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CAPA 
 
A descoberta dos mecanismos que determinam o nível de emprego, publicada por 
Lord Keynes em 1936, provavelmente vai iniciar um novo capítulo no 
pensamento económico e político. A teoria tem sido geralmente aceite entre os 
economistas, mas ainda não penetrou no grande público. É convicção do Professor 
Polanyi que é possível que esta política seja geralmente compreendida, e que 
para o futuro do mundo é importante que, tão cedo quanto possível, haja uma 
compreensão generalizada dos princípios envolvidos. Esse é o objectivo deste 
livro. 
O enigma de depressões recorrentes tem intrigado os homens desde o princípio do 
moderno capitalismo, 150 anos atrás. A teoria de Lord Keynes mostra que o mal 
não é inerente ao capitalismo, mas sim devido a um defeito incidental, capaz de 
ser remediado. “À luz da teoria keynesiana, devem parecer fúteis todos os 
esforços para eliminar o desemprego por direção do comércio. Uma política 
correta deve regenerar um sistema de competição livre e restabelecer o 
capitalismo em fundamentos renovados”. Devemos avançar para uma posição 
radicalmente moderna acerca da gestão da moeda pelo Estado. A teoria, diz o 
Professor Polanyi, é como a resposta a um enigma, que, uma vez vista, nunca 
mais se esquece. Ele é também produtor de um filme (“Desemprego e Moeda”) 
que tem sido usado com sucesso durante alguns anos, e este livro baseia-se na 
sua experiência em demonstrar esse filme ao público.  
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PREFACIO 
 

O alvorecer de todas as grandes verdades da consciência da humanidade 
tem geralmente que passar – diz Trotsky – por três fases características. A 
primeira é: “isto é tão tolo que nem vale a penas pensar nisso”. A segunda é: “isto 
é imoral e contrário à religião”. A terceira é:  “Oh! Isto é tão bem conhecido que 
nem vale a pena falar disso”. Para muita gente a teoria económica keynesiana 
passou já para a terceira fase, mas para a grande maioria está ainda na primeira 
ou segunda fase. Para os que se queixarem que o meu livro trabalha o óbvio, 
direi, por isso, que não se preocupa com elaborar mais a teoria keynesiana, mas 
sim com a sua conversão num assunto do senso comum. A teoria atómica da 
química pode servir como um paralelo. Foi estabelecida por John Dalton em 1809 
e, daí para a frente, foi em geral reconhecida e aplicada; hoje em dia as crianças 
aprendem-na na escola. No entanto durante os primeiros cinquenta anos depois 
do seu aparecimento, a teoria nunca foi clara para os cientistas. Foi para eles 
uma revelação quando Cannizaro, em 1858, a reformulou – sem qualquer adição 
importante – numa forma nova e mais simples. A teoria keynesiana precisa de 
ser mais simples e clara antes que se possa tornar numa propriedade comum dos 
cidadãos pensantes. Sendo principalmente devotado a esse propósito, este livro 
não pode reivindicar uma originalidade substancial. Mas também não se pode 
dizer que represente exatamente o que Lord Keynes, ou qualquer outro 
economista, tenha definitivamente dito antes. Fiz o meu melhor por procurar 
referir em cada ponto as fontes em que me inspirei. Nalgumas ocasiões tive que 
omitir reconhecimentos, quando não tinha a certeza de que um autor 
reconheceria a minha versão do seu pensamento. Se aí falhei, e se me chamarem 
a atenção para isso, terei todo o gosto de o corrigir numa primeira oportunidade, 
se este meu livro for reimpresso. Lamento não ter tido a oportunidade de adquirir 
os livros de literatura americana publicados sobre estes assuntos nos últimos dois 
anos da guerra. Aos meus amigos economistas cuja ajuda pude desfrutar, devo a 
minha gratidão. O professor T. S. Ashton, professor John Jewkes, professor J. H. 
Hicks, professor Stanley R. Dennison e professor Lionel Robbins tiveram a 
amabilidade de ler o meu manuscrito antes de da publicação e de me 
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aconselharem sobre vários pontos. Desejo agradecer-lhes com veemência – mas 
isso não significa que endossem o conteúdo deste meu livro, não havendo 
qualquer dúvida sobre tal responsabilidade da sua parte. Os meus 
agradecimentos também a Walter James, que reviu o meu manuscrito sob o 
ponto de vista literário. Reconheço e agradeço ainda um conjunto de importantes 
dados postos à minha disposição por Ursula K. Hicks, na forma de tabela 
reproduzida no Apêndice II. R. Jeffryes fez um ótimo trabalho de ilustração e 
estou particularmente grato à Cambridge University Press pela sua autorização 
para neste assunto ter sido feito pelos meus próprios acordos com um artista da 
minha escolha. Devo também os meus agradecimentos a Erika Spitzer, que me 
assistiu muito eficientemente a coligir estatísticas e a elucidar vários pontos da 
sua interpretação, e ainda a Olive Davies pela sua ajuda de secretariado, que 
incluiu a leitura das provas e a composição do índice. Posso ainda recordar que o 
meu filho George foi o primeiro a sugerir-me a escrita deste livro, em 1942, e que 
a ajuda de minha mulher e de meu filho John nos primeiros etapas da sua 
composição foram inestimáveis para mim. 

 
Ao escrever hoje este prefácio, cinco meses depois e enviar o manuscrito 

para publicação, sinto acima de tudo um sentido de grande urgência. Nestes cinco 
meses a difusão das ideias keynesianas fez pouco progresso visível, enquanto que 
a conclusão da guerra na Europa trouxe o regresso do desemprego para a 
atualidade. Parece agora pouco provável que os Estados Unidos venham ainda a 
aceitar e aplicar efetivamente politicas modernas de emprego. a tempo de evitar 
uma próxima depressão, e nada pode então evitar que tal depressão envolva o 
Reino Unido e, por sua vez. todos os outros países capitalistas. 

E, no entanto, parece que um pequeno esforço de pensamento, seguido por 
ação resoluta, poderia ainda evitar o desastre; porventura será este um golpe 
final?       
 
M.P. 
21 Junho 1945 
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NOTA À SEGUNDA EDIÇÃO 
 
 Em breve farão dois anos que a guerra acabou, no entanto estamos ainda 
inquietos com o sobre emprego, mais do que com o desemprego. Esta é, de 
qualquer modo, a situação no Reino Unido. Como a teoria keynesiana foi primeiro 
descoberta em resposta a um estado de desemprego, há quem comece a dizer que 
já não há uso para uma tal teoria. Mas na realidade uma análise keynesiana dos 
nossos problemas nunca foi tão precisa. Embora os leitores deste livro tenham 
poucas dificuldade em aplicarem a fórmula Impostos + Hiato = Orçamento, 
podem mesmo assim estar interessados em ver como é que eu o fiz. Juntei por 
isso, em Apêndice a esta edição – por cortesia do editor a quem quero exprimir os 
meus agradecimentos – um artigo sobre esta questão, recentemente publicado no 
Manchester Guardian. 
 
M.P. 
Março 1947 
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INTRODUÇÂO 
 

O enigma das recorrentes depressões económicas, em que há uma sobre 
produção em todos os segmentos da indústria, tem intrigado a mente humana 
desde os princípios do capitalismo moderno, há quase 150 anos. O socialismo tem 
exposto amargamente este fenómeno angustiante como uma contradição interna 
do sistema capitalista, que o acabará por levar ao colapso final. Na resposta, os 
economistas ortodoxos negam que exista qualquer sobre produção generalizada, 
pois isso seria contrario à “lei de Say”. 
 A descoberta Keynesiana, em 1936, do mecanismo que determina o nível 
de emprego, revelou que na realidade as condições de sobre produção são 
bastante comuns. Mas ao mesmo tempo mostrou que este mal é antes devido a 
um defeito incidental anexo ao próprio sistema, longe de representar uma 
necessidade inerente ao capitalismo. Aparentemente o sistema capitalista cresceu 
sem ter sido bem compreendido, e um pequeno, embora indispensável, elemento 
do mecanismo ficou de fora. 
 O facto de que, quer os seus ardentes defensores, quer os críticos mais 
mordazes do sistema capitalista, terem falhado neste ponto essencial lança um 
curioso aspecto lateral sobre o processo da história. É difícil vislumbrar qualquer 
razão pela qual o mecanismo keynesiano devesse ter sido reconhecido, digamos 
no ano 1800 -  ou em qualquer outra data entre esse ano e 1936 – excepto pelo 
facto dos homens não terem sido suficientemente espertos para compreenderem o 
puzzle com que se deparavam. Pensar precisa de tempo. Acelera, sem dúvida, se 
pressionado por resultados; e a crise dos anos 30 obrigou a acelerar o processo. 
Mas persiste o facto de, por mais do que um século, terem sido dadas respostas 
erradas a um problema vital e muito contestado por ambos os lados, enquanto 
que teria sido no interesse de pelo menos um dos lados, senão mesmo dos dois, 
encontrar a verdade. 

O curso da história passada parece ter sido determinada em grande parte 
pela lentidão do pensamento humano, e pode-se esperar que isso continue a ser 
assim no futuro. O nosso destino pode largamente depender da velocidade a que 
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vamos provar ser capazes de absorver um certo numero de ideias correntes sobre 
a natureza de um processo económico em particular. 

Esta é uma condição muito curiosa, e porventura sem precedentes; 
tornada ainda mais curiosa pelo facto de que a teoria Keynesiana é realmente 
bastante simples – talvez seja difícil de alcançar no início, mas uma vez 
compreendida, é fácil de usar e de manter presente. É como uma solução para um 
enigma que uma vez vista, não se esquece; um verdadeiro ovo de Colombo. 

Quando um conceito relativamente simples é difícil de apreender apenas 
devido à sua novidade, um método adequado de apresentação pode acelerar 
muito a sua compreensão. Tenho procurado tal método desde a publicação da 
teoria de Keynes, e para isso produzi um filme diagramático, que eu próprio 
apresentei e expliquei para cerca de um centena de audiências nos últimos seis 
anos. As imagens das figuras 1 e 2 foram tiradas desse filme (1), e toda a minha 
introdução ao mecanismo keynesiano baseia-se na minha experiência com essas 
audiências do filme. As discussões então tidas convenceram-me que este 
mecanismo pode ser compreendido, em uma ou duas horas, por uma pessoa de 
inteligência normal, se estiver suficientemente interessada no assunto. Deve por 
isso ser possível, penso eu, basear, mesmo no futuro próximo, um processo 
democrático de discussão sobre as concepções keynesianas, desde que se façam 
esforços rápidos e enérgicos para as disseminar através de métodos adequados.    

Nos últimos quinze anos, a oposição ao capitalismo, intensificada pelo 
ressentimento contra a prolongada depressão económica, tomou a forma de um 
movimento generalizado pelo “planeamento económico”. As ideias keynesianas 
têm sido até agora bastante adoptadas pelos adeptos do planeamento, e têm sido 
ignoradas ou mesmo fortemente opostas pelos adversários do planeamento. Julgo 
que isso se baseia num equívoco. Pela teoria keynesiana todos os esforços para 
eliminar o desemprego pela gestão do comércio devem parecer fúteis. Falsos 
movimentos deste tipo eram difíceis de evitar se a cura correta para o 
desemprego continuasse desconhecida; mas a aplicação da cura correta e o 
estabelecimento do pleno emprego podem acabar com isso. Uma correta política 
keynesiana deve regenerar a livre concorrência e restabelecer o capitalismo em 
fundações renovadas. 
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(1) O filme chama-se “Unemployment and Money” (“Desemprego e Moeda”). Para 
a sua produção teve a ajuda de Miss Mary Field, Mr R. Jeffreys e do Prof. J. 
Jewkes. Para a sua descrição e análise teórica, ver Review of Economic Studies, 
Vol. 8, p. 1, 1940.  
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CAPÍTULO I 
OS ELEMENTOS DO PLENO EMPREGO 
 
1.1. Compreender a moeda 

Grandes males sociais aconteceram no passado devido a erros na gestão 
da moeda, e muita miséria futura pode ser evitada por uma melhor compreensão 
das suas funções, se bem aplicada à gestão dos assuntos económicos. 

O ponto principal a compreender é que possuir moeda não tem o mesmo 
valor, nem sequer remotamente parecido, para uma nação e para um individuo. 
Ao adquirir moeda, um individuo torna-se rico, mas mesmo que a aquisição de 
mais dinheiro possa ser vantajoso para um pais, isso não o vai enriquecer 
consideravelmente. É claro que este facto foi reconhecido e proclamado por Adam 
Smith no seu livro “A riqueza das nações”, e os seus ensinamentos têm sido 
largamente aplicados desde então, com grande beneficio para a humanidade 
civilizada. Mas Adam Smith atacou e afastou apenas uma das formas da falácia 
central da moeda, e na realidade a sua influencia levou alguns dos seus 
seguidores a perpetuar outras das suas formas até aos nossos dias de hoje. 

Os últimos vinte cinco anos oferecem amplos exemplos de decepção e erro 
na gestão dos assuntos monetários. A inflação alemã e outras grandes inflações 
no Continente são alguns dos casos. A prática de financiar as despesas do Estado 
pela inflação apenas se tornou possível pelo facto dos lojistas serem regularmente 
enganados para aceitarem, em troca das mercadorias, moeda de valor 
rapidamente decrescente; uma vez percebido o engano, deixaram de vender 
mercadorias ao público e forçaram o caminho para uma moeda estável. A 
decepção aqui praticada pelos governos era provavelmente involuntária e 
baseada na ignorância. Na realidade a peça seguinte de má gestão em que alguns 
deles embarcaram certamente sugere que dificilmente saberiam o que estavam a 
fazer. Fizeram uma reavaliação forçada da moeda, causando uma forte quebra 
nas exportações e um declínio geral na atividade económica. Os fortes protestos 
expressos pela França e pela Itália durante a Conferencia de Genebra de 1922, 
exigindo os seus direitos e anunciando a intenção de revalorizar as suas moedas 
em cerca de 20% em relação à paridade ouro, parece-nos agora absurdos, quando 
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vemos muitos países a lutar fortemente pelo direito a desvalorizar as suas 
moedas, sempre que julguem oportuno. Mas no início dos anos 20 a revalorização 
das moedas nacionais era geralmente aceite como um meio de enriquecer o pais e 
de restaurar a sua prosperidade. Outra política desastrosa praticada no período 
entre as duas guerras foi a de exigir reparações e a liquidação de grandes dívidas 
internacionais em termos de dinheiro, ignorando o facto de que isto implicava 
receber uma quantidade equivalente de importações. 

As medidas ineficazes, e muitas vezes perversas, tomadas contra o 
desemprego representam mais exemplos de grandes erros monetários. Recorde-se 
como os Governos responderam à grande depressão de 1930-2 com uma forte 
redução da despesa pública e com outras medidas deflacionárias – o que 
consideramos agora como injeções de veneno; e com que vigor essas medidas 
foram apoiadas, por exemplo no Reino Unido, por um público patriota que fez 
bichas para pagar adiantadamente os impostos, esperando estar a fazer um 
serviço público através do apoio dado ao tesouro nacional, quando na realidade 
estavam a esgotar, ainda mais, uma circulação monetária já perigosamente débil. 

Felizmente, a compreensão do dinheiro e da manipulação correta dos 
assuntos monetários fez grandes progressos no último quarto de século. No inicio 
do período, o público em geral, e mesmo as pessoas mais qualificadas, pensavam 
o dinheiro em termos de moedas com um valor intrínseco, e não tinham 
consciência de que o seu poder de compra podia variar dentro de amplos limites, e 
que plenitude do poder aquisitivo podia fazer prosperar os negócios, mas que 
também os podia fazer degenerar, enquanto que uma escassez pode criar uma 
paralisia nos negócios. Não pensavam ainda o dinheiro como um instrumento que 
podia avariar, e ser novamente corrigido e reajustado para os seus próprios fins. 
Nem os especialistas em economia compreendiam suficientemente bem as 
questões monetárias. Os grandes disparates dos governos, a que me referi 
anteriormente, foram muitas vezes enfaticamente apoiados por competentes 
representantes da ciência económica. Mas desde o início dos anos 30 começou a 
despontar na ciência económica uma opinião mais esclarecida, e com a publicação 
em 1936 da Teoria Geral do Emprego, Juros e Moeda, por J. M. Keynes, 
finalmente a luz começou a aparecer. Hoje em dia os economistas criaram um 
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grande consenso em torno da teoria keynesiana sobre o emprego, e o público em 
geral também está rapidamente a atualizar a sua atitude para com os assuntos 
monetários. No entanto, e apesar dos progressos mais recentes, as ideias 
populares e correntes sobre a natureza da moeda ainda são muito vagas e devem 
ser ainda melhor clarificadas, para que possam formar uma base firme para uma 
política racional de expansão económica. 
 
1.2. O ciclo do dinheiro 

Não se procura o dinheiro por si próprio, mas meramente para comprar 
coisas. As pessoas estão ansiosas por ter dinheiro, mas apenas para o poderem  
tornar a passar. 
 A figura 1 recorda este processo bem conhecido. Mostra como as pessoas 
levam o seu dinheiro para o mercado, e aí o deixam em troca das suas compras; e 
como o voltam a ter, à medida que o vão ganhando nos campos, nas fábricas e no 
comércio. 
 O dinheiro despendido na loja de retalho volta parcialmente para casa 
pelos rendimentos das pessoas que ganham a sua vida nas atividades do retalho. 
Uma outra parte infiltra-se até aos fabricantes. Quando estes levam os seus 
rendimentos para casa, devem deixar dinheiro suficiente para pagar aos 
produtores primários. Quando estes, por sua vez, arrecadam os seus ganhos, este 
ultimo resíduo de dinheiro retorna também para casa dos consumidores. 
Completa-se então o ciclo. 
 Podemos pensar para que é que serve tudo isto, esta sementeira de 
dinheiro pelo homem consumidor, e a sua colheita posterior pelo homem produtor 
– este vai e vem, em círculo. Não se dá uma resposta direta a esta questão neste 
livro; mas a atitude adoptada acerca da direção central da vida económica indica 
a resposta: nega-se completamente a praticabilidade da gestão central da 
economia, porque a vida moderna envolve, e precisa de envolver, trocas circulares 
tão complexas que não podem ser organizadas sem a intermediação do dinheiro. 
O homem consumidor deve ir ao mercado e enviar o seu dinheiro, como um sinal,  
ao homem produtor que está por trás da cena produtiva a observar a situação. 
Logo o homem gastador de dinheiro governa o homem ganhador de dinheiro, e 
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cuja sobrevivência depende de tentar adivinhar os pontos em que o fluxo de 
dinheiro está a ficar mais cheio, e apressando-se a aplicar as suas atividades 
segundo linhas cada vez mais rentáveis, à custa de outras atividades que 
mostram sinais de deixarem de ser tão atrativas. Esta é a única possibilidade de 
conduzir um sistema moderno de produção industrial. 
 A nossa imagem está muito simplificada pelo facto de se supor que todos 
os rendimentos privados se destinam a serem gastos, e gastos de imediato, em 
bens para consumo individual, e se assume que todos os recebimentos dos 
negócios se destinam a serem imediatamente aplicados no pagamento de salários 
e outros custos correntes de produção. Omite-se aqui qualquer referência à 
poupança privada e aos investimentos em negócios, assim como a impostos e 
despesas publicas. Também não se dá um lugar claro ao comércio internacional, 
especialmente se der origem a um saldo apreciável dos pagamentos 
internacionais. Todos estes pontos serão corrigidos mais adiante. 

O fluxo de dinheiro que circula na figura representa os proveitos totais da 
população, ou seja, o rendimento nacional, na forma de dinheiro. Considerando as 
nossas suposições simplificadas, neste caso o rendimento nacional consiste 
apenas nas mercadorias destinadas ao uso dos consumidores individuais. 
Precisaremos depois de estender esta concepção do rendimento nacional, de modo 
a torná-lo mais realista. 
  
1.3. Expansão e contração 
 Desde que o circuito do dinheiro se mantenha na forma simplificada 
anteriormente descrita, não poderá ocorrer uma recessão generalizada, e na 
realidade nenhuma variação global no volume das atividades de negócios. Não 
haverá mercadorias produzidas que não sejam vendidas. O dinheiro que todos os 
dias é usado para fazer compras no mercado é rigorosamente o dinheiro 
suficiente para em média comprar toda a produção diária da comunidade a 
preços razoáveis.  
 É claro que isto não deve excluir variações da produção, nem entre 
diferentes linhas de produtos, nem a mudança de antigas linhas de produção 
para novas linhas. Tais mudanças podem afectar seriamente os produtores 
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individuais que têm que sair do negócio, e também a mão de obra que é deslocada 
pelo processo, mas terão um efeito pequeno sobre volume total de emprego. Para 
além disso, cada alteração deste tipo pode levar a novos desenvolvimentos da 
técnica produtiva, ou pelo menos a novas adaptações às novas condições de 
materiais disponíveis e de preferências dos consumidores. A produtividade será 
portanto continuamente melhorada (pelo menos na medida em que as condições o 
permitam) enquanto que o volume de produção, expresso em termos de dinheiro, 
permanecerá constante. 
 Esta é uma descrição razoável, desde que o volume de produção utilize 
toda a capacidade de produção da mão de obra disponível. Mas pode acontecer 
que não. Parte da população pode estar desempregada, e assim continuará 
indefinidamente, de acordo com as suposições da figura. Mas não há o perigo de 
um abrandamento dos negócios, mas também não há a expectativa de qualquer 
expansão do emprego, através de uma nova utilização da capacidade inativa. 
 Para poder representar a expansão e a contração do emprego, temos que 
ampliar as bases do nosso esquema. Precisamos de considerar o que acontece se, 
por uma razão qualquer, as pessoas precisarem de aumentar a sua despesa 
diária. Podem-no fazer de várias maneiras, que discutiremos com cuidado mais 
adiante. Assumindo, para já, que a despesa aumenta de uma maneira qualquer, 
as consequências daí decorrentes são óbvias. As lojas esgotam o que têm, devido à 
satisfação do aumento da procura. Os armazéns esvaziam-se, os preços e os 
lucros tendem a aumentar, e a produção atual tende a expandir-se. Se essa maior 
despesa diária se mantiver estável, os níveis mais elevados de circulação e de 
produção. entretanto estabelecidos. continuarão indefinidamente. 
 Um processo de contração pode ser representado de modo semelhante, 
fazendo a suposição reversa, uma redução na despesa diária. Se, por qualquer 
razão, as pessoas decidirem baixar o seu consumo diário, as lojas verão os seus 
inventários a acumularem-se nas prateleiras, os preços e os lucros tenderão a 
baixar, e a produção tenderá a ser reduzida. Se a redução no consumo diário 
persistir, a atividade dos negócios manter-se-á num nível reduzido. 
 Estes processos de expansão e de contração podem ser visualizados, e 
mais facilmente discutidos em detalhe, pelo uso de um simbolismo simplificado. 
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Na figura 2 aparecem dois retângulos que representam as habitações, por um 
lado, e a totalidade dos negócios, por outro lado. A banda giratória, ou cinto, que 
passa por ambos, simboliza o fluxo de dinheiro. Quando o cinto do dinheiro está 
estreito (“depressão”), só atravessa parte das habitações e dos negócios. Só estes 
são supostos estarem envolvidos na produção, enquanto que se supõe que as 
componentes sem dinheiro abandonam o processo produtivo. As pessoas 
desempregadas na secção sem dinheiro das habitações ficam face a face com as 
fábricas paradas na secção sem dinheiro dos negócios. 
 Nesta figura o nível de emprego expande-se e contrai-se automaticamente 
conforme a largura do cinto de dinheiro. A posição de pleno emprego é fixa no 
ponto em que o cinto de dinheiro tem uma largura precisamente igual aos 
retângulos que simbolizam as habitações e os negócios (situação de “pleno 
emprego”). Se o cinto de dinheiro se expandir para além disso – como muito bem 
pode acontecer – não aumentará o numero de pessoas empregadas, e portanto o 
nível de produção não tem expansões adicionais. Neste caso o rendimento 
nacional expande-se apenas em termos de dinheiro, mas não em termos de 
mercadorias, e o resultado é, em geral, inflacionário, com uma subida nos preços 
(situação de “inflação”). 
  O principal conceito a fixar é o cinto de dinheiro variável, que determina 
os níveis variáveis de emprego: o nível de produção a expandir-se ou a contrair-se 
com o aumento e a quebra do rendimento nacional, expresso em dinheiro. Esta 
imagem fundamental dará origem a um numero importante de conclusões, ainda 
antes de ser necessário expandi-la e corrigi-la, o que faremos no capítulo IV. A 
imagem de um estado de pleno emprego, que se atinge num ponto preciso da 
expansão, e da inflação que se estabelece depois daquela, também vão ser úteis, 
apesar da sua simplicidade, até que as tenhamos que rever no mesmo capítulo.  
 
1.4. Poupança e gasto das poupanças 

Há centenas de maneiras pelas quais um cidadão – esteja ele envolvido 
em negócios ou simplesmente a tratar dos seus assuntos pessoais – pode afectar a 
circulação do dinheiro. Sempre que escolhe gastar o dinheiro em vez de o deixar 
por gastar – ou o inverso – a sua escolha vai afectar a circulação total do 
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dinheiro. O mesmo acontece com o Estado ou com outras autoridades públicas. 
Qualquer decisão sua para colectar impostos, ou para obter um empréstimo, para 
gastar dinheiro publico, ou para financiar seja como for, tem um efeito sobre a 
circulação geral do dinheiro. Este livro preocupa-se em traçar os canais pelos 
quais o dinheiro entra na circulação e daí é retirado. Os fluxos que passam por 
esses canais são decisivos para a expansão ou contração do emprego, e o nosso 
propósito deve ser como os controlar num bom nível, progressivamente crescente, 
de emprego e de produção.  

Já referimos o processo mais simples que pode causar uma contração 
monetária. Sempre que um consumidor põe de lado algum do seu rendimento, em 
vez de os gastar no mercado, reduz nessa medida a circulação do dinheiro. 
Suponha-se um assalariado que até aí tinha o hábito de gastar todo o seu 
rendimento semanal, e que agora decide pôr de lado uma certa parte desse 
dinheiro, digamos 10 xelins, e retira-los indefinidamente do mercado. Esta sua 
ação retira uma parte do cinto de dinheiro e – a menos que ocorram outras ações 
independentes de compensação algures no sistema económico – o rendimento 
representado pelo cinto do dinheiro fica permanentemente reduzido em cerca de 
10 xelins por semana. 

Pouca interessa saber se os 10 xelins por gastar ficaram fechados numa 
gaveta ou depositados num banco.  Sejam quais forem as operações habituais que 
o banco faça com este dinheiro adicional, a sua ação não vai afectar 
materialmente a circulação do dinheiro. Não precisamos por isso de nos 
preocupar neste momento sobre onde e de que maneira o dinheiro posto de lado 
como poupança é na realidade depositado. Consideraremos que estará 
armazenado num certo local a que chamamos banco. 

A contrapartida óbvia da poupança é gastar as somas anteriormente 
poupadas e depositadas no banco. Tais somas, quando voltam ao mercado e aí são 
gastas, causarão uma adição permanente ao cinto de dinheiro. Isto representa 
um processo de expansão monetária que, se ocorrer num estado de emprego 
parcial, provocará um aumento do emprego e uma extensão da produção. Se a 
expansão ocorrer em pleno emprego então é claro que a circulação adicional pode 
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apenas levar a um aumento geral e inflacionário dos preços, que é de todo 
prejudicial. 

