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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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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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