comportamento), Hansen
aborda um conhecido e discutido problema, que teve
ocasião de versar mais largamente em livros anteriores.
- Monetary Theory and Fiscal Poltcy, 1949, Apêndice B,

7

e Bu êne Cycle and National Income, 1951, cap. 10-,
limitando-se por isso, a um~ breve referência de duas
página e mia. Fri 8, desde logo, que a secção IV é
-talvez a mais importante- do cap. 10 da General Theory
que se tivesse sido estudada pelos critioos de I eynes
com cuidado e simpatia, certamente se teria evitado
muita confusAo desnecessária.
egundo Hansen, a referida secção IV prova que
viu claramente a diferença entre o aforro e o
erem iguais (equações de identidade) j e
o aforro e o investimento estarem <em equil1brio>
(behaviour equations, que traduzimos por equações de
comportamento dos fenómenos). E, sE'gundo ele, também
eynes viu a diferença entre: uma análise de equilíbrio
móvel, em que as variáveis que se modi6cam são sempre
encaradas como estando oontinuamente numa relação
cnorma1- umas para com 8S outras, sem retardamento
DO tempo; uma análise por períodos, passo a passo, que
implica retardamentos DO tempo j e uma análise atemporal, de estática comparada.
Distinguindo entre cequações de identidade_ e «equações de comportamento», Hansen diz que as primeiras,
(como MV = PT e 1= S) sendo puramente tautológioas,
Dada explicam, e que as segundas (oõmo a bem conhecida função da procura) se desenvolvem em termos de
relações funcionais entre variãveis, consistindo numa
escala relacionando duas quantidades, escala que é uma
afirmação acerca de um comportamento (behavior) real,
efectivo, podendo como tal ser-veri6oada ou desmentida,
com um razoável grau de rigor, pela ob ervação da realidade, constituindo, portanto, uma hipótese verificável.
E exemplifica nestes termos: <Dizer que a Procura é
igual à Oferta não é signi6cativo. Mas se se diz que a
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prooura e a Oferta no sentido de escalas da oferta e da
procura ('n the schedule sense) são iguais, diz-se alguma
coisa com igniflcado, nomeadamente que, se estas escala implicam séries tais que se interseccionam, então o
preço e a quantidade (comprada e vendida) determinam-se mutuamente. O pontos de intersecção tornam-se
pontos ob erváveis (ou efectivo~) nas duas escalas. Os
outros pontos são pontos virtuais, isto é, pontos que
poderiam tornar-se efectivos se as escalas opostas se
deslocassAm (sh'fted) de maneira apropriada. Pode também dizer-se que os pontos virtuais representam a relação normal ou desejada de duas variáveis. Se o preço
é dado, então as pessoas desejariam comprar a certo
montante. A escala de procura não é uma esoala de
preços efectivos e de quantidades compradas efectivas.
É uma escala de desejos. A escala-de-procura marshalliana representa a «propensão a comprar> a diferentes preços~. Aplicando estas noções, diz que, semelhantemente, a esoala-do-consumo keynesiana representa a
c propensão ao con umo~ a diferentes niveis de rendimento, e a sua escala de aforro representa a «propensão
a aforrar~ a diferentes níveis de rendimento.
Depois deste esclareoimento, sem dúvida útil, Hansen resume o pensamento de Keynes acerca das escalas
da Procura Agregada e da Oferta Agregada, dizendo
que a intersecção das duas determina o nivel do emprego.
Mas adverte que esta proposição é apenas uma primeira
aproximação, uma vez que a escala da eficiência marginal do investimento não é independente nem do ntvel do
rendimento, nem das variações do rendimento.
Remetendo para ulterior anális6 as complicações
resultantes destes factos, termina .6sta seoção por dizer,
que o problema a encarar, em primeira aproximação,
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o
pressupõe, oomo dado, um inoremento do investimento
e também uma oerta função do oonsumo, tratando-se de
lhe aplicar o instrumento analHioo que é o multiplioador.
_ E assim se passa à secção 3.- e última deste oapitulo, intitulada c Três Conoeitos do Multiplioador»-,
sem dúvida uma das mais interessantes e originais de
todo o livro. Diz Hansen, logo desde o inioio, que o
c processo de expansão » pode ser analisado por três
métodos - a todos três se tendo referido Keynes, embora
com tanta brevidade que o leitor não obega a aperceber-se disso: o primeiro é o equilibrio móvel (moving
equilibrium) , ou eteoria lógica do multiplicador, que e
mantém continuamente sem retardamento de tempo)
(a. T., pág. 122); o segundo é a análise por periodo ,
que implica bàsicamente um retardamento nos ga tos de
consumo j o terceiro é o multiplicador de estática comparada, que é eatemporah (timeless) no sentido de que
salta por oima do intervalo de tempo entre duas posições suces~ivas de equilibrio estático. E aBrma que,
enquanto a maior parte do cap. 10 d General Theory se
desenvolve em termos da teoria lógica do multiplicador,
a secção IV desse capitulo é prinoipalmente dedicada à
análise do retardamento (time lag) ou análise por períodos,
sendo portanto de especial interesse, até porque tem sido
postergada ou mal compreendida pelos criticos.
Reportando-se à referida secção da O. T., Hansen
mostra oomo K ynes ai se refere, primeiro, à teoria
lógica do multiplicador - em que se pressupõe qu e qualquer variação no investimento é prevista, de modo que
não há retardamento na produção de bens de consumo,
nem retardamento nos gastos de consumo -, e depois à
análise, por períodos - em que se pressupõe que não é
completamente prevista uma expansão nas indú trias de
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bens instrumentais, produzindo as consequências da
expansão os seus efeitos lentamente, sujeitas a retardamento, e, portanto, s6 ao fim de um certo intervalo de
tempo.
Nota Hansen que o ajustamento retardado, posterior
a um inoremento inicial de investimento, pode ser dividido em duas partes: 1) - o aumento p;radual do investimento, em indústrias relacionadas, aumento induzido
pela expansão inioia) ; e 2) - o retardamento dos gastos
de oonsumo. Quanto à primeira, o próprio Keynes
falou em cséries de incrementos do investimento agregado ocorrendo em períodos sucessivos durante um
intervalo de tempo . (O. T., pág. 723). Quanto ao retardamento dos gastos de consumo, faz primeiro descer
bruscamente a propensão marginal ao consumo, s6 em
períodos sucessivos a elevando de novo gradualmente
a um valor normal, o que levou Keynes a escrever que
se verifioa c um afastamento temporário da propensão
marginal ao oonsumo em relação ao seu valor normal,
seguido, contudo, de um regresso gradual a ele. (O. T. ~
pág. 123).
Observa Hansen que e8ta linguagem foi fonte de
muita confusão, perguntando se neste último passo oitado
se faz um cuso apropriado. da expressão propensão marginal ao con sumo. E inolina-se para a hipótese negativa,
esorevendo : cPos ~i velmente não. Um uso rigoroso dos
termos, pode talvez dizer-se, exige que a looução propensão ao consumo se refira a uma relação normal, não a
uma relação temporária que, de facto (devido à inércia
e ao retardamento) não oorresponde aos desejos normais.
Poderia, de faoto, dizer-se simplesmente que há um afa8tamento temporário de 6. C em relação ao seu valor nor6. Y
6
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mal, seguido por um regresso gradual a ele. Mas uma
tal afirmação, embora inquestionàvelmente exacta, deixaria indecisa a questão de saber se o caminho de !J.

!J.y'

durante a transição de uma posição de equilibrio para
outra, está sujeito a um tipo de conduta verificável,
ou se é meramente esporádioo. Se apenas esporádico, então a afirmação é mera tautologia; se o
caminho (path) segue um tipo de conduta, podemo
falar de uma verdadeira análise de factores causais ..
(pág. 109) (_6).
Diz Hansen que o mesmo problema terminológico
surge oom respeito à teoria da determinação do rendimento, quando existem retardamentos, lembrando que

(26) Hansen exemplifica o seu pensamento com a análise corrente da oferta e da procura em termos marsballianos:
.Surge precisamente a mesma situação com respeito à bem
conhecida análise marsballiana da oferta e da procura, e também
aqui tem sido por vezes usada uma linguagem algum tanto vaga .
Pre suponde uma inflexão para cima da escala da procura.
Momentãneamente, o preço subirá agudamente. Os que oferece!D não podem aju tar-se imediatamente à nova situação da
procura. A .escala da oferta., tem-se dito muitas vezes, torna-se
momentãneamente ineléstica com respeito ao preço. Gradualmente,
contudo, à medida que os que oferecem se adaptam à nova situação
da procura, a escala da oferta torna-se mais e mais elástica até que
novamente se torna normal. Pouco a pouco, a escala da oferta,
depoi de um retardamento, alcança de novo a elasticidade ?lormal. /
(, E apropriado, neste contexto, usar a frase .escala da oferta.?
(, Pode a inelasticidade momentãnea da oferta com respeito ao preço
ser prõpriamente considerada como uma genufna deslocação da
escala de oferta, denotando uma variação na pl'opel/siio dos vendedores (isto é: no comportamento • normal> num prazo curto)? O ajustamento dos vendedore à nova situação da procura exige tempo,
antes que sej a alcan çada uma nova escala de oferta normal. 'a
medida em que este comportamento de transição é sistemático e
verificável, pode falar-se de uma propensão .normal em curto prazo •.
.. 'esta hipótese, a afirmação não é mera tautologia.,
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Keynes usou a expressão c propensão ao consumo> no
mesmo sentido em que os autores têm ussdo a expressão cescala normal de oferta em periodo curto. para
explicar os ajustamentos dos vendedores, em prazo
breve, a uma nova situação de procura,
E resume o pensamento de Keynes nestes termos: se
o investimento sobe, os consumidores não podem responder instantâneamente à ubida do rendimento, havendo
um retardamento dos gastos de consumo; a c propensão
'marginal ao consumo. aproxima-se momentãneamente
de zero ou, de qualquer modo, fica abaixo do «normal.;
mas, sem que decorra muito tempo, os consumidores
ajustarão os seus gastos de maneira a conformarem-se
com uma relação normal com o rendimento; a propensão
marginal ao consumo subirá até que, depois de algum
temp o, se torna de novo normal.
Posto isto, Hansen distingue entre uma prope~são,
que define como um tipo de conduta (a behavior paliem),
'1
- ar)'t mica
ét' -8 O , para d'Izer que o coe He a sim
p es razao
I1Y
ciente que relaciona o incremento do investimento com o

incremento do rendimento é, na verdade,

1

-

, mas

1 _ 11 C
I1Y

que neste contexto o coeHciente não é baseado numa
verdadeira propensão, numa relação normal, quer a
curto quer a longo prazo, entre o consumo e o rendimento, Pensa Hansen que tal coeHciente é um multiplicador meramente aritmético, e como tal uto truismo,
e não um verdadeiro multiplicador correspondente a um
comportamento (behavior muUiplier) , baseado num tipo
estereotipado de conduta, que estabeleça uma relaçilo
verificá vel entre o consumo e o rendimento, ,Para

Hansen, o multiplioador meramente aritmétioo é tautológioo, enquanto o verdadeiro multiplioador o não é,
desde que é baseado, num tipo de oonduta normal, ou a
curto prazo ou a longo prazo.
Através de um exemplo aritmético, Hansen pro oura
mostrar o ponto de vista de I eynes. Afirma que se
trata do oaminho (path), baseado num tipo definido de
comportamento de gastos, através o qual o multiplicador se move durante um pedodo de transição, sendo
este último aspeoto que caracteriza a análise por periodos. E, depois de citar um passo de Keynes (O. T.,
pág. 123), que pareoe corroborar o que afirma, conclui
por afirmar que, a ser exacto o que Ke nes diz, há então
uma hipótese verificável, que não é mera tautologia.
Salienta olaramente que a análise por perlodos, considerando as séries dos diferentes valores de