Quase parece que a frugalidade é a perdição, e que a prodigalidade (desde 
que não excessiva) é a salvação da prosperidade económica. Mas não devemos 
tirar conclusões apressadas, baseadas numa imagem parcial. Na vida real a 
retirada das poupanças privadas do banco, e o seu gasto no mercado. raramente 
têm um papel dominante. A quantidade de dinheiro que hoje em dia as pessoas 
inclinadas para a poupança põem de lado, no dia a dia, está quase sempre em 
excesso relativamente às somas que outros simultaneamente retiram do banco e 
gastam nas lojas. Nas nossas discussões seguintes consideraremos apenas o 
balanço ou saldo destes dois processos, e considerar-se-á que o saldo fica  
usualmente do lado das poupanças. 
 
1.5. Despesa com novos investimentos 
 Se o processo de poupança está sempre a operar, o que é que impede que 
retire todo o dinheiro da circulação? A resposta é que os efeitos da poupança são 
neutralizados pelo dinheiro aplicado em novos investimentos empresariais. 
Quando se inicia a construção de uma nova fábrica, os trabalhadores recrutados 
para tal, e todos os outros envolvidos no processo de construção, começam a 
receber dinheiro a vários títulos, como salários, juros, rendas, lucros. Todos estes 
rendimentos ficam imediatamente disponíveis para consumo nas lojas, embora 
nesta etapa não de faça qualquer adição de bens para venda nas lojas. Os 
rendimentos que as pessoas envolvidas nas atividades da construção levam para 
as lojas forma portanto um contributo liquido ao dinheiro já aí gasto, e terá no 
mercado o mesmo efeito como se o dinheiro tivesse sido retirado do banco para 
consumo nas lojas. 
 Está aqui o processo que normalmente equilibra as poupanças. Desde que 
o dinheiro que é removido, dia a dia, da circulação, através do processo de 
poupança, seja balanceado pelas somas que continuamente fluiem para novos 
investimentos empresariais, a largura do cinto de dinheiro manter-se á 
constante. Designaremos por novos investimento, ou simplesmente investimento, 
o fluxo de dinheiro gasto na criação de novas empresas, ou na expansão dos 
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empreendimentos existentes. Isto não coincide precisamente com o uso popular 
do termo “investimento”. Mas evitaremos qualquer possível mal entendido 
quando tratarmos da aquisição de obrigações governamentais, o que é 
habitualmente incluído no termo “investimento” (mas que se exclui do nosso uso 
do termo) (ver páginas XX32-6). 
 Note-se também que, para efeitos de uma ampla discussão posterior, que 
as despesas correntes das autoridades públicas, que não estão coberta por 
impostos, mas sim por “empréstimos” (e que portanto representam um deficit 
orçamental), têm o mesmo efeito que as despesas com novos investimentos. 
Veremos que não interessa se o deficit orçamental ocorre por causa de 
construções ou simplesmente para cobrir as necessidades correntes da vida 
comunitária. 
 O significado preciso dos processos referidos pelos termos “investimento”  
e “poupança” serão mais desenvolvidos ao longo deste capítulo. As afirmações 
provisoriamente feitas nestas primeiras partes virão portanto a conhecer alguns 
refinamentos.  
 
1.6. As duas bombas 
 Entretanto temos perante nós a imagem de um estado estacionário de 
emprego dependente do balanço entre duas atividades aparentemente bastante 
independentes, poupança e investimento. É como se duas bombas atuassem 
simultaneamente sobre a circulação do dinheiro – uma bomba que suga o 
dinheiro (poupanças) e uma bomba que injeta dinheiro (investimentos) – e 
preservassem o nível atuando ao mesmo ritmo em duas direções opostas.  Logo se 
as duas bombas não estiverem sincronizadas, teremos uma expansão ou uma 
contração. Um excesso de poupanças secará a circulação, aperta o cinto do 
dinheiro, reduz o emprego e deprime o nível de produção nacional. Um excesso de 
investimento vai voltar a encher a circulação, alargar o cinto do dinheiro, 
aumentar o emprego e subir a produção nacional; e se continuar a operar para 
além do estádio em que se atinge o pleno emprego, causará inflação e uma quebra 
no valor da moeda.  
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 Encontramo-nos aqui com os factores primários responsáveis pela 
ocorrência de flutuações nos negócios, e temos consciência de que o nosso 
objectivo deve ser duplo: ajustar as duas bombas de modo que as sua ações se 
equilibrem, e assegurar que este balanço se dá a um nível de circulação 
monetária suficientemente alto para que possa suster um estado de pleno 
emprego, mas não tão alto que produza efeitos inflacionistas indesejáveis.  
 
1.7. Auto compensação do hiato entre poupança e investimento 

O ponto seguinte do argumento inclui o princípio central da teoria 
económica keynesiana, o qual, embora possa parecer enigmático numa primeira 
aproximação, na realidade é bastante simples, uma vez compreendida a ideia. 
Partimos para essa ideia com uma pergunta: se as duas bombas estiverem 
dessincronizadas, vão secar – ou, alternativamente, inundar – indefinidamente a 
circulação de dinheiro? A resposta é não: há forças contrárias que se desenvolvem 
– e rapidamente – e que limitam ambas as tendências. 
 Suponha-se que as poupanças excedem os investimentos. À medida que o 
efeito subsequente de sucção esgota a circulação, aperta a produção e reduz o 
rendimento nacional, as pessoas vão reduzir o dinheiro posto de lado a partir dos 
seus rendimentos, agora mais reduzidos. Reduzindo as poupanças, o efeito de 
sucção vai ser mais fraco e o hiato entre as duas bombas também se vai reduzir. 
Este processo vai continuar desde que ainda haja um excesso de sucção. 
Eventualmente os rendimentos são reduzidos até ao ponto em que o ritmo da 
sucção se torna igual ao ritmo da injeção, desaparecendo o hiato entre os dois. 
 O mecanismo de auto regulação também funciona naturalmente em 
relação à expansão dos rendimentos. Quando os investimentos excedem as 
poupanças, a circulação cresce, aumenta o emprego e a produção, e o rendimento 
nacional atinge níveis mais elevados. A partir dos rendimentos em expansão, as 
pessoas põem de lado mais dinheiro: a sucção torna-se mais eficiente e o “hiato” 
reduz-se. Por isso a sucção tenderá a aproximar-se da injeção, e o hiato entre os 
dois efeitos anular-se-á novamente. 
 Quando falamos de rendimento nacional, estamos naturalmente a incluir 
os investimentos em acumulação com a produção para o consumo corrente. A 
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construção de uma nova fábrica deve fazer parte do rendimento nacional, o qual 
deve representar a criação total de riqueza durante o ano, quer a riqueza que foi 
na realidade consumida, como a que foi aprovisionada na forma de novos 
equipamentos (ou de maiores inventários de mercadorias), na expectativa de se 
vir a obter daí benefícios futuros. 
 As flutuações do rendimento nacional, tal como acima definido, em termos 
de dinheiro, são geralmente maiores do que as flutuações correspondentes do 
rendimento nacional real. A razão é que, mesmo ao nível do emprego parcial, os 
preços sobem um pouco durante uma recuperação dos negócios, e tendem a 
baixar durante um processo de contração (mais sobre isto no capítulo IV). 
Naturalmente, uma vez que a expansão tenha atingido o ponto de pleno emprego, 
um novo aumento do rendimento nacional pode apenas ser nominal, e exprimir 
apenas o aumento de preços, que marca o processo de inflação. 
 O princípio do “hiato auto vedante” mantem-se em operação durante todas 
as fases de expansão e de contração do rendimento nacional, quer ocorram abaixo 
ou acima do nível de pleno emprego. O processo de autorregulação ocorre de 
forma bastante rápida (1). Por isso o tempo envolvido no processo é geralmente 
deixado de fora pelos economistas, e natureza autorreguladora do hiato entre 
poupanças e investimento é então expressa como uma identidade necessária 
entre as duas variáveis. Mas isto é enganador e, de preferência, deve ser evitado. 
 
1.8. Os novos investimentos determinam o rendimento nacional   

Todas estas ideias tornam-se muito mais definidas se agora tentarmos 
trabalhar os detalhes da forma como o rendimento nacional varia com os fluxos 
variáveis de investimento. Começaremos por uma primeira aproximação, apenas 
para obter uma sensibilidade ao assunto, e depois completaremos mais tarde. 
 Suponha-se que as pessoas do Reino Unido tinham o hábito de poupar 
10% dos seus rendimentos, persistindo nesse hábito quer os seus rendimentos 
subam ou desçam. Comecemos no fundo de um forte depressão, com um 
rendimento nacional de, digamos, L 3000 milhões, em vez de L 6000 milhões, que 
assumiremos que seria o seu valor em pleno emprego. A poupança nestas 
circunstâncias seria de L 300 milhões por ano, e de acordo com as conclusões da 
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secção anterior, devemos obviamente assumir que o investimento é o mesmo, ou 
seja, L 300 milhões por ano. Vejamos agora o que acontece se a coincidência entre 
poupança e investimento se desequilibra (ver tabela 1). Suponha-se também, pela 
mesma razão, que o investimento subitamente aumenta L 100 milhões, para L 
400 milhões. Há agora uma diferença de L 100 milhões por ano, o investimento 
excede bastante as poupanças, e esta predominância da injeção causará uma 
rápida expansão do rendimento nacional. Mas à medida que o rendimento se 
expande, o volume das poupanças aumenta e isto limita a expansão, que apenas 
irá progredir até ao ponto em que a “sucção” se equilibra com a “injeção”. A 
realização de L 100 milhões por ano de poupanças adicionais, à taxa assumida de 
10%, deve significar que o rendimento nacional aumentou L 100 milhões por ano, 
de L 300 milhões para L 400 milhões. Para atingir o pleno emprego nestas 
circunstâncias, precisaríamos de adicionar (se isso for possível) L 200 milhões ao 
fluxo dos investimentos. Isso levaria o rendimento nacional para o nível de pleno 
emprego. Se o investimento continuasse a subir ainda mais, o efeito do 
mecanismo de auto regulação continuaria a operar enquanto que a circulação 
monetária atingia níveis inflacionários. 
 O processo descrito é completamente reversível. Logo reduzindo o 
investimento para zero poderíamos, de acordo com esta imagem, também reduzir 
o emprego e o rendimento para zero. Este resultado obviamente absurdo é uma 
consequência da nossa suposição irrealista de que toda a gente poupa 10% do 
rendimento, seja qual for o seu nível de rendimento. Definitivamente não é assim 
que nos comportamos. Podemos antes assumir que há um nível básico de 
rendimento ao qual as pessoas gastam tudo o que podem ganhar e que só 
começam a poupar quando ganham esse nível básico, ou acima dele. Vamos 
assumir que o nível básico para o Reino Unido é de L 3000 milhões por ano, e que 
as pessoas poupam 33.5% de todos os rendimentos acima disso. Provavelmente 
isto não anda muito  longe da realidade. 
 Se começarmos agora, como anteriormente, do fundo de uma depressão 
com um rendimento nacional a L 3000 milhões, então a poupança e o 
investimento devem ser zero. Suponha-se que o investimento atinge os L 100 
milhões por ano. Qual será a expansão consequente nestas condições? É claro 
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que, desta vez, o rendimento nacional só vai aumentar L 300 milhões por ano, 
pois é a partir daí que o ritmo corrente de parcimónia irá extrair uma poupança 
ao ritmo de L 100 milhões por ano. Para a expansão atingir o nível de rendimento 
nacional de L 6000 milhões será preciso que os investimentos subam para um 
nível de L 1000 milhões por ano. 
 Podemos sumariar este esquema tal como na tabela 2.  
 Nesta altura atinge-se o pleno emprego. Se o investimento aumentar 
mais, então o mecanismo de auto regulação (auto vedação) continuará a operar, 
enquanto que a circulação monetária atingiria níveis inflacionários.  
 
1.9. Os números de Richard Stone para EUA, 1929-41  

Não existem números atuais que ilustrem as operações dos mecanismos 
keynesianos no Reino Unido, mas, em qualquer caso, os cálculos detalhados para 
este pais precisariam de ser suplementados por algumas reservas complexas 
sobre os efeitos que a expansão monetária teria sobre os níveis de importações e 
de exportações, um ponto que só mais tarde poderemos discutir. Mas uma 
confirmação impressionante deste mecanismo pode obter-se, para os Estados 
Unidos, a partir de um estudo do período entre 1929 e 1942, publicado há cerca 
de dois anos por Richard Stone, do Central Statistical Office, Londres (2). Para 
apresentar os seus resultados, temos primeiro que caracterizar o papel dos 
impostos, e da despesa pública feita a partir dos impostos, sobre a circulação do 
dinheiro. 

O Estado apropria-se tradicionalmente de parte dos nossos rendimentos 
sob a forma de impostos e depois gasta-os em nosso nome, na forma de despesa 
pública. O dinheiro assim gasto volta às habitações pela forma habitual, através 
dos rendimentos das pessoas empregues pelo Estado, ou envolvidas na produção 
dos bens que são comprados pelo Estado.  Ano após ano, esse dinheiro é-nos 
retirado por impostos e gasto em nosso nome. Deste modo a circulação aumenta, 
o que no essencial não é diferente do funcionamento anteriormente descrito do 
cinto de dinheiro. De facto, podemos pensar os impostos como parte da nossa 
despesa pessoal, para cujo gasto o agente é o Estado. A circulação de impostos e 



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

»«wp 115 (2011) 
28 

de despesa pública pode portanto ser incluída no cinto do dinheiro, tal como se 
mostra na figura 2.  

Para o período revisto, Stone encontrou que a despesa pública a partir de 
impostos variou de uma forma regular com o consumo total privado dos Estados 
Unidos. Esta relação vai-nos interessar mais à frente; de momento agruparemos 
a despesa pública derivada dos impostos com a despesa privada num único 
agregado, o consumo, formado pela soma do consumo privado e do consumo 
público. Neste sentido o rendimento nacional deve doravante ser definido como a 
soma total do consumo (quer público como privado) com os novos investimentos 
empresariais. No gráfico (figura 3) mostram-se as variações do rendimento 
nacional nos E.U.A. durante o período de 1929 a 1941, em que o termo 
rendimento nacional é usado com o sentido referido. 

Note-se que o investimento inclui o recheio dos armazéns de mercadorias. 
Se ao longo de um ano os armazéns se forem esvaziando, o investimento torna-se 
negativo nessa medida. O mesmo acontece deixando decair as maquinas – ou, 
para ser mais preciso – se em qualquer momento as substituições de máquinas 
ficarem aquém da média necessária para manter intacto o inventário de capital 
existente. Uma insuficiência da reposição representa uma vez mais um 
investimento negativo (tal como um excesso deverá ser considerado como um 
investimento positivo). Se para um certo ano o investimento se torna 
completamente negativo, então o rendimento nacional vai ser menor do que o 
consumo anual. Num desses anos parece que a nação devorou parte do seu 
capital. É isso que o gráfico mostra para os anos de 1932 e de 1933. 
 Dissemos anteriormente que o deficit do orçamento tem exatamente o 
mesmo efeito no cinto de dinheiro que um fluxo equivalente de investimento 
privado. Logo, “investimento” nas figuras de Stone inclui a despesa pública 
financiada por empréstimos. Uma vez mais mencionamos aqui este facto 
importante apenas de passagem, e uma vez mais deixaremos para mais tarde 
uma discussão mais detalhada (3). 
 As fortes variações do rendimento nacional, que as figuras de Stone 
mostram, são impressionantes. Depois do pico inicial de 1929, vemos a 
progressiva quebra do rendimento nacional até 1933, quando atingiu o seu ponto 
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mais baixo. A progressiva melhoria que aconteceu nos quatro anos seguintes não 
levaram o rendimento nacional até ao nível de 1929, mas em 1937 e em 1938 
ocorreram novas quebras que apenas se inverteram em 1939, fruto do principio 
do boom do rearmamento britânico. Em 1940, quando começou o rearmamento 
americano, a expansão tornou-se mais violenta. Continuou depois a avançar até 
atingir níveis inflacionários. 
 Já referimos que, nos piores anos da depressão americana, o investimento 
foi negativo. Os inventários foram comprados para consumo com dinheiro 
retirado dos bancos – ou desviando para consumo o dinheiro que era preciso para 
pagamentos ao banco (particularmente as amortizações). Ao ler o gráfico devemos 
recordar que os investimentos em curso são sempre praticamente iguais ás 
poupanças em curso. Nos momentos em que, na parte de baixo do gráfico, a 
poupança parece ser nula, o rendimento nacional (curva de cima) é cerca de $50 
biliões. Este valor aparece portanto como o “nível base“ para os Estados Unidos 
durante este período. Um exame adicional mostra que as adições feitas ao 
investimento causaram um incremento cerca de quatro vezes maior no 
rendimento nacional. Isto significa, considerando a tabela 2, que os rendimentos 
acima do “nível base” estiveram sujeitos a poupanças na casa dos 25%. 
 O ponto mais importante que o gráfico demonstra é o papel dominante do 
ritmo de investimento. As variações no investimento fazem subir e baixar o 
rendimento nacional através de uma série de amplas flutuações. Não se podia 
pedir uma confirmação pela experiencia mais manifesta para as especulações 
keynesianas, as quais, muito antes deste material estar disponível, o levaram a 
postular esta dependência funcional.  
 Não se reclama que a taxa da poupança por incrementos do rendimento 
(usualmente chamada a “taxa marginal” de poupança) deva permanecer 
constante, sobre uma vasta gama de valores do rendimento nacional, como é o 
caso aproximado no material de Richard Stone. O argumento apenas exige que 
cada nível de rendimento seja acompanhado por uma taxa de poupança 
razoavelmente característica. Mas a proporcionalidade aproximada observada 
entre a poupança e o rendimento nacional torna, de facto, a demonstração de 
Stone particularmente impressionante. 
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1.10. O deficit orçamental 
  Os números anteriormente referidos para investimento incluem as 
despesas governamentais financiadas por empréstimos. No período de 1929 até 
1941 cerca de $36 biliões, ou seja, cerca de 55% do total dos investimentos, foram 
despesas financiadas por empréstimos governamentais (4). Precisamos de 
explicar agora porque é que estes dois termos, investimento e despesas 
governamentais com empréstimos (deficit orçamental) se agrupam como 
parceiros equivalentes na função de injetar dinheiro na circulação. 
 Até aqui assumimos que o banco é um depósito onde o dinheiro metálico 
se guarda com segurança. É claro que na realidade é mais do que isso. É uma 
máquina para fazer pagamentos de um cliente (do banco) para outro. O dinheiro 
depositado num banco não está fora da circulação monetária, como até aqui se 
considerou. De facto podíamos imaginar a totalidade da circulação de dinheiro 
substituída por transferência entre contas de crédito dentro do banco. Sob o ponto 
de vista da nossa discussão anterior isso pouca diferença faria, pois simplesmente 
transpõe o “cinto do dinheiro” para o interior do banco. A imagem da poupança 
precisaria de ser modificada, já que as pessoas, quando poupam, não “levariam o 
dinheiro ao banco”, mas simplesmente o deixariam parado no banco. Nada  de 
essencial mudaria. 
 É portanto justificável simplificar-se a discussão, mantendo como guia do 
nosso argumento a imagem mais vívida de uma circulação totalmente baseada 
em moeda, e permitir que o banco crie crédito, imaginando que este tem uma 
muito grande reserva de moeda, praticamente inesgotável, à sua disposição. Esta 
é uma boa imagem da vida real, pois como as operações dos bancos são realizadas 
com a obrigação estrita de preservar os seus ativos, não podem estender as suas 
operações para além dos limites assim definidos – por maior que seja a 
quantidade de moeda que têm nos seus cofres; enquanto que por outro lado os 
bancos podem dispor de reservas ilimitadas de dinheiro – no caso de precisarem – 
para fins adequados, através da emissão de notas com curso legal pelo Banco 
Central.  
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 Consideremos agora o processo de novos investimentos empresariais. Um 
investidor privado retira dinheiro do banco, quer da sua própria conta ou a 
crédito. No primeiro caso o banco pagará em moeda ou fará uma transferência de 
um depósito existente; no segundo criará um novo depósito (crédito) e depois 
procederá como no primeiro caso. Que a criação de um novo depósito leve ao 
pagamento em moeda ou apenas à transferência do depósito, isso pouca diferença 
faz para o banco. Pode prosseguir, num ou noutro modo, se, e só se, tiver razões 
para assumir que o empréstimo é seguro e que será pago com juros. Podemos 
considerar que sempre que isto é verdade o dinheiro é posto ao dispor do 
investidor. Quando o investidor começa a pagar salários, etc., para novas 
construções, então o dinheiro entra na circulação. 
 Comparemos isto com o processo de despesa pública, financiada por 
empréstimos. Em primeiro lugar o governo obtém o dinheiro incorrendo em 
“dívida flutuante”. Emite certificados que deposita no Banco Central ou em 
bancos comerciais que aceitem esses documentos com base na certeza da sua 
redenção futura. Na realidade a moeda é fornecida pelo Banco Central, que emite 
as correspondentes notas, e a parte dos bancos comerciais na disponibilização de 
moeda é pouco mais do que uma formalidade. A sua função real consiste em atuar 
como banqueiros para as transações monetárias consequentes, e em contribuir 
para a segunda etapa do empréstimo governamental, pelo qual a dívida é 
“consolidada”. Este processo consiste na venda das obrigações governamentais ao 
público. As obrigações podem ser tomadas pelas bancos ou podem ser vendidas ao 
público. No primeiro caso a liquidez dos bancos pode ficar algo reduzida, e com 
isso a sua prontidão para dar crédito aos seus clientes. No segundo caso, de modo 
semelhante, se um cliente converteu o seu depósito em obrigações 
governamentais, ser-lhe-á mais difícil poder despender o seu valor equivalente, 
pois primeiro terá que vender as obrigações que tinha adquirido. Por isso, em 
qualquer dos casos, o Governo poderá sentir-se mais seguro do perigo de inflação 
(se tal perigo existir), pois reduziu o potencial poder de gastar dinheiro pelo 
público. 
 Logo na primeira etapa de gastar o deficit, a soma é “emprestada” como 
sendo novo dinheiro e posto em circulação pelo governo, para fazer pagamentos 
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financiados por esta origem. Este processo exerce exatamente o mesmo efeito na 
circulação geral da moeda que a mesma soma de novos investimentos 
empresariais. Este efeito de expansão pode ser reduzido pelo processo 
subsequente de financiamento, que, sob o ponto de vista monetário, equivale a 
que uma fracção do deficit seja subsequentemente coberta por impostos. Num 
certo caso, é incerta qual a fração em que a expansão monetária se reduz devido 
ao consumo do deficit, ao consolidar a divida, mas é pouco provável que seja 
muito significativa. Richard Stone tem por isso provavelmente razão em ignorar 
o efeito e em fazer equivaler, sob o ponto de vista monetário, toda a despesa 
governamental baseada em empréstimos com o processo de novos investimentos 
empresariais. 
 
1.11. Comparação da despesa pública e privada 
  Mostrei atrás (p. 14) que quando as autoridades cobram impostos para os 
gastar na satisfação de necessidades da comunidade, o processo pode ser descrito 
como “compras comuns” em nome do público. Outra forma de olhar para o mesmo 
processo é olhar para o Estado como o “lojista” (e muitas vezes também o 
produtor) que fornece os benefícios comuns ao público em troca do pagamento 
pelos impostos. 
 Este ponto, embora porventura seja óbvio, precisa de ser enfatizado, para 
se evitar uma das falácias mais persistentes, que é corrente neste domínio. As 
autoridades públicas – deixem-me repetir – fornecem-nos, por troca com os 
nossos impostos, certos benefícios que usamos em comum. Por exemplo, 
fornecem-nos os serviços de professores e de técnicos de saúde, assim como nos 
fornecem o uso de escolas e hospitais públicos; constroem as nossas estradas e 
operam os nossos serviços de defesa e diplomático. Todos estes benefícios são 
adquiridos através dos nossos impostos, e a circulação de dinheiro que sustem 
este processo pode por isso ser simplesmente integrada no cinto de dinheiro, que 
representa a circulação monetária – tal como já se referiu na página 14XX. A este 
respeito, não faz qualquer diferença qual é o tipo de despesa que está a ser 
custeada pelos impostos; se o dinheiro está a ser gasto para consumo corrente – 
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digamos, com subsídios ao desemprego – ou para a construção de equipamentos 
duráveis – digamos para a construção de novas estradas. 
 Descrevi antes a despesa com a construção de uma nova fábrica como um 
novo investimento e mostrei que faz a função de uma bomba injectora, o que teve 
um papel central no meu argumento. Mas estava sempre muito claramente a 
referir-me a processos empresariais. O dinheiro seria entregue aos trabalhadores, 
e a outras pessoas que recebem pagamentos no decurso do processo de 
investimento, na perspectiva da sua posterior recuperação através das vendas do 
novo empreendimento entretanto erigido. Não estava em questão o dinheiro 
investido ter sido previamente colectado, como acontece quando a despesa é 
financiada por impostos, e os produtos serem fornecidos gratuitamente aos 
utilizadores, como acontece quando os governos fornecem o público com estradas, 
parques ou navios de combate, financiados por receitas correntes. A despesa com 
construções tem o efeito de injetar dinheiro na circulação só se feita como um 
investimento empresarial, enquanto que os pagamentos feitos a partir dos 
impostos correntes não tem esse efeito, por mais durável que possa ser a 
construção que ajudam a criar. 
 Naturalmente o Estado, ou qualquer outra autoridade publica, pode 
decidir envolver-se em iniciativas empresariais, ou pelo menos semi 
empresariais. Mas então as somas investidas terão sido obtidas por empréstimos 
e não por impostos. Constituem um deficit orçamental corrente, com o mesmo 
efeito de “injeção” que um fluxo igual de investimento empresarial privado. O 
total final injetado permanece inalterado quer a despesa, por exemplo na 
construção de uma central elétrica comunitária, seja classificada como 
“investimento empresarial” ou como “investimento público financiado por dívida”; 
temos apenas que ter o cuidado de o listar sob uma ou outra dessas rubricas. 
 Ao mesmo tempo é importante recordar que toda a despesa financiada por 
dívida, seja qual for a sua alocação, tem o mesmo efeito monetário que um 
empréstimo despendido numa empresa. Enquanto que a despesa financiada por 
impostos pode ser sempre integrada no cinto de dinheiro, isto é, considerada 
como fazendo parte da circulação monetária corrente, e não causando nem uma 
expansão nem uma contração da circulação existente, toda a despesa financiado 
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por um deficit orçamental deve ser considerado como um processo de injeção, que 
tende a alargar a circulação monetária – até que os seus efeitos expansivos sejam 
progressivamente anulados pelo fluxo crescente da poupança. (Estes assuntos 
voltarão a ser discutidos nas pp. 54XX-59XX adiante). 
 
