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A política financeira da econolnia
do lado oferta *

1. Até aqui há anos, a política frnanceira de estabilização baseava-se na variação irúcial da procura. O
Estado tem ao seu dispor três instrumentos: as despesas-compra (1), isto é, as despesas com a aquisição de produtos
e serviços; as despesas-transferência, isto é, as despesas
com subsídios e subvenções; as taxas dos impostos directos
e indirectos sobre os rendimentos. Se há recessão, é que
se mostra insuficiente a prOCUla global. Cabe, pois, ao
Estado expandir a procura, e ele pode fazê-lo mediante
qualquer ou todos aqueles instrumentos: aumentando as
despesas-compra, o que constitui por si mesmo aumento
da procura global; aumentando as despesas-transferência,
o que reptesenta aumento dos tendimentos dos titulates
dos subsídios e subvenções, os quais, com maiores rendimentos, aumentam a sua procura de produtos e serviços;
reduzindo as taxas dos impostos, o que se traduz no
aumento dos rendimentos disponíveis dos particulares e das

* Comunicação apresentada à Academia das Ciências de Lisboa
em sessão da Classe de Letras de 26 de Junho de 1986 e aqui reproduzida com notas.
(I) Assim lhes temos ultimamente chamado:
11lIXEIRA
RrnEmo, Lições de Finanças Públicas, 2.' ed., Coimbra Editora, 1984,
pág. 131. Antes disso, e na esteira de Cosciani, chamámos-lhes despesas-preço: cfr. Lições de Finanças Públicas, 1.' ed., Coimbra Editora,
1977, pág. 122.
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empresas e, consequentemente, no aumento da procura
de bens de c nsumo e de bens capitais.
Não vem para agora referir os prós e os contras da
uúlizaçâo de cada um desses instrumentos, nem as dificuldades da realizaçâo da polfúca expansionista (2). Interessa apenas acentuar que até há pouco o que se esperava
imediatamente dela era a expansão da procura, e não a
expansão da oferta. Entendia-se que as empresas só expicaçadas pela procura desenvolveriam apreciavelmente a
produção.
Ora, se além de recessão houver inflação, isto é, se
estivermos em fase de estagninflação, o aumento da procura global combate a recessão, mas, como não é acompanhado de igual aW11ento da oferta, agrava do mesmo
passo a inflação. E o facto é que nas últimas dezenas de
anos as situações que se têm verificado não são as tradicionais de recessão com baixa de preços, mas as de alta
de preços com recessão.
Dai o problema: perante a estagninflação, deverá o
Estado, apesar disso, combater fmanceiramente a recessão?
Ou haverá meio de o Estado combater fmanceiramente
a recessão sem agravar a inflação?
2. Que sim, que há, di-lo a economia do lado oferta,
a supply-side economics, surgida nos Estados Unidos ao
longo da última década.
Os Autores desta corrente raciocinam nos seguintes
termos (3): existem impostos cuja redução de taxas tem
(2) Ver, sobre isso, TBIXEIRA RIBEIRO, Lições de Finanças Públicas,
2.' ed., cit., pág. 409 e segs.
(3) efr. STBJN, Presidential Economia, Simon and Schuster,
Nova York, 1984, pág. 239 e segs.; BAuMoL and BLINDBR, Economia,
3.' 00., Harcourt Brace Iovanovich, Nova York, 1985, pág. 207
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simultaneamente paI efeito o aumento da procura dos
contribuintes e o aumento da oferta das empresas. É
possível, pois, que aumente logo a oferta o mesmo que
a procura, o que impedirá a subida do nível dos preços.
Assim sucede com o imposto pessoal de rendimento. Este
imposto incide sobre os rendimentos do trabalho. Ora,
se a sua taxa for reduzida, aumenta o salário líquido, cresce
a oferta de força de trabalho, diminui o salário nominal
e, portanto, o custo de produção das empresas; com custo
de produção mais baixo, as empresas passam a ter expectativas de lucro ou sentem-nas reforçadas, aumentam o
investimento e, daí, a oferta de produtos e serviços.
Mas o imposto de rendimento incide ainda sobre os
rendimentos do capital. Ora, se a sua taxa for r:eduzida,
os titulares das rendas, dos juros, dos dividendos e das
mais-valias passarão a poupar mais, pois que, por um
lado, gozam agora de maiores rendimentos disponíveis
e, por outro, vêem acrescida a remuneração dos seus
aforras, isto é, a taxa real do juro. Esses aforras serão
investidos e do aumento do investimento resultará
aumento da oferta de produtos e serviços.
Sucede semelhantemente com o imposto de sociedades. Se a sua taxa for reduzida, as empresas passarão a
ficar com mais ganhos, a ter melhores expectativas de
lucro e a dispor de mais fundos pr6prios delas para investir, o que tudo as levalá a aumentarem de facto o investimento e, portanto, a oferta de produtos e serviços.