~C
durante
flY

a transição, difere, assim, da teoria lógica do multiplicador (que pressupõe a previsibilidade da expansão) e da
teoria estático-comparativa do multiplicador (que implioa
o valor atingido pela propensão marginal ao consumo
quando são atingidos novos níveis firmes de investimento).
Hansen insiste em que é justamente na análise do
retardamento que se esbarra oom o dificil conceito de
normal a curto prazo, não deixando de ponderar que, se
a teoria do retardamento tem de evitar a acusação de
tautológica, deve pressupor-se um tipo de conduta normal no prazo ourto, - problema que se não põe nem no
caso de teoria lógica do multiplicador, o qual pressupõe
um ajustamento instantâneo, no qual as variáveis do sistema permanecem continuamente numa relação normal
entre si (moving equilibrium, que traduzimos por equilíbrio
móvel), nem quanto à análise de estática comparada, que
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-é atemporal e na qual as novas posições de equil1brio

representam também um tipo de conduta normal.
Dando mais algumas precisões sobre a teoria lógica
do multiplicador, Hansen recorda que, nela, 8 expansão
~ prevista, não havendo retardamento, e que, portanto o
oonsumo continuará a manter uma relação normal com o
rendimento ; mas destaoa que isto não significa, contudo,
que o multiplicador careça neoessàriamente de ser oonstante, porque a proporção desejada entre o consumo e o
investimento pode variar gradualmente com as variações
do rendimento, e a ser assim, o multiplicador normal
"Variará gradualmente também ; frisa ainda que, sendo o
consumo desejado sempre igual ao consumo efectivo, o
sistema varia ao longo do tempo, mas sempre com equilíbrio - um equilibrío móvel. Pensa Hansen que este
conceito, - não o de estática comparada, como têm sustentado os crítioos - é o que Keynes empregou na maior
parte do cap. 10 da General Theory , como resulta da primeira frase da secção IV (pág. 122 da G. T.) .
Sobre o multiplicador atemporal, ou de estática comparada, diz H ansen que ele simplesmente salta por cima
do periodo de transição, passando de uma posição de
-e quilibrio para a posição de equilíbrio seguinte, e que,
na nova posição de equilibrio, o incremento do rendimento (em relação ao rendimento da posição de equilíbrio
anterior) será igual ao incremento do investimento vezes
o multiplicador (que é baseado' na propensão normal ao
consumo). F risa H ansen , a este propósito que, durante
toda a transição - não considerada por este tipo de anál ise - o que Keynes chama aforro efectivo é igual ao
i nvestimento, mas que apenas no novo nivel de equil1brio
~ o rendimento o aforro desejado é igual ao investimento, o que, por outras palavras, Hansen exprime deste
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modo: tendo sido por fim superado o retardamento, o
con~umo aloança de novo a proporção normal ou de 8jada com o rendimento.
Não é difíoil ao leitor conoluir, pelo apanhado que
vimos fazendo, que o Guide de Hansen apresenta, ao
lado de ugestivas interpretações, que revelam aouidade
invulgar, dificuldades patentes de leitura, em grande
medida resultantes da técnica de exposição adoptada,
- direota , e ittdiredamente, dia gramática, o que lhe confere uma densidade muitas vezes exoessiva, e, portanto,
fatigante. Mas a i to voltaremos, nas considerações finai .
7. Ao Livro IV da General Theory - cA Indução ao
Investimento» -, Hansen consagra oinco capitulos relativamente curtos, sem divisão em secções. Vejamos a
matéria contida no primeiro deles, o cap. v, que abrange
os capítulos 11 e 12 da General Theory e tem por título- cA Eficiência Marginal do apitaI..
Ao abrir este oapítulo, Hansen faz uma apreciação
dos textos da G. T. a que vai reportar-se. Não considerando original o capítulo 11, reputa-o uma excelente
exposição da escala da procura de investimento, lembrando a propósito o papel pioneiro de Wicksell e o lugar
de precursor de Irving Fisher, para, nào obstante, afirmar que 1\:e nes contribuíu com alguma coisa de novo,
quer apurando os conceitos, quer salientando mais o
papel das previsõee. Quanto ao cap. 12, diz Hansen que
contém um tratamento brilhante, original e altamente realista do papel das previsões na determinação do investimento a longo prazo.
Explicando, com grande clareza, o conceito keynesiano de ceficiência marginal do capitah, e dando sobre
ele os esclarecimentos fundamentais, Hansen formula <>

87

pensamento da I}, T. com simbólica própria: U8a para a
eficiência marginal do capital o símbolo r, quando Keynes não usou nenhum, e para a taxa de juro i, em vez
do r de Keynes, V para designar o valor da unidade de
bens de capital e C R o custo de reprodução (replacement
cost) de uma unidade de bens de capital.
É expressiva a síntese que vamos reproduzir, e tem
importância para compreender o que Hansen diz em
seguida: dentro de um dado tipo de previsões, fundamentalmente determinadas pelos desenvolvimentos tecnológicos e pelo crescimento da população, e, a curto prazo,
por toda a espécie de previeões, o volume do investimento em qualquer perlodo de tempo dado será determinado pela intersecção de duas curvas: a curva V (correspondente ao que lüynes chama - O. T., pág. 137 _ c(}
preço de procura do investi~ento:t) e a curva O R (correspondente ao preço de oferta do investimento). A medida
que o investimento aumenta, dentro de um dado period(}
de tempo, V desce, enquanto OR sobe. O investimento
será levado até 80 ponto da curva V em que V = O a.
Pois bem. Hansen aponta a Ke)'nes um deslise
(a slip) quando diz (O. '1'., pág. 143) que cuma descida
futura na taxa de juro terá o efeito de baixar a escala
da eficiência maJ'ginal do capitah. Segundo Hansen,
Key nes deveria ter dito que uma baixa na taxa de juro
fará deslocar 8 curva V para cima e para a direita (rum
schif the V schedule ~p and to Lhe rilJhtJ, de modo que o
investimento total dentro de um dado perlodo (determinado pela intersecção da curva Veda curva O R subirá.
e, alternativamente, a intersecção da escala da efioiência
marginal com a escala do juro seria num ponto mais baixo
da curva r, em vista da taxa de juro mais baixa _ omaior estoque de bens de capital resultante significando-

uma efioiência marginal do capital mais baixa. Assim,
diz Hansen, se a taxa de juro futura for provàvelmente
mais baixa do que a taxa presente, um volume msior de
equipamento futuro, prometendo uma taxa de ganho
sobre o ousto (relu"n ove,. cosi) mais baixa, oferecerã,
em anos futuros, concorrência tenaz em torno do equipamento de hoje. Esta previsão de uma taxa de juro
mais baixa em anos futuros pode ter algum «efeito depressivo~ (G. T., pág. 143) sobre o investimento corrente
(pensando Hansen que I eynes poderia muito bem, neste
ponto, ter oitado o livro de Veblen - Theory o( Business
Ente,.prise).
Depois de aludir passageiramente ao papel que Keynes atribui -às previsões no oap. 11 da G. T., e à maneira
como Keynes considerava a sua análise essenoialmente
dinâmioa, notando que 1 eynes deixou de atribuir o
devido valor ao importante trabalho da escola de teóricos
do ciclo económioo do Continente, Hansen demora-se na
referênoia às várias ambiguidades que Keynes analisou
no cap. 11, acerca do conceito de eficiênoia marginal do
capital, também designado por outras expressões como
- «produtividade marginal do capitah , «rendimento marginal do capitah, e «utilidade marginal do capitab.
Para Hansen a questão vooabular 'não é «talvez» de
grande importância, interessando-lhe, sim, destacar que
por eficiência ma,.ginal do capital Keynes designa a ta xa
de ganho sobre o custo (rate o( ,.etu,"" ove,. cost) (Fisher),
enquanto reserva a expressão «rendimento prospectivo~
para as séries de ganhos p,.ospectivos ab8olutos de um
bem instrumental.
Havendo na literatura alguns equivocos acerca
destes dois conceitos inteiramente diferentes, Hansen
pr()onra elucidar oom nitidez a distinção entre eles.
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Neste sentido, lembra que os <rendimentos prospeotivos>
consistem em rendi~entos anuais derivados de um capital, depois de deduzidas as despesas correntes, mas não
a depreciação. É oerto, nota, que a série de rendimentos anuais absolutos poderia ser expressa de qualquer
das maneiras-com ou sem dedução da depreoiaçilo; e,
em qualquer dos oasos, sempre se estaria em presença
de uma série de montantes absolutos, não de uma razão,
isto é, de uma taxa de ganho de uma soma investida.
E a ambas as séries de montantes absolutos se poderia,
chamar c produto marginal do capital» - a uma (antes de
inoluir a depreoiaçllo) c produto marginal bruto:t, e a
outra ( deduzida a depreciação), c produto marginal
liquido:t. Deve ter-se em conta, no entanto, observa
Hansen, que a efioiênoia marginal do capital é a taxa
de desconto que iguala o produto marginal bruto oom
o custo de reproduçllo (replacement cost) de um bem
instrumental.
Mais adiante, Hansen recorda que aoima e abaixo
do custo de reprodução, a soma dos rendimentos anuais
é tal que rende uma taxa de ganho (return ) sobre o
investimento (isto é: uma taxa de ganho sobre o custo)
igual à taxa de desoonto que é a efioiência marginal do
capital; por outras palavras, cada ganho anual futuro
consiste em duas partes - o desconto e a depreoiação.
A partir disto, Hansên afirma que o traço distintivo, na
rigorosa definição keynesiana de efioiênoia marginal do
capital, é tomar em conta a série oompleta (the enUre
series) dos (' rendimentos prospectivos :t anuais durante
toda a duração prevista do bem instrumental. Observa
Hansen que, geralmente, os eoonomistas, ao discutirem
o produto marginal do capital, ooncentraram a atenção
no produto marginal corrente do ano corrente, isto é, no
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produto anual absoluto, depois da dedução das despesas
correntes e da depreciação. Quando o produto marginal do capital era formulado como uma razão, esta razão
era obtida osando como numerador o produto oorr nte
l quido (deduzindo a despesas oorrentes e a depreciação), e o cu to do bem instrumental como denominador.
Isto dava , de facto, a taxa corrente de ganho sobre o
OllstO, tendo sido este o método u ado por Marshall.
Mas - diz Hansen - r e oes quis dar relevo ao papel
das previsões quanto à série completa dos produtos
anuais (crendimentos prospectivos) e determina o ganho
líquido sobre o cu to atravé de toda a duração prevista
do bem instrumental, enoontrando a taxa de desconto
que faz o valor presente de ta série completa igual ao
custo de reprodução.
Sobre o problema do ri co, Ranse n, numa rápida
referência, salienta que a soma das éries de ganhos
anuais deve cobrir: 1) - o custo de reprodução (depreciação), 2) - o seguro do risco, e 3) - o ganho liquido
puro sobre o custo, depois de tido em conta o risco
(quer dizer : a ~érie prospectiva que é descontada deve
ser líquida do risco, se se deseja obter uma taxa pura
do ganho sobre o custo comparável co m a taxa-de-juro
pura). E RaDsen recorda que 1\:e ' nes discute, a este respeito, dois tipos de risco : o risco do empresário, risco
de que os rendimentos previstos pbssam não ser efectivamente alcançados; e o risco de quem empresta, risco
de que o empresário possa não pagar.
Se o empresário não emprega o seu próprio dinheiro.
e recorre 80 crédito, este último risco deve ser aduzido
como sobrecarga do primeiro.
Do risco Hansen passa às previsões, através desta
pergunta : quais silo os factores que determinam o ren-
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dimento prospeotivo de um oapita11 As previsões vãoao enoontro das inoertezas e dos riscos.
É muito breve o oomentãrio de Hansen ao oap. 12da General Theory. Quase se limita a aoentuar que, nele,
Keynes se oingiu à tradição britânioa quanto a reputar
o estado de confiança oomo um faotor primário subjaoente às decisões de investimento. Quanto ao mais,
Hansen resume e transcreve Keynes, oonsiderando notávelo capítulo pela «desorição vívida~ que dá da «extrema
precariedade das bases de conhecimento em que têm de
ser feitas as nossas estimativas dos rendimentos prospectivos:. (G. T., pág. 149).
8. O oapitulo 6 do Guade intitula-se «Preferência
pela Liquidez» e anota os capítulos 13 e 15 da General
Theory. É relativamente curto este oapítulo sobre assunto
tão importante, porque nele Hansen não inclui alguns
aspeotos de história comparada do pensamento económico, que destaoou, como veremos, para o ca pitulo
seguinte, em que comenta o oapitulo 14 da General
Theory.
Depois de uma acessível explicação em que resum6
o pensamento de Keynes sobre a moeda como reserva
de valor, a preferência pela liquidez, a taxa de juro
oomo prémio da renúncia à disponibilidade de moeda
(e, inversamente, o juro que se reoebe oomo medida do
ousto da liquidez que se conserva), as três ordens de
motivos - transacções, precaução e especulação - que
explioam a detenção de moeda, forma estéril de riqueza,
o primeiro (motivo de transaoções) relativo à oiroulação
da moeda, e os dois restantes (motivos de precaução e
de espeoulação) respeitantes ao entesouramento (embora,
oomo Hansen adverte, não possam ser agrupados quanto
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factores que determinam a detenção de moeda); o
facto de ser o motivo espeoulativo que prinoipalmente
implioa a propensão ao entesouramento, dado que os
re tantes são escassamente influenciáveis pela taxa de
juro, ,, 6 e tornando elãstioo em relação a ela, quando
ela subir oonsideràvelmente (capitulo de Ke nes em
The Le on of Monetary Ex perience, volume coleotivo
organizado por Gayer) j e a oircunstância de o montante
de ejado para fins especulativos (a que Hansen ohama L",
pois usa nesta matéria eimbolos djferentes de Ke nes)
er fundamentalmente função da taxa de juro, e portanto
elá tioa em alto grau em relação a ela (to a high deuree
tnterest-ela tic) ;-Hansen refere-se à grande importânoia
que Keynes atribui a este último ponto. Observa que a
elastioidade às variações do juro da função L" rL"=L" (i),
em que i representa a taxa de juro, ou, oomo esoreve
Ke ynes, Mi = L~ (r» ) é uma peça altamente importante
da caixa de instrumentos ana1ítioos de Keynes, desempenhando, com a função da prooura de investimento e
com a função do consumo, um importante papel no
ataque à lei de 8a r e à oonoepção ortodoxa do ajustamento automátioo conduoente ao pleno emprego. Hansen
formula , inclusivamente, a opinião de que é esta particularidade que, acima de tudo, separa nitidamente
J\ eynes dos quantitativistas.
E digna de nota a explicação dada por Hansen da
importância da função da preferência pela liquidez no
ataque ke. oesiano à lei dos mercados. Diz Hansen que
há duas maneiras de conceber a lei de 8ay - ou admitindo que ela se sustenta independentemente da oferta
de moeda, e , portanto, independentemente da politica
monetária que for seguida ; ou considerando-a válida
apenas em condições de equilibrio monetário, o que
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significa que o pleno emprego só pode ser automàticamente assegurado no oaso de uma polttica monetãria
elástioa. Segundo Hansen, Keynel negou ambas as
posições e, no ataque à segunda delas, apoiou-se forte mente na sua análise da preferência pela liquidez.
Prosseguindo na exposição do pensamento de Ke nes, Hansen desenvolve com limpidez a relação entre a
taxa de juro corrente e o estado das previsões. E, em
seguida, utilizando o seu método preferido, diz que tanto
a forma como a posição da ' função L" dependerão do
cestado das previsões :t dado, mas que uma variação das
previsões dos vários individuos que constituem o mercado provocará uma deslocação da função . Se as previsões do mercado - diz - apontam para uma taxa de
juro c segura :t ( Bafe) mais alta do que foi previamente
prevista, a curva deslocar·se-á para cima ou para a direita ;
se a opinião do mercado formar a convicção de que no
futuro prevalecerá uma taxa de juro mais baixa do que
se tinha anteriormente suposto, a curva deslocar-se-á
para baixo ou para a esquerda. Continua depois a analisar este assunto com pormenor, resumindo o pensamento de Keynes quanto à escassa infiuência que o
aumento da quantidade de moeda pode exercer sobre a
taxa de juro, em certas cirounstâncias- designadamente,
quando a preferência do público pela liquidez aumentar
mais do que a quantidade de moeda.
Nesta parte do capitulo, Hansen intercala uma digressão. Vejamos de que se trata.
Diz Hansen que se oonfundem muitas vezes as variações da escala da preferência pela liquidez (L") com as
variações na quantidade de moeda entesourada. Uma
alteração na curva não alterará o montante efectivamente
entesourado. ' A cquantidade de entesouramento:t somente
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pode variar variando a oferta efectiva de moeda ou
variando a procura de moeda para transacções, através
uma variação do rendimento monetário e do volume dos
pagamentos em moeda . Modificações na escala L" não
alterarão o montante efeotivamente entesourado, fazendo
variar apenas a taxa de juro. Assim, ao contrário do
que por vezes se diz, não é verdade que a «preferência
pela liquidez~ seja um novo nome para a «velocidade
de circulação~. Supõe-se geralmente que uma variação
na quantidade do entesouramento pode ter, - como disse
Ke nes - «um efeito directamente proporcional no nivel
dos preços na medida em que afecta a velocidade de circulação ~ , mas variações na «propensão a entesourar ~
(isto é: variações no estado da preferência pela liquidez, L")
hão-de <afeotar primàriamente, não os preços, mas a taxa
de juro:., como disse I eynes também no artigo do Quarlerly Journal of Economics, em 1937.
Abordando o ponto central nesta matéria- o estado
das previsões, a preferênoia pela liquidez e a taxa de
juro - Hansen pondera que o estado das previsões implica
de facto muito mais do que o jui~o do mercado acerca da
taxa de juro, porque as previsões aoerca da taxa de juro
futura implicam juizos aoerca do rendimento prospectivo
dos capitais (capital assets) em geral. Uma vez que o
detentor de riqueza têm três alternativas - conservar os
seus reoursos em moeda, ou em titulos de crédito vencendo
juro, ou em acções com direito a dividendo (real capital
asseis, i. e., equities) - se é mais pessimista do que o mercado acerca do rendimento futuro das aoções, preferirá
moeda ou titulos vencendo juro; e destas duas espéoies,
escolherá moeda se julga que a taxa de juro futura será
mais alta do que a taxa do mercado existente, isto é, se
julga que o mercado dos titulos vencendo juro declinará
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(a.