1.12. Renovações, amortizações e flutuações nos negócios 
 O gráfico de Richard Stone (figura 3, p. 15XX) revela dois sérios males 
económicos. Durante esses treze anos em revista, a produção foi inferior – e 
durante um tempo considerável foi mesmo bastante menos – do que 
corresponderia à plena utilização da capacidade produtiva; e, para além disso, 
ocorreram fortes oscilações na atividade dos negócios, o que deve ter significado 
uma grande ansiedade para muita gente que ganhava a sua vida como 
trabalhadores ou como empresários. Para discutir melhor estas características, 
será útil ter em consideração os processos envolvidos no inevitável processo de 
uso e de necessária renovação de fábricas, casas, etc. 
 O processo poderia ser ignorado por completo, se o nível de renovações 
fosse sempre estacionário. Poderiam ser então incluídas com os custos de 
produção. Não interessa o facto de que estes custos particulares serem pagos a 
partir de fundos especiais, postos de lado pela gestão do negócio como 
amortizações, dado que, em média e por ano, o total anual de amortizações 
deveria cobrir o custo total das renovações. O dinheiro assim posto a circular 
poderia ser incluído no círculo representado pelo cinto de dinheiro. 
 No entanto, e embora um fluxo estável de renovações esteja sempre 
presente, o agregado dos pagamentos para renovações flutua de uma maneira 
considerável ao longo do tempo.  Por outro lado as amortizações são alocadas 
regularmente, e se a sua alocação mostra um certo ritmo, este ritmo é 
habitualmente oposto ao das renovações. Há portanto uma tendência para o 
aparecimento de “hiatos” entre os pagamentos das renovações, que atuam como 
uma bomba injectora, e os pagamentos das amortizações, que funcionam como 
uma bomba extractora. As diferenças resultantes da ação das duas bombas fará, 
como habitualmente, com que o cinto de dinheiro alargue ou se reduza, 
dependendo do sentido em que se forma o hiato. 
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 Os acontecimentos podem, mais ou menos, acontecer de acordo com o 
seguinte curso. Suponha-se que uma campanha de novas construções criou um 
bloco considerável de novo capital, de todos os tipos, e que a atividade de 
construção está agora a perder ímpeto. Nesta altura os lucros são geralmente 
altos e os empresários tendem a fazer alocações grandes para as amortizações. As 
renovações deste novo bloco de capital por sua vez ainda mal começaram, e os 
pagamentos para renovações serão pequenos. Acontece um grande hiato do lado 
da sucção / extração, com carácter deflacionário. O seu forte efeito de contração 
pode precipitar uma tendência que conduza à depressão. 
 Suponha-se que na realidade se segue uma depressão, e considere-se a 
situação algum tempo depois, suficiente para que muitas das novas fabricas 
estejam “completamente amortizadas” (ou seja, as suas perdas de valores, 
passadas ou prospectivas, foram totalmente cobertas pelos pagamentos feitos 
para amortizações). Por outro lado, a urgência de renovações far-se-á sentir com 
força. Logo o efeito de sucção / extração diminui, e aumenta a tendência para a 
injeção, que eventualmente compensará e ultrapassará o primeiro. A diferença 
(hiato) entre os dois tenderá agora  promover a expansão e a estimular uma 
recuperação geral dos negócios. 
 As duas fases descritas nos dois parágrafos anteriores podem, em 
conjunto, formar um ciclo de negócios; que é o nome para as flutuações mais ou 
menos regulares da atividade económica, cujos picos se sabe que recorrem com 
intervalos de cerca de 7 a 9 anos. No período revisto por Richard Stone aparecem 
dois desses picos, em particular nos anos 1929 e 1937. Os números para o 
emprego no Reino Unido durante um período de 80 anos (1858 a 1938) mostram 
flutuações recorrentes de uma forma bastante regular (figura 4, p. 21XX) 
 Os pagamentos para as renovações  e a alocação das amortizações não 
podem deixar de complicar o cenário esquematizado nas tabelas 1 e 2. O 
mecanismo geral de “auto-vedação” continua a operar e vai-se aplicar a todas os 
hiatos resultantes dos efeitos de expansão dos pagamentos para renovações e os 
efeitos de contração dos pagamentos para amortizações, mas os detalhes do 
processo podem não ser tão simples como as tabelas 1 e 2 sugerem. Os desvios 
com esta origem não foram ainda explorados pelos economistas, e os resultados 
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de Stones, apresentados na figura 3, são tão semelhantes aos da tabela 2 que 
parece não se estar a incorrer em erro grave aceitando o esquema simplificado, 
que vamos reter como uma base para o nosso argumento subsequente.  
 
1.13. Saturação do capital   

Todo os equipamentos ou bens de capital fabricados pelo homem precisam 
de renovações e de reparações. Muitos deles deterioram-se bastante depressa e 
exigem renovações com intervalos frequentes. Um período de renovação de, 
digamos, 10 anos, pode não estar longe da média para os bens de capital 
existentes. À medida que aumenta a quantidade de casas, fábricas, estradas, 
caminhos de ferro, navios, portos, e instalações de todos os tipos, a 
responsabilidade de os manter e renovar também aumenta. Há um limite para o 
que a sociedade pode razoavelmente desejar tomar por sua conta, neste aspecto, e 
por isso há um limite também para a quantidade de bens de capital que pode 
querer comprar. 

No momento presente do nosso planeta, como um todo, estamos 
provavelmente muito longe de ter atingido a saturação do capital. Mas há 
indicações claras de que nos países altamente industrializados do Ocidente a 
aquisição de mais equipamentos de capital se está a tornar uma necessidade 
menos urgente. Isto pode ser parcialmente devido à quebra do ritmo de 
reprodução humana, que em muitos casos já fez estagnar a população. 

Sinais de aproximação à saturação de capital podem ser vistos nos 
números coleccionados por Colin Clark em The Conditions of Economic Progress 
(1940, p. 406) para a proporção do rendimento nacional investido em diferentes 
períodos da história e em diferentes países. Mostram que em períodos anteriores, 
mesmo tão tarde como no fim do ultimo século, e principio do presente, países 
como a Grã Bretanha e os Estados Unidos investiam cerca de 1/6 do seu 
rendimento nacional, e desde então tem-se verificado um declínio desta fracção 
para cerca de 1/14 a 1/20. Países como o Japão, por outro lado, que estão ainda 
nas primeiras fases da industrialização, têm mantido até aos nossos dias uma 
fracção estável de cerca de 1/5. O processo sob o qual o nosso sistema económico 
se baseia para tornar a injetar o dinheiro sugado da circulação pela poupança 
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sofreu uma fragilização definitiva nas modernas economias industriais. 
Voltaremos a este ponto para considerar as suas possíveis consequências. 
 
1.14. Taxa de poupança 
 As tabelas 1 e 2 mostram a significância para a vida económica da taxa a 
que o publico produz poupança a partir dos rendimentos adicionais (“taxa 
marginal de poupança”). Na tabela 1, onde se supôs que esta taxa era de 10%, um 
adicional no valor de L 100 milhões por ano produzia uma expansão do 
rendimento nacional em L 1000 milhões por ano; enquanto que na tabela 2, sob a 
suposição mais realistas de uma taxa de 33.5%, a expansão para um valor 
semelhante de investimento adicional era apenas de L 300 milhões por ano. É 
claro que o multiplicador, ou seja, a expansão do rendimento nacional medida em 
termos do processo subjacente de investimento, é de 10 no primeiro caso e de 
apenas 3 no segundo. Também se verifica que é sempre igual ao reciproco da 
“taxa marginal de poupança”. Logo qualquer influencia que aumente esta taxa – 
uma taxa de frugalidade – obriga a usar um maior fluxo adicional de 
investimento para expandir o rendimento nacional pelo mesmo valor.  
 A prosperidade é uma dessas influencias; é um poderoso agente para 
estimular a poupança. Quando as pessoas se vão sentindo cada vez mais 
confortáveis com as necessidades primárias da vida, como a alimentação, o 
vestuário e a habitação, sentem cada vez mais uma vontade de ignorar o gozo 
atual das coisas, a favor do aumento do sentimento de segurança. Cada vez mais 
acarinham um grande luxo: uma conta no banco – que as liberta das ansiedades 
sobre o amanhã, e que as liberta para a escolha de prazeres futuros ainda 
desconhecidos e nem sequer pensados. Isto é bem evidenciado pelas estatísticas 
sobre a habitação apresentadas por Colin Clark (5) em que a fracção posta de 
lado como poupança aumenta de 13%, com um rendimento de $4000 por ano, 
para 25%, para um rendimento de $8000, e ainda para 38%, para um rendimento 
de $18000 por ano. Muitas outras observações confirmam esta conclusão. 
 Podemos assumir com segurança que os países mais prósperos tendem a 
ter uma taxa de poupança mais elevada, a qual nos países ocidentais mais 
altamente industrializados, e mais prósperos do planeta, é especialmente alta. 
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Isso acontece nos mesmos países em que, devido à aproximação à saturação do 
capital, a taxa de novos investimentos tende a diminuir, logo a taxa de poupança 
tenderá a mostrar uma maior tendência para subir (J. M. Keynes). 
 
1.15. Depressão crónica 
  Parece inevitável a conclusão de que o nosso sistema económico tem uma 
tendência para entrar num estado de desemprego crónico. A menor urgência de 
novos investimentos, combinada com uma preferência crescente pela acumulação 
de poupança, cria um “hiato” entre estes dois processos que é automaticamente 
fechado (auto vedado) através de uma depressão continuada do rendimento 
nacional. 
 É claro que não podemos fazer planos para o futuro sem reconhecer esta 
tendência. Há de facto evidência que essas tendências já afectam intensamente 
os países ocidentais mais industrializados. O estudo de Richard Stone prova que, 
mesmo o boom americano de 1929, um dos maiores de que há memória viva, 
acabou longe do pleno emprego. A posição parece semelhante no Reino Unido, 
onde, de acordo com o gráfico reproduzido na página 21XX, a taxa média de 
desemprego se manteve nos 5% de 1858 a 1919, e aumentou para 14% no período 
1920-38. Parece claro que tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos há um 
estado de depressão crónica que prevalece há algum tempo. A frequente, embora 
vaga, afirmação de que o capitalismo ocidental entrou num “período de 
contração” é, sob este sentido particular, verdadeira. 
 Por isso a nossa missão, hoje em dia, especialmente nos países mais 
industrializados do ocidente, não se pode limitar a amortecer as flutuações do 
comércio, o que deixará o nível médio inalterado. A própria média é insatisfatória 
e deve por isso ser permanentemente elevada de forma considerável. A política 
dos ciclos comerciais – ou seja, evitar as flutuações nos negócios – tornou-se agora 
um assunto secundário; o objectivo principal mudou para um aumento do nível 
geral de emprego. Uma vez encontrado um método seguro para expandir o 
volume de emprego, não deve ser difícil alterar a sua aplicação para eliminar 
todas as grandes variações no nível do comércio. 
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1.16. O ciclo comercial  
A tendência para fortes flutuações dos negócios, como ilustrada, por 

exemplo, pelos dados de Stones, merece outra vez a nossa atenção, pois a sua 
existência limita a escolha de medidas que sejam susceptíveis de aplicação 
suficientemente rápida, para que possam seguir os calcanhares das rápidas 
flutuações espontâneas, que são ditas controlar, ou contra atuar. 

A análise seguinte, embora grosseira, destas flutuações – ampliando o que 
se disse na página 21XX anterior – poderá ser útil e deve ser tida em mente. 

Durante uma expansão da atividade empresariais os preços tendem a 
subir, e essa tendência faz com que as perspectivas para novos investimentos 
parecem lucrativas. Isto fará aparecer novos investimentos empresariais – o que 
por sua vez vai provocar uma expansão monetária adicional, e como consequência 
disso os preços tenderão a subir ainda mais. Uma expansão dos negócios é 
portanto um processo auto acelerado, que ganha impulso (quantidade de 
movimento) à medida que avança para o boom. Um argumento análogo pode ser 
aplicado ao processo de contração; é fácil ver que cada quebra na atividade de 
investimento empresarial tende a deprimir ainda mais o investimento, e por isso 
a levar a contração para um estádio seguinte. 

Mas nem o processo de expansão nem o processo de contração continuam 
indefinidamente. Relativamente ao primeiro há muitas razões – principalmente 
ligadas com a exaustão concorrente dos recursos susceptíveis de serem 
empregues – que tenderão a abrandar o processo de expansão. Uma vez 
retardado, as forças de contração podem ganhar a posição dominante. Um 
aumento das amortizações alocadas ao incremento de investimento construtivo 
criado na expansão, combinada com uma escassez de renovações (como será de 
esperar logo a seguir ao inicio de uma onda de novas construções), tenderá a 
produzir uma viragem para baixo. Essa tendência descendente acelerará durante 
algum tempo, mas o processo tenderá a não passar muito do ponto em que todos 
os novos investimentos são descontinuados (“nível base”). 

Eventualmente acaba por estabilizar num ponto baixo, e o sistema 
económico seguirá então um processo de maturação interna. O pagamento das 
amortizações tenderá a reduzir o fluxo das poupanças dos negócios. O pagamento 
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de outros débitos que tenham sido reclamados nas primeiras fases da descida – e 
que por estas alturas poderão já ter causado a liquidação de muitas unidades de 
negócios insolventes – estará também a chegar ao fim. Ao mesmo tempo as 
renovações das máquinas em todas as fábricas em operação, e o reabastecimento 
das existências dos armazéns, tornar-se-ão cada vez mais urgentes. 
Eventualmente chegar-se-á a uma situação em que a renovação dos 
equipamentos e o reenchimento dos inventários tenderá a ser retomada com 
força; ter-se-á criado, e retomado, uma nova onda auto acelerada de expansões 
dos negócios. 

Logo um novo ciclo do comércio terá sido novamente posto em marcha. 
 
1.17. O sumário do problema 
 Duas forças opostas atuam no nosso sistema económico, tal como 
constituído no presente, e no cinto de dinheiro. Quando as pessoas põem de lado 
parte do seu rendimento para aumentar a sua segurança, estão a sugar (extrair) 
dinheiro para fora da circulação; quando os empresários pagam a construção de 
mais armazéns ou bens de equipamento duráveis, estão a injetar dinheiro na 
circulação. Ambos os processos parecem igualmente justificados e razoáveis – na 
realidade, ambos são indispensáveis. O problema é que dependem de dois 
conjuntos independentes de decisões e por isso por vezes podem acontecer hiatos 
entre as duas forças opostas de sução e de injeção. Em consequência 
desenvolvem-se expansões e contrações da circulação monetária. 
 Os hiatos são auto compensados. Quando o rendimento nacional se 
expande ou se contrai, arrasta consigo altos e baixos do volume de poupança, que 
rapidamente ou se acompanha sempre de um maior fluxo de investimento, ou 
então reduz o volume de um fluxo mais pequeno de investimento.  
 Este processo de auto compensação contudo faz-se à custa do ajustamento 
do emprego e do rendimento nacional, para um nível que provavelmente não é o 
desejado. De facto as comunidades industrialmente avançadas tendem a ajustar 
o nível de emprego muito abaixo da plena capacidade.  
  O nosso objectivo deve ser prevenir que os hiatos se compensem 
automaticamente. Temos que os encher artificialmente; e para isso aportar o 
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nosso remédio de modo que o rendimento nacional seja sustentado a um nível 
correspondente ao pleno emprego. 
 Viramo-nos agora para o trabalho de elaborar tal programa. 
 
1.18. O hiato no pleno emprego 
  Primeiro que tudo precisamos de descobrir quanto remédio é preciso para 
encher o hiato. Uma vez mais os estudos de Richard Stone fornecem uma base 
útil de discussão. 
 Podemos perguntar: “Quanto investimento seria preciso nos Estados 
Unidos, num dado ano do período 1929-41, para manter uma situação de pleno 
emprego?”. Só podemos responder a esta pergunta se soubermos exatamente o 
que se quer dizer com pleno emprego e quanto deveria ser o rendimento nacional 
num estado de pleno emprego. Tal questão pode-se tornar num problema difícil 
numa sociedade futura que tenha que decidir sobre o nível exato de emprego que 
pretende manter. Mas podemos para já ignorar esses problemas, porque sejam 
quais forem as dificuldades envolvidas na escolha do nível certo de emprego, 
temos primeiro que descobrir os meios pelos quais podemos sair de um nível 
insatisfatório de emprego. Um paciente paralisado por emagrecimento e 
definhamento não vai adiar a sua cura porque não sabe o grau exato de 
corpulência que gostaria de atingir. Aceitaremos por isso sem mais questões a 
estimativa de Stone, segundo a qual em pleno emprego o rendimento nacional dos 
Estados Unidos no período de 1929 a 1941 teria sido de $125 biliões por ano. 
 Do gráfico de Stone (tal como autor o fez) pode-se ver que, para manter a 
circulação a esse nível, o fluxo de investimento devia ter sido $17.5 biliões por 
ano. Ou que – olhando de outra maneira para o assunto – se as pessoas dos 
Estados Unidos tivessem disposto, no período 1929-41, de um rendimento de 
$125 biliões por ano, teriam deixado por gastar uma soma de $17.5 biliões por 
ano.  
 Estamos agora perante o facto patente de que o público investidor dos 
Estados Unidos nunca nesse período investiu em novas empresas qualquer soma 
que se aproxime sequer dos $17.5 biliões por ano. É verdade que uma circulação 
mais elevada de dinheiro não estimula por si o investimento empresarial, e que 
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se a circulação a pleno emprego tivesse alguma vez sido atingida nesse período, a 
taxa de investimentos teria subido para níveis nunca vistos antes. Mas é ainda 
razoável assumir que mesmo que uma qualquer ação expansionista (por exemplo, 
um grande fluxo de despesa deficitária pelo governo) tivesse aumentado a 
circulação e mantido o nível de $125 biliões por ano, a taxa de investimento 
empresarial nunca teria sido capaz de ser  acompanhada pelas poupanças. Teria 
permanecido um grande hiato ou diferença entre os dois. 
 Vemos agora que  problema de manter o pleno emprego consiste em 
encher esse hiato. Por outras palavras: para atingir o pleno emprego é necessário 
encher o hiato que se verifica na situação de pleno emprego –o hiato pelo qual a 
poupança excede os novos investimentos empresariais quando a circulação plena 
se mantem.  
 
1.19. Estimular o investimento? Desencorajar a poupança? 
 Perante este estado das coisas, muita gente sugere, sem hesitações, 
algumas medidas. 
 Se uma alta taxa de investimento garante o pleno emprego, então 
encoraje-se esse investimento. Por exemplo, baixe-se a taxa de juro e cancelem-se 
os impostos sobre os lucros reinvestidos. Podemos mesmo considerar que o 
Estado conceda empréstimos ou subsídios para a construção de novas fábricas e 
lhes dê proteção tarifária e por esquemas comerciais.  
 Ou então, porque não reduzir a taxa de poupança? Pode-se aplicar um 
imposto sobre os lucros empresariais não distribuídos, ou taxar pesadamente os 
ricos, que poupam a maior parte do seu rendimento, para beneficio dos pobres, 
que poupam menos. 
 Algumas destas medidas são recomendáveis por si, mesmo por outras 
razões para além das questões monetárias. Pode-se argumentar que a taxa a que 
os investidores privados estão a contribuir para o rendimento nacional é 
insuficiente, e que o seu aumento garantiria uma maior prosperidade. Uma 
política de equalização de rendimentos por impostos (taxação) tem sido muito 
defendida por razões de justiça social. Tais argumentos e tais motivos devem no 
entanto ser rigorosamente postos de lado no contexto de uma política de emprego. 
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É claro que não há nada de errado em observar que uma política de investimento 
privado crescente, ou uma equalização de rendimentos, que se justificam pelos 
seus próprios méritos, terão como consequência uma expansão da circulação 
monetária. Mas advogar tal política por causa das suas consequências 
monetárias apenas pode significar que precisaria de ser implementada para além 
dos limites que de outro modo teria. Por outras palavras, pretendendo advogar 
uma política de aumento do investimento privado com o fundamento de que essas 
medidas aumentam a circulação de dinheiro, então a recomendação deverá dizer 
muito francamente que se devem estabelecer empresas ou instalar novas 
maquinarias em circunstâncias em que de outro modo tal seria injustificável, 
pela simples razão de que assim o dinheiro entraria em circulação. E uma política 
de equalização de rendimentos, quando advogada no contexto de políticas de 
emprego, deve exprimir que os rendimentos devem ser equalizados para além do 
que é equitativo, e de outro modo razoável, para o fim único de distribuir dinheiro 
pelas pessoas, para que o possam gastar mais rapidamente.  
 Nalguns casos, a legislação proposta sobre emprego adoptou, de facto e 
muito abertamente, estas atitudes. Quando em 1937 o Presidente Roosevelt 
impôs uma taxa sobre os lucros não distribuídos, ou quando, em 1944, Sir John 
Anderson no seu discurso do orçamento negou aliviar tais impostos, enquanto 
que prometia uma remissão de 10% para os fundos reinvestidos em novos 
equipamentos, estas medidas basearam-se apenas em considerações monetárias. 
Não foi feito qualquer esforço para negar que iriam incentivas as empresas a 
conduzir os seus negócios de uma forma que de outra forma seria considerada 
imprudente e mal aconselhada. 
 Oponho-me a todas as políticas desse tipo. Acho que não é razoável que a 
verdadeira riqueza, ou quaisquer outras vantagens reais, devam ser sacrificadas 
e que contrapesos reais, sejam de que tipo for, devam ter que ser suportados com 
o objectivo de pôr dinheiro em circulação. Espero ter sido claro ao explicar que 
não me oponho a qualquer das medidas em questão, desde que tomadas pelos 
seus próprios méritos. Mas protesto uma vez mais contra qualquer direção errada 
dos esforços humanos, ou relações humanas, com o objectivo de preencher o hiato 
no ciclo do dinheiro. Estou convencido – e argumentarei melhor isso mais tarde, 
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em várias instâncias – que a perversidade de qualquer política desse género 
torna-se muito rapidamente visível e que traz ressentimentos não inferiores ao 
mal do desemprego, para o qual serviria de remédio. Também acredito que a 
confusão causada por um princípio que pode justificar intervenções a respeito de 
quase todo o tipo de transação económica – pois nenhuma pode deixar de ter 
impacto sobre a circulação monetária – constituiria um convite para um tal puxar 
universal por fios que inevitavelmente reduziria os negócios públicos a um estado 
de corrupção e de confusão. Tudo isto será argumentado com mais detalhe no 
capítulo IV.  
 
1.20. O princípio da neutralidade 

Permitam-me que formule a minha atitude de uma forma positiva. Sugiro 
que não há qualquer dificuldade em remediar uma circulação monetária 
defeituosa sem incorrer em sacrifícios reais para esse fim. Encontraremos muitas 
dificuldades para conseguir conduzir a sociedade a um estado de amplo emprego. 
Essas dificuldades devem ser corretamente consideradas como o preço a pagar 
por um amplo emprego. Mas o processo a empreender para criar uma circulação 
suficiente não precisa de envolver, e não deve envolver, os sacrifícios materiais de 
que se fala. Deve ser, e pode ser, executado de uma forma neutra, ou seja, de uma 
forma que não exija o acompanhamento de qualquer ação económica ou social 
materialmente significante. Talvez o principal objetivo deste livro seja 
demonstrar este “princípio da neutralidade”, e fazer um aviso para os perigos que 
acompanham qualquer desvio relativamente a isso.  
 
1.21. Deficit orçamental para tapar o hiato 

A minha sugestão é que o Estado deve tapar o “hiato” através de despesa 
financiada por dívida ou empréstimos. Por outras palavras, deve ser mantido um 
deficit orçamental com uma dimensão que iguale a diferença entre o fluxo de 
novos investimentos empresariais e o fluxo de poupanças prevalecentes em 
situação de pleno emprego. 

Mostramos anteriormente que um deficit orçamental produz exatamente 
os mesmos efeitos monetários que resultariam de um fluxo de novos 
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investimentos privados; podemos portanto concluir que a medida proposta seria 
completamente eficiente, se implementada. Mas poderá ser executada? E se sim, 
pode ser implementada de acordo com o “principio da neutralidade”, ou seja, sem 
envolver sacrifícios reais? 

A resposta parece óbvia. Sim. Supondo que a taxa normal de despesa 
publica iguala, ou mesmo ultrapassa, o fluxo de dinheiro necessário para tapar o 
hiato em condições de pleno emprego, isto naturalmente oferece uma 
oportunidade suficiente para incorrer num deficit orçamental da dimensão 
necessária, enquanto que não haverá sacrifícios reais envolvidos nisso. Portanto a 
primeira questão é: será que a taxa normal de despesa pública iguala ou excede o 
hiato nas condições de circulação monetária a pleno emprego? 

Examine-se a situação para o caso dos Estados Unidos com referência ao 
período estudado por Richard Stone. Ele estima que a circulação em pleno 
emprego teria sido, durante esse período, de $125 biliões, dos quais $17.5 biliões 
seriam poupados. É claro que não sabemos de quanto seria o valor do hiato, pois 
não sabemos quanto novo investimento empresarial seria feito numa situação de 
plena circulação. Parece seguro assumir que o investimento privado em condições 
tão favoráveis não deveria ter sido inferior, e provavelmente seria mesmo bem 
acima, ao valor observado no ano de boom em 1929, e que foi de $9.4 biliões (6). 
Nesse caso o hiato terá sido, no máximo, de $8.1 biliões, e provavelmente um bom 
bocado menos. Este valor precisa de ser comparado com a taxa de investimento 
público concomitante – inteiramente pelos seus méritos, independente de 
qualquer desejo de bombear dinheiro para a circulação monetária. Uma vez mais 
não podemos dizer exatamente quanto é que o povo dos Estados Unidos teria 
alocado para a satisfação dos seus desejos comunais num estado de plena 
circulação; mas podemos assumir que poderiam ter sido capazes de permitir-se  
bastante mais a esse respeito do que nas condições mais ou menos deprimidas 
prevalecentes de facto. Ou podemos ir mesmo ao ponto de sugerir, a partir dos 
dados de Stone, que existe uma proporcionalidade simples entre a circulação total 
e a despesa pública, e daí pode-se concluir que mais do que $25 biliões de despesa 
publica teria sido executada no período 1929-41, se nessa altura prevalecesse 
uma circulação plena. Mas não será preciso especular com detalhee. O facto de 
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em 1939 se ter atingido o numero de $14.5 biliões, embora sem ser em condições 
de plena circulação, é suficiente para provar, para além de duvida, que o volume 
de despesa publica, que teria sido executada pelos seus próprios mérito, teria 
ultrapassado em muito o hiato em condições de plena circulação.  

A experiencia comum também torna óbvio que isto se verifica na 
generalidade das modernas nações industriais. Porque seria duvidoso que 
qualquer país moderno tentasse financiar toda despesa pública normal 
recorrendo ao deficit orçamental, o que inevitavelmente provocaria um estado de 
violenta inflação. 

(Mais detalhes sobre esta política serão discutidos adiante, páginas 49XX-
54XX). 
 