e segs.; PBTERSON, Principies of Economics: macro, 5.· ed., Irwin,
Homewood, 1983, pág. 156 e segs.; BARTLBTT, La percée de /'économie
de I' offre dans la pensée économique contemporaine (tradução de Supply-siáe Economics : theory and eviáence), em Problemes Économiques, n.01929
(1985), pág. 18 e segs.
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Como se vê, a redução do imposto pessoal de rendimento e do imp sto de sociedades vai traduzir-se no
aumento contemp râneo da procura e da oferta, pelo que
nâo será agravada a inflação.
Simplesmente, esses dois impostos, onde e2Gisteme existem em todos os países progredidos -, fornec.em
ao Estado boa parte das suas receitas. Se o Governo os
reduz, também reduz considerável mente as receitas
públicas e daí resultará o défice orçamental ou o seu agravamento.
Mas não, dizem os te6ricos da economia do lado
oferta. Porque a redução daqueles impostos faz com que
haja mais investimento e, portanto, mais salários, mais
juros e mais lucros, isto é, mais rendimentos sujeitos ao
imposto pessoal e ao imposto de sociedades. A diminuição de receitas proveniente da redução dos impostos
é, assim, contrabalançada pelo aumento de receitas proveniente da expansão dos rendimentos.
Em rigor, a diminuição de receitas é mais que contrabalançada até certa altura, e depois passa a ser menos
que contrabalançada. Pelo seguinte: as receitas dos impostos
sobre os rendimentos vão desde O, se a sua taxa é de %,
até O, se a sua taxa é de 100 % (na verdade, se a taxa é
de 100 %, ninguém estará disposto a procurar obter o
respectivo rendimento para o entregar todo ao Estado);
ora, se as receitas dos impostos vâo de a O, então, a
redução da taxa abaixo dos 100 % tem de as aumentar
até certo ponto, depois do qual entrarão a diminuir.
Foi o que Laffer exprimiu através de uma curva,
que tem o seu nome e o tornou celebrado - a curva de