T, pág. 170, nota).

egundo Hansen, nenhuma análise da função L" pode ser completa sem introduzir as
referidas três formas de deter riqueza, constituindo a este
respeito o artigo de Ke~ nes de 1937, pu blicado no Quarlerly Journal of Economics um importante suplemento à
General Theory Hansen pensa até que a análise da
preferênoia pela liquidez teria sido consideràvelmente
melhorada se os elementos sobre a acçõ es representativas de capitais [ reais] tivessem sido incluidos Da General Theory.
As três alternativas abertas aos detentores de riqueza
- moeda, empréstimo de dinheiro, capitais reais-devem
oferecer <uma vantagem igual ao investidor marginal em
qualquer deles). Os preços de capitais reais devem
modificar -se (shifl) até que, «tendo em vista os seus rendimentos futuros tomando em conta todos os outros elementos de dúvida e incerteza .. ' que afectam o espirito
do investidor, ofereçam uma vantagem aparente igual
ao investidor marginal, que oscila entre deter a sua
riqueza na forma de um capital real, de um empréstimo
monetário, ou de moeda líquida (cash)) (Artigo de 1937).
Uma alta propensão ao entesouramento, dada a
quantidade de moeda, signiOcaria uma alta taxa de juro.
E , dado o rendimento futuro de um capital, um aumento
na taxa de juro baixará o preço desse capital. Assim,
perto do Om do boom, a taxa de juro crescente tenderá
a deprimir os preços em su bida das acções não privilegiadas (shares of common stock); mas o efeito depressivo das taxas de juro crescentes pode ser mais do que
comp ensado, momentãneamente, por ganhos futuros
crescentes.
Os capitais reais podem ser produzidos de novo.
A escala em que são produzidos depende da «relação
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entre os seus custos de produção e os preços que se
espera que eles atinjam no mercado:.. Os seus ousto
por um lado e os seus rendimentos futuros por outro
lado, juntamente oom a ta a de juro a que os rendimentos futuros são oapitalizados, determinarAo o volume do
investimento oorrente (lbid.).
ssim, hã fundamentalmente dois tipos de juizos
aceroa do futuro - um relativo à taxa de juro e o outro
aos rendimentos ou ganhos futuros - que determinam o
volume do investimento, cnenhum dos quais se apoia
numa base adequada e segura:.. Estes juízos influenciam a propensão ao entesouramento. Na fase da crise
de um boom pode existir uma corise de liquidez., uma
maior propensão ao entesouramento por motivo de maior
incerteza, e ao mesmo tempo uma concepção mais pessimista acerca de rendimentos futuros. Assim, haverã
um movimento de afastamento tanto de capitais reais
(isto é: de acções) como de titulos vencendo juro, e uma
preferênoia pela moeda liquida. Por outro lado, na fase
de reouperação (recovery) do ciolo, pode haver uma
menor propensão ao entesouramento e ao mesmo tempo
uma visão mais optimista acerca dos rendimentos futuros. Ambos estes factores. portanto, tendem a reforçar-se um ao outro, não eômente no ponto superior. mas
também no ponto inferior de viragem. Concretamente,
isto significa que, na fase de crise, uma taxa de juro
orescente (maior preferência pela liquidez) reforça a
baixa dos rendimentos futuros dos capitais reais (real
capital asseis), de modo que em ambas as contas os
preços dos capitais reais são ràpidamente reduzidos,
talvez bastante abaixo dos seus custos de produção.
Por outro lado, na fase de recuperação uma taxa de juro
decrescente (menor propensão ao entesouramento) jun-
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tamente oom uma subida nos rendimentos futuros.
elevará os preços dos capitais reais acima dos oustos de
produção e assim induzirá um aumento nos gastos de
investimento e uma expansão geral do rendimento e
do emprego.
Na fase de expansão do ciclo (isto é: entre a fase
de recuperação e a fase de crise) a taxa de juro provàvelmente subirá, e isto deprimirá algum tanto o efeito
favorável sobre os preços dos capitais reais emergente do aumento nos rendimentos ou ganhos futuros.
A subida da taxa de juro reflecte o facto de que os
proprietários de riqueza, nesta fase do ciclo, tendem
a mudar de títulos de crédito com juro (bonda e
mortgages) para acções. Além disso, a baixa nos preços dos títulos-de-crédito-vencendo-juros pode conduzir à previsão de que eles baixarão mais ainda, e assim
as taxas de juro podem ser impelidas para mais alto, de
maneira cumulativa.
Na fase de contracção do ciolo (isto é: entre a crise
e a reouperação) a taxa de juro cai tipicamente, e isto
serve para compensar em certa medida o efeito desfavorável, sobre os preços de bens-de-capital reais, de rendimentos fóturos baixos (e talvez em queda). O declinio
da taxa de juro refleote o facto de que os proprietários de riqueza, nesta fase do ciclo, sendo pessimistas
acerca dos rendimentos futuros dos bens de capital.
mudam de aoções para títulos de crédito com juro fixO
rhágh grade bondes á. e, fixed money claáms] . Isto eleva
o preço dos titulos de orédito venoendo juros, e baixa a
taxa de juro.
Assim, resumindo: 1) - na fase de crise, é de esperar a trooa de aoções e títulos de crédito vencendo juros
por moeda liquida; 2) - na fase da reouperação, veri1
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fioa- e uma viragem da moeda para as acções e titulos
de crédito com juros [ou titulos de empréstimo com
juro ] (bond~), mas predominantemente para as aoções;
3) - na fase de expansão, há uma passagem dos titulos
de empréstimo com juros para as acções; e 4) na fase
de contracção, há uma mudança das acções para os titulo de em pré timo vencendo juros.
A moeda liquida é entesourada na fase da crise e
de entesourada na fase de recuperação. E aceroa
da propensão a entesourar moeda liquida nas fases de
expansão e contracçllo 1
Esta é, - segundo Hansen - matéria complicada a
que e nes não dá resposta especi8ca. Mas a sua análi e geral, não obstante, aponta o caminho de, pelo
menos, conclusões aproximadas_ A fase da crise é o
período da maior incerteza, e assim a propensão ao
entesouramento é mais forte nesta fase. A fase de
recuperação é o periodo da maior calma e segurança, e
assim a propensão ao entesouramento é mínima durante
ela. Mas, à medida que a economia avança para a fase
de boom (expan ão), aumentam as incertezas e a propen@ão ao entesouramento (preferência pela liquidez) torna· se
mais e mais forte. Das três formas de deter riqueza
-titulos de empréstimo com juros (bor~d.), acções
(equities) [títulos representativos de propriedade de
capitais reais com rendimento incerto], e moeda liquida
(cash) - os titulos tornam·· se cada vez mais indesejáveis
à medida que a expan ão progride; os preços de capitais representados por acções (stock prices) elevam-se
com rapidez até que, 8nalmente, alguns meses antes da
crise, as incertezas e as dúvidas começam a multiplicar-se, tornando cada vez mais desejável deter moeda
líquida para estar a coberto de possiveis perdas. Mais
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-e mais os individuos tenderão a mudar na direcção

indicada. Mais e mais os indivíduos tornam-se crescentemente pessimistas desde que, como vêem, o boom está
oaminhando para a culminaçilo. Esta incerteza e crescente pessimismo eleva a propensão total (a{Jgre{Jate) a
entesourar. A procura de títulos de empréstimo com
juros, que nos primeiros estádios da expansão se deslooou pesadamente para as acções, vira-se agora orescentemente para o entesouramento, à medida que cresce a
opinião que deseja a baixa (bear opinion) perto do Om
de um boom elevado. Precisamente as tendências opostas aparecem na fase de contracção.
Assim é que a propensão a entesourar é a mais baixa
na recuperação e no estádio inicial da expansão e a mais
alta na fase de crise. Mas isto não significa neces àriamente que o montante das somas entesouradas seja o
mais baixo na recuperação e o mais alto na fase de crise.
Ante@, é a taxa de juro que é a mais baixa na fase de
recuperação e a mais alta na fase de criee. O que será
o montante efectivo do entesouramento irá depender da
oferta-de-moeda efectiva e da força efectiva da procura
de moeda para transacçõee . Poderia muito bem ser que
o boom fosse conduzido, por uma onda de optimismo
extr mo, a um ponto tão alto (talvez insuflado por desenvolvimentos inflacionários) que uma proporção muito elevada da quantidade de moeda fosse dirigida para uso de
transacções. Mas, mesmo em tais booms exce sivamente
optimistas, haverá algumas pessoas cauteloEas que, receoas do futuro, desejarão salvaguardar a sua riqueza,
detendo moeda líquida, e que recusarão abandonar a
sua liquidez mesmo prevalecendo um prémio muito alto
(isto é, taxa de juro). Nestas circunstâncias, a força da
propensão a entesourar en,contrará expressão primacial-
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mente na taxa de juro alta, antes que no montante efeotivo detido como entesouramento.