1.22. O que é um empréstimo? 
  Mencionei antes, em vários pontos, que o financiamento do deficit público 
é normalmente feito por um processo de pedido de empréstimo. É da maior 
importância para o tratamento racional dos assuntos monetários que se 
compreenda bem a natureza de tais empréstimos. Farei uma revisão breve das 
várias formas pelas quais se pode pedir um empréstimo, na vida pública e 
privada. 
 O nosso sistema económico baseia-se no facto de que se morre de fome se 
não se possuir algum dinheiro. Logo todos nós, excepto os muito ricos, somos 
forçados a trabalhar e a produzir alguma coisa que se possa vender por dinheiro. 
O que mantém as rodas da indústria em movimento. 
 Se as pessoas pudessem imprimir as suas próprias notas e servirem-se a 
si próprias de bens no mercado, o sistema não funcionaria, e por isso a impressão 
de dinheiro por privados é punido como uma falsificação. Mas há ocasiões em que 
é desejável deixar que as pessoas se abasteçam no mercado sem terem ainda 
ganho o dinheiro necessário para pagar os bens. É o caso que acontece quando 
estão a atuar como investidores. Devem ser autorizados a servirem-se das 
mercadorias e a pagar depois o seu valor equivalente, com um lucro adicional. 
Não há por isso, e em geral, qualquer objecção à criação privada de dinheiro para 
fins de investimentos empresariais. Um banco pode financiar um investidor com 
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um crédito, que ele pode usar para fazer pagamentos, e que por isso constitui 
uma adição á quantidade de dinheiro em circulação. 
 Mas isto apenas é permitido porque o dinheiro é recebido pelo investidor 
na injunção estrita de não usar o dinheiro para comprar coisas para o seu próprio 
gozo, mas para o aplicar integralmente no financiamento do processo de 
construção, de cujos frutos pagará depois o dinheiro, com os encargos de juros 
adicionados. 
 Para garantir que os recursos investidos são usados para o melhor 
propósito económico, o investidor mantem-se sob a estrita obrigação de provar 
que pode depois vender no mercado público e com lucro, os produtos resultantes. 
Logo quer o dinheiro investido fosse originalmente propriedade do investidor ou 
não, é essencial para o funcionamento económico do processo de investimento 
empresarial que ele considere o dinheiro como um empréstimo, que deve ser para 
devolver no fim, e que envolve o pagamento de um encargo de juros durante o seu 
uso. 
 Há certos casos em que o processo público para obter empréstimos tem 
muitas parecenças com o correspondente processo privado. Isso é obviamente 
assim quando uma entidade pública se compromete com a construção de 
empreendimentos empresariais, como caminhos de ferro ou serviços postais. 
Condições semelhantes podem também vigorar para outros investimentos semi 
comerciais, como quando a construção de canais é financiada por empréstimos 
que são pagos mais tarde através de um tipo de taxação na forma de impostos 
sobre a água. É razoável que pedidos de empréstimos deste tipo sejam em geral 
sujeitos a condições de pagamento e de juros semelhantes aos obtidos no caso de 
empréstimos para investimentos. A relaxação desta regra pode ser muitas vezes 
justificada, na medida em que o interesse publico possa exigir a continuada 
operação de certas empresas públicas, sejam ou não rentáveis; sendo assumido 
que as autoridades públicas apenas se comprometem com investimentos para 
empreendimentos socialmente importantes que precisam de continuidade, 
mesmo que temporariamente não tenham lucros com as suas vendas.   
 Pondo por agora de parte quaisquer “retornos sociais” de um investimento, 
podemos fazer um sumário dos mecanismos de pedidos de empréstimos, 
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investimentos e liquidações (pagamentos), tanto públicos como privados. Os 
mecanismos do crédito permitem que uma pessoa privada ou entidade pública 
possa usar recursos que não lhes pertencem, e usa-los para propósitos de 
construção, sob a estrita compreensão de que devem repor o equivalente a esses 
recursos, e mais do que o seu equivalente, com os frutos do empreendimento 
comprometido, estes frutos estando sujeitos a valorizações pela mesma 
autoridade independente que em primeiro lugar valorizou os recursos investidos 
– a saber, pela autoridade do mercado público. 
 
1.23. Um governo necessitado pede um empréstimo 

Em muitos casos de endividamento público, certas partes deste 
mecanismo não funcionam, e por consequência o processo de pedido de 
empréstimo não é assim tão claro. Isto é particularmente verdade quando o 
endividamento público pretende expandir a circulação monetária, caso em que o 
termo “endividamento” na realidade se torna verdadeiramente impróprio e pode 
dar origem a mal entendidos. Antes de discutir este último caso – que constitui 
aliás o principal objectivo deste livro – será útil fazer uma breve descrição de 
outras formas de empréstimos públicos em que o processo de endividamento, 
embora consideravelmente atenuado, ainda assim se pode pensar que merece tal 
nome. 
 O endividamento publico para fins empresariais é semelhante ao privado, 
em especial quando um país pede um empréstimo no estrangeiro. Suponha-se 
que uma nação em guerra está a cobrir parte dos seus custos militares por 
empréstimos externos, tal como o Reino Unido está a fazer nesta guerra quando 
importa munições a partir do Canadá. Neste processo o reino Unido está a usar 
recursos que não lhe pertencem e aplica-os para finalidades que, de certo modo, 
se aproximam das finalidades na construção de novos empreendimentos 
empresariais. Pode dizer que está a construir uma barragem contra a agressão. 
Mas o paralelo com o processo corrente de investimento acaba aí. A obrigação de 
pagar os empréstimos deste tipo não pode assegurar a utilização económica dos 
valores pedidos como empréstimo. Porque os sucessos da guerra não podem ser 
vendidos nos mercados, mas julgados pela opinião pública. Nesse sentido uma 
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opinião publica participa no governo do país (e pode ser largamente responsável 
pela decisão do país em entrar na guerra, e por isso incorrer em dívidas ao 
estrangeiro para cobrir os custos da guerra) e é como que se fosse o juiz do 
“investidor”, capaz de julgar os resultados dos seus próprios empreendimentos. 
Nesses casos os pagamentos são feitos e os juros são pagos apenas para cumprir 
as promessas feitas aquando do pedido doe empréstimos. O cumprimento de tais 
promessas pode ser visto como um controlo sobre o endividamento externo 
irresponsável pelo Estado; para além disso, não preenche qualquer outra função 
económica.  
 O termo “endividamento” fica ainda mais despido do seu sentido habitual 
quando se aplica aos empréstimos internos. Neste caso – e ao contrário do 
endividamento externo – os recursos de que o Governo se vai servir estão ao 
alcance do seu próprio comando.  A decisão pública de construir uma nova 
barragem, ou a construção de um novo sistema de estradas, ou a condução de 
uma guerra dispendiosa, significa precisamente isto: que o país está a oferecer 
alguns dos seus recursos a fim de satisfazer uma necessidade pública. Porque é 
que um Governo procuraria um empréstimo para tal empreendimento? Que 
significado que pode ainda subsistir nesses casos relativamente aos processos de 
pedidos de empréstimos? 
 A resposta pode ser dada respondendo a uma série de questões. 

Primeiro: Porque é que o governo não se apropria dos recursos de que 
precisa, diretamente, sem se dar ao trabalho de encontrar o dinheiro que é 
preciso para os pagar? Resposta: Porque só assim pode fazer uso do mercado e 
atingir os seus objectivos da forma mais barata possível. Mais: só avaliando os 
vários itens da sua despesa, em termos de dinheiro, é que um país pode comparar 
esses itens com outros, e comparar também com o valor total da despesa pública 
com o valor da despesa com os consumos individuais.  

Segunda questão: Porque não obter esses valores na forma de impostos? O 
método de financiamento por empréstimos não distribui essa despesa por vários 
anos? Resposta: Qualquer despesa pública de valor considerável deve na 
realidade distribuir-se ao longo do tempo em que se executa. Adiar é possível, 
mas só para os valores relativamente pequenos em que as existências podem 
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desaparecer ou as máquinas existentes podem ficar por reparar, ficando esses 
valores do capital para serem substituídos mais tarde. No entanto, um 
empréstimo ao governo implica, tal como entre uma pessoa e outra, uma certa 
medida de ajustamento entre o presente e o futuro. Por exemplo, o comprador de 
certificados de poupança, em tempo de guerra, retira um certo poder de compra 
do mercado, enquanto que outro cidadão pode continuar a gastar todo o seu 
rendimento. O primeiro incorre num certo sacrifício de momento para depois 
beneficiar mais tarde, e pode então reclamar um reajuste. As obrigações do 
governo que adquire são um instrumento pelo qual pode reclamar um ajuste 
futuro nos impostos de rendimento. Desta forma, um empréstimo ao Governo, e o 
seu pagamento, permite às pessoas ajustarem convenientemente entre si o tempo 
em que preferem partilhar a sua parte particular de um sacrifício comum.  
 É este (podemos perguntar a seguir) o fundamento racional sobre o qual os 
governos habitualmente cobrem os custos da guerra e das grandes obras publicas 
financiadas por empréstimos? Sim, até um certo ponto isso é verdade. Quando o 
governo quer evitar uma taxação imediata, ou é forçado, como no tempo de 
guerra, a aumentar a sua despesa antes de ter tempo de colectar rendimentos 
suficientes dos impostos, usará fundos emprestados para preencher a diferença e 
portanto impõe o sacrifício inicial – pelo menos em certa medida – sobre a 
vontade dos subscritores da dívida governamental, aos quais assegura o direito à 
liquidação posterior. 
 Mas porque é que o Governo se dá a esse trabalho? Tendo poderes (como 
se assume ter) para deitar a mão a parte da riqueza do país, e para a usar para 
desígnios nacionais, porque não simplesmente imprimir o dinheiro necessário 
para comprar os recursos em questão? 
 A resposta a esta ultima questão deve ser feita com pormenor. Em 
primeiro lugar observamos que isso é precisamente o que os Governos não 
costumam começar por fazer. Se não consegue cobrir uma despesa aprovada com 
a receita corrente, dará ordem ao banco central para imprimir o dinheiro 
necessário. O banco aceita um certificado pelo qual o governo se compromete a 
pagar numa data próxima. Isto é chamado o “endividamento de curto prazo”, e a 
soma emitida é descrita como uma “dívida flutuante”. 
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 O passo seguinte deverá depender do estado do emprego, segundo uma 
conduta racional desses assuntos. Se há um desemprego generalizado, o efeito 
expansionista de mais dinheiro a entrar na circulação pela nova emissão vai de 
uma maneira geral exercer uma influencia bem vinda, pelo aumento do nível de 
emprego. Neste caso - como enfatizaremos com toda a força de que dispomos, nas 
próximas secções, a promessa de pagar esse dinheiro é contrária a todo o bom 
senso. O termo “endividamento” aplicado a esta operação é um mal entendido e 
acarreta as mais perniciosas implicações. 
 Mas suponha-se que a operação financeira se faz – tal como em tempo de 
guerra – num estado em pleno, ou mesmo acima de pleno, emprego e circulação. 
Nesse caso o Governo deve tentar, naturalmente, balancear a emissão de nova 
moeda por um aumento prévio de impostos, de cujos rendimentos pode pagar 
parte da dívida flutuante. Ou, em alternativa, pode tomar o caminho de menor 
resistência e tentar “consolidar” a dívida. Convidará o público a subscrever 
obrigações do governo, que se adicionam à dívida pública de longo prazo. Com a 
receita da emissão, liquida a dívida flutuante. 
 Aplicando o termo “endividamento” a respeito da dívida flutuante, pode-se 
dizer que descreve o facto do governo, quando obrigado a emitir dinheiro numa 
situação de plena circulação, ter a obrigação de retirar tais somas da circulação, 
logo que possível. Quando aplicado à divida de longo prazo, o significado do termo 
é algo ambíguo. O público pode fazer subscrições de empréstimos governamentais 
a partir de reservas paradas de moeda, cujos donos nunca a tencionaram gastar, 
e que nunca a teriam gasto, seja como for. Nesse caso o Governo nada ganha pela 
subscrição do empréstimo, pois o processo nunca compensa a expansão monetária 
devida ao “endividamento de curto prazo”. Mas é claro que, por outro lado, um 
certo número de pessoas, e em certa medida muita gente, gastará menos se 
tiverem parte do seu dinheiro na forma de obrigações governamentais; e o 
governo pode também sentir que isto o protege – pelo menos em certa medida – 
contra futuras explosões do consumo. As restrições aceites pelos subscritores dos 
empréstimos tornam portanto possível que o governo ponha mais dinheiro em 
circulação, sem causar repercussões crescentes sobre o nível da circulação, e, 
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neste sentido o subscritor pode ser considerado como estando a emprestar 
dinheiro ao governo. 
 Podemos sumariar a nossa análise dos empréstimos internos contraídos 
pelo governo na forma seguinte. 
 Pedir dinheiro emprestado no verdadeiro sentido do termo – no sentido em 
que os cânones da prudência empresarial, visão, solidez, etc., estão devidamente 
associadas ao ato – refere-se ao processo pelo qual um investidor usa uma parcela 
da riqueza pertencente a outra pessoa, comprometendo-se a paga-la com os lucros 
adicionais provenientes da comercialização dos frutos de um novo 
empreendimento empresarial. Quando o governo reporta contrair um empréstimo 
para fins comunais (não empresariais), nenhum destes elementos aparece no 
processo. A riqueza que usa é a sua própria riqueza – tem poderes legais para a 
usar; e não tem qualquer obrigação de ganhar no mercado os meios de pagamento 
e lucros, mas é simplesmente responsável por aplicar os recursos de que tomou 
posse para o bem nacional, aprovado pela opinião pública. O único propósito do 
processo é proporcionar dinheiro para pagar certas despesas autorizadas, que os 
recursos do rendimento corrente não foram suficientes para cobrir. Se este 
processo se der num estado de circulação deprimida, a noção de que constitui um 
empréstimo é claramente irracional, pois é indesejável que o dinheiro assim 
emitido seja retirado da circulação. Se, no entanto, o processo ocorrer numa 
situação de pleno emprego ou circulação, o dinheiro pode ser retirado de 
circulação tão cedo quanto possível, e nesse sentido muito peculiar o termo 
“empréstimo” pode ser aplicado á ação do governo que o emitiu. Quando o 
Governo consolida uma dívida flutuante colocando obrigações governamentais 
junto do público, de certo modo reduz parte da circulação, ou potencial circulação, 
do dinheiro. Nessa medida, e uma vez mais, a operação representa um processo 
de endividamento em que os subscritores emprestam dinheiro aos não 
subscritores e adquirem um direito de reclamar o seu pagamento, ou de serem 
recompensados em impostos futuros, na maioria dos casos.  
 
1.24. Endividamento para efeitos de expansão 
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 Isto finalmente leva-nos ao argumento principal acerca das finalidades 
para as quais os empréstimos anteriores se comprometeram. Expressei já 
repetidamente, de uma forma preliminar, o ponto sobre o qual pretendo insistir, 
nomeadamente que, se o emprego estiver em depressão for falta de circulação, 
então o governo cobre parte da sua despesa pela emissão de nova moeda para 
suplementar a circulação e para repor o emprego, e deve ser visto como um 
processo de endividamento; mas que essa operação deve, pelo contrário, ser vista 
como ato financeiro definitivo pelo qual o Governo se liberta por algum tempo da 
sua obrigação, como guardião do nível de circulação monetária. Como tal visão 
está destinada a fazer surgir apreensões profundas entre grandes círculos de 
público, parece desejável voltar uma vez mais a uma discussão detalhada, 
trazendo para a discussão os resultados derivados da nossa análise anterior dos 
vários tipos de empréstimos. 
 Comecemos a partir de um estado de depressão dos negócios. O cinto de 
dinheiro (figura 2) não tem largura suficiente para cobrir a totalidade da 
população; parte das pessoas estão desempregadas, e há fabricas paradas. O 
nosso objectivo é eliminar estas anomalias pelo alargamento do cinto de dinheiro 
até ao ponto de plena circulação. Sugeri que o governo deve suspender impostos e 
criar um deficit orçamental com um valor equivalente ao hiato na plena 
circulação, sendo a moeda necessária emitida pelo banco central e usada para a 
despesa pública normal, na medida do deficit proposto. 
 Sabemos agora o que acontece ao dinheiro assim emitido. Serve para 
encher o hiato a plena circulação: a diferença pelo qual a poupança privada 
deveria exceder os novos investimentos privados em situação de plena circulação. 
O dinheiro, emitido pelo banco central, entra na circulação e restabelece o seu 
fluxo; parte dele é, naturalmente, imediatamente retirado de circulação para 
criar reservas nas empresas e reservas de moeda pelas pessoas privadas. O 
dinheiro está totalmente contabilizado e posto ao serviço de uma maneira 
inteiramente racional. 
 Nestas circunstâncias, de onde vem a ideia de que o governo está e pedir 
dinheiro emprestado ou endividar-se? De onde vem a noção do fardo financeiro a 
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suportar, com juros incorridos? De onde os avisos de que os bons ditames 
financeiros devem ser observados reconhecendo essas responsabilidades? 
 A origem destas ideias está claramente no facto de que um Governo, em 
caso de necessidade, pode às vezes emitir dinheiro, mesmo que assim o adicione a 
uma circulação já farta, e que nesse caso deve ser compelido a fazer todos os 
esforços para retirar o dinheiro, ou seja, para o “pagar”, da forma o mais rápida 
possível. Também é verdade que um governo fraco pode preferir evitar as 
sensibilidade do contribuinte e antes cobrir esta despesa pela prensa de 
impressão de dinheiro. Essa frouxidão aconteceu já, com consequências 
desastrosas, mais do que uma vez, e é razoável prevenir contra ela, mantendo 
uma atenção constante sobre a emissão de dinheiro pelo governo. Mesmo neste 
caso dificilmente será uma forma de controlar o governo, se este fizer o papel de 
um investidor privado responsável pelos seus empréstimos perante o banco – 
uma vez que a obrigação incumbente de um governo em evitar uma circulação 
excessiva de dinheiro é de um tipo diferente das obrigações de uma empresa para 
que o investimento dê frutos: os dois nada têm em comum, de facto, para além de 
que tanto o governo como o empresário, que precisam de dinheiro, terem que vir 
a repor o que usaram. Mas em caso algum, o conceito de uma dívida incorrida no 
banco central, quando o governo coloca dinheiro novo em circulação, se pode 
aplicar nas circunstâncias opostas; a uma situação em que o dinheiro foi emitido 
não porque o dinheiro fosse preciso pelo governo, mas porque o público precisava 
dele – de facto, urgentemente preciso para fazer um uso completamente 
produtivo dos recursos do trabalho e equipamento. Tal construção apenas podia 
revelar o absurdo completo da imagem de um Estado a comportar-se como um 
capitalista privado, financeiramente dependente do seu próprio Banco Central, 
que atua para com ele tal como um cauteloso emprestador de dinheiro. 
 Quando o dinheiro emitido com o objectivo de expandir a circulação é 
entendido como um empréstimo, está-se a negar e a ameaçar a sua verdadeira 
função económica. O propósito de uma nova emissão precisa neste caso que o 
dinheiro deva continuar em circulação – depois da dedução das poupanças 
privadas – para manter a circulação monetária a um nível adequado. Se o 
dinheiro for visto como um empréstimo, isso implica a tendência exatamente 
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oposta. Impele o governo a não se sentir satisfeito por ter cumprido as suas 
obrigações, ou a ver a sua atitude como financeiramente correta, desde que o 
dinheiro emitido continue em circulação. Um governo pode aceitar esse papel, em 
tais circunstâncias, só se não souber o que está a fazer – ou então falta-lhe 
sinceridade para pretender atuar por princípios que nega. Ou o governo anda a 
tactear no escuro ou, estando iluminado, está a manter o seu povo no escuro e a 
evitar que este compreenda os seus próprios assuntos. Em qualquer dos casos o 
resultado é sempre desastroso para o país. 
 Quando se esquece o verdadeiro propósito para o qual o Governo está a 
realizar a emissão de nova moeda, e se aceita uma obrigação imaginária para 
pagar tais “empréstimos”, é natural que se adie a construção e que se postulem 
objectivos fictícios que o “empréstimo” é suposto servir. Acredito que isto é uma 
razão porque quase todos os planos publicados para a expansão da moeda, e 
reposição do emprego através de um orçamente não equilibrado, se esforçam por 
definir certos objectivos que o governo deve realizar para justificar o “pedido” do 
“empréstimo” necessário. Obcecado pelo conceito de que o governo é realmente 
um empresário que investe dinheiro, e que o banco central é o seu financeiro, a 
maior parte desse planos propõe um vasto programa de construções com o 
propósito expresso de usar esses supostos empréstimos. A ideia óbvia, e a única 
razoável, de que o governo deve antes do mais cobrir a sua despesa corrente 
normal com as novas emissões de dinheiro parece ter sido rejeitada in limine, 
pelo sentimento de que o Estado – como se fosse um empresário- se deve sentir 
culpado de fraude por usar um empréstimo para fins empresariais para cobrir as 
suas despesas correntes (7). 
 A verdade é que – tal como já referi antes (página 28XX) e mais tarde 
argumentarei mais tarde com maior profundidade – é que precisamente quando o 
governo empreende grandes obras de construção – ou na realidade qualquer 
alteração material significativa – com o único propósito de pôr dinheiro em 
circulação, está a maltratar os recursos da nação. Independentemente do fato de, 
por em causa das aparências falaciosas dos objectivos com que é feito, não poder 
deixar de confundir e de paralisar os espíritos das pessoas. 
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 A confusão assim criada aumentará se o governo avançar, de acordo com 
as regras existentes das finanças públicas, para a consolidação da “dívida 
flutuante” incorrida pela emissão de nova moeda. A colocação de obrigações, que 
convertem a dívida de curto prazo em divida de longo prazo, devia, nas 
circunstâncias em questão, ser exatamente ao contrário, para os objectivos da 
circulação monetária. Se tal conversão tem algum efeito sobre a circulação, será o 
de reduzir a circulação; mas reduz também o sentido de segurança das pessoas 
que trocaram o seu dinheiro por obrigações, e portanto aumenta a sua vontade de 
poupar. Logo duplamente contradiz o propósito expansionista da medida 
financeira, que – aos olhos de uma ideia errada de boa finança – é suposta formar 
a consequência necessária. 
 O processo de consolidação resultaria, na realidade, na necessidade de 
ainda mais emissões expansionistas; e uma vez consolidada esta segunda 
emissão (e seus sucessores), a soma total das emissões terá aumentado 
substancialmente para além do valor da dívida flutuante original. Esta dívida 
maior será uma dívida real, pelo menos na medida em que tem encargos com 
juros. O governo teria então que usar dinheiro público para pagar aos 
obrigacionistas por um serviço que nunca se lhes devia ter sido pedido para 
fazerem. É quase inevitável, considerando a tendência geralmente depressiva 
prevalecente nos países altamente industrializados, que o governo teria que 
continuar a bombear novas emissões para a circulação, ao mesmo tempo que 
paga aos obrigacionistas por terem reduzido – e continuarem a reduzir – o seu 
poder de compra. Dificilmente se pode expor de forma mais evidente a 
extravagancia de se considerar uma emissão para expansão monetária como um 
empréstimo.  
 Falta discutir ainda uma das características mais curiosa da construção 
atual de emissões monetárias governamentais. As regras existentes das finanças 
exigem que o governo pague juros ao banco central sobre a dívida flutuante. É 
natural que se paguem juros, quando existe um empréstimo. Mas na realidade 
aqui não há dívida. O banco central não perde qualquer poder de compra que 
pudesse utilizar de outra forma. Nem o governo está a entrar em competição com 
outros investidores para o uso dos recursos disponíveis, ou a interferir com o 
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mercado para empréstimos empresariais. Está apenas a assumir a 
responsabilidade pelo nível de circulação monetária e a dar instruções ao banco 
central para emitir uma certas somas de dinheiro com esse propósito. Uma vez 
postas em circulação pelo governo, a sua existência não afecta mais o banco 
central. Um pagamento continuado de juros ao banco, em reconhecimento de uma 
divida imaginária, apenas pode satisfazer um sentido de propriedade 
inteiramente irracional, que não tem qualquer fundamento na realidade. 
 A única maneira de evitar tal confusão e de estabelecer as bases para uma 
política financeira clara e racional – sem a qual a condução das finanças publicas 
não pode ser nem honesta nem responsável – é eliminar radicalmente a suposição 
de que qualquer emissão de dinheiro pelo banco central, às ordens do governo, 
constitui uma empréstimo feito pelo banco ao Estado. Podemos romper 
completamente com a analogia entre um Estado que emite dinheiro e um 
capitalista que financia uma nova empresa. Num período de depressão, com que 
estamos aqui preocupados, não há qualquer vestígio de semelhança entre as 
obrigações dos dois tipos de “credores”. Deve ser inteiramente evitado o uso dos 
termos “pedir um empréstimo”, “ dívida”, “empréstimo”, quando relacionados com 
as funções de um Estado quando emite moeda como remédio para uma circulação 
insuficiente de dinheiro, do mesmo modo que a ideia de ter de “pagar”, ou de 
pagar juros, sobre as somas usadas. O dinheiro assim emitido deve ser descrito 
como uma “emissão expansionista” ou como uma “emissão estabilizadora”, ou 
como uma “emissão pelo emprego” (usaremos este último termo). As somas totais 
emitidas até uma certa data em particular não devem fazer parte da dívida 
pública” (um termo que na realidade se deveria apenas aplicar às obrigações 
estrangeiras), mas deve ser registado simplesmente como um certo valor de 
transações financeiras feitas, mas agora encerradas. 
 O débito interno consolidado de um Estado deve ser comprado na primeira 
oportunidade, através da emissão de nova moeda; deve ser convertido em divida 
flutuante – como a antiga terminologia lhe chamaria – logo que surja uma 
oportunidade para a aplicação de uma política expansionista. Não devem ser 
emitidas obrigações internas a menos que a situação anteriormente descrita na 
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seção “Necessidades de endividamento público” tenha acontecido e o torne 
necessário. 
 
1.25. Pode ser indefinidamente emitida nova moeda? 

Mas se a nova moeda emitida com o objectivo de estabilizar o emprego 
nunca voltar ao banco central, onde é que isto vai parar? Como é que pode fluir 
indefinidamente, sem encharcar o sistema económico? 

Estas questões, e outras semelhantes, surgem de um sentimento de 
inquietação que devemos tentar esclarecer, embora alguns dos pontos tenham já 
sido anteriormente discutidos. Já dissemos para onde é que o dinheiro vai. Entra 
na circulação para repor a escassez causada pelas saídas feitas com o objectivo de 
acumular moeda, em excesso relativamente ao dinheiro investido 
empresarialmente durante esse período. Logo preenche o hiato e mantem a 
circulação plena. Se algum tempo depois continuar a ser preciso mais dinheiro 
para continuar a prosseguir o mesmo objectivo, é porque a poupança continuou 
com um volume em excesso relativamente aos novos investimentos empresariais. 
O processo de “sucção” ainda predomina sobre o de “injeção”, e portanto as 
emissões de nova moeda são necessárias para substituir as somas que foram 
retiradas da circulação. À medida que este processo vai continuando, o dinheiro 
está permanentemente a ser bombeado para a circulação, e ao mesmo tempo a 
ser removido. Como a circulação está mantida a um nível constante, as somas 
que entram, semana a semana, devem ser iguais às somas simultaneamente 
adicionadas, semana a semana, à poupança acumulada, em excesso sobre o total 
de novos investimentos feitos. O fluxo de dinheiro que entra pelas emissões 
governamentais será firmemente balanceado pelo fluxo de dinheiro que sai para 
fazer crescer a moeda parada. O governo está a providenciar ao público os meios 
para este aumentar os seus cofres de segurança. 

Isto pode continuar indefinidamente, sem limite? Indefinidamente – 
talvez; sem limite – certamente que não. Há todas as razões para assumir que as 
pessoas não vão continuar indefinidamente a acumular reservas de moeda 
paradas, à custa de deixar de gozar a vida corrente.  Há um certo balanço entre 
as necessidade do homem, e quando se atinge uma certa medida de segurança 
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financeira, o desejo por mais diminui. Logo o ritmo (marginal) de poupança cai; e 
se cai, então o ritmo a que esgota a circulação também diminui. E gradualmente, 
à medida que as reservas monetárias do público em geral atingem um certo nível, 
o ritmo de poupança atingirá um nível ao qual já não excede os investimentos em 
curso. Logo o hiato desaparece – e no final temos que a poupança balança o 
investimento em plena circulação, sem qualquer intervenção do governo. 