°

°

Laffer:
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traçado aqui da curva é meramente hipotético.
Pressupõe-se nele, mas sem qualquer base factual, que
toda a redução da taxa abaixo dos 100 % e até os 40 %
faz aumentar as receitas dos impostos, sucedendo o contrário com qualquer redução da taxa abaixo dos 40 %.
& receitas da tributação dependem, como é óbvio,
da matéria c.olectável e da taxa dos impostos, variando
no mesmo sentido de uma e outra. Por conseguinte, se
elas aumentam até certa altura à medida que a taxa desce,
tal significa que a diminuição das receitas resultante da
descida da taxa é mais que compensada pelo aumento das
receitas resultante do acréscimo da matéria colectável.
O que significa, por outras palavras, que a redução dos
impostos provoca, até certa altura, a expansão mais que
proporcional da matéria colec.tável, isto é, dos rendimentos.
Até que altura, porém? Tudo depende do traçado
da curva, o qual há-de diferir de país para país e de época
para época. É indagação, pois, a fazer em cada caso concreto. Fizeram-na, bem ou mal, os economistas do lado
oferta e concluíram que nos Estados Unidos a taxa da
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tributação se encontrava em 1980 110 ramo descendente
da c.urva, pelo que a redução de impostos não s6 não
provocaria aí dirrunuição das receitas do Estado como
faria aumentá-las.
3. São essas, se bem as apreendemos, as linhas capitais da política fmanceira da econorrua do lado oferta.
Nas fases de recessão, tal política consiste em o Estado
operar exclusivamente através da redução de impostos,
que é, sem dúvida, aumento da procura e redução das
Ieceitas públicas, mas que origina mais investimento e
mais produção e, portanto, mais oferta e mais receitas
públicas. Consequentemente, não haverá agravamento,
em período estagninflacionista, nem da inflação, nem do
défic.e orçamental.
Será assim?
Para o ser, é preciso que da redução de impostos
resulte desde logo a baixa dos salários nominais, o aumento
do aforro dos contribuintes, a dilatação das reservas das
sociedades, e que disso tudo resulte seguidamente o
aumento do investimento.
Vejamos de per si cada uma das proposições.
Primeira: a redução de impostos tem por consequência a descida dos salários nominais. Estes descem
porque aumenta a oferta da força de trabalho, e esta
aumenta porque sobem os salários líquidos.
Decerto que com a subida dos salários líquidos sobe
o preço do ócio e, sendo o ócio mais caro, passa a substituir-se ócio por trabalho. Trabalha-se mais. É o efeitosubstituição.
Simplesmente, nâo é esse o único efeito produzido.
Com a subida dos salários líquidos, aumenta o rendimento real dos trabalhadores, o que faz diminuir a ape-
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tência deles a ganhar tanto. Trabalha-se menos. É o
efeito-rendimento.
Como se vê, o efeito-rendimento actua aqui em
sentido oposto ao efeito-substituição. Tudo depende,
portanto, da força relativa desses efeitos. Teoricamente,
porém, tanto pode prevalecer o efeito-substituição, assistindo-se ao aumento da oferta de trabalho, como o efeOtorendimento, assistindo-se à diminuição dela. Importa
saber, pois, o que sucede praticamente.
Ora, tem-se procedido nos Estados Unidos a várias
investigações empíricas sobre a influência do salátio na
oferta de trabalho. E os resultados dessas investigações
apontam predominantemente para que tal influência seja
pequena quanto à oferta de trabalho dos homens casados,
algo maior quanto à oferta de trabalho de pessoas não
casadas, e considerável quanto à oferta de trabalho de
mulheres casadas (4).
Parece poder concluir-se, pois, que a subida dos salários líquidos pIovoca aumento da ofelta de tlabalho, mas
um aumento relativamente pequeno, já que s6 é verdadeiramente importante na área da oferta de trabalho das
esposas.
A esse aumento relativamente pequeno da oferta
seguil-se-á a descida, também relativamente pequena,
dos salários nominais. A menos que os sindicatos se lhe
oponham e o consigam fner vitoriosamente. Mas não
é natural que assim suc.eda - sobretudo que o consigam
fazer vitoriosamente -, pois estamos em fase estagninflacionista e, portanto, de glande desemplego.

and

(4) Ver o Economic Report of lhe President, 1982,
DORNBUSCH, ECOtIOlllics, McGraw-Hill, T6kio,

cito em FISCHER
1983, pág. 702
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4. Passemos à segunda propOSlçao: a redução dos
impostos leva ao aumento d aforro, tanto porque os
contribuintes fic.am com 1l1aj~ rendimento disponível
como porque sobe a taxa real do jU10.
Decert que, aumentando o rendimento disponível
dos contribuintes, aumenta o aforro. S6 nao aumentaria
se todos os contribuintes tivessem uma propensão marginal ao afê no nula. Ola, dá-~e até o caso de os contribuintes mais beneficiados com a redução do imposto
pessoal serem os titulales de médios e grandes rendimentos,
os quais têm, como se sabe, uma propensão marginal
ao aforro não s6 positiva como crescente. É de supor,
portanto, que seja poupada boa parte do acréscimo do
rendimento disponível.
Mas, continuam os economistas do lado oferta, o
arorro ainda aumenta porque sobe a taxa real do juro.
Todavia, não é certo que aumente. É que a subida da
taxa real do juro desencadeia um efeito-substituição e
um efeito-rendimento. Um efeito-substitwção: com a
alta do juro, o consumo torna-se mais caro, e daí que passe
a substituir-se consumo por aforro: poupa-se mais. Um
efeito-rendimento: com a alta do juro, aumenta o rendimento dos capitais, e daí que baste um capital menor para
obter determinado rendimento; poupa-se menos.
Como se vê, os dois efeitos também ac.tuam aqui
em sentido contrário. Contudo, mesmo que porventura
prevaleça o efeito-rendimento (5), donde resultará, por