9.
o oapitulo 7 intitulado c As Teorias do J uro ~
lássioa, do Fundo Emprestável e Keynesiana~ -, Hansen
anota e explica o capítulo 14 da General Theory de
Keynes. É este, sem dúvida, um dos capitulos do Guide
mais interessantes e mais originais; mas é também, como
irâ ver-se, um dos menos acessíveis.
Hansen começa por lembrar que Keynes atacou a
teoria clássica do juro - segundo a qual a taxa de juro
é determinada pela intersecção da curva da procura de
investimento, e da curva do aforro - com o fundamento
de ser indeterminada. E explica claramente esta arguiçãO, resumindo deste modo o pensamento de Keynes:
nenhuma solução é possível, porque a posição da curva
do aforro variará com o nível do rendimento real, de
tal modo que, quando o rendimento subir, a curva se
deslocará para a direita; assim, não poderemos conhecer
o que será a taxa de juro, a não ser que conheçamos já
o nivel do rendimento; e não podemos conhecer o nivel
do rendimento sem já oonhecermos a taxa de juro, uma
vez que uma taxa de juro mais baixa significará um
maior volume de investimento e logo, através do multiplioador, um mais alto nível de rendimento real.
Ora, segundo Hansen, a mesma crítica se aplica à
teoria do juro de Keynes ena sua forma mais simples',
isto é, na forma em que sustenta que a taxa de juro é
determinada pela intersecção da curva da oferta da
moeda (talvez inelástica às variações do juro, qua do
rigorosamente fixada pela autoridade monetária) e a curva.
da prooura da moeda (escala da preferência pela liquidez). Esta análise também é indeterminada - diz Han-

101

an - porque a escala de preferênoia pela liquidez deslocar-se-á para cima ou para baixo oom as variações no
nivel do rendimento. Trata-se aqui - observa - da escala
total da preferência pela liquidez, pois ela inclui tanto a
procura de moeda para transacções oomo a procura de
moeda para a deter oomo um bem (t""e asset demand for
money). Se separássemos na escala da procura total de
moeda as suas duas partes oomponentes, poderiam08
talvez sustentar que a «pura. escala de preferência pela
liquidez (a procura de moeda para a deter oomo um
bem) seria independente do nível do rendimento. (Hansen
acrescenta , em nota, que, desde que as previsões são
influenciadas pelo nível do rendimento, este pressuposto
não é admissivel, sendo portanto a posição da preferência pela liquidez ainda mais débil do que a por ele
indicada no texto). Mas isto não adianta, desde que não
podemos saber, dada a oferta total de moeda, quanta
moeda estará disponível para deter como um bem (to hold
as an a8set), a não ser que primeiro conheçamos o nivel
do rendimento e portanto a quanto montará a procura
de moeda para transacções.
Assim Hansen conclui que a teoria k eynesiana, como
a teoria olássica é indeterminada, traduzindo o seu pensamento nesta fórmula expressiva: no caso da teoria de
l(eynes, as escalas de oferta e procura de moeda não
podem dar a taxa de juro, a não ser que já conheçamos
o nivel do rendimento ; no oaso da teoria clássica, as
escalas da oferta e da procura do aforro não oferecem
solução até que o rendimento seja conhecido.
ra, segundo Hansen, preoisamente o mesmo é exaoto
-d a chamada teoria do fundo em prestável (loanable-fund
theory) - em que inclui a teoria dos suecos, de Robertson
e, em parte de Pigou - teoria segundo a qual a taxa de
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juro é determinada pela intersecção da escala da prooura oom a esoala da oferta de fundos emprestáveis
(loanable fund ). Diz Han en: a esoala da· oferta de
fundos de empréstimo é oompo ta de aforro (no sentido
robertsoniano) mais adiçôe liquida aos fundos de
empréstimo provenientes de moeda nova e de de entesouramento ' mas, desde que a porção de <aforros:. da
esoala varia oom o nivel do rendimento edisponÍveh
(no sentido robert oniano,isto é: «rendimento de ontem:.),
egue-se que a esoala da oferta total de fundos de em pré timo também varia oom o rendimento ; aoontecendo até
- como Han en acrescenta em nota - que a parte da
moeda nova e de moeda desentesourada dos fundo
emprestáveis sobe e desce com os aumentos e diminuições do rendimento corrente. E , assim, para Hansen,
esta teoria é também indeterminada .
Consagra-se, depois, a demon trar que na teoria de
Pigou, o <aforro :. é a mesma coisa que os oh amados
c:fundos de empréstimo:. [ para investimento] dos sueoos
e de Robertson . E, para simplificação de linguagem,
arruma de um lado a teoria do fundo de empréstimo
(teoria neo-clássica) e do outro, a teoria da preferência
pela liquidez (teoria ke rnesiana) . E, posto isto, Hansen
introdu z a sua tese a respeito do assunto : a teoria neo-clássica e a teoria key nesiana, em conj unto, fornecem
uma teoria adequada da taxa de juro. Levar-nos-ia
longe entrar nos pormenores técnicos da tentativa de
conciliação, levada a cabo por Hansen , entre a teoria
keynesiana , a teoria do fundo de empréstimo e a teoria
de Hick :J « Mr. Keynes and the Classics : A Suggested
I nterpretation :., in Econometrica, 1937). Limitar-nos-emos a ext ractar as con cl U8ôes a que Hansen
chega.
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Uma teoria da taxa de juro determinada (quer dizer~
não indeterminada) - escreve - baseia·se: 1) - na função da procura de investimento; 2) - na função do aforro
(ou, inversamente, na função do consumo) j 3) - na funçãO da preferênoia pela liquidez; e 4) - na quantidade
de moeda. A análise keynesiana, encarada no seu todo,
abrangia todos estes elementos.
este sentido, Ke nes,
ao contrário dos neoclássicos, teve efectivamente uma
teoria do juro que não era indeterminada. Mas Keynes
nunca reuniu aqueles elementos todos de maneira artioulada, de feição a poder formular expressamente uma
teoria do juro integraria. Não especificou que a preferência pela liquidez mais a quantidade de moeda pode
dar-nos, não a taxa de juro, mas apenas uma curva L M
(curva L de Hicks) curva que representa a situação em
que L = M num sentido de equilíbrio, significando L a
procura de moeda e M a oferta de moeda). Coube a
Hicks utilizar os instrumentos keynesianos num método
de apresentação que torna impossível esquecer todo o
quadro, nomeadamente, que a produtividade, a poupança (thrifl) , a preferência pela liquidez e a oferta de
moeda todos são elementos necessários numa teoria do
juro compreensiva e determinada . } eynes viu olaramente a primeira parte da análise, isto é, que a formulação clássica (ou neoclássica) não nos dá uma teoria do
juro, mas apenas a curva I S de Hicks que indica uma
situação em que 1 = S, num sentido de equilíbrio, quer
dizer ; tendo o prooesso do multiplicador actuado completamente). A curva IS relaciona duas variáveis-o rendimento total e a taxa de juro. Keynes referiu-se explicitamente a esta relação funcional. Contudo, se Keynes
compreendeu esta parte do assunto, não viu que a sua
própria teoria do juro era igualmente indeterminada.
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o que

podemos aprender da familia de curvas da preferência pela liquidez correspondentes a vários níveis de
rendimento, tomadas em oonjunto com a quantidade de
moeda é a curva L M, mas isso só por si não pode determinar a taxa de juro.
ue K yoes e oonfundiu por vezes acerca disto é
para Han en evidente, citando como exemplo a passagem da General Theory (pág. 183) em que se lê que o
aforro e o investimento silo os elementos determinados,
e não os elementos determinantes, do sistema, o que
considera exacto, já reputando errónea a inolusão, no
periodo eguinte do texto kf. oesiano, da taxa de juro
como determinante do sistema, a par da propensão ao
consumo e da escala da efioiência marginal do oapital.
E é importante a afirmação que Hansen faz a este propósito : a taxa de juro, na realidade, é, juntamente com
o nivel do rendimento, um elemento determinado e não
determinante do sistema. Os elementos determinantes
são as três funções : 1) - a função do aforro (ou, inversamente, a função do commmo) ; 2) - a função da
procura de in vestimen to , e 3) - a função da preferência pela liquidez , mais 4) - a quantidade de
moeda . Dadas estas funções keynesianas e a oferta
de moeda, li taxa de juro e o nível do rendimento
são mutuamente determinados. ICe oes, oontudo, forneceu efeotivamente o elo que faltava - a preferência
pela liquidez - para a elaboração de uma teoria não
indeterminada.
Analisa depois Hansen um outro método de apreentação da matéria , devido a Lerner, reputando esse
método ccorrecto, mas menos adequado e algum tanto
confuso ~. Dessa análise não falaremos, pois mais inteessa aos estudiosos da Teoria do Juro do que propria-
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mente aos que pretendam encarar, nos aspectos gerais
a teoria keynesiana.
Note·se, aliás, que a toda esta parte do capitulo
Hansen chama «considerações a deduzir ~ (to be deduced) do cap. 14 da G. T., o que dá bem a medida do
que há nela de pessoal e distante do texto que se propõe
anotar. Termina o capitulo por algumas ob ervações
soltas, sobre pontos subsidiários, das quais vamos referir
aquelas que nos parecem de maior interesse.
Hansen impugna a afirmação de Ke. nes de que a
escola neo-clássica tenha falhado em coordenar a teoria
do juro em termos reais com a teoria monetária do juro,
por considerar que tal opinião não pode aplicar-se a
Wicksell. Frisa que a definição robertsoniana do aforro
- anteriormente usada por Wicksell e Tugan·Baranowsk - é frequentemente muito útil, embora na maior
parte dos casos a definição de Keynes (adoptada por
Pigou em Employment and Equilâbrium) seja preferível.
Num outro ponto, dá Hansen inteira razão a Keynes:
é quando este se refere à taxa do juro «natural. de
Wicksell-destinada a manter a estabilidade dos preç08e à taxa de juro «neutral» de Hayek - destinada, numa
economia progressiva, a conservar estável o rendimento
monetário e a baixar os preços de um volume de mercadorias sempre crescente, reflectindo os preços mais
baixos uma crescente produtividade. Oonsidera Hansen
sólido o juizo de Keynes quanto aos supostos perigos
subsequentes à falência na prossecução de uma politica
de moeda neutra.
Também para Hansen é da maior importância que
Key nes tenha sustentado uma posição inversa da tradicional na questão das relações entre o aforro e o investimento. Os clássicos sustentaram que o investimento
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poderia empre ser aumentado poupando mais, e Ir eynes, ao contrãrio, pensou que o inve timento elevaria o
nivel do rendimento, atra é do multiplicad r, até que
fosse gerado, a partir do maior rendimento, aforro adicionaI uflciente para igualar o novo investimento.
e
modo que para YE>yne , o inve timento é, atravé do
multiplicador, a determinante principal do volume do
aforro, e não ao inverso. Tem isto como corolário,
diz Hansen, que um aumento da propen ão ao aforro
pode fazer descer o rendimento e, assim, reduzir o volume
total do aforro.
egundo Hlln en, é um do grandes
méritos da Oeneral Theor y ter esclarecido < de uma vez.
para sempre~ a confusão entre o montante aforrado e a
propensão ao aforro.
10.
o capítulo - «Natureza e Propriedade do
Capital, do Juro e da Ioeda :t - , Han en reporta-se aos
capitulos 16 e 17 da General Theory, para, em breves
onze páginas, os anotar no aspectos fundamentais.
Começa Hansen por diz er que Wlel 3ell já tinha
iniciado o ataque à concepção clá3sica de que o aforro
conduz directamente ao inv .3timento, mas que, dado que
a análise wick3elliana não tinha penetrado no pen a·
mento inglês, a insi tência de Key nes era de facto nece ~ ária .