O processo de preencher o hiato em plena circulação, por uma emissão 
continuada de nova moeda, não só mantem a circulação e o emprego de momento, 
mas também, à medida que o tempo passa, altera a estrutura do sistema 
económico de modo a tornar a sua aplicação supérflua. A “questão do emprego”  
parece portanto atuar como uma cura permanente, que gradualmente tende a 
eliminar a oportunidade para a sua própria administração adicional.  

Não valerá a penas especular sobre quanto é que demorará  ao público do 
Reino Unido ou dos Estados Unidos para acumular o nível necessário de reservas 
de moeda (sob uma política continuada de circulação plena) que reduzirá o nível 
de poupança em plena circulação até ao nível do investimento empresarial. Tem 
sido geralmente notado que as reservas acumuladas durante esta guerra 
provavelmente reduzirão consideravelmente o ritmo de poupança durante algum 
tempo, depois da paz regressar, e que a sua posse pode mesmo levar o publico a 
um ritmo de despesa que faça surgir a ameaça de inflação. Sob esse ponto de 
vista pode parecer provável que o excesso crónico de poupança sobre o 
investimento, e o estado crónico de depressão consequente, que neste século tanto 
têm afectado as nações mais industrializadas, poderia ter sido evitado 
simplesmente permitindo que o publico acumulasse reservas monetárias durante 
um período de talvez não mais do que dez ou quinze anos, ao ritmo a que o 
público se inclinaria a fazer num estado de plena circulação.  

No entanto, e apesar de hoje em dia poder parecer insensata uma política 
que impeça a acumulação dessas reservas, devemos evitar dar uma importância 
exagerado a atingir-se, sem novas emissões de moeda, um estado em que a 
poupança seja igual ao investimento em plena circulação. Não podemos dizer se 
não seria preciso um período de tempo muito longo para se atingir esse estado, 
cujo sucesso final pode ser quase indefinidamente retardado pela saturação 
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gradual do capital, que progressivamente vai reduzindo a procura de novos 
investimentos empresariais. Nem é provável que tal estado, uma vez atingido, 
persista sem permanentes controlos pelo governo. Novas ações expansionistas 
serão necessárias, de tempos a tempos, para contra balancear refluxos pontuais 
da circulação, e noutros momentos poderá ser necessária uma taxação 
deflacionista que controle as ondas da circulação excessiva. Em qualquer caso, se 
emissões adicionais de nova moeda deixarem de ser necessárias, isso não deve ser 
visto como uma vantagem significativa. Se o considerássemos como tal, 
estaríamos a apoiar os mesmos preconceitos prejudiciais que em primeiro lugar 
procurar eliminar. 

 
1.26. O perigo da inflação 

A proposta para emitir nova moeda para restabelecer uma circulação 
deficiente é frequentemente oposta pela objecção “Claro, mas isso levará à 
inflação!”. Embora já se tenha tratada esta questão antes, as apreensões deste 
tipo precisam de ser discutidas com detalhe. 

A principal resposta é simplesmente isto: se o dinheiro está a ser emitido 
para suplementar uma deficiência, então não pode significar a criação de um 
excesso. Uma certa quantidade de nova moeda é necessária para manter o nível 
de plena circulação, respondendo às necessidades públicas de reservas adicionais 
de moeda; a política de dar o que está a ser pedido, com esse propósito, 
seguramente não implica dar mais do que aquilo que está a ser pedido. Uma 
emissão de dinheiro que termina logo que um estado de circulação satisfatória se 
atinge não pode causar uma expansão para além desse estádio.  

Penso que a ansiedade criada a este respeito se deve a algumas das 
associações históricas já referidas. No passado a operação de cobrir a despesa 
pública corrente pela emissão de nova moeda foi invariavelmente usada por 
governos com necessidades urgentes de dinheiro e que não queriam, ou não 
podiam, reuni-la através de impostos. Muitas vezes foi usado por governos fracos 
e pouco responsáveis, incapazes de controlar os contribuintes, ou então a tentar 
fugirem ao controlo público. Sempre que um governo emite nova moeda, com a 
circulação a um nível elevado, é uma operação que pode ser perigosa e que que 
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muitas vezes pode ser perniciosa. Não pode deixar de provocar uma circulação 
excessiva, e se prolongada o suficiente pode mesmo induzir uma inflação com 
carácter extremo e auto acelerado. 

Tais recordações históricas são no entanto pouco relevantes para esta 
questão. É claro que seria uma insensatez ignorar um remédio, e ainda por cima 
o único remedio disponível, contra um mal social, só porque se sabe que pode 
provocar complicações quando tomado em circunstâncias diferentes – e ainda por 
cima circunstâncias em que o mal está completamente ausente. A apreensão de 
que o governo poderia usar os seus poderes para emitir nova moeda de forma, 
para evitar o controlo sobre as suas despesas, não tem qualquer fundamento. O 
governo não pode assumir senão a despesa autorizada; e os seus poderes para 
emitir moeda devem-se guiar e serem controlados pela sua responsabilidade para 
manter a estabilidade da circulação monetária. Isto define com clareza as suas 
obrigações; nem serão necessários muitos novos mecanismos, como veremos na 
próxima secção, para assegurar o funcionamento e o controlo democrático desta 
funções. 

Naturalmente, qualquer expansão da moeda tem que ser visto como “um 
movimento na direção da inflação”. Um estado de plena circulação representa 
uma situação de fronteira entre demasiado pouca circulação e circulação a mais. 
Mas será que isso significa mais do que dizer que o desemprego em massa é uma 
segurança contra a inflação, enquanto que o pleno emprego não o é? Há, em 
particular, qualquer razão para se assumir que um método para atingir o pleno 
emprego vinculará mais o perigo de inflação do que outro método alternativo? 

Suponha-se, por uma questão de argumento, que era possível atingir a 
plena circulação induzindo um valor suficiente de novos investimentos privados. 
(A impossibilidade real desta suposição pode ser avaliada pelo facto (ver página 
30XX) de que nos Estados Unidos , for exemplo, tal investimento teria, no período 
de 1929-40, que se ter mantido a um ritmo de cerca do dobro do que atingira no 
boom de 1929). Será que o pleno emprego assim conseguido se mostraria 
particularmente estável e livre de qualquer perigo de resvalar para a inflação? 
De certeza que temos todas as razões para supor exatamente o contrário. A 
impossibilidade de manter as consequências monetárias de um amplo fluxo de 
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investimentos empresaria dentro de certos limites é suficientemente óbvia. Seria 
extremamente difícil ajustar o valor, mesmo que aproximadamente, ao nível 
necessário. Nem sequer podemos esperar que o imenso agregado de 
empreendimentos privados necessários permaneça ajustado a um certo volume 
em particular. Um fluxo torrencial deste tipo, com o peso de imensos interesses e 
forçado por milhares de compromissos inexoráveis, seguiria o seu próprio curso e 
não seria possível de alterar sem um grave e dolorosa crise. 

É também claro que quanto menor for o investimento privado em curso, 
menores serão as flutuações incontroláveis e imprevisíveis de tais investimentos; 
e mais fácil será contra atacar as flutuações monetárias dessas flutuações. Em 
particular, mais facilmente se poderão controlar por taxação as ondas de 
expansão monetária excessiva com origem nessas flutuações. Podemos deixar 
para já ficar assim esta questão, de momento: voltará outra vez à discussão 
acerca da nossa proposta de política de ciclo comercial, onde a técnica geral de 
contra atuar as tendências inflacionárias será discutida no seu devido contexto. 

Entretanto, deixem-me por mais algumas questões e acalmar algumas 
apreensões. Será que podemos esperar que os saldos acumuladas pelas pessoas, a 
partir das novas emissões monetárias propostas, serão mantidas de forma 
suficientemente firme? Não poderão vir a ameaçar o sistema económico, com uma 
libertação súbita de poder de compra, que por sua vez cause uma onda de 
inflação? 
 Em resposta a esta questão devemos recordar que quem acumulou 
poupanças, o fez com um sacrifício continuado das vantagens atuais. Como 
pessoas privadas, privaram-se de prazeres que podiam ter usufruído; como 
empresas, reduziram os lucros distribuídos. Não se vê qualquer razão para que se 
desfaçam de um tesouro que tão laboriosamente acumularam. 
 É verdade que na suposição (atualmente improvável) que o pleno emprego 
num país moderno se pode atingir e manter através de um fluxo suficientemente 
elevado de investimentos empresariais, então existiria uma via alternativa para 
o pleno emprego sem a acumulação de reservas de moeda numa escala pouco 
habitual. Mas o seu lugar seria então ocupado por colocações privadas de capital, 
que atingiriam níveis sem precedentes. Devido às flutuações particularmente 
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intensas no volume de investimento privado, correspondente à sua grande 
dimensão, seriam inevitáveis grandes flutuações nos valores das ações.  
Dificilmente se duvida que essas fortes oscilações nas cotações no mercado de 
capitais deverão causar uma instabilidade excepcional no consumo privado. 
 Um elemento que contribui para a instabilidade ligada com o grande 
volume de investimentos privados consiste nas complexas redes de dívidas 
comerciais envolvidas no financiamento dos investimentos. As ondas de 
pessimismo que deprimem o mercado de capitais também causam uma retração 
generalizada do crédito. Empréstimos são cancelados ou ficam por renovar, o que 
causa liquidações e contrações súbitas do poder de compra, enquanto que, uma 
vez mais, ondas de confiança podem exercer o efeito oposto, e portanto dar origem 
a uma febre de especulação e de consumo. 
 A instabilidade dos hábitos de consumo devida a estes factores 
perturbadores, ligada a um grande volume de investimentos empresariais, 
provavelmente seria muito maior do que a resultante de grandes reservas de 
moeda na posse de um público ao abrigo de fortes alterações nas suas perspetivas 
económicas. De facto parece óbvio que um fluxo de novos investimentos 
comerciais representa um método mais grosseiro e ingovernável do que a 
recirculação da poupança. 
 É claro que não podemos excluir a possibilidade das pessoas alterarem 
subitamente os seus hábitos e iniciarem uma onda de consumo que ameace atolar 
todo o sistema económico. Não há mecanismo económico que possa proteger 
contra alterações súbitas e massivas nos hábitos de compra ou de consumo. Todo 
o sistema bancário assenta, e deve assentar, sobre a suposição de que as pessoas 
não vão todas, de repente. pedir a liquidação dos seus depósitos em moeda. 
Acontecimentos como  a crise da banca americana em 1933 podem ser inevitáveis 
nalgumas raras ocasiões; mas mesmo assim não são considerados como uma 
razão suficiente para se abandonar o processo bancário. Seria roubar à sociedade 
um das suas instituições mais necessárias, se fossem excluídos os mecanismos 
económicos que se baseiam numa razoável estabilidade dos hábitos públicos. 
 Finalmente, precisamos de deixar de olhar para a inflação como qualquer 
coisa como um abismo sem fundo em que o sistema económico pode subitamente 



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

»«wp 115 (2011) 
64 

mergulhar e ficar irreversivelmente submerso. Há muitos graus de expansão e de 
inflação e, como se verá adiante, é mesmo possível que no futuro as pessoas, pelo 
menos durante algum tempo, preferiram viver numa situação que poderíamos 
chamar de inflação moderada. Se isso é ou não sensato, é uma questão que não 
nos preocupa aqui; menciono isso apenas como uma ilustração do ponto de vista 
segundo o qual um estado de plena circulação não se define por uma fina linha 
junto ao precipício, mas sim fica numa zona ampla com vários níveis mais ou 
menos adequados para as necessidades da sociedade.  
 A política defendida aqui sobre a manutenção de um fluxo monetário 
adequado por não irá por si resolver todos os problemas do desemprego. Mas a 
questão difícil que falta abordar – e que discutiremos mais à frente – não pode 
ser tratada sem que primeiro esta política fique bem clara. As ansiedades 
irracionais discutidas nesta secção, e nas precedentes, devem-se dissipar 
completamente, não só para que esta política ganhe aceitação, mas também para 
estabelecer uma base firme para tratar as grandes dificuldades que ainda estão à 
nossa frente. 
 
1.27. Um orçamento moderno  

Há a questão de como a emissão de nova moeda para estabilizar o pleno 
emprego se enquadra no orçamento. Parece ser naturalmente de sugerir o 
procedimento seguinte para esse propósito. 

O orçamento deve em primeiro lugar representar um programa de 
despesa. A sua função é estabelecer a decisão das pessoas gastarem uma certa 
parte acordada do seu rendimento comunal. Chega-se à decisão pelo balancear 
equilibrado de um grande numero de reivindicações rivais. Os vários itens da 
despesa comunal devem-se ajustar de modo a garantir o máximo de satisfação à 
comunidade. A despesa pública total deve-se equilibrar contra a despesa total 
privada de modo que a satisfação conjunta derivada de ambos seja máxima. Isso 
envolve comparar as vantagens de ter um pouco mais para gastar em todos os 
itens comunais (e mesmo por vezes adicionar alguns novos itens à lista), quando 
comparado com a vantagem de ter mais para gastar em consumo individual. Logo 
uma decisão racional sobre a despesa de um orçamento de despesa precisa de se 
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basear numa estimativa do rendimento total disponível para a comunidade, tanto 
para os propósitos individuais como comunais. Apenas pode ser tomada com um 
conhecimento completo e tendo em consideração o rendimento nacional esperado. 

O rendimento nacional que se pode produzir é naturalmente limitado 
pelos recursos técnicos disponíveis para a nação. Mas estes recursos podem ser 
utilizados em vários graus diferentes, de acordo com a dimensão do emprego com 
que a nação escolhe comprometer-se. Cada grau de emprego exige um nível 
característico de circulação monetária, que precisa de ser decidido em conjunto 
com o nível desejado de emprego. 

A fixação do nível desejado de emprego e o correspondente nível de 
rendimento nacional (em dinheiro) deve ser feito, estritamente falando, em 
conjunção com as decisões de despesa colectiva incorporadas no orçamento. Para 
simplificar a discussão (e ao mesmo tempo tentar levar o nosso propósito até ao 
mais próximo que é possível) vamos imaginar que o dinheiro relativo ao 
rendimento da nação se fixa em primeiro lugar, e que o orçamento se decide 
depois. A primeira destas decisões representa largamente um novo tipo de função 
governamental que mais tarde estaremos em melhor situação para discutir 
(capítulo IV), após passar em revista alguns dos problemas práticos que surgiram 
em situações de pleno emprego – na Rússia soviética e na Alemanha nazi, assim 
como noutros países, em tempo de guerra. De momento vamos assumir que o 
nível desejado de circulação monetária, expressa por um numero proposto para o 
rendimento nacional, foi de algum modo fixado; e que a despesa total pública a 
incorrer foi também decidida, com a devida referencia ao valor do rendimento 
nacional anteriormente escolhido, ou concorrentemente. 

Tendo o Orçamento sido definido pelo Parlamento em termos de despesa, 
a etapa seguinte – que fixa o nível de taxação – é assunto para os especialistas. 
Precisam de dispor de duas previsões razoavelmente fiáveis; uma relaciona-se 
com a fração do rendimento nacional que o público provavelmente vai poupar, o 
outro com o investimento empresarial que provavelmente vai ser empreendido. A 
diferença entre estas duas previsões representa uma previsão do hiato, que 
determina a quantidade de nova moeda a emitir e a ser aplicada no 
financiamento do orçamento. A nova emissão deve ser igual ao hiato, e a taxação 
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deve obviamente ser fixa para cobrir, em conjunto com a nova emissão, o total 
proposto para a despesa publica: impostos + hiato = orçamento. A distribuição dos 
impostos pelas várias formas de taxação é uma outra decisão da responsabilidade 
do parlamento. Pode envolver alguma revisão de estimativas anteriores da futura 
taxa de poupança, investimentos, etc., tal como discutido na pg. 49XX. 

Um ponto ainda mais importante é providenciar por ajustamentos nos 
impostos durante o ano fiscal, para contra atuar sobre flutuações não antecipadas 
dos investimentos privados. Uma lacuna imprevista nos investimentos deve ser 
tratada com uma remissão , ou devolução, de impostos, ligada a um 
correspondente aumento da emissão para o emprego. Uma animação inesperada  
deve invocar medidas opostas. Pode ser desejável colectar parte do rendimento 
dos impostos em prestações trimestrais, para facilitar esses ajustamentos 
suplementares. 

Os cidadãos atingirão a máxima estabilidade possível das suas 
perspectivas financeiras e verão melhor  protegidas as suas expectativas 
financeiras razoáveis, se aceitarem previamente – tal como este sistema requer – 
que qualquer necessidade inesperada devida a uma flutuação imprevista da 
circulação geral deve ser resgatada na forma de impostos suplementares; tal 
como qualquer escassez imprevista da procura geral deve ser feita na forma de 
devolução de impostos.  Tais ajustes representam meros refinamentos que não 
fazem arte do essencial do esquema proposto. Mencionam-se apenas para ilustrar 
os princípios que devem guiar o novo sistema no tratamento deste tipo de 
detalhes. 

O mecanismo orçamental proposto satisfaz inteiramente o “principio de 
neutralidade”, tal como se definiu. As intenções do público concretizam-se, quer 
na esfera publica como nas esfera privada da vida económica, sem modificações 
feitas para manter o pleno emprego. Logo deixa-se ao público, tal como 
representado pela classe política, a decisão sobre o nível de emprego que pretende 
estabelecer, enquanto se respeita a decisão dos cidadãos individuais e das firmas 
sobre os atos de poupança e de investimento que pretendem fazer. A função do 
especialista limita-se à tarefa de avaliação: primeiro, avaliar o nível de 
rendimento nacional monetário que manterá o nível desejado de emprego, e, 



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

»«wp 115 (2011) 
67 

segundo, qual o nível de taxação correspondente ao agregado de poupança e de 
investimento decidido pelo publico (8). Uma decisão política adicional é 
determinar como é que fardo da taxação deve ser distribuído; e finalmente uma 
calendarização dos impostos suplementares e das remissões de impostos deve 
também ser feita pelas autoridades políticas. A maquinaria logo leva a cabo em 
cada ponto as intenções quer do corpo político como das unidades económicas 
suas constituintes (privados individuais e firmas) – enquanto que permite a cada 
um a total e adequada parcela de jurisdição económica, para cujo exercício cada 
um é competente. 
 
1.28. Alguns problemas de detalhe 
 Neste livro tento estabelecer um princípio geral para o público em geral. 
Mas permitam-me que inclua aqui algumas páginas de detalhe, em parte para 
evitar certos mal entendidos, e em parte para identificar espaços de trabalho que 
ainda precisam de ser feitos para que as minhas sugestões se possam realizar na 
prática.  
 Disse que uma vez decidido a dimensão da despesa publica proposta para 
o ano fiscal e a sua incorporação no orçamento, a legislatura deveria definir um 
plano de impostos, mas deixar aos economistas do governo a fixação dos seus 
valores. Ao tomar essa decisão os economistas precisam de ter em consideração os 
efeitos da taxação sobre a poupança, de modo que a formula Impostos + Hiato = 
Orçamento, onde o hiato se refere ao hiato a pleno emprego que resulta da 
conjunção com os impostos atrás referidos. Diferentes formas de taxação terão 
efeitos muito diversos sobre o hiato. Um imposto sobre o chá, que afectará acima 
de tudo os pobres, terá pouco efeito sobre as poupanças da comunidade e deixará 
o hiato praticamente na mesma; enquanto que um imposto sobre o rendimento 
que acima de tudo afecte os rendimentos marginais dos ricos reduzirá de alguma 
maneira a poupança e fará diminuir parte do hiato. É preciso ter isto em 
consideração ao fixar o nível de taxação para que Impostos + Hiato = Orçamento.  
 A questão pode-se complicar porque certos impostos têm objectivos que 
não sejam aumentar o rendimento do Estado, e por isso podem não ser facilmente 
dispensáveis. Logo: (1) a taxação direta dos altos rendimentos e das heranças é 
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necessária por uma questão de justiça social; (2) os impostos indiretos sobre as 
bebidas alcoólicas têm também por objectivo desencorajar o seu consumo; (3) um 
imposto rodoviário pode ser imposto para financiar a construção e manutenção de 
estradas que sejam principalmente usadas por aqueles que os pagam. 
 No primeiro caso, a dificuldade é apenas superficial. Para equalizar 
rendimentos não é propriamente necessário aumentar qualquer colecta no 
próprio sentido da palavra – ou seja, dinheiro a ser gasto pelo Estado em bens e 
serviços para uso público – quer a partir de impostos sobre os rendimentos ou de 
impostos sucessórios. A equalização pode-se atingir pela simples transferência de 
pagamentos dos ricos para os pobres – e pode-se assim atingir de maneira mais 
direta, logo preferível. Por exemplo, e se achar isso justo, não há razão para que 
um cidadão com mais do que 21 anos não receba anualmente um pagamento de, 
por exemplo, L 10 colectadas a partir de impostos de rendimentos e impostos 
sucessórios; ou, alternativamente, que cada criança não receba ao nascer L 200, 
com a mesma origem (9). Tais esquemas podem redistribuir rendimento em 
qualquer que seja a extensão desejada, sem que precisem de taxação no sentido 
usado em Impostos + Hiato = Orçamento, em que “impostos” não pretende incluir 
meras transferência de moeda dos bolsos de uns cidadãos para os bolsos de 
outros. O principio da neutralidades verificar-se-ia, sejam qual for o montante da 
colecta, anteriormente obtida de impostos sobre o rendimento e de imposto 
sucessório, agora proporcionados pela nova emissão de moeda, no caso de apenas 
o efeito redistributivo do, então reduzido, imposto sobre o rendimento ter sido 
reposto por simples transferência de pagamentos, do tipo acabado de descrever. 
 Não sabemos qual o grau de redistribuição que hoje em dia é desejado pela 
sociedade, pois no passado as reivindicações de redistribuição tem estado sempre 
ligadas a propostas ou a um aumento da despesa colectiva ou a um aumento das 
expropriações para cobrir riscos não susceptíveis de cobertura por seguros. Desta 
forma a equalização de rendimentos ocorreu sempre concomitantemente com um 
aumento da despesa publica (por exemplo, e de forma notória, em tempo de 
guerra). No entanto, seja qual for a medida de equalização socialmente desejável 
e politicamente possível, pode sempre ser levada a cabo sem afectar a parcela 
“impostos”, tal como foi definida em Impostos + Hiato = Orçamento. 
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 A seguir vêm os impostos sobre bebidas alcoólicas e tabaco, que 
constituem uma parte considerável da taxação indireta nos países modernos. Não 
devemos encorajar os hábitos de bebida e de fumo para conseguir evitar uma 
redução da circulação monetária causada pela aplicação de impostos sobre 
bebidas alcoólicas e tabaco. Mas qual é a parte da presente taxação que é 
aplicada para desencorajar o consumo de bebidas e de fumar? Em 1938 o Reino 
Unido colectou 17% do total da sua taxação a partir de bebidas alcoólicas e 
tabaco, enquanto que no mesmo ano a quota correspondente nos Estados Unidos 
foi de 9% (10). Per capita, representa menos de metade nos Estados Unidos do 
que no Reino Unido, e considerando os níveis de rendimento em cada um dos 
países, pode-se estimar que o efeito dissuasor que os Estados Unidos julgam 
apropriado relativamente à bebida e ao tabaco atingir-se-ia no Reino Unido 
apenas com 1/8 ou 1/10 dos impostos aplicados em 1938. Não há qualquer razão 
para assumir que os votantes no Reino Unido não ficassem satisfeitos com o 
mesmo grau de desencorajamento à bebida e ao fumo do que o aplicado nos 
Estados Unidos. Logo o item que deve entrar como “Impostos” na formula 
Impostos + Hiato = Orçamento, apenas com o propósito de desencorajar o 
consumo de álcool e tabaco, seria presumivelmente muito pequeno (em particular 
se considerarmos que há outras formas de reduzir estes tipos de consumos) e fica-
se livre para substituir, se se quiser, a quase totalidade da taxação indireta 
existente pela emissão de nova moeda. 
 Em terceiro lugar, há um grupo de impostos – dos quais os impostos sobre 
a circulação rodoviária são os mais importantes – que se destinam a promover 
economias (por exemplo, no uso de estradas pelos motoristas) obrigando os 
beneficiários primários de um serviço publico a pagar os seus custos. Note-se que 
o principio de tais pagamentos é extremamente incerto. Seja o caso dos impostos 
de circulação. O beneficio derivado pelo publico em geral pelo uso de transportes 
rodoviários é generalizado. Nos países altamente motorizados, o uso para prazer 
individual é apenas responsável por uma pequena fracção do consumo da 
superfície das estradas, quando comparada com a condução por razões de 
negócios ou transporte de mercadorias. Nestas circunstâncias a manutenção de 
estradas deve ser vista principalmente como um “custo social” da comunidade 
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como um todo, e que o deve suportar, para manter o seu aparelho produtivo em 
funcionamento; uma vez isso reconhecido, os impostos de circulação tendem a 
tomar a forma, agora abandonada, de portagem de pontes e de estradas. Não há 
duvida que mesmo hoje em dia os impostos de circulação são aplicados porque 
constituem uma forma fácil de conseguir rendimentos, e o seu abandono, total ou 
parcialmente, não causaria uma perda significativa de camada superficial das 
estradas, embora libertasse os automobilistas das responsabilidades da sua 
manutenção.  
 É importante adicionar que todas as contribuições para o seguro social 
poderiam ser pagas pelo Governo através de novas emissões de dinheiro, se 
necessário. No Reino Unido este canal de despesa pode por si ser suficiente para 
manter a circulação de moeda. Sob o plano de segurança social proposto por 
Beveridge, as contribuições dos trabalhadores e dos empregadores seriam cerca 
de L 3000 milhões por ano, o que é próximo do valor estimado para (em média) 
preencher o hiato estimado (11). 

Trataremos a seguir as dificuldades decorrentes da divisão atual entre 
finanças locais e central.  

Falei já da decisão de gastar dinheiro para fins públicos como sendo 
exclusivamente da responsabilidade do governo nacional. O que, naturalmente, 
não é verdade; no Reino Unido cerca de 20% da despesa pública baseia-se 
geralmente em taxação colectada e gasta sob a autoridade dos governos locais; 
nos Estados Unidos o governo federal é normalmente responsável apenas por 
cerca de 40% da despesa pública nacional, enquanto que os Estados e as 
entidades locais recebem e dispõem dos restantes cerca de 60%. É claro que é 
indesejável limitar a infusão de dinheiro para fins de emprego apenas aos canais 
de despesa do governo central. Por alguma razão em vários países importantes, 
incluindo os Estados Unidos, estes canais podem-se mostrar insuficientes. Será 
também indesejável que se atribuam ao governo central as vantagens de um 
método fácil de financiamento – a emissão de nova moeda – enquanto que os 
governo dos Estados e locais tenham que obter laboriosamente os seus fundos 
pelo método habitual de aplicar impostos. Finalmente pode-se por a questão de 
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saber se um governo federal pode dispersar suficientemente a infusão de nova 
moeda de modo que o comércio não seja distorcido pelo seu fluxo.  