(5) É uma hipótese teórica. Pois não se admite geralmente que
a elasticidade-juro do aforro seja negativa ou sequer nula; o que mais
se discute, em face de estudos econométricos recentes, é se ela será
pequena, como pretende BOSKlN, (Taxatioll, saving and the rate o[ interest, no Journal o[ Politicai Economy, 1978, supl., pág. 3 e segs.), ou
grande, como querem HOWREY and HYMANS (The measurel1lent and
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esse lado, diminuição do aforro, não é de admitir que tal
diminuição compense o aumento de aforro proveniente
do aumento do rendimento disponível.
Por conseguinte, com a redução do imposto pessoal,
teremos em qualquer caso mais aforro. A segunda proposição também é, pois, fundamentalmente válida.

s.

E ainda o é a terceira: a redução do imposto de
sociedades propícia às empreSls mais fundos para investir.
Quase certo que sim. Claro que da redução do
imposto apenas resulta ficarem as sociedades com mais
lucro disponível, uma vez que esse mais lucro pode ser
levado a reservas ou distribuído em dividendos, e só
quando levado a reservas faz aumentar os fundos sociais.
N o entanto, como estamos em fase de recessão, não é
natural que as sociedades destinem a dividendos todos
ou sequer grande parte dos seus lucros.
Podemos, assim, prever com segurança que a redução
do imposto de sociedades lhes aumenta os fundos investíveis.
6. Temos agora a quarta e última proposlçao: da
baixa dos salários nominais, do aumento de aforro das
fanúlias, da dilatação das reservas das sociedades - de
tudo isso resulta aumento do investimento.
O investimento depende das expectativas de lucro
dos empresários. Discute-se, porém, de que é que dependem
as expectativas de lucro. Há várias teOlias, mas são três
as principais: a teoria dos proveitos (chamemos-lhe