Respondendo a08 que pretendem que Key nes exagerou o seu ataque, visto que grande parte do aforro é
d.irectamente investida (como no caso da construção de
uma casa por um proprietário que a ocupa, ou no caso
de melhoramentos numa quinta), Hansen lembra que
Key nes reconheceu isto mesmo, quer ao dizer ( G. T.,
pág. 108), que um dos motivos de aforro é levar a cabo
projectos de negócios, quer ao admitir ( Ibid.., pãg. 211)
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que algum aforro se enca minha directam~nte para ()
investimento.
Segundo o A, I eynes cometeu um erro ao parecer
afirmar que um aumento da propen Ao ao aforro não pode
afectar a taxa do juro ( G. T., pág. 213). Julga Han en
que isto ilustra bem o facto de que «muitas vezes (talvez
usualmente)>> Ke nes pens~>u que a taxa de juro poderia
ser integralmente explicada, de modo adequado, peja
preferência, pela liquidez e pela quantidade de moeda .
Segundo a interpretação de Hansen - que já conhecemos do que diz no capitulo anterior - isto é inexacto,
porque nunca sabemos qual escala de preferência pela
liquidez é aplicável, a não ser que já conheçamos o
nivel do rendimento.
Referindo-se às considerações que Keynes faz, no
capitulos 16 e 17 da General Theory, acerca da natureza
do capital, Hansen considera-as algum tanto abstracta t
pensando que con@tituem uma digressão que poderia
ter sido omitida, sem prejuízo do argumento principal.
Não considera útil a preferência dada por Ke ' nes (na
abertura da secção II do cap. XVI) à <escassez), em
detrimento da «produtividade . , na explicação do valor
do capital, o que - nota - faz lembrar o princípio da
escassez de CasseI. E rebate uma afirmação de Ke nes
neste ponto de pormenor.
Aborda Hansen depois a questão de saber se, como
muitas vez es se tem dito, a simpatia de Keynes pela
teoria «pre-clássica » de que tudo é produzido pelo trabalho, auxiliado pela técnica, pelos recursos naturais e
pelo trabalho anterior incorporado em capitais, significa
adesão à teoria do valor-trabalho. A sua resposta, como
seria de esperar, é negativa, assentando em dois argumentos: em prim·e iro lugar, o facto de r eynes dizer que.
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para a sua análise s6 oareoe das unidades fisioas trabalho, moeda e tempo, e usar <unidades de trabalho»
como in trumentos de medida é coisa bem diversa de
aceitar o trabalho como determinCJnte única do valor; em
egundo lugar, Ke. nes afirma que o oapital tem valor
porque é e casso e que é escasso porque implica um
de io, ou proces o alongado, na produção (excluindo
Han en a outra razão dada por Ke nes relativa a cir·
cun~tãncia
de agradáveis, como c:emanações mal oheirosas) e «risco » , porque as considera também existentes
no pro ces o directo de produção), sendo precisamente o
alongamento do processo produtivo que torna os capitai
uficientemente escassos até ao ponto de a soma
do seu rendimentos futuros pre istos exceder o custo
de produção, com a consequência de, pelo facto de a
taxa de juro ultrapassar zero, ser introduzido um novo
elemento de custo que aumenta com o alongamentO' do
processo produtivo e com o resultado último de a oferta
de capital ser limitada até que os rendimentos anuais
futuros tenham aumentado o suficiente para cobrir o
aumento do custo (tendo portanto a eficiência marginal
do capital de, p8ll0 menos, igualar a taxa de juro) - tudo
isto é em dúvida muito diferente de uma teoria do valor·trabalho.
Em seguida, Ransen expõe o pensamento de Keynes,
con iderando as três hip6teses seguintes :
- uma economia : 1) - tào bem equipada com capital
qu e a eficiência marginal do capital é zero, possuindo
um sistema monetário em que sào despreziveis os custos de
entesouramento; 2) - disposta a poupar em condições de
pleno emprego, mesmo com uma taxa de juro igual a zero,ca o em que os empresários terão perdas se tentarem
()lerecer emprego pleno, fazendo as despesas com capital
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oompensar os aforras liquidas (o que é verdade, salienta
em nota, porque, em vista do grande estoque de capital existente, li taxa de ganho (rate of retum) do investimento liquido seria menor do que a taxa de juro
e, assim, um esforço para investir todos os aforras potencialmente disponíveis a pleno emprego causaria prejuizos j estas perdas farão com que o emprego decline
até que o rendimento desça suficientemente baixo para
levar os aforros a zero j a alternativa seria uma situação
em que o desejo total por parte do público de fazer provisões para o futuro estivesse sufioientemente saciado
. para que não poupassem nada com rendimento de pleno
emprego (notando Hansen que esta secção III do cap. 16
da Oeneral 1.'h eory se encontra mal escrita);
- um «factor institucional na forma de moeda, que
impede a taxa de juro de ser negativa, e que, como na
realidade acontece, fixa um limite muito acima de
zero, uma vez que, além da inoerteza acerca do futuro
(taxa pura) há também os «custos de reunir os que
emprestam e os que tomam de empréstimo» (O. T.,
pág. 219), - caso em que, quando o estoque de capital
se torna tão grande que a eficiência marginal do capital
baixa até esta taxa de juro minima, o investimento líquido
cessará, e o emprego e o rendimento baixarão até que ()
aforro seja também reduzido a zero, situação que, segundo
Keynes, parece ter sido a da Grã- Bretanha e dos Estados
Unidos no periodo de 1919-1939.
A esta hipótese fez Hansen o seguinte comentário
importante:
«Uma oomunidade com um menor estoque de capital (mas com a mesma técnica) e, portanto, com uma
mais alta efioiência marginal do capital, pode assim tel""
mais investimento, e um nivel mais alto de rendimento.

tiO

do emprego, do que uma outra tão saciada de oapital
qu a efioiênoia marginal do capital tenha baixado até
ao nivel da taxa de juro minima, ou mais baixo ainda.
comunidade rica em ben de capital está pior do que
a comunidade mai pobre, no sentido de que a primeira
pode orrer de desemprego, enquanto a última, oom
grande <'portunidade de investimento nilo explorada , pod ter pleno emprego. Não há, evidentemente,
nada de mudo paradoxal, ace,.ca do que Keynes nos
die aqui.
esde há muito sabemo~, por exemplo, que
uma comunidade é relativamente rica no seu estoque de capitais no fim de um boom. Saoiada com
capItal fixo, o inve timento oai; instala-se o desemprego e a d pr são);
- a acção do Estado intervém oom um factor de
quihbrio, d modo que o cresoimento do equipamento
d capital continua (com uma taxa de juro decrescente)
até que a eficiência marginal do oapital é levada a
zero. Teríamos alcançado, então, um estado de c pleno
in e timento), no qual não existe qualquer custo rela·
tivo a juro (no interest co t) e DO qual cos produtos
do capital. seriam «vendidos a um preço proporcional
ao trabalho, etc., incorporado neles> (G. T., pág. 221).
Diz Han en: então, de facto , tedamos alcançado - àparte
o valor de rendimento (renl value) dos recursos naturais escassos - uma teoria de valor trabalho.
omentando esta terceira hipótese, diz Hansen que,
ne~te ponto, as concepções de Keynes se parecem muito
com as dos utopistas saint-simonianos do principio do
éculo XIX, os quais salientavam a remuneração da
iniciativa, minimizando a retribuição da riqueza acumulada. Nota que, no cap. 16, encontramos Keynes a
permitir-se especular acerca de uma economia em que
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a eficiência marÍ!,inal do capital, e presumlvelmente
também a taxa de juro, é de algum modo - embora
o método não esteja claramente enunciado - conduzida para zero, quando algures (nos caps. 15 e 17 e
mesmo em parte dI) cap. 16) ele próprio apresenta
razões institucionais para crer que a taxa de juro não
pode descer abaixo de um certo minimo, o que leva
Hansen a afirmar - oom severidade, mas com seguro
fundamento - que a discussão em torno da ceutanásia
do rendista~ é cuma espécie de digressão em roda
livre~ de Keynes, nos seus momentos cmenos respomáveis), escrita em tempo de paz, quando ainda não se
punham problema de esca sez de capital e de pressões
inflacionárias próprias dos tempos de guerra e de postguerra, dos quais I t'ynes antes da morte teve perfeita
consciência (Williams, Proceedinos of the American Eoo.n·omic Review, 1948, pág. 287, nota 33).
De resto, Hansen frisa, por um lado, a independência
existente entre a estrutura básica do sistema teórico
ke nesiano e as vagas especulações sobre a «eutanásia
do rendista~; e , por outro lado, o facto de a teoria de
] eynes poder ser aplicada tanto a condições de desemprego, como de esca sez de capitais e inflaçllo.
- 80 bre o ca pitulo 17 da General Theory - c Propriedades Essenciais do Juro e da Moeda~, Han en faz a apre·
ciação de que nele o assunto cê elevado a um plano muito
abstracto), de que em parte sem dúvida foi a 8ua obscuridade que o levou, nos primeiros tempos, a exercer c uma certa fascinação), e de que, embora nele se
encontrem alguns elementos de interesse,-em geral não
muito se teria perdido se nunca tivesse sido escrito.
Entra, depois, no problema da por K ynes chamada
«taxa de juro própria [de cada bemJ) (own ,.ate ofinteresl)
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- que Largentaye traduziu por taxa de juro de uma
riqu za determinada por meio dessa própria riqueza)
e Prebisch por ctaxa de juro de um bem nos seus
próprios termos> I. Recordando que Lerner (cTbe
Es encial Properties of lntere t and Mone >, Q. J .
E., 1952) mostrou que I e nes confundIU a terminologia, afirma, que há, de facto, uma taxa de juro própria para cada mercadoria, que entra no quadro quando
essa mercadoria particular é emprestada, mas que a
taxa de juro da moeda (lhe money rate of interest)
é a mesma, quer xpressa em moeda, quer em trigo,
por exemplo, desde que a taxa de juro da moeda
se refere à retribuição por emprestar moeda; que a
ta a de juro do trigo apenas está em questão quando
o trigo é emprestado, e esta taxa de juro de trigo
pode também ser expressa, quer em moeda, quer em
trigo, - razões estas porque Hansen considera a discussão da secção I do cap. 17 cconfusa e sem importância real>.
Para Hansen, a taxa de juro própria - de qualquer
mercadoria ou da moeda - é, de facto, a efici~ncia marginal de uma unidade, quer essa unidade seja a de uma
qualquer mercadoria, ou uma soma de moeda. Acontece que a taxa de juro da moeda é a eficiência marginal
da moeda; mas isso é um caso especial. O vocábulo que
tudo engloba, adequado para designar a chamada taxa de
juro própria é a ctaxa da eficiência marginaz.. , ou a taxa
do ganho (return) sobre o custo do investimento, num
incremento do bem instrumental em questão.
Prosst'guindo na exposição do pen amento de Keynes, que omitimos aqui por seguir muito de perto o texto
da General Theory (págs. 225-241), Hllnsen termina e te
capitulo com duas anotações de interesse.
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Uma refere-se à afirmação de Keynes, segundo a
qual o mundo permaneoe pobre em bens instrumentai
(capital aS8ets), não por causa de uma alta propensão ao
oonsumo, mas por causa dos altos prémios de liquidez
«antigamente ligados à propriedade da terra e agora
ligados à moeda~ (G. T., pág. 242), o que Hansen oonsidera uma «ultrasimpliflcaçâo~. A preferência pela liquidez - pondera - pode, na verdade, desempenhar um
papel, mas igual importânoia tem a inelasticidade às
variações do juro da função da procura de investimento, por motivo da qual a eficiência marginal do
capital é ràpidamente conduzida abaixo da taxa de
juro minima. Do mesmo modo, - afirma - antes que
possa haver qualquer indução a aumentar um estoque de capital que já é suficientemente grande para
manter altos níveis de vida, - devem ser feitos novos
avanços tecnol6gicos, porque, em última análiEle, é a
tecnologia que determina os níveis de vida, sendo
exacto que, em comunidades adiantadas, pode rApidamente ser fornecido o estoque de oapital necessário para cada nível dado da tecnologia (e Hansen
remete para John Stuart Mill, Principies, cap. IV do
Livro IV).
Termina o capitulo por uma outra anotação sobre a
estabilidade da moeda e a rigidez dos salários. Recorda
Hansen que Larner notou que do capitulo 17 da G. T.
resulta uma conclusão altamente !Oignifloativa - a de
que a moeda perderáa a sua quahdade eS8encial,
que é uma razoável estabilidade de pode,. de compra,
se os salários nominais pe,.dessem a sua rigidez. Pensa
Hansen que, ôbviamente, isto merece séria con~idfração,
se se deseja apreoiar a validade do chamado cefelto de
Pjgou~.
8
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11. No oapitulo 9 - «Reformulação da Teoria eral
do Emprego. - Hansen comenta o capitulo 18 da Gene,.al Theory - com o mesmo titulo.
Na abertura deste capitulo, Hamen egue mais ou
menos a exposição de Keyn es, oom alguma pequena
anotações. De harmonia com a interpretação já expo ta
atrás, inolui a taxa de juro entre as variáveis dependente
dizendo: cK nes, de facto , faz da taxa de juro uma
variável independente. Mas i to não está certo. O eu
erro provém do faoto de que, muitas vez es, talvez geralmente, fez a taxa de juro depender exclu ivamente da
preferência pela liquidez e da quantidade de moeda.
Aqui , na verdade, faz a taxa de juro servir como uma
variável independente, em vez das duas funções subjaoentes, a preferência pela liquidez e a oferta de moeda,
que se supõe fixarem a taxa de juro. De facto, a taxa
de juro é a determinante, não a determinada. A taxa
de juro e o rendimento nacional são, em conjunto, mUtuamente determinados pelas três funções básicas [. . .] [a função do consumo, a eficiência marginal da escala de investimento e a escala da preferência pela liq ui dez], juntamente
com a quantidade de moeda ~.
Diz Hansen que, a seguir ao breve resumo de Keynes
na secção II do cap. 18 da General Theory, há dois parágrafos que merecem atenção particular, porque foram
geralmente desprezados pelos criticos que pretenderam
que Keynes simplificou excessivamente, e tornou o seu
aparelho teórico demasiado rígido. São aqueles em que
salientou as repercussões do processo de determinação
do rendimento sobre a própria posição de equilíbrio
(pág. 249).
Continuando a expor resumidamente o pensamento
de Keynes, e a propósito da «lei psicológica fundamenta",
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Hansen reoorda que se ela não oorrespondesse à realidade, um aumento no investimento poria em maroha
uma expansão oumulativa que continuaria sucessivamente até que o pleno emprego fosse atingido. E anota
que Hicks (em Traàe Cycle) adopta a posição oposta,
sustentando que o multiplioador, auxiliado pelo acelerador, é suficientemente grande para que a economia
tenda a atingir o pleno emprego.
Como última anotação de interesse, neste curto oapítulo, enoontra-se a seguinte nota: a breve análise do ciclo
económioo que Keynes faz no fim do oap. 18 da G. T.
desenvolve-se bastante-embora sem que Keynes o digaem termos da teoria de Aftalion, implioando o modelo eoonométrioo sugerido por Keynes faclore8 limitativos que
provooam um movimento reversivo, antes que o pleno
emprego tenha sido atingido, e que, semelhantemente,
estabeleoem um nivel bastante alto para uma depressão.
12. Ao livro v da General Theory- «Salários Nominais e Preços- - Hansen dedica dois oapitulos : o cap. 10
sobre Salários Nominais, e o oap. 11 sobre a teoria keynesiana da moeda e dos preços. O cap. 10, intitulado
«O Papel dos Salários Nominais:., oomenta o cap. 19 da
obra de Keynes.
Depois de algumas breves considerações, Hansen
entra no coração do assunto, declarando ser «questão
orucial» a de saber se uma redução geral dos salários,
em todas as indústrias, afectará a Procura Agregada {l,
portanto, o emprego, e se a Procura Agregada baixará
proporcionalmente a uma baixa de salários.
A este respeito, diz, em palavras de apreoiável
clareza:
«A baixa da Procura Agregada proporcionalmente
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a qualquer baixa das taxas dos salários nominais, depende
em parte do que aoonteoe oom os grupos que não reoebem alários (nof/nage groups). Quanto maior for a
possibilidade de substituir o trabalho a baixo preço por
outros faotores da produção, mais as baixas de salários
tenderão a baixar os rendimentos nominais não provenientes de salários, em linha oom os salários nominais
(alusão de Keynes, na pág. 266, à «resposta de outros
elementos do ousto primário marginal à unidade de
salário decrescente:.). Se isto acontece, o efeito será.
fazer baixar a Procura Agregada em proporção com a
baixa nos salários nominais. Pressuponde, porém, que
o rendimentos não provenientes de salários não baixam.
Se, em vista dos preços deorescentes estes grupos escolhem meramente manter os seus anteriores padrões de
consumo, ainda então qualquer baixa de preços (devida
a baixa de salários) induzirá uma baixa proporcional
nos gastos monetários totais dos não-assalariados. Nesta
hipótese, tanto os preços oomo a Prooura Agregada tenderão a baixar proporcionalmente à descida dos salários
nominais (Hansen cita aqui a «excelente recensão:. de
Harrod, no Economic Journal (1934), à Theory of Unemployment de Pigou).
As taxas dos salários, os gastos totais e o emprego
são um complexo interdependente que deve ser encarado
como um todo. Não se pode admitir que a despesa
monetária total seja independente da taxa de salário.
Uma redução na taxa de salário pode acarretar, oomo
vimos, uma redução exactamente proporcional no rendimento nominal e na despesa total. Pigou (in Agenda,
1944, Agosto e Lapses rrom Full Employment, 1945)
aceitou esta concepção, mas Eo mente no caso especial
em que a taxa de juro da moeda é impedida de