Mas será que se pode reservar uma parte substancial da nova moeda 
emitida e pô-la à disposição das autoridades regionais sem que isso afecte a sua 
independência ou enfraqueça o seu sentido de responsabilidade financeira? 

Responderei com as sugestões seguintes. As autoridades locais devem ter 
o direito legal de reclamar uma parte apropriada da emissão anual de nova 
moeda. A fracção em questão deve ser fixada pela legislatura nacional, à luz de 
certas considerações mais ou menos óbvias, tal como, em particular, a relativa 
dimensão financeira das tarefas habitualmente empreendidas pelos governos 
central e local. Decisões deste tipo – para as quais a divisão dos fundos públicos 
entre o Reich e os Lander, sob a República de Weimar, constitui um exemplo – 
podem ser tomadas sem comprometer de forma alguma a independência das 
autoridades regionais. Seria desejável que a fração da nova moeda anualmente 
emitida e alocada às autoridades regionais se mantenha fixa por períodos entre 
10 a 20 anos. 

Mais complicada é a divisão, entre as várias autoridades regionais, do 
montante da emissão anual alocado às autoridades regionais. É muito 
importante que se encontre um critério racional e objectivamente definido para 
guiar essa divisão. O ponto de partida mais razoável seria baseado nos hiatos 
locais estimados. O excesso, ao nível nacional, da poupança sobre o investimento 
a pleno emprego é a soma total dos tais excessos que acontecem ao nível local. O 
total de nova moeda emitida será mais racionalmente distribuído se for alocado a 
cada região na proporção da sua parte naquele excesso; ou, por outras palavras, 
se a cada região for entregue um valor de dimensão proporcional aos valores que 
nessa região estão a ser retiradas da circulação, e adicionados ás reservas 
imobilizadas dos seus habitantes. Uma tal distribuição da nova moeda manteria 
melhor um pleno emprego igualmente distribuído e reduziria a um mínimo as 
possibilidades de que os pagamentos com a nova moeda possam afectar a balança 
das trocas entre as várias regiões. 

A orçamentação pelas autoridades regionais deve-se basear numa 
estimativa do rendimento regional numa situação (nacional) de pleno emprego, 
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descontando a possível presença de “áreas deprimidas” na região (ver pg. 98XX 
adiante). Os impostos devem ser primeiro fixados (tal como no caso da autoridade 
central) apenas na forma de um esquema, e a taxação final ser definida com o 
recebimento da fração legal da nova moeda emitida pelo governo central: a um 
nível tal que Impostos + Nova Emissão = Orçamento. 

Admite-se que este esquema é naturalmente vago nalguns particulares. 
Mas julgo que indica claramente a possibilidade de se encontrar critérios para a 
distribuição da nova moeda emitida, que sejam suficientemente razoáveis para 
serem aceites e suficientemente objectivos para eliminar os perigos de conflitos 
entre autoridades regionais rivais. O procedimento proposto pode também alegar 
que garante completamente a autonomia e a independência financeira das 
regiões autónomas existentes. 

Seja como for, os pontos ainda em aberto no nosso esquema não são tais 
que coloquem sérias dúvidas sobre a viabilidade de uma política “neutral” de 
pleno emprego. Pouca taxação, quer central como regional, resta que não possa 
ser substituída por moeda emitida de novo, e a amplitude da despesa publica, 
empreendida pelos seus próprios méritos, parece ser mais do que suficiente para 
servir como um canal para a nova moeda emitida para preencher o hiato.  
 
1.29. Remissão de impostos  
 É importante recordar também que uma política neutral de pleno emprego 
não é simplesmente uma política para remissão de impostos. A despesa pública a 
executar é muito superior à que seria empreendida no habitual estado deprimido 
da vida económica. Para os Estados Unidos, por exemplo, estimamos que, no 
período 1929-39, ter-se-ia que gastar pelo menos cerca de 50% mais em 
necessidades públicos do que no pico de 1939 (ver pg. 30XX atrás). Uma política 
neutral é uma política de remissão de impostos mais um aumento da despesa 
publica até ao nível que seria empreendido pelos seus próprios méritos – ou seja, 
independente de considerações de emprego – num estado de pleno emprego.  
 Mas mesmo que a remissão de impostos não seja o ponto de partida 
correto para construir um orçamento de pleno emprego, é interessante notar a 
forma como afecta a circulação monetária. Suponha-se um hiato de L 100 milhões 
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por ano, a preencher por remissão de impostos e pelo financiamento, através da 
emissão de nova moeda, da despesa pública que ficou por cobrir. Quanta remissão 
de impostos é necessária?  
 Depende da dimensão da taxa marginal de poupança. Se a taxa de 
poupança for um quarto (como era nos Estados Unidos durante 1929-41) então a 
remissão de impostos necessária é de L 133.5 milhões por ano; como cerca de um 
quarto deste valor é poupado, então restam L 100 milhões para preencher o 
hiato. Quando, como no Reino Unido, as alterações na circulação afectam 
fortemente os pagamentos externos, temos que ter este facto em consideração. 
Isto pode ser feito – tal como se mostra na análise mais detalhado do 
multiplicador, apresentada nas pg. 59XX a seguir – substituindo a taxa de 
poupança pelo inverso do multiplicador. Logo se o multiplicador for 2, no Reino 
Unido, então o valor da remissão dos impostos, associado com a emissão 
equivalente de nova moeda, necessária para fechar um hiato de L 100 milhões, 
deve ser de L 200 milhões. 
 Este valor reduzir-se-ia se todos os outros países também expandissem a 
sua circulação. Uma expansão simultânea, feita no âmbito de uma política 
internacional concertada de aumento do emprego, deixaria a balança comercial 
entre países praticamente não afectada; no caso do multiplicador aumentar 
muito acima de 2 no Reino Unido, então o valor de remissão de impostos, 
necessária para preencher um hiato de uma certa dimensão, seria 
correspondentemente muito mais pequeno. Por exemplo, se as condições no Reino 
Unido fossem semelhantes às de 1934-7 (discutidas por Colin Clark no seu artigo 
citado na pg. 59XX adiante) então o multiplicador deveria aumentar de 2 para 
3.22, e o valor da remissão de impostos necessária para preencher um hiato de L 
100 milhões reduzir-se-ia agora para cerca de L 150 milhões. 
 
1.30. Aumentos de impostos 
 Já antes referi a inclinação generalizada para curar, ou pelo menos para 
mitigar, o desemprego pela taxação de rendimentos a partir dos quais se fazem 
as poupanças e introduzir essas receitas na circulação através da sua alocação a 
trabalhos públicos adicionais. Denunciei este método como irracional e como um 
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desperdício e defini o meu principio de neutralidade, que exclui tais formas de 
política para o emprego. Mas é mesmo assim interessante ver como tal método 
funcionaria; até porque a influencia da taxação sobre o hiato tem que ser tida em 
consideração pelos economistas do governo, sempre que calculam o volume 
correto de nova moeda a emitir durante o ano fiscal seguinte. 
 Para começar podemos recordar as várias etapas pelas quais o rendimento 
nacional se expande (tabela 2, página 13XX) desde um “nível base” até à plena 
circulação e ao pleno emprego. Cada parcela adicional, ou marginal, na tabela 
está sujeita a uma poupança à taxa de um terço. Suponha-se agora que se impõe 
um taxa que corta uma parcela marginal no topo do rendimento nacional, e que o 
rendimento assim colectado é canalizado para despesa pública adicional. 
Pergunta-se: qual será o efeito de injeção deste processo? 
 A resposta é que, do ponto de vista de circulação monetária, o processo é 
equivalente a anular a poupança que seria feita a partir da parcela de 
rendimento cortada pela taxação. Esta poupança adicional entra agora na 
circulação conjuntamente com o resto da parcela transferida pelos impostos para 
a despesa pública. Isto corresponde a anular a sucção (ou a adicionar injeção) na 
mesma medida da poupança anulada. Para as condições assumidas na tabela, 
corresponde a um terço dos impostos adicionais.  
 Aprofundemos a discussão pela análise do seguinte exemplo. Supondo um 
rendimento nacional de L 4100 milhões por ano, aumentem-se os impostos em L 
100 milhões por ano e gastem-se em trabalhos públicos adicionais o valor de L 
100 milhões por ano. Qual será o rendimento nacional final daí resultante? 
 Consistirá nos seguintes itens: (1) L 400 milhões  ficam como estão, sem 
alterações; (2) L 33.5 milhões de novo investimento, já antes presente, que 
equilibrava a poupança feita a partir da parcela de rendimento cortado pela 
taxação; (3) L 100 milhões de despesa pública ; e (4) um aumento do rendimento 
nacional resultante pelo cancelamento, isto é, recirculação, de L 33.5 milhões de 
poupança; o que, sendo equivalente no seu efeito a um valor igual de injeção 
adicional, provocará uma adição de L 66 2/3 milhões ao rendimento nacional (o 
multiplicador sendo 3). Logo o novo rendimento nacional será 
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(1) L 400 milhões, como anteriormente 
(2) L 33.5 milhões, investimento, tal como anteriormente 
(3) L 100 milhões, novo investimento, proveniente do rendimento adicional 
(4) L 66 2/3 milhões, expansão secundaria provocada pela injeção adicional 
Total: L 4200 milhões 

 
Ou seja: no final, o rendimento nacional aumenta por um valor equivalente aos 
impostos adicionais. 
 Vejamos até que ponto uma política de pleno emprego se pode basear em 
tal método de aumento do rendimento nacional, deixando por agora de lado as 
questões do “principio da neutralidade”, que por si excluiriam tal política.  
 Seja o caso dos Estados Unidos no período 1929-41. Com base nos 
números de Richard Stone (figura 3) concluímos que nesse período o rendimento 
nacional teve um nível base de cerca de $50 biliões. Fizemos também notar que 
no fundo da depressão o valor do rendimento nacional esteve sempre muito acima 
desse valor; logo à primeira vista não pareceria haver aqui espaço para uma 
política de emprego baseada em taxação e recirculação de rendimentos a partir 
dos quais são feitas as poupanças. Uma análise mais cuidada mostraria, no 
entanto, que há somas consideráveis de poupança feitas por algumas pessoas, 
enquanto que a liquidação de poupanças feita por outros (empresas em especial) 
estavam a reduzir o balanço total. Logo, mesmo abaixo do “nível base” há espaço 
para aumentar o emprego pela via da taxação; mas também parece ser 
necessária uma analise bastante meticulosa para descobrir exatamente o que é 
que se pode fazer nessa direção. 
 Felizmente que uma estimativa grosseira pode-nos ajudar, com razoável 
precisão, acerca do ponto principal deste assunto. Em 1933 o rendimento 
nacional dos Estados Unidos era de $42 biliões, dos quais $8.6 biliões foram para 
impostos, deixando $33 biliões para consumo privado. (Este valor representa 
menos do que metade do consumo privado de $68 biliões durante o boom de 
1929). A pergunta é: quanto é que se poderia ter obtido por taxação a partir 
destes $33 biliões? Duplicando o peso dos impostos, aumentando-os para $17 
biliões (ou seja, 40% do Rendimento Nacional) constituirá certamente uma 
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estimativa extravagante; seja como for, o que é que se conseguiria atingir com 
isso? De acordo com a análise teórica anterior – a qual, apesar de todas as suas 
simplificações, representa razoavelmente o essencial da questão – os $8.6 biliões 
de impostos, uma vez reciclados através de despesa colectiva adicional, 
aumentariam o rendimento nacional aproximadamente com o mesmo valor, 
levando-o para cerca de $50 biliões.  
 É claro que esta receita não é solução para uma situação severa de 
desemprego. Embora os efeitos possam ser melhorados fazendo com que os 
impostos afectem especialmente os rendimentos com maior taxa de poupança, e 
direcionando o consumo publico daí resultante de forma a minimizar a 
acumulação de poupança, isso não altera o nosso veredicto.  Inclusive porque 
ainda temos que adicionar ao nosso cenário o efeito depressivo da taxação 
adicional sobre o ritmo dos novos investimentos privados. Assumir que este efeito 
pode ser evitado, tal como o Kalecki parece querer sugerir (12), através da 
remissão dos impostos sobre o rendimento reinvestido, é difícil de aceitar. Os 
capitalistas não vão querer arriscar o seu capital liquido com vista a obter lucros 
que apenas possam usar (ou mesmo que apenas possam usar) para propósitos de 
reinvestimento. Isso é inútil para eles. 
 Podemos concluir que apenas em tempos de uma forte atividade 
económica é que uma política de investimento publico adicional financiado por 
taxação adicional pode aumentar  valor do rendimento nacional para o seu pleno 
valor. É portanto incorreto descrever tal política – tal como Sir William Beveridge 
faz ao referir-se á “Via II” –como uma política de pleno emprego em termos gerias 
(13). Apenas pode ser usada em circunstâncias excepcionais. 
 Seja como for, uma política de investimento publico adicional financiada 
por rendimento adicional obtido numa depressão ofenderia de forma 
extravagante o principio da neutralidade, e seria mesmo contra os ditames mais 
óbvios da sanidade. O consumo privado, já seriamente afectado pela taxa 
presente de desemprego, vai ser ainda mais fortemente reduzido pela taxação 
adicional, enquanto que ao mesmo tempo as provisões para as necessidades 
colectivas da comunidade aumentariam por um múltiplo do que previamente se 
pensava valer a pena.  
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 Pode-se juntar ainda uma nota adicional acerca do volume comparativo 
dos trabalhos públicos adicionais que seriam necessários, com diferentes métodos 
de financiamento, para obter um mesmo aumento no nível de emprego. Vimos 
que para se atingirem L 100 milhões por ano de circulação adicional seria 
necessária uma taxação adicional com o mesmo valor. O deficit orçamental 
adicional necessário para um mesmo aumento depende da dimensão do 
multiplicador. Com um multiplicador de 4, tal como derivado a partir do gráfico 
de Richard Stones para os Estados Unidos no período 1929-41, seriam 
necessários L 25 milhões; com um multiplicador de 2, como citado para o Reino 
Unido, seriam necessários L 50 milhões. Logo os trabalhos públicos adicionais 
financiados pela receita adicional devem ser aplicados entre duas e quatro vezes 
mais, para eliminar um dado volume de desemprego, do que seria necessário se a 
fonte de financiamento fosse um deficit orçamental adicional. Isto deveria 
condenar o primeiro método, mesmo dentro dos estritos limites em que é 
aplicável.  
 
1.31. Multiplicador e balança exterior – redefinição de sucção e de 
injeção 
 Nesta seção será feita uma referencia breve a certos tópicos que serão 
melhor explicados nos capítulos posteriores. 
 Na secção sobre Taxa de Poupança (p. 23XX anterior) expliquei como é 
que a taxa marginal de poupança determina o valor do multiplicador, ou seja, o 
ritmo a que o rendimento nacional aumenta pelo aumento de uma unidade de 
“injeção” (ou diminui pelo aumento de uma unidade de “sucção”). O multiplicador 
não é mais do que o reciproco da taxa marginal de poupança; logo, para o período 
estudado por Richard Stone, em que a taxa marginal de poupança era de cerca de 
25% (ver pg. 16XX anterior), o multiplicador era cerca de 4 (14). 
 Pode parecer curioso que, nestas circunstâncias, o multiplicador tenha 
sido estimado como sendo inferior a 2, para o Reino Unido (15). Significará que a 
taxa marginal de poupança é cerca de um meio no Reino Unido contra cerca de 
um quarto nos Estados Unidos?  
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 Não, há uma complicação a ter em conta, para a qual já chamei 
anteriormente a atenção (p. 14XX). Qualquer expansão da circulação no Reino 
Unido – a menos que seja acompanhada por uma expansão semelhante noutros 
países – aumenta muito o fluxo de importações, enquanto que, em simultâneo, as 
exportações entram em depressão. O resultado é que grande parte da circulação 
adicional extravasa para os mercados externos e perde-se para efeitos do mercado 
interno. Por outras palavras, qualquer incremento da “injeção” esvai-se 
consideravelmente na forma de um aumento de pagamentos externos, que não 
exercem qualquer “efeito multiplicador” sobre o rendimento nacional interno. 
Esta é a principal razão pela qual observamos um multiplicador inferior no Reino 
Unido relativamente aos Estados Unidos (16).  
 Para lidar com isto, precisamos e expandir os nossos conceitos de “sução” e 
de “injeção”. Um efeito de sução também pode ser exercido pelos pagamentos de 
importações ao exterior, não balanceadas por pagamentos recebidos do exterior. 
Uma lista completa de efeitos de sução deve normalmente incluir: (a) a poupança 
privada; (b) a poupança empresarial, em especial as depreciações em excesso 
relativamente à desvalorização atual dos equipamentos; (c) o excesso da taxação 
sobre o investimento público; e ainda (d) qualquer saldo negativo da balança de 
pagamentos externos.  A palavra “normalmente” serve para recordar que a 
poupança privada pode ser negativa num certo período, quando as pessoas 
gastam mais do que os seus rendimentos correntes, recorrendo a reservas 
imobilizadas, embora isto seja excecional.  
 Uma lista das “injeções” normalmente incluirá: (a) novos investimentos 
privados; (b) qualquer excesso de pagamentos para renovações relativamente a 
taxa média de depreciações; (c) o deficit orçamental, e (d) qualquer saldo positivo 
da balança de pagamentos. 
 Todos os processos de “sucção” têm em comum o facto de que retiram 
dinheiro da circulação monetária sem que estejam ligados a processos que os 
voltarão a pôr novamente em circulação. “Injeção” define-se , simetricamente, 
como um processo que coloca dinheiro da circulação monetária sem que esteja 
ligado a qualquer processo que o retira depois de circulação. A compra quotidiana 
de bens de consumo não é contemplada pela definição de injeção, pois tais 
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compras estão ligadas ao recebimento de rendimentos pelos consumidores, que 
retira novamente o dinheiro da circulação. O mesmo acontece com os salários, 
etc., relativamente à produção de bens de consumo, pois estão relacionados com 
os recebimentos pelas vendas correntes desses bens de consumo. De modo 
semelhante, a despesa pública com o rendimento corrente não representa 
”injeção”, pois está relacionado com iguais valores de recebimentos da colecta 
corrente. O processo pelo qual estão ligados com os recebimentos forma a 
circulação corrente de dinheiro que representamos pelo cinto do dinheiro (figura 
2, pg. 7XX). A diferença entre circulação corrente, por um lado, e “injeção” e 
“sucção” por outro lado, é essencial na teoria keynesiana do emprego.  
 
1.32. As finanças em tempo de guerra como contra exemplo  
 Em tempo de guerra, o problema das finanças é o oposto de uma 
depressão. Constitui uma oportunidade para observar a operação dos modernos 
princípios monetários para com um objectivo alternativo: em particular, prevenir 
– em vez de induzir – a expansão da circulação monetária.  
 A tarefa de uma economia de guerra é libertar – o mais rápido possível – 
as forças produtivas da nação do serviço para fins civis, e dirigi-las para os fins 
da guerra. A rápida construção de uma industria de armamento, e o aumento dos 
seus outputs, exige um grande aumento súbito da despesa pelo governo, que é 
inevitável aumentar rapidamente durante alguns anos. É impossível obter estes 
aumentos da despesa publica a partir de aumentos correspondentes da colecta de 
impostos, logo estes estarão sempre atrás daquelas necessidades. A consequência 
é o aparecimento de um grande deficit orçamental, que provoca uma forte 
expansão da circulação de dinheiro. Em tempo de guerra todos os governos têm 
necessidade de recorrer a financiamentos: usar as prensas de impressão para 
cobrir uma parte considerável da sua despesa corrente – mesmo que a circulação 
esteja já a um nível muito alto e precisasse de ser reduzida, mais do que 
aumentada.  
 É verdade que um certo valor de expansão monetária pode ser justificável, 
e talvez mesmo indispensável, em tempo de guerra. A medida de “sobre emprego” 
necessária para o esforço de guerra implica necessariamente uma expansão 
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considerável da circulação de salários e de outros rendimentos. Uma expansão 
adicional pode ser justificada por facilitar a regulação- através do aumento do 
custo de vida – do consumo por parte das pessoas que recenem rendimentos fixos, 
e também para permitir um aumento dos salários nas indústrias para a guerra, o 
que facilita muito a transferência de trabalhadores para as novas ocupações 
nessas indústrias.  
 Mas mesmo em tempo de guerra há que evitar o campo livre para uma 
inflação ilimitada. Quer na guerra, como na paz, uma inflação significativa 
conduzirá inevitavelmente a uma relaxação generalizada da honestidade 
contractual e a uma deterioração semelhante das práticas de negócios e dos 
métodos de produção. Isso não pode deixar de confundir e de distorcer todas as 
fases da vida dos negócios, e de perverter todas as  relações humanas que 
dependem da confiança e do exercício responsável da prudência. Logo nenhum 
governo pode permitir que a inflação aumenta, se for possível evita-lo. 
 Ao considerar o problema de como manter dentro de limites razoáveis a 
expansão monetária em tempo de guerra, podemos usar a simplificação seguinte. 
Quer as fabricas de material de guerra sejam construídas pelo Governo, ou como 
por vezes acontece, especialmente nos Estados Unidos, por empresas privadas a 
operar sob contractos governamentais, devemos incluir os custos da sua 
construção nos custos correntes da guerra. Aplicando esta classificação, 
praticamente nada fica de investimento empresarial em tempo de guerra. De 
facto, os inventários empresariais esgotam rapidamente e deixa-se a maquinaria 
operar o mais possível, e daí resulta um excesso do consumo total corrente sobre 
o nível corrente da produção interna (reforçado pela liquidação de ativos 
estrangeiros e pela obtenção de empréstimos externos). Neste sentido o 
investimento torna-se negativo em tempo de guerra e desenvolve-se por sua vez 
um processo de desinvestimento que contribui significativamente para o consumo 
em tempo de guerra. No entanto, e para os fins da nossa discussão, assim como 
para a maioria das discussões que tratam apenas das características principais 
desta situação – podemos ignorar este desinvestimento, e considerar apenas que 
o investimento empresarial em tempo de guerra é nulo.  
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 Em circunstâncias deste tipo a soma global da poupança corrente feita em 
tempo de guerra pode se considerada em excesso sobre os novos investimentos 
empresariais correntes. Em vez de se falar em “hiato” podemos simplesmente 
falar em “poupança”. A circulação continuará estável desde que a despesa publica 
não exceda a soma corrente dos impostos com a poupança; ou, por outras 
palavras, desde que as emissões de nova moeda durante o tempo de guerra sejam 
equilibradas pelo processo corrente de poupança. 
 Estes princípios – que representam a aplicação dos princípios defendidos 
neste livro a uma situação em tempo de guerra – são reconhecidos pela prática 
orçamental em tempo de guerra, quer pelo governo do Reino Unido como dos 
Estados Unidos. Prevenir um excesso de circulação monetária tornou-se o ponto 
de vista dominante na fixação do nível de taxação. Os impostos são aplicados a 
uma taxa tal que evite – conjuntamente com o nível esperado de poupança – o 
aparecimento da inflação. Impostos e poupança devem portanto ser igualmente 
tratados com o propósito de equilibrar a despesa pública; e a responsabilidade do 
tesouro consiste em assegurar que a soma corrente dos impostos e da poupança 
atingem o nível da despesa orçamentada. 
 Querendo reduzir as necessidades de taxação – ou tendo atingido o nível 
limite a partir do qual a taxação não pode ser aumentada com utilidade – o 
governo deve incentivar mais poupança; e para induzir mais poupança bastará 
oferecer ao público obrigações governamentais com pagamento de juros. A função 
desta operação é acima de tudo aumentar a poupança; mas a colocação de 
obrigações também aumenta a estabilidade da poupança acumulada, que, uma 
vez convertida em obrigações, são com menor probabilidade outra vez gastas nas 
várias ocasiões em que o seu dono poderia ser inclinado a liberta-las. No entanto 
é importante notar que as necessidades financeiras do governo são satisfeitas por 
qualquer tipo de financiamento, desde que seja permanente. Um aforrador que 
mantem o seu dinheiro escondido nas suas gavetas não contribui para o 
equilíbrio das finanças de guerra do mesmo modo que o seu vizinho que investe 
em obrigações de guerra. De facto (desde que as suas reservas estejam na 
realidade bem seguras), aquele é o cidadão mais útil, pois evita ao Governo o 
trabalho de emitir novas obrigações, pagar impostos, etc. . 
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 Tudo isto é claramente reconhecido hoje em dia pelo tesouro do Reino 
Unido e pelo departamento do tesouro dos Estados Unidos. Se ao menos estes 
governos estivessem dispostos a generalizar os princípios segundo os quais atuam 
em tempo de guerra, para incluir as condições opostas em tempo de paz, a 
adopção das minhas propostas pra a operação de um orçamento moderno seriam 
inevitavelmente seguidas. 
 Compare-se e faça-se o contraste entre as formas corretas de 
orçamentação em tempo de guerra e de paz. Quer em tempo de guerra, quando 
há uma tendência para um excesso de circulação, como em tempo de paz, em que 
a tendência inversa é habitual, qualquer nova moeda emitida pelo Governo deve 
ser igual ao hiato – que é o excesso da poupança corrente sobre o investimento 
corrente. (Em tempo de guerra, podemos dizer que investimentos = 0 e que hiato 
= poupança). Tanto em tempo de guerra como de paz a igualdade da nova 
emissão com o hiato mantém o nível de circulação estável: protegendo a economia 
contra inflação em tempo de guerra, e contra a depressão em tempo de paz. Em 
tempo de guerra o governo é forçado a emitir nova moeda que não pode recuperar 
pelo processo de taxação; deve portanto abrir suficientemente o hiato para 
absorver todo este fluxo de nova moeda. Em tempo de paz é a existência de um 
hiato a plena circulação que tende a reduzir o fluxo monetário e acarreta a 
depressão, e a tarefa do governo é então ajustar a taxação a um nível tal que 
permita um fluxo suficiente de nova moeda emitida para preencher o hiato. 
 