determination of loanable-funds saving. em PBCHMAN (ed.), What should
be taxed: íncol/1e or expenditl4re?, The Brookings Institution, Washington,
1980, pág. 1 e segs.).
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assim), segundo a qual as expectativas se baseiam nos
lucros que as empresas têm vindo a ganhar; a teolÍa do
acelerador, segundo a qual as expectativas se baseiam nas
vendas que as empresas têm vindo a fazer; a teoria da
liquidez, segwldo a qual as expectativas se baseiam nas
reservas que as empresas têm vindo a constituir (6).
Ora, sem dúvida que a baixa dos salários nominais,
porque é descida do custo de produção, se traduz em
maior lucro antes dos impostos. Por seu turno, o aumento
de aforro é aumento da oferta de fundos emprestáveis,
pelo que a taxa de juro nominal diminui e com ela, também, o custo de produção, crescendo igualmente o lucro
antes dos impostos. De outro lado, o desagravamento
do imposto de sociedades não só assegura às empressas
maiores ganhos depois dos impostos como lhes proporciona maiOles fundos sociais.
Sendo assim, é de presumir que com a política fmanceira da redução de impostos nasçam ou se reforcem
expectativas de lucro nos empresários e que estes, independentemente do aumento da procura, intensifiquem o
investimento, desenvolvendo a produção e, portanto, a
oferta.
Todavia, isso não basta para os economistas do lado
oferta terem razão. É que, como vimos, eles não se limitam a afIrmar que a oferta aumenta independentemente
da procura; acrescentam que ela aumenta a pontos de
neutralizar o aumento da procura resultante da política
(6) efr. JORGBNSBN and SIBBBRT, A comparison of alternatille
theories of corporate inllestment behaviour, em The American Economic
Review, 1968, pág. 681. e segs.; SHAPIRO, Macro-Economic Analysis,
4. ' ed., Harcourt Brace Yovanovich, Nova York, 1978, pág. 175 e
segs.; R. MUSGRAV1I and P. MUSGRAV1I. Public Finance in theory and
pradice, 4.' ed., MecGraw-Hill, Nova York, 1984, pág. 663.
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financeira expansIOnista e, por isso, a pontos de impedir
o agravamento da inflação.
Ora, aqui - e trata-se de um ponto essencial- é
que eles falham. Porque a redução de impostos tem apenas
por efeito imediato ou quase imediato o aumento da
prOCUla: sobem os salários líquidos, cresce o poder de
compra dos trabalhadores e, portanto, em breve aumenta
a procura de bens de consumo; criam-se expectativas de
lucro nos empresários e, portanto, em breve aumenta a
procura de bens capitais. Mas a este aumento rápido da
procura nâo corresponde, não pode corresponder, igual
aumento rápido da oferta. É que, para a oferta aumentar,
é preciso a produção ter aumentado primeiro. E a produção, embora em fase estagninflacionista muitas das
empresas tenham capacidade excedentária, não se
aumenta de um dia para o outro, leva tempo a expandir-se, às vezes bastante tempo. Temos, assim, aumento
da procura a que s6 mais tarde se segue aumento da oferta.
Ao contrário, pois, do que afirmam os economistas
do lado oferta, a redução de impostos vaI agravar
a inflação.
E também vai provocar ou agravar o défice orçamental. Porque a red ução de impostos é redução de
receitas a prazo curto, e s6 depois, acaso bastante depois,
é que se verifica o aumento de receitas proveniente da
expansão dos rendimentos. Há, deste modo, um período,
que pode ser de anos, durante o qual a diminuição de
receitas em virtude da redução de impostos não é compensada, ou mais que compensada, pelo aumento de
receitas em virtude do maior investimento.
Acresce que, nos termos da curva de Laffer, nem
sempre se dá essa wmpensação ou mais que c-ompensação
entre receitas que diminuem por descida da taxa dos
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impostos e receitas que aumentam por subida dos rendimentos. Tal s6 oçorre quando o nível de tributação do
país em causa se situa no ramo descendente da curva.
É preciso, p is - para aplicar a política financeira da
economia do lado ferta -, saber em que ramo da curva
se localiz a tributação. Como dissemos atrás, os fautores
dessa polític.a pretenderam que a tributação dos Estados
Unidos se encontrava em 1980 no ramo descendente; o
facto, porém, é que não conseguiram prová-lo (7). Aliás,
como haviam de facilmente consegui-lo?
7. Abstraiamos, contudo, desta dificuldade. Ainda
nos fica, então, que a economia do lado oferta falha num
seu aspecto fWlda men tal, que é a temporizaçâo dos fen6menos. Com efeito, e como vimos, ela considera simultâneos fen6menos que são sucessivos, e nem sequer imediatamente sucessivos: a redução de impo~tos provoca
aumento da ofelta, mas provoca antes, bastante antes,
aumento da procura; a redução de impostos provoca
aumento das receitas públic.as, mas provoca antes, bastante
antes, diminuição delas. Com a redução de impostos
teremos, portanto, agravamento da inflação e do défice
orçamental.
Mas um agravamento que pode ser temporário. E
aqui é que surge o papel verdadeiramente positivo da
economia do lado oferta. Ela veio chamar a atenção para
uma consequência importante da redução de impostos
que tinha ficado desatendida. Na verdade, julgava-se que