.
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desoer quando é exeroida sobre ela pressão no sentido da baixa, através das mais baixas taxas de salários nominais. E_te caso espeoial é o chamado caso
keynesiano (27)., em que a escala de preferência pela
liquidez é altamente elãstica com respeito à taxa de juro,
de tal modo que «qualquer passagem de moeda da esfera
das transacções para a esfera da detenção como um bem
(asset sphere) é inoapaz de deprimir apreciàvelmente a
taxa de juro:».
Comentando a posição de Keynes, Hansen diz que
o autor da General Theory não enoontrou resposta simples ao problema das reduções de salários e seu efeito
sobre o emprego, sendo a sua análise pragmátioa e conduzindo a uma posição agnóstica, isto é, considerando
esse efeito em certas circunstâncias favorável e noutras
não, tudo dependendo da análise dE.\ casos concretos.
E, após isto, Hansen resume, seguindo·a de perto, a
exposição da secção II do cap. 19 da General Theory.
Depois Hansen ocupa·se do chamado <efeito de
Pigou>, que Keynes desprezou inteiramente na sua análise dos possiveis efeitos das reduções de salários sobre
() emprego. É importante esta parte do Guide.
Segundo Hansen, Keynes admitiu a possibilidade de
que as reduções de salários pudessem alterar a propensão ao consumo, embora a modificação da função do
consumo fosse encarada oomo provindo de variações na
distribuição do rendimento consequentes às reduções de
salários; enquanto, para Pigou, a modifioação era encarada como provindo do aumento no valor real das disponibilidades de moeda (mon~y asseIs) oonsequente à
baixa dos salários nominais e dos preços : a redistribui( 27)

Itãlioo nosso.
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ção do rendimento desfavorável ao trabalho tenderia a
deslocar a função para baixo e a subida no valor real
das di ponibilidades monetárias tenderia a deslocá-la
para cima.
Sustenta Hansen não haver prova de que Keyne8
alguma vez tenha pensado no «efeito de Pigou:., que
tinha sido apresentado apenas vagamente na longa controvérsia, anterior à General Theo,-y, sobre a consequênoia da baixa dos preços, não dando Pigou, nas suas obras
posteriores, qualquer análise ampla das várias consequências das reduções dos salários e dos preços, e concentrando-se exclusivamente no efeito do «valor real
das disponibilidades monetárias ( <<real-valus-of-moneyas eis ) effect). Uma concepção mais equilibrada procuraria determinar o efeito líqui do, tomando em conta todos
os factores significativos, e isto Keynes tentou fazer ~
embora descurando o efeito de Pigou.
Diz Hansen, a propósito, que se faz muitas vezes
referência ao «efeito de Keynes) (taxa de juro decrescente devido a reduções de salários) em contraste com
o efeito de Pigou, mas que isto é destacar apenas nm
dos muitos aspectos do texto de Keynes .
Entra, depois, numa análise especial do efeito d&
Pigou, tendente a privá-lo de grande alcance prático,.
análise digna de ponderação, para em resumo concluir
o capitulo, dizendo que ca análise de Keynes quanto aos
efeitos de uma redução dos salários é bastante larga 6esclarecedora», embora «não completa:., e que é coisa
diversa admitir que o pleno emprego pode ser assegurado - como sustentou Pigou - por um processo d&
ajustamento automático, e outra, inteiramente diferente
propor, como Keynes, um programa monetário e fiscal
de expansão.
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13. No oapítulo 11 - cA Teoria Keynesiana da
Moeda e dos Preços. - Hansen aborda sucessivamente,
em quatro secções e um apêndioe, os problemas verados por Iüynes nos oapítulos 20 e 21 da General
Theory.
Na primeira secção, inominada, que figura comO'
preâmbulo das seguintes, depois de algumas oonsiderações gerai , Hansen faz esta observação: a teoria de
1 ynes conoentra-se no comportamento da comunidade,
analisado em termos das funções k eynesianas e das
várias elastioidades oonsideradas nos oapítulos 20 e 21,
lasticidades varIá veis em diferentes pontos das escalas ;
oontrAriamente, a teoria quantitativa conoentrava-se no
comportamento do banoo oentral, cuja conduta se exprimia na quantidade de moeda .
Depoi , Hansen expõe o pensamento de Keynes.
quanto às relações entre a teoria do valor e a teoria da
moeda e dos preços, preparando a penetração nas matérias seguintee.
A segunda seoção tem por titulo - cA Teoria Quantitativa contra a Teoria I eynesiana ., o que, aliás, não se
compreende muito bem, porque Hansen não ohega a
explicar o sentido que quer dar à epigrafe. Prõpriamente o que faria sentido seria a reformulação keynesiana da teoria quantitativa, que é o que resulta dos
oapítulos 20 e 21 da General Theory, ou a teoria keynesiana contra a teoria quantitativa, que é a maneira de
salientar os aspeotos novos da reformulação de Keynes_
No entanto, com o seu titulo finamente sibilino, Ransen
pareoe ter querido salientar que, no pensamento de
Keynes o tradicionalismo da teoria quantitativa triunfou
do modernismo da cT~oria Geral>.
Desenvolve~se esta secção em termos de resumo