1.33. Política do ciclo comercial 
 Precisamos ainda de considerar como é que a circulação se pode 
estabilizar contra as flutuações das atividades envolvidas no ciclo do comércio. A 
solução deste problema envolverá uma outra última generalização dos nossos 
princípios.  
 Até um certo ponto, já discutimos o ciclo do comercio. O orçamento deve 
ser guiado por uma previsão da taxa de investimento privado, logo a tendência 
aparentada pelo ciclo do comercio deve ser tida em conta na fixação dos impostos. 
Propôs-se (p. 48XX) que um reajuste subsequente da taxação – e da emissão de 
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nova moeda – deve ser providenciado para compensar movimentos imprevisíveis 
da curva de investimentos.  
 Podemos antecipar os efeitos estabilizadores deste método, mesmo ainda 
com mais confiança, considerando o efeito estabilizador que uma circulação 
estável exerce sobre as flutuações do ciclo comercial. Normalmente tal ciclo inclui 
– como se descreveu – fases auto aceleradas de expansão e de contração. Um 
aumento do investimento privado causa uma expansão monetária, que por sua 
vez estimula novo investimento; e quando o investimento privado começa a 
descer, tem lugar a forma reversa de auto aceleração. É claro que nenhum destes 
processos cumulativos pode ganhar quantidade de movimento numa economia 
em que o nível de circulação é mantido razoavelmente estável, e o problema de 
compensar as oscilações torna-se por isso mais fácil.  
 Embora possam acontecer oscilações no fluxo de investimento privado, 
podemos esperar, à luz da nossa análise, que tais oscilações sejam muito mais 
reduzidas quando o nível total de emprego se mantem estável. A procura de novos 
bens de equipamento vai continuar a variar à medida que novas oportunidades 
acontecem, em consequência do progresso técnico e das alterações no tamanho da 
população e no nível de educação geral; mas estas variações, se impedidas de 
afectar o nível da circulação, não terão os mecanismos de amplificação que 
atualmente as aumenta muito para além da intensidade das oscilações 
primárias. Não será demais esperar que, nestas condições, o ciclo comercial perca 
muita da turbulência e vigor que agora habitualmente exibe.  
 Assumimos até aqui que as flutuações causadas pelo ciclo comercial se 
afundam num estado de depressão geral, e que o pleno emprego não se atinge 
mesmo em alturas com picos de atividade. Vimos este tipo de ciclo comercial 
“submerso” no gráfico de Richard Stone relativo à atividade económica nos 
Estados Unidos de 1929 a 1940, assim como no gráfico apresentado no livro 
branco sobre a evolução do emprego no Reino Unido durante o período entre as 
duas guerras, e consideramos que representava uma característica de uma 
economia moderna. No entanto podemos discernir um ponto em que este cenário 
precisa de ser modificado. Expliquei antes (p. 42XX) que o fluxo continuo de 
dinheiro fresco introduzido na circulação pelas sucessivas emissões para o 
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emprego pode, num prazo de tempo comparativamente curto, conduzir a uma 
acumulação de fundos líquidos nas mãos do público, que por sua vez pode causar 
uma quebra gradual na taxa de poupança, e eventualmente tornar-se igual, 
mesmo em plena circulação, à taxa de novo investimento privado. Quando 
através de tais acumulações de poupança se elimina o hiato habitual, as 
flutuações do ciclo comercial já não acontecem num meio com insuficiente 
circulação, mas representarão oscilações acima e abaixo do nível de plena 
circulação. Os booms consistirão então em excessos de circulação que precisam de 
ser tratados com medidas deflacionárias. Precisamos agora de mostrar como é 
que se devem aplicar com rigor os nossos modernos princípios de orçamentação 
numa situação deste tipo. 
 (Podemos notar que esta situação também se aplica nas economias 
primitivas em que a procura por novo capital não tenha ainda caído para o nível 
relativamente saturado que é habitual no ocidente, e em que a poupança ainda 
acontece a uma taxa comparativamente moderada, logo ainda não se criou a 
situação de excesso permanente da poupança sobre o investimento, em plena 
circulação, que causa as tendências depressivas crónicas prevalecentes no 
ocidente. Em tais casos o ciclo comercial representará ainda – tal como 
representou nas fases iniciais do ocidente agora gradualmente saturado – uma 
série de alternâncias, em que os picos correspondem a booms reais, com um fluxo 
excessivo e inflacionário de dinheiro em circulação). 
 A resposta ao problema levantada pode ser facilmente encontrada 
aplicando os princípios anteriormente apresentados. Quando, em pleno emprego, 
os novos investimentos privados ultrapassam a poupança, há uma tendência 
para uma indesejável expansão monetária, que precisa de ser controlada. Nesta 
situação é preciso impor uma taxação para além da despesa orçamentada. Se 
necessário, tal excesso de taxação precisa de ser mantido até que a onda passe e 
que o investimento volte novamente para um nível abaixo da poupança a pleno 
emprego. Quando isto acontece, a situação deve uma vez mais ser tratada com as 
linhas habituais: é preciso emitir dinheiro na medida necessária para preencher o 
hiato e para novamente reajustar a circulação. 
 



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

»«wp 115 (2011) 
85 

1.34. Sumário e perspectivas 
 As três situações mais importantes do sistema económico com que um 
governo precisa de lidar são: 

1. A tendência normal de um sistema económico moderno em tempo de paz é 
produzir um excesso de poupanças sobre o investimento em plena 
circulação. Este excesso, a que chamamos hiato a plena circulação (ou 
pleno emprego) é mais curto em tempo de booms e mais amplo em tempos 
depressivos, mas raramente está ausente, e precisa de ser regularmente 
compensado pela emissão de nova moeda. 

2. Um excesso de circulação causada pela emissão forçada de nova moeda em 
tempo de guerra, o que exige um hiato o maior possível, de modo a 
absorver o fluxo excessivo de nova moeda. 

3. Uma posição na vizinhança da plena circulação, com alternância de 
depressões em que a poupança corrente excede o investimento actual, e 
booms em que a situação é a inversa. Esta é uma situação habitual nas 
fases iniciais de industrialização, mas pode também estabelecer-se numa 
economia avançada, quando o público foi suficientemente abastecido com 
reservas monetárias. Numa situação deste tipo, geralmente o objectivo é 
estabilizar a circulação; podem-se deprimir os booms por taxação e podem-
se animar as depressões pela emissão de nova moeda. 

 
Podemos generalizar o uso da palavra “hiato”, de modo a cobrir quer o 

caso em que a poupança a plena circulação excede o investimento, quer o caso 
oposto em que o investimento excede a poupança. Isso obriga a que se atribuam 
sinais opostos aos dois tipos de hiatos introduzidos. Podemos chamar hiato 
positivo ao caso habitual em que poupança > investimento, e hiato negativo ao 
caso contrário em que investimento > poupança.  
 As regras de equilíbrio do orçamento podem-se agora exprimir para todas 
as posições possíveis na forma  

Impostos + Hiato = Orçamento 
em que orçamento significa “Despesa Orçamentada” . Quando o hiato (como 
habitualmente) for positivo, os impostos devem ser fixados abaixo da despesa, e 
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uma despesa igual ao valor do hiato deve ser suportada por uma emissão de nova 
moeda. Em tempo de guerra, quando a despesa governamental necessariamente 
ultrapassa a taxação, o governo deve tentar aumentar o hiato de modo a ser igual 
ao excesso de despesa. Finalmente, num estado em que em média tende a manter 
automaticamente a plena circulação, o Gap será negativo em tempo de boom, e 
nesse caso os impostos devem ser fixados em excesso da despesa orçamentada por 
um valor correspondente ao hiato; quando, por outro lado, há uma depressão, o 
procedimento deverá ser reduzir impostos para um nível abaixo do consumo, uma 
vez mais num valor correspondente ao hiato, e a diferença deve ser compensada 
pela emissão de nova moeda.  
 Não há aqui qualquer sugestão de “balancear” as somas de nova moeda 
emitida durante as depressões com as somas retiradas de circulação durante os 
períodos de boom. A noção perniciosa de que o Estado atua perante o banco 
central como se fosse um investidor empresarial, que pede dinheiro emprestado a 
um financiador, deve ser rigorosamente banida. 
 Antes de concluir esta apresentação preliminar da política proposta para o 
pleno emprego, vamos dar uma vista de olhos sobre as expectativas de longo 
prazo criadas por tal política. As principais perturbações económicas dos nossos 
dias são causadas por uma saturação gradual do capital, associada com uma 
crescente taxa de poupança. A estas dificuldades, que basicamente levam a uma 
situação de desemprego crónico, adicionam-se as ansiedades das flutuações dos 
negócios, conhecidas por ciclo comercial. Propomos a remoção da depressão 
crónica e a estabilização do emprego pela aplicação cuidada de doses de moeda 
emitida com essa finalidade. Se tal for feito, o ciclo comercial reduz a sua 
volatilidade, e, sem as suas repercussões monetárias com auto aceleração, as 
variações na taxa de investimento privado deverão perder a sua violência.  
 Por outro lado, podemos esperar que, com o estabelecimento de um regime 
de pleno emprego, o fluxo de investimentos empresariais deverá aumentar 
substancialmente - sem ser afectado pelo efeito de amortecimento de um 
rendimento nacional reduzido. Estando as populações ocidentais estacionárias, os 
países ocidentais podem vir a encontrar-se com o seu equipamento de capital 
praticamente completo. Depois de um surto inicial de atividade construtiva, 
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estabelecer-se-á uma redução rápida do investimento – e por consequência s 
flutuações no tempo devidas à expansão do capital perderão muito da sua força. 
 Logo, sob um regime monetário racional, o rumo da formação do capital 
deverá acelerar numa primeira fase, e depois desacelerar à medida que se 
completa. Ao mesmo tempo, a saturação do capital, que agora é o nosso problema, 
tornar-se-á – tal como sempre deveria ter sido – uma fonte de estabilidade e de 
contentamento. Representará o completar satisfatório de um objectivo 
fundamental, e a eliminação da turbulência na vida económica que tem 
acompanhado a sua realização.  
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NOTAS originais: 
 
(1) Para uma análise das sequencias temporais, ver Burchardt, Bretherton e 
Ruterford, Public Investment and the Trade Cycle in Britain (1941), p. 323 
 
(2) Richard Stone, “National Income of the United States”, Econ. J., 1942, pp. 154 
-75; também National Income in the United Kingdom and the United States of 
America, Manchester Statistical Society (1942). Ver ainda Review of Econ. 
Studies, vol 10, 1942-3, p. 1.  
 
(3) Aquilo que no gráfico se chama “investimento” é referido no artigo de Stone 
como “investimento liquido e deficit das autoridades publicas” 
 
(4) Richard Stone, “National Income of the United States”, Econ. J., 1942, pp. 154 
-75, Tabela 3/1 
 
(5) “Conditions of Economic Progress” (1940), p. 437 
 
(6) Richard Stone, “National Income of the United States”, Econ. J., 1942, pp. 154 
-75 
 
(7) Uma exceção que vale a pena notar é a proposta “Via III” por Sir William 
Beveridge, publicada depois disto ter sido escrito, e que é discutida na p.134XXX 
adiante. 
 
(8) A decisão que o público faz a este respeito é interpretada no seguinte sentido: 
as poupanças, desde que fiquem por equilibrar pelos investimentos, constituem 
uma alocação de uma parte equivalente do rendimento nacional real para fins de 
consumo comunal. 
 
(9) Embora estes números em particular não façam parte do argumento, ilustram 
o resultado de uma redistribuição igualitária de todos os rendimentos disponíveis 
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acima de L 500, no Reino Unido em 1938 (cf. J. R. Hicks, The Social Framework 
(1942), p. 190).  
 
(10) Sobre os dados sobre os quais se baseia a discussão nesta secção, ver o 
Apêndice II 
 
(11) Ver Capítulo VI, página 128XX adiante. 
 
(12) The Economics of Full Employment. Six studies in applied ecnomics 
prepared at the Oxford University Institute of Statistics (1944), p. 46 
 
(13) Sir William Beveridge, Full Employment in a Free Society (1944), p. 142.  
Na p. 144 o autor descreve a política como “uma possibilidade teórica, mas do que 
prática”, e afasta-a com base nisso. É importante ter consciência de que não se 
trata de uma possibilidade teórica. O calculo da via II para 1938 (por Kaldor), 
aprersentado no Apendice C, p. 363 do livro de Beveridge, suscita graves duvidas 
ao assumir que o investimento privado se manteria completamente sob um 
sistema de taxação que confiscasse a maior parte dos lucros; e em qualquer caso 
representa uma possibilidade que (mesmo na sua forma duvidosa) apenas se 
apresenta num ano comparativamente muito próspero.  
 
(14) Um exame mais minucioso revela um multiplicador de 3 para 1929-32,  de 5 
para 1931-38, e novamente de 3 para 1938-41.  
 
(15) Ver, por exemplo, Burchardt, Bretherton e Ruterford, Public Investment and 
the Trade Cycle in Britain (1941), p. 93, citado antes com detalhe, na página 
83XX 
 
(16) Colin Clark (Econom. J., 1938) corrigiu o multiplicador considerando as 
perdas pelo aumento de importações, obtendo o valor 3.22 para  Reino Unido no 
período 1934-7 (Para discussão, ver Burchardt, Bretherton e Ruterford, loc. cit., 
p. 317-18). Note-se que a equação multiplicador = inverso da taxa marginal de 
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poupança se aplica ao multiplicador corrigido, mas não ao multiplicador 
diretamente observado    
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Figura 1 
O ciclo do dinheiro 
 
 



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

»«wp 115 (2011) 
92 

Figura 2 
Expansão e contração 
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Figura 3 
Rendimento Nacional e Investimento nos EUA, 1929-41 
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Figura 4 
Tendências do desemprego no Reino Unido no período 1858-
1938 
Os dados anteriores a 1921 baseiam-se em estatísticas baseadas nos 
membros de um grande numero de sindicatos, e cujos resultados se 
apresentam até 1926. De 1921 para a frente dispõe-se de um índice muito 
mais completo e fiável, baseado no numero de desempregados entre as 
pessoas seguras contra desemprego. 
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Tabela 1 
Pressupostos:  
Taxa de Poupança sempre a 10%; 
Rendimento Nacional a Pleno Emprego: L 6000 milhões. 
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Tabela 2 
Pressupostos:  
Rendimento Nacional a Pleno Emprego: L 6000 milhões. 
Rendimento Nacional ao Nível Base: L 3000 milhões 
Taxa de Poupança: 6 s. 8d. por Libra de rendimento acima do nível base; 
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CAPÍTULO II 
PLENO EMPREGO NA RÚSSIA SOVIÉTICA  
 
2.1. O socialismo como alternativa 

E sobre o socialismo? A propriedade pública e uma economia socialista 
com planeamento central não oferecem outra forma, mais direta, de assegurar o 
pleno emprego? Não é verdade que a União Soviética aplicou com sucesso este 
método, e não pôde o seu governo declarar, logo em 1930, que o desemprego tinha 
sido eliminado na União Soviética? 

Para responder a etas questões apresentarei brevemente uma história 
económica da União Soviética e mostrarei que a eliminação do desemprego não 
foi conseguido naquele país por uma via mais direta, mas sim exatamente pelo 
mesmo método que descrevi no capitulo anterior. O pleno emprego não foi 
estabelecido na União Soviética pelo método socialista de planeamento central, 
dirigindo pessoas para trabalhos específicos, mas simplesmente mantendo um 
deficit orçamental que manteve o mercado de trabalho sob pressão inflacionária. 
Os regulamentos compulsivos de trabalho foram tomados apenas, e 
principalmente, para responder às dificuldades criadas por uma procura 
excessiva devida à pressão inflacionária. Estas medidas, longe de serem 
responsáveis por se atingir o pleno emprego, foram, antes pelo contrário, precisas 
devido a um estado já estabelecido de pleno, e mesmo mais do que pleno, 
emprego, para a produção do qual essas medidas não tiveram qualquer papel. 
 
2.2. Planeamento socialista  
 O desenvolvimento económico dos sovietes entre 1917 e 1939 pode ser 
dividido em quatro fases, a primeira das quais – pondo de lado as primeiras 
tentativas ineficazes de substituir os gestores capitalistas por conselhos de 
trabalhadores – é representada pelas medidas habitualmente descritas como 
“comunismo de guerra”. No decurso deste período, que se estende desde 1919 a 
março de 1921, praticamente todas as industrias foram nacionalizadas e tentou-
se dirigir centralmente as suas operações pela alocação de tarefas produtivas e 
recursos a cada empresa, de acordo com um plano central. O sistema destinava-
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se a eliminar a contabilização em dinheiro, logo tentando excluir qualquer 
critério comercial da condução da produção industrial. Dava corpo, na realidade, 
ao programa original de uma economia socialista, dirigida e com planeamento 
central, que produziria não só para o mercado mas para o bem da comunidade – 
tal como avaliado pelas supremas autoridades económicas do Estado.  
 A alocação do trabalho era dito ser feito centralmente – tal como a de 
todos os outros recursos produtivos – dirigindo de forma compulsiva toda a gente 
para uma tarefa adequada. É impossível dizer como é que este ultimo objectivo 
funcionaria, ou poderia ter funcionado, pois toda a experiencia falhou desde o 
início e foi rapidamente submergida debaixo de onda de um desastre cada vez 
maior. Estas calamidades estavam a ganhar rapidamente peso nos últimos meses 
do final do ano de 1920 e primeiros meses de 1921 – depois de a paz ter sido 
finalmente restaurada – e não podiam ter sido devidas, tal como é habitualmente 
dito, às condições da guerra civil ou com o estrangeiro. Pelo contrário, devem ser 
vistas como representando o colapso do propósito original do socialismo – cuja 
realização foi tentada não por causa da guerra, mas, como as fontes 
contemporâneas claramente o provam, apesar da guerra. Foram devidas ao facto 
de que uma tentativa de economia planeada e dirigida centralmente deve acabar 
num caos administrativo e numa completa paralisia. E foram certamente assim 
vistas pelos sovietes, que nunca mais tentaram estabelecer deliberadamente uma 
economia dirigida centralmente. 
 
2.3. Capitalismo de estado 

A segunda fase do desenvolvimento do sistema soviético trouxe, como 
reação violenta ao comunismo, um sistema de capitalismo de Estado, geralmente 
conhecido como “NPE” (nova política económica).  O seu preceito orientador era a 
imitação muito próxima do capitalismo. Embora todas as grandes industrias 
continuassem sob a propriedade do Estado, foi-lhes concedida completa 
autonomia para conduzirem as suas operações, e intimadas a prosseguir linhas 
estritas de rentabilidade comercial. 

Entre as várias anomalias que tal sistema manifestou, aquele que aqui 
mais nos interessa é o dilema relativo à forma como lidar com as empresas 
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financeiramente insolventes. Se o banco do Estado continuasse a pagar as perdas 
das empresas insolventes, isso significaria o abandono na prática de um controlo 
efetivo sobre a sua eficiência. Caso contrário, a solvência conduziria à 
descontinuação das operações – o que poderia produzir um desemprego maciço. 
Na sua aderência estrita aos princípios capitalistas, o governo soviético escolheu 
a segunda via e – durante a chamada crise das “tesouras” – forçou as suas 
próprias empresas a vender as existências a preços desastrosamente baixos e 
depois obrigou um grande numero dessas empresas a fechar. O acontecimento 
provou que o capitalismo de estado, quando conduzido segundo linhas financeiras 
ortodoxas, pode conduzir a fases de sério desemprego, exatamente como no 
capitalismo privado. As razões para o abandono do NPE foram, no entanto, mais 
políticas do que económicas. Os sucessos do sistema reforçaram a posição das 
grandes massas de agricultores independentes, enquanto que as suas tentações 
tendiam a desmoralizar o núcleo central do partido comunista.  
 
2.4. O período do primeiro plano quinquenal    
 O que nos leva até à terceira fase da experiencia soviética, conhecida como 
período do primeiro plano quinquenal, que é de grande importância, porque levou 
à eliminação do desemprego na Rússia soviética. Analisaremos esta fase com 
algum detalhe. 
 O primeiro plano quinquenal (que arrancou em 1 de outubro de 1928) 
lançou um numero considerável de novos investimentos e facilitou um aumento 
geral da produção na indústria e na agricultura. Ao mesmo tempo a autonomia 
operacional das empresas foi abolida e foi inaugurado um sistema de maior 
centralização. Centenas de empresas foram reunidas em “combinados 
industriais” a quem foram conferidos poderes para dirigir a produção dessas 
fábricas, tanto sob o ponto de vista técnico como comercial, para comprar e 
vender, e para lhes fornecer mão de obra (1). As obrigações financeiras mútuas 
existentes entre empresas foram rigorosamente cortadas. A reforma do crédito de 
31 de janeiro de 1930 proibia o crédito de uma empresa a outra e colocava todas 
as transações entre elas numa base puramente monetária. Doravante só os 
bancos do Estado (Gosbank) podiam fornecer crédito, e foram-lhes dados poderes 
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para atuarem como agentes para todos os pagamentos vencidos com as entregas. 
Os fornecedores apresentavam as suas contas ao banco, eram creditados com o 
valor, e a soma era levada à conta do comprador. 
 Tal sistema estava condenado ao colapso devido à sua sobre centralização. 
Depois de experimentado durante um ano e meio, Estaline declarou: “é claro que 
o presidente de um combinado com cem empresas ou mais não pode ter um 
conhecimento adequado dessas fábricas e das suas possibilidades de produção” 
(2). Sob uma tal direção, ou falta de direção, as empresas não podiam operar 
lucrativamente, mesmo sem o desvantagem de uma banco que lhes debita as 
contas de entregas ao preço que a outra empresa acha que lhes deve fazer. A 
única diretriz clara recebida pelos gestores das empresas era a política declarada 
– aliás, sonoramente proclamada – do governo para expandir a produção a todo o 
custo. Que mais podiam eles fazer senão mandar os pensamentos de solvência 
para as urtigas e envolver-se na confusão geral da luta pelas matérias primas e 
pelo trabalho, e aumentar a produção? E que mais poderia o governo fazer do que 
pagar os deficits resultantes? Ouçamos Ordzhonikidze, presidente da inspeção de 
trabalhadores e camponeses, numa conferencia de gestores industriais, no 
principio de 1933: “O banco estatal paga tudo e a empresa não é materialmente 
responsável por nada. ... Os salários são pagos sem vos (gestores industriais) 
perguntarem nada. As mercadorias são pagas independentemente da qualidade, 
outros pegam nos vossos produtos e distribuem-nos” (3). Não admira que em 
meados de 1931 Estaline ache que “muitas empresas e organizações deixaram há 
muito de manter registos contabilísticos, fazer estimativas, ou apresentar contas 
com custos e receitas ...” (4). Uma situação deste tipo recuperava naturalmente, 
para a sua própria justificação, as ideias originais de uma economia socialista 
sem moeda. “Para que serve tudo isto da contabilidade” – diziam as pessoas, 
segundo Reddaway – “quando na realidade tudo nos pertence? Para quê parar a 
produção, só porque o crédito da empresa está exausto, o que é uma espécie de 
estrangulamento financeiro?” (5). 
 Quando um deficit comercial é pago – seja por um banco, por um 
individual privado ou pelo Estado – a operação equivale a um novo investimento. 
É um novo empréstimo para uso como capital de negócios, e o seu efeito sobre a 
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circulação monetária será exatamente o mesmo de qualquer outro pagamento 
feito a respeito de um novo investimento, e está destinado a aumentar a 
circulação. A moeda que entrou na circulação quando a perda original ocorreu 
regressará (a menos que tenha sido poupado), primeiro na forma de poder de 
compra adicional, e depois aumentando os lucros de alguma empresa – onde o 
estado pode ter sucesso ao confisca-lo, altura em que a circulação voltará a 
reduzir-se. Mas o processo redutivo só pode ser feito depois que a moeda 
adicional, tendo entrado na circulação, tenha na realidade causado um aumento 
geral nos preços. Um tal aumento seria quase inevitavelmente seguido por um 
aumento dos salários, que por sua vez criaria resistência à redução da circulação. 
Se o fluxo de dinheiro gasto para pagar deficits entrar continuamente na 
circulação, a única forma deixada ao Estado para manter a circulação equilibrada 
seria avaliar antecipadamente a quantidade de subsídios a desembolsar para 
pagar os deficits e impor em simultâneo um elevado imposto anual sobre o 
rendimento, com igual valor. Não parece, no entanto, que o governo soviético 
tenha alguma vez tentado tão drásticas medidas deflacionárias, pois os sinais de 
sobre expansão mantiveram-se evidentes durante os anos seguintes. 
 Em qualquer caso, até 1931 não se levantou qualquer obstáculo à maré de 
expansão resultante dos pagamentos de deficits pelo governo. A inflação 
consequente caracterizou-se por uma intensa procura de força de trabalho, 
acompanhada por um catastrófica aumento da sua rotação. Em 1930 a rotação na 
indústria das minas de carvão era cerca de três vezes o trabalho total empregue, 
logo em média cada trabalhador mantinha-se apenas durante quatro meses no 
mesmo trabalho (6). Tais flutuações na força de trabalho não podiam deixar de 
causar sérios sintomas de desorganização (7). As condições estão também 
reflectidas nas contra medidas tomadas pelas autoridades, envolvendo restrições 
à mobilidade do trabalho, tais como a obrigatoriedade de aceitar um trabalho 
oferecido pelo centro de emprego, a introdução de passaportes laborais, e a 
punição do absentismo. 
 É no meio desta catástrofe económica que o governo soviético descobriu 
que tinha eliminado o desemprego industrial. A 9 de outubro de 1930 isso foi 
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oficialmente anunciado na forma de abolição dos subsídios de desemprego na 
União Soviética.  
  Esta imagem difere profundamente daquela que é habitualmente aceite 
no ocidente, segundo a qual o governo soviético aboliu o desemprego ao 
estabelecer um sistema económico racionalmente planificado em que a cada 
cidadão seria dada a sua devida utilidade. A verdade é que, precisamente quando 
a economia soviética estava rapidamente a cair no abismo da desorganização, e 
largamente relacionado com essa catástrofe, ocorreu na Rússia uma explosiva 
expansão inflacionária que em pouco tempo conduziu à absorção de toda a força 
de trabalho disponível no país. 
 É claro que foi a decisão de Estaline a favor do planeamento central que 
esteve na origem de toda esta sequencia de acontecimentos. Foi a excessiva 
centralização resultante dessa decisão que reduziu todas as empresas a um 
condição de desnorte e simultaneamente as libertou das suas obrigações de 
solvência. Foi também a decisão das autoridades de planeamento em manter 
todas as industrias a operar – independentemente das suas perdas – que resultou 
no pagamento de todas as perdas comerciais, e num fluxo de nova moeda que 
varreu o desemprego. Mas estes efeitos do planeamento económico foram 
produzidos sem intenção e podiam ter sido simplesmente obtidos por uma política 
monetária adequada. 
 