(1) DON FULLBRTON, On the possibility of an itwerse relationship
between tax rates and governnent revellues, no Journal of Public Ecotlomics,
vol. 19 (1982), pág. 3 e segs.; SAMUELSON and NORDHAUS, Ecotlom;cs,
12. ' ed., McGraw-Hill, Nova York, 1985, pág. 736 e segs.
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a única consequência directa da redução de impostos que
merecia ser tomada em conta era o aumento da procura;
este é que provocava depois o aumento da oferta.
Agora sabe-se que da redução de impostos lesulta
directamente um aumento apreciável da oferta, que irá
adicionar-se ao aumento da oferta provindo do aumento
da procura, o que tudo poderá eventualmente estancar
a inflação.
Significa isto que para vencer a estagninBação é de
preferir, como polítiGa fmanceira, a redução de impostos
ao aumento das despesas públicas?
Talvez não. É que a política da redução de impostos
tem um aspecto que para muitos será fortemente negativo; acentua as desigualdades na distribuição dos rendimentos. Efectivamente, se ela for aplicada com coerência,
há-de beneficiar sobretudo os titulares de rendimentos
médios e superiores, pois são os que mais contribuem
para o aforro e os que mais títulos subscrevem das
sociedades. E basta, para os benef1ciar, que a redução
da taxa do imposto pessoal seja a mesma para todos. É
que, como o imposto tem taxa progressiva, uma redução
idêntica de 20 %, por exemplo, traduz-se em tanto maior
redução absoluta e relativa quanto maior o rendimento.
Na verdade, se A, com o rendimento de 1000,
pagava 100 (taxa de 10%), uma redução de 20% põe-no
a pagar 80 e, portanto, menos 20; e se B, com o rendimento de 10000, pagava 4000 (taxa de 40 %), a mesma
redução de 20 % põe-no a pagar 3200 e, portanto, menos
800. Ora, 20 representam 2 % do rendimento de A,
quando 800 representam 8 % do rendimento de B. E
enquanto, antes da redução do imposto, B ficava com
mais 5 100 de rendimento disporuvel do que A, agora,
depois da redução, fica com mais 5880.
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A desigualdade aumentou. Já se tem dito, por isso,
que a política financeira da economia do lado oferta faz
o jogo dos ricos.
8. Só mais wna nota, para terminar: pode parecer
estranho que tenhamos exposto e apreciado a política
financeira da economia do lado oferta sem nenhuma referência à teoria das expectativas racionais, c.uja aura hoje
é grande, sobretudo nos Estados Unidos (8). O facto,
porém, é que uma e outra contemplam aspectos diversos
do comportamento dos agentes económicos. Com efeito,
a teoria das expectativas racionais, na parte em que aqui
interessa, preocupa-se com a reacção dos agentes económicos à alta dos preços: vão as empresas, seguidamente
à alta dos preços gerada por uma politic expansionista,
aumentar a produção e a oferta? Não vão, se a inflação
for esperada; de modo que, nessas circw1Stâncias, a política expansionista tem apenas por efeito o agravamento
da inflação.
Por outro lado, a economia do lado oferta preocupa-se com a reacção dos agentes económicos à baixa dos
custos: vão as empresas, seguidamente à baixa dos custos
resultante da diminuição de impostos, aumentar a produção e a oferta? Vão, certamente; de modo que, nessas
circunstâncias, a política expansionista não tem por efeito
o agravamento da inflação.
Como se vê, a ec.onomia do lado oferta não colide
c.om a economia das expectativas racionais. Pode, até,

(8) Ver, sobre as expectativas racionais, SHAW, Rational Expectatiom, St. Martin Press, Nova York, 1984; BAUMOL and BUNOBR,
Economies, 3.' ed., cit., pág. 323 e segs.; PBTBRSON, Principies of Ecom>mies: Maero, 5.' ed., cit., pág. 135 e segs.
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dizer-se que, se esta for válida, aquela preenche-lhe uma
lacuna: efectivamente, o problema de saber se aumenta
ou não a oferta não é apenas o de saber se ela aumenta
por virtude da expansão da procura, o que, em caso de
inflação esperada, é negado pela teoria das expectativas
racionais, mas também o de saber se ela aumenta independentemente da expansão da procura, o que, em caso de
redução de impostos, é afilmado pela economia do lado
oferta.
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