.
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da General Theory, s6 em dois ponto havendo a
de tacar anotações de interesse.
Reoorda Hansen que e oostuma dizer que 1 eynes
lida ~empre oom <agregados) e não toma conhecimento
bserva que o
da condições das diferente indú trias.
oap. 20, entre outros , mostra que a afirmação não pode
fazer- e em termos genérioos, porque nele Keynes
salienta que o emprt'g não é simplesmente função da
variações da procura global, sendo isto partioularmente
exaoto, a curto prazo, quanto às indústrias em que não
é po h eI aumentar ràpidamente a oferta, embora possa
~ -lo com o tempo neces!!ário, tudo dependendo dos
estoques e da capacidade de produção em exoe o
( ""pl"s capacily).
Noutro ponto, Hansen discorda da posiÇão de I "'y_
Des quando pressupõe condições de custo marginal crescente, esorevendo : «Não pode haver dúvida de que
e te é com efeito o caso com respeito aos produtos agrícolas, mas para a indústria em geral a curva do custo
marginal pode ser horizontal ((lal ), ou mesmo descen(jente até ao pleno emprego, ou até perto dele). E em
Dota acrescenta que cKey nes nunca se preparou para
aceitar a ideia de que a curva do custo marginal pudesse
ser horizontah , remetendo para a elaboração que deste
ponto deu em Monetary Theory and Fiscal Policy
( pág!!. 107-110).
A sec ão terceira - cCláusulas de Escala·M6vel nos
Co ntratos de Salários ) - constitui uma digressão em
relação ao texto keynesiano. Trata-se, sem dúvida de
matéria do maior interesse, que merece ser atentamente
estudada, consagrando Hansen a devida atenção não !!6
à cláusula de cescala móveh, mas também à cláusula de
produtividade e à combinação das duas. Sem entrar-
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mos nos pormenores da análi8e de Han8en, que exorbitam da estrita anotação do texto keynesiano, diremos
que, em conclusão, o autor do Guide 8e pronuncia no
sentido de que há incompatibilidade entre a política
keynesiana do emprego e a politica dos contratos de
salários com escala-móvel em função das variações do
custo da vida, conclusão que, óbviamente, interessa mai
ao oampo da politica económica, e partioularmente aos
paises onde tals contratos são correntes.
Na ecção IV - cElasticidades das Funções Relevan·
tes. - H ansen dá uma exposição do pensamento kt>ynesiano, adoptando uma forma simbólioa própria, talvez
não mais clara do que a do próprio Keynes. É completada pelo c:Apêndice» a este capítulo, que contém uma
série de equações, definições e breves explicações destinadas a identificar fácil e ràpidamente as várias elasticidades consideradas na secção IV do cap. 21 da G. T. Na
última parte da secção, Hansen reproduz cerca de quatro páginas de Monetary Theory and Fiscal Policyso bre . Considerações a Curlo Prazo e a Longo Prazo ~,
e m que completa a exposição do pensamento de Keyne~ .
14. Ao Livro VI da General Theory - cCurtas Notas
Sugeridas pela Teoria Geral. - Hansen dedica dois
capitulos, o primeiro dos quais, o capitulo 12, se intitula
C:O Ciclo Eoonómico» e corresponde ao' cap. 22 cio livro
de Kpynes .
Abre este oapitulo por uma útil e elucidativa comparação entre a teoria do ciclo de Keynes e a de CasseI,
tendente a frisar o que há de especifico na teoria keynesiana das flutuações da eficiência marginal do capital - as flutuações dos rendimentos futuros. Expondo,
.suoessivamente, o pensamento de Keynes a este respeito
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alienta, em oerto momento, que Kt>ynes segue Marshall
quanto ao papel da «oonOança».
Num ponto importante, Hansen disoorda abertamente
de Keynes: é quanto à po ibilidade de o boom de 1929
ter coOtinuado mais ou menos indefinidamente graças
a uma politica de bai a taxa de juro a longo prazo.
E comenta: «Talvez Ó quisesse dizer que [o boom ]
poderia ter ~ido prolongado. Oontudo, considerando o
rendimento extraordinàriamente baixo das aoções não
privtl giadas (common tock) e a consequente facilidade de oonseguir dinheiro em termos altamente favorávei~, é justamente duvidoso se uma baixa taxa de
juro poderia ter prolongado o boom em medida apreciável..
E, depois de prosseguir na exposição, Hansen conclui este capitulo com um resumo muito claro da teoria
do ciolo de Keynes .
15. No capítulo 13 do Guide - «Notas sobre o
antigo Pensam ento Económico e sobre Filosofia
Social. -, H!ln en analisa os capitulos 23 e 24 da General Theory, abordando, em quatro seoções, os seguintes
tópicos: o mercantilismo e o papel da moeda; a empresa
privada, o c Welfare tate., e o socialismo; se Keynes
deixou dI' ser um keynesiano; e emprego sobre-pleno
[ou mais-que-pleno].
Antes de entrar nos assuntos que acabamos de indicar, Hansen faz algumas considerações sobre os capitulos da General Theory a que vai referir-se, para salientar que se encontram brilhantemente escritos e são
muito sugestivos. Reconhece que, neles, Key nes deu
largas à sua maneira de ser; e a tal ponto que se poderia ser tentado a pensar que ele abandonou aí toda a
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preoaução e se permitiu uma atitude de espirito de oerto
modo irresponsável. Depois de, em nota, reoordar ao
leitor que não são bem as que pareoem as posições de
I eynes nos referidos oapitulos - e apresentam interesse
os elementos que aí dá - Hansen sustenta que em grande
parte dos famosos oapítulos 23 e 24 da General Theory
Keynes se mantém com os pés finoados na terra, não
obstante «espeoular aoeroa da Utopia. - como era próprio do ante-guerra, diversamente do que hoje eria
natural, uma vez que eas ooisas mudaram». Nota ainda
que os referidos últimos oapítulos do livro de Keynes
nada de ubstanaial aoresoentam ao earsenal analítico.
em que Keynes estava fundamentahnente interes ado,
embora, para além dos seus fascinantes voos de fantasia.
alguma coisa possa interessar à melhor compreensão do
istema keynesiano. São judiciosas, como se vê, estas
oonsiderações preliminares.
Na secção primeira deste capítulo - eO Meroantilismo e o Papel da Moeda» -, Hansen começa por notar
que as páginas da General Theory sobre o mercantilismo
se reportam à preocupação oaracterística do Treatise Ota
Money de Keynes: o papel da moeda. Para o autor do
Guide, o Treatise sobre-salientou o papel da moeda; o
corpo oentral da General Theory deu· lhe um lugar de
menos importânoia; e o cap. 23 representa, em oerta
medida, um reorudesoimento do «entusiasmo anterior.,
E, em abono desta afirmação, resume aquelas ideias de
Keynes, aoeroa dos meroantilistas, que oonsidera um
regresso a posições anteriores: a importância da moeda .
a taxa de juro do país oomo elemento determinante do
investimento interno, a quantidade de moeda oomo oondioionante da taxa de juro, e a importânoia da balança
de ooméroio, no oaso de países não produtores de ouro,.
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oomo elemento atravé do qual o E tado pode fisoalizar
a oferta de moeda dentro do pais.
~pois, Han en refere- e às passagen da General
TI eO"'1j em que Ke. nes, ba eado no estudo de Heckscher
obre o mercantili mo, parece admitir incondicionalmente
uma teoria puramente monetária da taxa de juro. Pen a
Hsn en que, por e e facto, num ponto ou noutro, Key.
ne não é inteiramente razoável oom o seu próprio sistema, que, t mado no eu todo, não é decerto puramente,
ou me~mo principalmente mon tário. No sistema ke _
ne~iano completo - diz - a determinantes da taxa de
juro não ão apenas a quantidade de moeda e a preteréncia pela liquid(S~, mas também a escala de procura de
in 'elim nlo e a função do con umo. Conclui Ransen
e~te comentário dizendo que, nesta parte mais do que
m qualqu r outra, Keynes c deixa a porta aberta:» à
critica de que se satisfez com uma teoria monetária do
juro primiti a e indefen Avel.
Depoi de uma referência breve às conclusões de
Kf. nes obre o mercantilismo, Hansen termina esta secção referindo-se à maneira como Kt'ynes aprecia os ponto fortes e os pontos fracos da análise do aforro, do
consumo e do investimento em Mandeville, Malthus e
Hob on. E diz: é agora possivel, em vista do sistema
teórico de envolvido na General Theor1j, apreciar os
pontos bon e maus ne tes autores, de maneira que não
era anteriormente possivel, como resulta da literatura
anterior a 1936.
Na secção segunda, intitulada «Empresa Privada, o
E tado promotor do bem-estar (<< Welfare Siate:») e o
ociaILmo», Hansen abre com perguntas sugestivas,
didàcticamente bem formuladas: - A análise keyaesiana
conduz ao socialismo, ou é um meio de salvar o capita-
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lismo e o individualismo 1 Conduz à autarcia no comércio, ou ao livre cambismo 'I O objectivo a atingir é o
cpleno emprego. ou o cpleno investimento) 1 O aoento
principal deve ser colocado na redução da taxa de juro,
na elevação da função do consumo, ou no alargamento
do esoopo do investimento públioo e privado 1 E, po tas
estas questões, Hansen oomenta que tão somente enunoiá-Ias mostra logo porque é que a General Theory suscitou tanta oposição.
Frisando o oarácter heterodoxo das conoepções de
K ~ynes quanto à desigualdade dos rendimentos, Hansen
não deixa de ter em oonta que Keynes aceitava cuma
justiflcação social e psioológica para signiflcativas desigualdades de r endimentos e riqueza. (G. T., pág. 374),
embora não tão grandes como as que existiam em 1936.
Aoerca do problema da formação do capital, Hansen
recorda que também a respeito dele as conclusões de
Keynes são opostas às da teoria clássica. E explioa que,
para os clássioos, uma propensão-ao-aforro elevada é a
fonte de uma elevada formação de capital, julgando-se
que um grande volume de aforro resultaria de uma
baixa propensão ao consumo e de uma taxa de juro
alta; enquanto para Keynes um nivel elevado do investimento depende de uma baixa taxa de juro e de uma
alta propensão ao consumo. A diferença de pontos de
vista, - salienta Hansen, com toda a razão - reside na
diversidade das condições pressupostas: num oaso, o
pleno emprego, no outro o sub-emprego, ou emprego
sub-pleno. Em nota, Hansen acrescenta que o optimismo
dos clássicos se baseava no pressuposto de oportunidades ilimitadas de investimento sendo essa a razão porque quanto maior fosse a propensão ao aforro, maior
seria o montante da formação do capital.
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Depoi~,

Han en faz uma breve alu Ao à consequências de um sistema tributário fortemente dominado pelo
principio da progre sividade, r oordando que, segundo
Kt' ne , um tal si tema pode impedir o volume óptimo
da formação do capital. E pondera judiciosamente:
cAqui, como tanta vezes acontece em economia, depara- e com um dilema: impostos fortemente progre sivo
ão favorávei a um alto nível de con umo, uma v z
que promovem maior igualdade do rendimento, mas
teodem a ter um efeito desenoorajante sobre o iove _
tim ento • .
ontinuando a expor o pensamento de Keyne~,
Han en alude à previsilo de Keynes, segundo a qual,
com um programa oontinuo de pleno emprego, sem
modifioação radioal da propensão ao consumo, a taxa da
formação do capital seria tão alta que, dentro de mais
00 menos uma geração, a eficiência marginal do capital
seria reduzida a zero, isto é, di z Ransen, o equipamento
d e oapital aumentaria até que a ituação de pleno inve8timento fosse alcançada. Anota Hansen que as condições necessárias para esta hipótese se verificar seriam:
1) - uma escala de efioiência marginal razoàvelmente
inelástica, e 2) - deslocações para cima, relativamente
pequenas, na escala (isto é, inadequadas oportunidades
de investimento devidas a uma tecnologia parada e a
um lento crescimento da população).
Passa depois o A. a considerar o papel do Estado
nas concepções de politica económioa de Keynes, aoeotuando o que é bem sabido: que Keynes nAo entrou em
pormenores. Como não podia deixar de ser, Hansen
anota que Keynes repeliu a ideia de propriedade dos
grandes meios de produçAo pelo Estado, pois nAo era de
modo algum um socialista, trazendo à colação a frase
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da General Theory em que Keynes afirmou ser apenas
neoessário «um ajustamento entre a propensão ao consumo e a indução ao investimento:. (G. T., pág. 379).
Numa outra anotaçilo, Hansen refere-se à posição
de Keynes relativamente à validade da teoria «clássica~
em oondições de pleno emprego. Depois de evocar o
ponto de vista da General Theory (pág. 379), segundo o
qual ao clivre jogo das forças económicas> pode 8er
oreditada a possibilidade de um uso eficiente dos faotores de produção, escreve que em apoio da posição de
Keynes se pode citar a «miraoulosa produtividade e eflciência.~ que se revelou na economia norte-americana,
desde 1941, sob o e timulo de um alto nível da procura
agregada. Ora, parece-nos que Htlnsen não distingue
aqui duas coisas perfeitamente diferentes: por um lado,
a validade da teoria clássica, no ca80 de pleno emprego,
com as condições de simplificação nela preseupostas e,
portanto, no plano da teoria pura; por outro lado, o caso
da economia americana do tempo de guerra e do post-guerra cujas condições se di tanciam bastante da hipótese clássica dos manuais de Economia e que, inclusivamente, costuma ser apontada, em certa medida, oomo
um exemplo dos resultados práticos de uma intervenção
de politica económica de tipo keynesiano (2 ).
Na secção teroeira deste capitulo - ,Keynes deixou
de ser keynesiano?~ -, o A. reproduz, em parte, oom
ligeiras modificações, o capitulo sobre politioa económioa com que oontribuiu para o volume colectivo Ne1fJ

(28) Aliãs, pouoas pãginas adiante, o próprio A. esoreveu, em
diferente oontexto: .A ioflação d08 preços de 1946-47 n08 Estados
Unidos foi um produto da guerra não um tee' do pleno emprego de
tempo de paz. (pãg . 229).
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Economic e que se enoontra ne sa obra, pág. 203-207.
Sustenta Hsnsen, em resumo, que é de rebater a aBrmação de que, no Om da vida, em matérias de politioa eoonómioa, Keynes tenha regres ado em larga medida à
posição olássioa. A demonstração é oonvinoente e oonduzida oom brilho.
A seoção quarta deste oapitulo, última do livro,
4: Emprego
Sobre-Pleno» ( Overfull employment)aborda, em esoassas duas páginas e meia, um ponto do
maior interes e. Depois de cotejar as oondições de 1936,
em que o problema fundamental era o do emprego
ub-pleno, com a da guerra e do post-guerra, em que
a questão basilar passou a ser a do empregô <sobre-pleno) (-), Hansen salienta que o desemprego que se
começou a manifestar em 1952 em consequência de
enfraquecimento da prooura num ramo industrial (caso
da indústria têxtil na Inglaterra) se afastava da hipótese
prevista por Ke nes, pois se tratava de 4: bolsas de desemprego», numa economia ouja procura em geral se mantinha alta, o que punha o problema da mobilidade e
reoolocação do trabalho. Estas novas oirounstânoias,
fizeram oom que o problema posto aos estadistas passasse a ser o das pressões inflaoionárias, e o de manter,
dentro do pleno emprego, um sistema eoonómioo flexível.
ustenta o A. que os criticos de Keynes exageraram
08 perigos da inflação e da fiscalização dos salários
numa eoonomia oom pleno emprego. Sobre a peroentagem de desemprego em relação ao número total de ope-

(!9) Hansen aceita a expressão corrente c emprego sobre-pleno>, em especificar o sentido em que a emprega. E é pena,
porque ela presta·se a oonfusões .
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rãrios, recordando o minimo de 3 % admitida por Beveridge, diz dever oonsiderar-se mais difioil de atingir num
pais como os Estados Unidos, oom elevado desemprego
sazonal e rápidos ajustamentos regionais, do que num
pats «pequeno, oompaoto e homogéneo» oomo a Grll
Bretanha.
Â terminar a secção a que nos reportamos, e em
feoho do volume, Hansen traduz a convicção de que ()
autor da General Theory, se vivo fosse, sem dúvida
reexaminaria oriticamente todo o seu sistema de pensamento - oomo em parte ainda fez em relação à taxa dejuro (50) -, e, seguramente, consagraria a sua atençã()
aos problemas práticos de uma economia com plen()
emprego.
16. Ao oabo do longo inventário que fizemos das
mais importantes anotações do Prof. Hansen à General
Theory de Keynes, - resulta olaramente o sentido em
que o Guide é realmente um guia. Roteiro da leitura
da General Theory, o livro de Hansen 6, oomo todos os
guias, forçosamente incompleto, - no compasso, para
mais, das suas duzentas e trinta páginas de composição
tipográfica não excessivamente densa.
Sugestivo muitas vezes, extraordinàriamente lúcido
outras, o livro assenta numa informação larga e segura
- embora afastando-se do comentarismo minuciosamente
erudito - e visa sempre colocar-se no plano de uma
exegese de alto nível. Mas, como tinha de ser, o Guid~
de Hansen não responde a todas as perguntas, nem
aborda todos os problemas importantes, deixando antes

(lO)

,

Cfr. Guide. pág. 159_
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leitor, nalgun passos - mérito dos livros fortemente
pes oais 1- o fermento de novos problemas e o pressentimento de retioentes dúvidas.
Livro que não é fáoil em todas as suas páginas, e
que por isso, no nos o meio, se olassifioa melhor oomo
obra de referência do que propriamente oomo livro elementar, o Guide é um valioso in trumento de trabalho
para o estudo da eoonomia ke nesiana. Não somente é
livro para ler, mas livro que ensina a ler. Não oonsentindo leitura oorrentia, impõe manuseio repetfdo e oonsulta meditada - em oonjunto oom outros livros e artigos do A., oomo nos lugares próprios indicámos.
A perfeãção - segundo Miguel Ângelo - seria feita
de nadas e seria ela própria - um nada também. Aplicando este oonoeito aos aspectos didáctioos do Guide,
tem de reoonheoer·se que não logra atingir o ideal, porque são muitos os pequenos nadas que o distanoiam
daquela limpidez e daquele equilibrio que oorrentemente
assooiamos à perfeiçi1o. Com a sua larguíssima oultura
e invulgar oompetênoia, e oom toda a sua mestria de
pedagogo e publioista experimentado, o Prof. Hansen
- salvo melhor opinião - não oonseguiu ainda solucionar, oom inteira felicidade, todos os problemas fundamentais da inioiaçi1o no pensamento keynesiano. Entre
o ~keynesismo sem lágrimas~ das divulgações excessivamente simples - a que aludiu Pigou (31) - e o oonhecimento intimo e sério do sistema keynesiano - a que,
por oposiçi1o, poderíamos oh amar c keynesismo com
lágrimas. - Hansen não oonstruiu a ponte indispensável. Na verdade, o Guide osoila, oom frequênoia, entre
80

(31)

Kellnu' General Theory, cit., pãg. 1.
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exposição elementar1ssima, quase desneoessária num
livro destinado a ser lido em oonjunto oom a General
Theory. e a interpretação altamente abstracta, oondensada
e árdua (SJ).
Por vezes, a olareza do livro II prejudicada por um
certo ritmo desconexo, que leva o A. a não separar nHidamente, dentro de oada capitulo, as diversas anotações
que apõe ao texto keynesiano. E nem falta, de quando
em quando, uma maneira de escrever pouco flex1vel,
em que se justapõem os parágrafos nuamente desligados
entre si, numa cadência sincopada, e em que não são
raros os pessoalismos de expressão verbal, num amaneif'amento de forma que não valoriza e antes resseca o
estilo. Comparado com a nitidez de tantos economistas
-contemporâneos, e com a do próprio A. em outros livros
seus, o Guide acusa, sem dúvida, secura esquemática,
por um lado, e insuficiente cuidado com a elooução
didáctioa, por outro. Talvez por isto, na própria Amllrica do Norte, algullm reoonheceu não poder esperar-se
que o livro seja próprio para estudantes (8S).
Sobre a orientação teórica do Ouitia, podel'íamos
limitar-nos a lembrar - como alguns oritioos estrangeiros têm feito - que o Prof. Hansen conhece como pOUC08
.a economia keynesiana. Parece·nos, contudo, que é
nElCessário ir um pouco mais além.
Ora, antes de tudo, julgamos que falta no livro
alguma coisa como uma síntese, num capitulo de oon:&

(U) Cremos que o desejo de dizer o máximo num mínimo de
piginas explioa, em grande parte, a relativa obsouridade das passagens mais difíceis do Guide.
(U) Cfr. Howard R. Bowen, reoensão in Econometlico, vol. 21
(19i3), p'g.621.
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uloslo. Através de anotaQões paroelares e de pormenor ~
o Guide torna-se dispersivo, obrigando o leitor a extrair,
por si, da massa dos oomentários intensamente téonicos,
as consequênoias de ordem geral que no livro se nlo
enoontram bem evidenoiadas e que, por assim dizer, se
escondem na trama oerrada da exposição. Neste livro
do Prof. Hansen, fal8-se bastante mais de algumas árvores do que da floresta. Ora, sem sombra de dúvida, o
ideal seria que se falasse o sufioiente do todo como
todo, sem prejuízo de se estudarem oom largueza as
partes mais notáveis que constituem esse todo. Mani festamente, sente-se no livro a oarência da visão panorâmica.
De8ta observação, muito genérioa na aparênoia,
deoorrem consequênoias importantes. Assim, o problema
basilar dos pressupostos e natureza do sistema keynesiano (U) nlo chega a ser enoarado de frente no livro de
Hansen, encontrando-se abordado em pontos diversos,
de modo ligeiro e fragmentário. Por isso, as questões
da natureza e características da teoria pura do emprego
de Keynes não ficam bem definidas aos olhos do leitor
que, sob este ponto de vista, vê o possível fio explioativo perder-se nos meandros. Daqui resulta que as
questões aferentes à articulação da teoria e das consequ~ncias práticas dela não são directamente focadas, o
mesmo podendo dizer-se, e por idêntica razão, das rela-

(ai) .A General Theor!l é um instrumento muito construtivo para
aqueles que têm a consciência das suas limitações, mas é um instrumento perigoso para aqueles que as ignoram. (Arthur Smithies,
• Etfective Demand and Employment>, in NetO EconomiC8, ed. Seymour
E. Harris, Nova York, Knopf., 1948, pAg. 569). .0 que pode ser
matéria de controvérsia são simplesmente os pressupostos e a.
natureza do modelo keynesiano. (Sohneider, Loc. cit., pAg. 9).
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çOes entre a teoria keyoesiaoa e a teoria ccl4ssi08~ (II),
()u da aplicabilidade do sistema keynesiano a eooDomias s u b- dese ovo I v i das, oom acentuado atraso
industrial, ou com oaracteristicas estruturais partioulares (811).
Outra consequênoia da falta de uma visão sintética
no livro de Hansen é a de que a teoria de Keynes,
. oomo teoria da determinação do rendimento e do
emprego, não nos surge claramente integrada no quadro de necessidades prâtioas a que proourou corresponder : ora pareoe ser enoarada como nascida da necessidade de refutar a politioa da baixa dos salârios nomi.
nais como meio de combater o desemprego, ora como
instrumento ao serviço da análise aforro-investimento
{ou Teoria do Investimento), ora oomo esquema analitico
relacionado com a Teoria do Ciclo Económico. Isto
mesmo acontece, em grande medida, com a própria
<General Theory, oomo se sabe. Mas o Guide do
Prof. Hansen, que é de 1953 - e não de 1936 - bem
poderia contribuir para destacar, na General Theory, o
-que propriamente deve considerar-se a teoria pura da
determinação do rendimento e do emprego.
Estas limitações do livro, porém, não obstam a que
nele se enoontrem - como tivemos ocasião de mostrar elementos muitíssimo apreciâveis. Sem acompanharmos
o entusiasmo, que nos pare oe excessivo, de Seymour

lU) Recorde·se que o A. nem sequer ~lude à especificidade do
co nceito keynesiano de economia clãssica, como tivemos ocallião de
llo tar.
(38) Nada no livro, por exemplo, contribui para esclarecer o
debate ocorrido na Itália, em seguida a publicações da Organização
das Nações Unidas, acerca da aplicabilidade do esquema de Kelnel
às condições da economia italiana.
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E. Harris, no limiar do livro ('7), oremos haver nas 8U8.
páginas bastante que apreoiar e que louvar. Assim, parece-nos brilhante a disoussão dos aspeotos estático, periódico e dinâmico da Teoria Geral, embora não inolua todos.
os aspeotos de método do sistema keynesiano; a distinção
entre as três versOes do multiplioador, posta oom notável agudeza, afigura-se-nos destinada a faoilitar bastante
a oompreensão de tão importante problema, ainda que'
nela falte uma referênoia aos motivos por que Keynes
não tomou em conta o principio de aoeleração, tópic()
que envolveria ouriosas implioações metod6lógioas; e,
para não irmos mais longe, a teoria oonciliatória acerca
do juro - a que já se ohamou teoria de Keynes-Hansen, mas a que mais rigorosamente se deveria ohamar
teoria de Keynes-Hicks-Hansen - oonstitui, supomos,
uma importante oontribuição para a Teoria do Juro (88).
São muitas, em suma, as oontribuições de relevo quo se
encontram no Guade - como aliás os leitores podem avaliar pelo extracto que delas fizemos.
Se, quanto à difiouldade de conhecer, de interpretar, de expor e de apreciar a economia keynesiana,.
pudessem susoitar-se dúvidas - sobretudo ao fim de
quase vinte anos de elaboração teórica - este livro de
Cfr. Guick, pág. XIIJ.
Como Schneider observou, a teoria da preferência pel&
liquidez não constitui parte essencial do centro da teoria keynesian&
da determinação do rendimento e do emprego. Segundo ele, a teoria keynesiana do jurq só importa .se se deseja pressupor que o
nivel da taxa de juro não 6 exõgenamente determ~ado, mas 6 ele
próprio uma variãvel que tem de ser explicada., podendo, portanto,.
realisticamente, indagar-se como 6 que o rendimento naoional e a
quantidade de moeda sio determinados, com a taxa de juro fixada
pelo sistema bancário (Lo c. cit., pág. 8). Sustentando que, em relação aos Estados Unidos, se pode pressupor, com realismo, uma taxa
de juro conltante, dr. Smithies (Lo c. cit., pág. 560).
(17)

(II)
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um professor eminente, de reputaçAo mundial, seniria
para as dissipar. Não é por isso, talvez, um dos menores ensinamentos do Guiàe - e até nisto ele é um valioso
guia - aquele em que o A. adverte, oom modéstia bem
oientifloa, que seria lououra pretender dizer a última
palavra sobre assunto tão difioiJ.
Coimbra, Junho de 1964.
FERNANDO PINTO LOUREIRO
AnLlco Aaallteot. da Fuuldad. d. Direito d. Coimbra
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