2.5 Novo investimento 
 Chegados a este ponto, precisamos de fazer uma digressão para responder 
a um certo numero de objeções, que quase de certeza terão ocorrido ao espírito do 
leitor. A imagem habitual do primeiro plano quinquenal é a de um esforço 
deliberado de produção para o consumo, e da aplicação de recursos 
disponibilizados para se conseguir um imenso programa de construção. As 
próprias dificuldades incorridas no processo de privatizações serviram para 
demonstrar a grandeza do esforço que serviam. Perguntar-se-á se uma campanha 
de investimentos com as alegadas dimensões, tão pouco habituais, não seria por 
si mais do que suficiente para justificar a eliminação do desemprego. Embora se 
tenha argumentado que em principio esse processo não é diferente daqueles que 
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operam sob um regime capitalista durante um período de boom, a imagem 
completa seria no entanto muito diferente da anteriormente traçada. 
 Precisamos de clarificar este ponto, mesmo à custa de uma breve 
digressão, senão o período seguinte do regime soviético não pode ser devidamente 
compreendido. 
 Podemos começar por assinalar que o primeiro plano quinquenal não era 
originalmente destinado para envolver qualquer tipo de abnegação. O plano, tal 
como publicado por G. T. Grinki, The Five Year Plan of the Soviet Union (1930), 
prevê com muito detalhe grandes avanços no consumo de todos os tipos e para 
todos os segmentos da população: “... relativamente aos bens de consumo mais 
importantes” esta publicação oficial diz na página 304 que “o plano quinquenal 
pretende duplicar ou quase duplicar o consumo per capita”. 
 Para além disso, o desenvolvimento que imediatamente se seguiu na 
Rússia mostra por si mesmo que a intensidade das privações impostas à 
população não dá qualquer indicação do esforço de construção feito pelo país. Seja 
qual for que tenha sido a fração investida no primeiro plano quinquenal – o que 
discutiremos dentro de momentos – não restam dúvidas que foi muito superior 
sob o segundo plano quinquenal. Nessa altura a expansão das indústrias do 
carvão e do aço feitas no primeiro plano quinquenal viabilizaram investimentos 
muito maiores. No entanto as dificuldades foram muito mais sérias durante o 
período 1930-2 do que nos anos 1933-7. De facto, em 1936 Lenine podia exclamar, 
não sem alguma justificação: “Camaradas, a vida melhorou, a vida tornou-se 
mais alegre”. 
 Não só as provisões aumentaram neste ultimo período, apesar do aumento 
do ritmo dos investimentos, mas a pressão inflacionária foi muito mais reduzida. 
Através dos sete anos de 1932-9 – enquanto que o ritmo dos investimentos era 
mais elevada do que em 1930 e 1931 – os sintomas inflacionários prevalecentes 
nunca chegaram ao nível descontrolado e feroz que tinha caracterizado estes 
últimos dois anos. É portanto claro que a dimensão dos investimentos não era a 
causa efetiva das severas privações ou da alta inflação que a Rússia conheceu no 
primeiro período de planeamento. 
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 Esta conclusão é confirmada pela referencia aos próprios números da taxa 
de investimento. Não mostram qualquer evidência que a fração de rendimento 
nacional investido pelos soviéticos, quer durante o primeiro como durante o 
segundo plano quinquenal, tenha sido anormalmente alto. A questão parece não 
ter sido examinada antes, e um cálculo feito com base nos dados disponíveis – 
que se detalham no apêndice III – sugere que cerca de 8.5% do rendimento 
nacional anual foi investido no período 1928-33. A fração investida, segundo Colin 
Clark (8), durante o período 1934-7, foi de 14.2%. Para comparação, podemos 
olhar para as séries seguintes, que são as mais completas para um período único, 
digamos, 1925-30. Frações do rendimento nacional investido: Reino Unido 7.6%, 
Estados Unidos da América, 10.9%, França 11.2%, Alemanha 7.7%, Suíça 12.6%, 
Holanda 19%, Espanha 10.9%. Japão 19.8%, Austrália (1928-30) 7,2%, Nova 
Zelândia 11.5%, Áustria 7.3% (8). É claro, da comparação dos investimentos 
destes países com os números do investimento da Rússia no período subsequente, 
que a taxa de 8.5% do primeiro plano quinquenal era comparativamente modesta 
e por si só não explica nem as privações nem os ferozes excessos inflacionários do 
período.    
 
2.6. O período 1932-40 
 Podemos agora prosseguir para a quarta fase do desenvolvimento 
económico na União Soviética e analisar melhor as melhorias gerais – já antes 
mencionadas – conseguidas neste período. Foi um período semelhante ao NPE, 
pela sua tendência vigorosa para reintroduzir os métodos capitalistas na 
condução das empresas; mas não chegou a produzir o rigoroso capitalismo de 
estado do NPE, pois não foi dada às empresas uma completa independência 
financeira, mas antes foram mantidas sob o controlo estrito, dia a dia, do banco 
estatal. 
 Sob este sistema (ainda hoje em operação) o banco estatal faz o duplo 
papel de financeiro e de controlador das finanças. Esperava-se que isto resolvesse 
o dilema que acontecia quando as empresas se tornavam insolventes. Um banco 
estatal que preenchesse o papel de um mero credor e forçasse uma empresa 
insolvente a sair do negócio ultrapassaria as condições pouco satisfatórias do 



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

»«wp 115 (2011) 
105 

NPE. Isto não era o que se deixava acontecer: “... quando uma empresa se torna 
insolvente a única coisa a fazer é recomeçar de novo, com novo capital e com uma 
nova gestão”, escreve Reddaway (9). “Pode-se assumir que na prática nunca 
nenhuma empresa devedora foi na realidade desmantelada e fechada por causa 
da insolvência”, diz Hubbard (10). Mas para evitar que esta prática desse origem 
a uma torrente de subsídios, como tinha acontecido em 1930-1, dava-se agora ao 
banco a responsabilidade de exercer um estrito “controlo de tesouraria” sob toda 
a forma de despesa incorrida pelas empresas seus clientes. Esperava-se que pelo 
menos isto reduzisse a pressão inflacionária que inevitavelmente teria origem 
num sistema de empresas que estavam virtualmente seguras pelo governo contra 
o fecho por razões de insolvência. 
 A pressão inflacionária é reforçada pela facto de que a responsabilidade 
dos gestores não era limitada à prossecução de lucros. A empresa devia não só 
pagar-se, como também cumprir um plano imposto, em larga medida, de cima. 
Em caso de conflito entre as duas obrigações, o segundo sobrepunha-se ao 
primeiro. O gestor deveria cumprir o plano independentemente da rentabilidade, 
ou, em alternativa, sem consideração pelos preços prescritos. “Não conseguir 
assegurar o abastecimento de matérias primas”, escreve Hubbard (11), “não é 
aceite como desculpa para não cumprir o output planeado, e o pagamento de um 
prémio para obter os materiais e mercadorias necessárias podem ser na pratica 
forçados sobre o gestor de uma fábrica, que tentará naturalmente recuperar o 
custo com um preço mais alto para os seus  produtos acabados”. Gourvitch 
observa que apesar de todas os regulamentos, os aumentos de  preços, ilegais e 
não planeados, eram muito comuns (12). O conluio entre empresas era 
generalizado, para, por exemplo, facturarem mercadorias de inferior nível de 
qualidade pelo valor de níveis superiores, a fim de esconder os aumentos reais 
dos preços. A mais recente descrição desta característica da vida soviética pode-se 
encontrar na passagem seguinte do livro de Hubbard (13): 
 

 Quando o plano não está de acordo com a realidade, aparecem outros tipos 
de problemas. Devido a erros de planeamento, a procura para certas matérias 
primas ou, ainda mais provavelmente, para produtos parcialmente fabricados, 
pode exceder a oferta, e um gestor de fabrica pode ver o seu trabalho em perigo 
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por uma interrupção devida à falta de algo essencial. Isto não é aceite como uma 
desculpa para não cumprir o plano, logo tentará obter o que precisa por meios 
menos convencionais. Seja por um acordo privado com uma empresa fornecedora, 
que geralmente toma a forma de oferecer a este ultimo um adicional ao preço 
fixado, em dinheiro ou em espécie. Por exemplo, uma fabrica de relógios pode 
oferecer um certo numero de exemplares a uma fábrica que lhes fornece peças 
estampadas ou molas de aço ou vidros. Isto é conhecido como blat, e muitas 
fábricas mantêm os serviços dos chamados caixeiros viajantes, cuja principal 
ocupação era negociar esses tipos de transações.  
 
 Esta imagem tanto pode representar os efeitos da pressão administrativa 
relativamente ao cumprimento do plano, como pode ter a sua origem nessa 
mesma pressão. O prosseguimento de metas do plano independentemente da 
rentabilidade inevitavelmente conduz a prejuízos, que, quando pagos pelo banco, 
são uma fonte de expansão monetária, e a resultante procura inflacionária por 
bens reforça, por sua vez, ainda mais o ímpeto para um aumento do output. A 
descrição fornecida por Hubbard pode de facto aplicar-se a quase qualquer país 
em tempo de guerra, quando existem tanto a pressão administrativa como 
inflacionária para a expansão. Num tal estado de coisas, um gestor zeloso não 
deve ser muito escrupuloso com a legalidade, e isto aplica-se igualmente aos 
oficiais públicos encarregados da instituição que precisa de abastecimentos. Um 
responsável oficial pelo output de uma fábrica vital – ou pelo funcionamento de 
um hospital, ou por um destacamento de tropas – não pode senão deixar de se 
envolver na luta pelos fornecimentos – por muito suspeitos que se tornem os 
métodos precisos – se não existirem outras alternativas pelas quais possa 
cumprir a confiança que lhe foi depositada. A aderência estrita a regras 
impossíveis pode, de facto, algumas vezes equivaler a uma sabotagem consciente. 
 Mostramos claramente como é que a eliminação do desemprego maciço 
aconteceu na Rússia. Tínhamos visto antes que isso aconteceu primeiro, em 1930, 
como resultado de uma onda desmesurada de expansão monetária. Podemos 
agora fazer notar que um fluxo continuado de subsídios compensatórios das 
perdas comerciais manteve nos anos seguintes a tendência inflacionaria da 
economia soviética, e que um dilúvio permanente de procura da moeda manteve o 
desemprego num mínimo.  
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 Os sinais de inflação estavam também presentes nos mercados de 
consumo, ao longo do período 1932-40. Era generalizado o hábito de comprar 
indiscriminadamente para aproveitar a oportunidade de qualquer oferta de 
mercadoria. Casos flagrantes foram descritos em 1937, quando aconteceu uma 
oferta súbita ao público de uma grande quantidade de travesseiras de penas, e 
“naquele dia viu-se o espetáculo insólito de pessoas a atravessarem as ruas com 
sacos, travesseiros e almofadas de onde saía um rasto permanente de penas que 
voavam na brisa” (14). Um caso mais sério de sintoma inflacionário foi a 
formação generalizada de bichas, que vários observadores reportaram serem 
habituais nesse tempo (15).  
 O efeito da expansão monetária sobre o mercado de trabalho foi 
claramente analisado por Gourvitch (16): “O menos bem sucedido de tudo foi o 
esforço para assegurar mão de obra industrial a baixo custo salarial através da 
regulamentação, quer dos preços dos bens de maior necessidade como dos 
salários. De forma relutante, mas muito consistente, as autoridades foram 
forçadas pelas exigências financeiras dos seus programas a fazer sucessivos e 
significativos aumentos nos salários. O resultado foi que o custo de vida 
aumentou imenso, em vez de diminuir, como estava inicialmente previsto. A 
regulamentação dos salários foi incapaz de evitar que isso se refletisse em 
aumentos salariais, embora tenha sido eficiente para assegurar um certo atraso 
dos aumentos de salários relativamente aos aumentos dos preços no retalho, e 
também em abrandar, em certa medida, os preços de retalho”. Uma alta rotação 
da mão de obra e uma inclinação anormal para o absentismo – concomitantes 
bem conhecidas de uma procura excessiva no mercado de trabalho – 
permaneceram bem evidentes. As inevitáveis contra medidas, penalizando as 
mudanças de emprego e punindo o absentismo, apareceram repetidas vezes. As 
longas séries de novas leis laborais, de extrema severidade, promulgadas durante 
os anos 1939 e 1940 mostram que a excessiva mobilidade do trabalho se tinha 
tornado num perigo sério para o processo de produção (17). Medidas compulsivas 
deste tipo são muitas vezes consideradas como um meio para se atingir o pleno 
emprego, mas na realidade representam tentativas para proteger a disciplina 
laboral contra os efeitos adversos de um estado de pleno – ou mesmo excessivo – 
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emprego. A violência das medidas tomadas pode-se dizer que reflete a tempera 
ditatorial do regime, mas a ocasião para tomar tais medidas apresentam-se sob 
qualquer tipo de regime sempre que permanece uma pressão inflacionária, que 
por sua vez cause um competição excessiva pela oferta de mão de obra. 
 Na ausência virtual de investimentos privados na Rússia Soviética, a 
única fonte para a expansão monetária consiste no deficit orçamental. 
Considerando a baixa tendência por parte do público para acumular poupança 
privada (provavelmente devido á tendência crescente dos preços), a taxação é a 
única influencia deflacionária com alguma importância. O estimulo ao 
investimento com origem em lucros não é provavelmente importante, logo o 
reinvestimento de fundos por empresas prósperas terá um efeito limitado nessa 
direção. Com estas modificações, a ligação entre circulação monetária e nível de 
desemprego é a mesma, quer sob o regime soviético como num sistema de 
empresas privadas. 
 G. D. H. Cole postulou uma diferença fundamental entre o socialismo e o 
capitalismo num estado de pleno emprego: “numa economia socialista em que 
presumivelmente tanto os rendimentos como os preços devem ser regulados de 
acordo com as concepções de interesse geral ... uma adição nas entradas de moeda 
não deverá fazer subir os preços de bens e serviços ou dar origem a movimentos 
por salários mais altos, desde que o output dos bens e serviços aumente pari 
passu com o aumento da moeda” (18). Assumindo, no entanto, que o output de 
bens e serviços aumentou pari passu com a oferta de moeda, então não deveria 
haver aumento de preços em qualquer dos sistemas (19). Embora em nenhum dos 
sistema se possa chegar ao pleno emprego sem que apareça uma tendência para a 
oferta de moeda (ou antes de rendimentos monetários e de uma procura expressa 
em moeda) que ultrapasse o aumento de output de bens e serviços. O exemplo 
Russo certamente mostra um recorde imbatível de sintomas inflacionários ao 
longo dos períodos em que o pleno emprego se manteve. 
 A quase total ausência de investimento privado na Rússia, e a 
comparativa insignificância da tendência para investimentos cumulativos em 
empresas socializadas, pode-se pensar que facilitou o controlo das tendências 
inflacionárias, mais do que num sistema capitalista. Mas até agora o sistema 
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soviético mostrou-se singularmente impotente face aos crescentes dilúvios de 
circulação monetária. Parece razoável assumir-se que os métodos de controlo 
estatal, que garantem subsídios para cobrir praticamente todas as perdas 
financeiras das empresas subordinadas, torna o estado socialista, de facto, mais 
impotente relativamente às alterações na circulação monetária do que um estado 
capitalista, auxiliado por rigorosas sanções legais que obriguem à solvências de 
todas as empresas. 
 Graças às tendências inflacionárias a economia russa evitou – tal como 
Reddaway já tinha observado em 1936 (20) – o desperdício através do 
desemprego, e portanto honrou em larga medida as desvantagens de um sistema 
sobre centralizado. Esta tendência inflacionária foi também a grande fonte dos 
sucessos propagandísticos do governo soviético. A atmosfera animada de uma 
investida geral pelo trabalho e por bens, em que os empregos e os clientes 
abundam, contribuiu muito para os deslumbrantes efeitos que a Rússia soviética 
exerceu sobre os visitantes de diversos países, que sofriam de desemprego 
generalizado. A total ausência de insucessos empresariais e de despedimentos, 
exibidas em conjunto com um espetáculo deliberado de planeamento central, fez 
parecer que um novo método de conduzir a vida económica tinha conseguido 
eliminar todas as incertezas e todas as ansiedades da luta competitiva. De facto, 
visto à luz de uma feliz liquidez, uma série de impressionantes investimentos 
públicos convencia o observador de que se tinha estabelecido com sucesso um 
novo poder económico, compreensivo e beneficente. 
 A verdade é que a supressão de todo o criticismo à política governamental 
da Rússia soviética evitou a expressou de um ressentimento popular contra as 
privações e os desperdícios envolvidos no sistema económico. Mas continua a ser 
inegável um encanto genuíno pelo ativo espírito pioneiro do povo russo. Um 
encanto semelhante emanou invariavelmente de um estado de expansão 
monetária. Podia sentir-se nos primeiros anos do regime de Hitler na Alemanha, 
e até mesmo durante os duros anos da guerra no Reino Unido. A atmosfera 
inflacionária parece exercer um efeito estimulante em que a visão popular de hoje 
em dia largamente compensa as suas inconveniências materiais, e mesmo os seus 
aspectos morais mais sombrios. Mas a tendência do público forma um importante 



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

»«wp 115 (2011) 
110 

factor, e penso que até um certo ponto legítimo, na decisão sobre o nível desejado 
de emprego e de rendimento nacional. 
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(0) L. E. Hubbard, Soviet Labour and Industry (1942) pp. 28, 30. Esta medida 
restaurou um conjunto de autoridades com um estatuto semelhante ao dos 
conselhos de controlo (Glavki) do período 1919-21. Ver B. Brutzkus, Economic 
Planning in Soviet Russia (1935), p. 149 
(1) Discurso de 23 de junho de 1931, publicado a 5 de julho. 
(2) Citado por B. Brutzkus, Economic Planning in Soviet Russia (1935), p. 163 
(3) Discurso de 23 de junho de 1931 
(4) W. B. Reddaway, The Russian Financial System (1936), p. 79 
(5) L. E. Hubbard, Soviet Labour and Industry (1942) p. 57 
(6) Comparar, por exemplo, com E. G. Strauss, Soviet Russia (1941), pp. 232-3 
(7) Colin Clark, Conditions of Economic Progress (1940), p. 406 
(8) W. B. Reddaway, The Russian Financial System (1936), p. 25 
(9) L. E. Hubbard, Soviet Labour and Industry (1942) p. 231 
(10) Ibid, p. 52 
(11) A. Gourvitch, American Economic Review (1936), p. 276 (ver página 76XX 
adiante) 
(12) L. E. Hubbard, Soviet Labour and Industry (1942) p. 239. O concluiu entre 
gestores é também mencionado em W. B. Reddaway, The Russian Financial 
System (1936), p. 35 
(13) L. E. Hubbard, Soviet Labour and Industry (1942) p. 183, refere-se a 1937.  
(14) Ver, por exemplo, L. E. Hubbard, op. cit, p. 242 
(15) A. Gourvitch, American Economic Review (1936), p. 276 
(16) W. B. Reddaway, The Russian Financial System (1936), p. 83 
(17) Ver L. E. Hubbard, Soviet Labour and Industry (1942) (recente legislação 
laboral), pp. 95-103. 
(18) G. D. H. Cole, The Means of Full Employment, p. 43. Na página seguinte 
Cole refere-se ao exemplo da Rússia como um sistema socialista completo. 
(19) A oferta de moeda presume-se variada enquanto que o ritmo de circulação 
permanece constante, caso contrário a relação não faria sentido. 
(20) W. B. Reddaway, The Russian Financial System (1936), p. 84 
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CAPÍTULO III 
EXPANSÃO ECONOMICA PARA A GUERRA 
 

A seguir aos grandes períodos de planeamento da Rússia soviética, foi a 
expansão da vida económica na Alemanha. sob o regime Nazi, que causou a mais 
profunda impressão nas democracias ocidentais, mergulhadas na depressão nos 
anos de 1930. Existiam seis milhões de desempregados quando Hitler ascendeu 
ao poder em 1933, e quando, dois anos depois esse numero estava reduzido a um 
terço, todo o mundo ficou espantado com esse feito de política económica, e Hitler 
ganhou ao mesmo tempo um dos seus mais fortes argumentos para a obediência 
do povo alemão. 

Parece que Hitler conquistou o desemprego inaugurando uma política de 
trabalhos públicos em larga escala, complementada por uma pressão 
expansionista sobre as empresas privadas. Em primeiro lugar era oferecido 
emprego em vastas construções – como estradas e edifícios públicos – e os 
empregadores forçados a aceitarem mais trabalhadores, enquanto que se 
adicionavam vários incentivos para o consumo (como empréstimos para 
casamentos) a fim de estimular a despesa privada. Pelo ano de 1936 esta política 
de oferecer trabalho (Arbeitsbeschaffungsprogram) fundiu-se como uma vasta 
campanha de rearmamento e preparação para a auto suficiência em tempo de 
guerra (Wehrwirtschaft). No inicio de 1937 a Alemanha aproximava-se de um 
estado de pleno emprego (1). 

Uma expansão semelhante do emprego teve lugar no Reino Unido, e 
depois nos Estados Unidos, quando estes países se começaram efetivamente a 
preparar para a guerra. O rearmamento, que começou no Reino Unido em 1937, 
estava em 1938 a estimular fortemente o emprego neste país, onde, com a 
intensificação do rearmamento após o princípio da guerra em 1939, pouco depois 
se atingiu o pleno emprego. O rearmamento britânico começou a estimular o 
emprego nos Estados Unidos, ainda em 1939, e nos anos subsequentes do 
rearmamento americano, o emprego rapidamente se expandiu para um máximo. 
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Por  1940-1 o mundo estava portanto frente a vastos recursos que ainda 
há poucos anos antes estavam parados na Alemanha, no Reino Unido e nos 
Estados Unidos, a acordarem para a vida sob o comando do Estado. Não só era o 
Estado o principal dinamizador, apelando à ação pelas suas necessidades, mas 
também parecia ter substituído a gestão comercial e a competição privada por 
medidas de controlo governamental, fixando preços aqui, racionando o 
abastecimento acolá, oferecendo subsídios e prémios, e intervindo em milhares de 
outras maneiras em cada estádio da produção e distribuição. A lição a tirar disto 
parecia ser que se o governo escolhesse atuar, mandando retomar a produção e 
pondo de lados impedimentos capitalistas, então poderia libertar os recursos 
dormentes das pessoas, e tornar toda gente outra vez ativa e feliz. Parecia claro 
que o desemprego tinha sido abolido por um planeamento económico 
determinado. A tarefa óbvia parece ser agora como planear a produção para a paz 
segundo as mesmas linhas que tanto sucesso tinham tido no planeamento do 
rearmamento para a guerra. 

À luz da análise keynesiana do desemprego não podemos admitir qualquer 
uma destas conclusões. Como causa básica da expansão económica vemos em 
todos estes casos um deficit orçamental , pela qual a “Arbeitsbeschaffung” de 
Hitler e as campanhas de armamento e de produção de guerra do Reino Unido e 
dos Estados Unidos foram principalmente financiadas. Se essas atividades 
tivessem sido financiadas por taxação - e na medida em que o tenham sido – não 
teria resultado um aumento considerável do emprego, e, por outro lado, se a 
mesma despesa tivesse sido incorrida sem qualquer nova procura para fins 
públicos, então teria resultado na mesma (ou muito semelhante) expansão do 
emprego. A intervenção do governo na forma de fixação de preços, racionamento, 
etc., pode-se mostrar que foi meramente incidental, e de forma alguma 
instrumental para o processo de expansão económica. Estas medidas destinavam-
se parcialmente a eliminar, de uma penada, o poder de compra privado que 
competia com a procura governamental, e a redistribuir os rendimentos privados 
de acordo com as necessidades do tempo de guerra – e também parcialmente para 
restringir o estado de boom em que há mais moeda a entrar no mercado do que 
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existe oferta de bens para venda, de modo que os preços e os salários tendem a 
crescer indefinidamente. 

Analisarei a seguir os factos da expansão em tempo de guerra à luz destes 
pontos de vista. 
 
3.1. A abolição do desemprego por Hitler 

Os trabalhos públicos de Hitler e o programa de rearmamento até ao fim 
de 1937 foi largamente financiado por “obrigações especiais”, que na realidade 
eram ordens do governo para o Reichbank pagar as verbas estipuladas. Não se 
publicaram as contas dessas transações, mas de acordo com estimativas alemãs o 
total terá atingido 16 a 17 mil milhões pelo final de 1937 (2). Adicionando a este 
valor cerca de mil milhões de “certificados de impostos” que entraram em 
circulação por essa altura, e valorizando a libra a 12 marcos (3), o aumento total 
da divida flutuante terá sido de cerca de L 1400 milhões. A isto devem-se 
adicionar cerca de 10 mil milhões (L 840 milhões) de empréstimos adicionais a 
longo prazo (4). A despesa total não balanceada de L 2240 milhões, incorrida em 
cerca de cinco anos, dá uma média de cerca de L 450 milhões por ano, o que está 
aproximadamente de acordo com a estimativa de T. Balogh (5), segundo as quais 
a despesa anual pública com empréstimos, no período 1936-8, foi cerca de 6 a 7 
mil milhões de marcos, ou seja, L 500-600 milhões. Esta soma pode ser 
comparada com uma estimativa de L 300 milhões para o deficit orçamental 
necessário para manter o pleno emprego no Reino Unido (ver p. 128XX adiante). 
Certamente que parece suficientemente grande para explicar o aumento ocorrido 
no nível de emprego na Alemanha. É verdade que as firmas privadas foram 
induzidas a financiar parte do programa governamental com os seus próprios 
fundos, e que as poupanças privadas foram pressionadas por uma taxação 
crescente. Mas estas medidas por si só não teriam produzido o pleno emprego. 

Não há evidencia que as autoridades financeiras alemãs estivessem 
conscientes dos processos monetários pelos quais estavam a restaurar o emprego, 
e que estivessem a manter uma monitorização inteligente das suas limitações. 
Die Wirtschaftskurve, uma publicação do Frankfurter Zeitung, analisou de forma 
apropriada a situação na sua edição de fevereiro de 1936 (6). Assinalou que 
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durante o período anterior a circulação monetário se tinha expandido na 
Alemanha, na forma de notas e depósitos bancários, mas que este poder de 
compra adicional estava a ser completamente reutilizado pelo emprego de 
trabalho até aí parado. Menciona que tinham aparecido recentemente 
dificuldades a respeito de matérias primas estrangeiras e que, com a expansão do 
emprego agora temporariamente controlada, estaria a aparecer uma tendência 
inflacionista, e recomendava que esta tendência fosse contrariada por uma maior 
taxação. 

A ideia de que Hiltler aboliu o desemprego simplesmente mandando 
trabalhadores parados para o fabrico de armas – usando a poderosa arma da 
ditadura para obrigar à obediência – é de facto duplamente errada. O volume da 
economia alemão aproximava-se do nível de plena capacidade no inicio de 1937, 
sem qualquer transferência efetiva de responsabilidade de gestão para o Estado. 
A gestão estava protegida por inúmeras novas regras e tinha que solicitar, a 
várias novas autoridades económicas, e em múltiplas ocasiões, autorizações para 
continuar com os seus planos. Mas dentro dessas regras a gestão continuava a 
ser responsável pela condução das suas transações, à luz dos princípios 
comerciais conducentes ao sucesso. Poucas ou nenhumas regras e controlos foram 
vocacionados para aumentar o nível de emprego. A verdadeira razão para isso era 
outra. Primeiro, a relutância alemã em permitir a desvalorização externa do 
marco provocou uma queda das exportações alemãs e uma correspondente 
redução das importações, e daí as trocas comerciais com o exterior tiveram que 
ser racionadas, e todos os materiais importados tornaram-se escassos. Segundo, 
no interesse da “Wehrwirtschaft” estes materiais escassos (e os seus equivalentes 
produzidos internamente) foram compulsoriamente desviados dos fins civis para 
fins militares. E terceiro, foi feita uma tentativa (de todo pouco razoável) para 
prevenir, pela fixação de preços, qualquer aumento do nível de preços internos. 
Analisaremos com mais detalhe alguns destes pontos, sobre os controlos em 
tempo de guerra, 
 A ideia de que Hitler simplesmente deu trabalho aos desempregados 
usando-os para produzir armamento é também desacreditada pelo facto de que 
muitos mais trabalhadores eram reempregues para produzir bens de consumo. 
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Os números de vendas do comercio retalhista, calculados com base no índice de 
custo de vida, para que representem valores estáveis, mostram as seguintes 
mudanças entre 1929 e 1937: 
 Vendas em 1929: 36.0 mil milhões (7) 
 Vendas em 1932: 28.5 mil milhões 
 Vendas em 1937: 37.6 mil milhões   
Embora (como Guiddebaud assinala acerca deste números) os artigos não 
consumidos pela classe trabalhadora tivessem aumentado de preço muito mais do 
que o índice de custo de vida regista, não há duvida que desde 1932 se verificou 
um aumento considerável de produção para o consumo. Este facto é corroborado 
pelos números detalhados do consumo per capita dos bens alimentares (8). 
 É assim que um estado muito próximo do pleno emprego se atingiu na 
Alemanha, ainda mesmo antes de 1938, ano em que a Áustria e a Checoslováquia 
foram ocupadas. Em 1939 a Alemanha continuava as suas conquistas, e com o 
ataque à Polónia entrou na presente guerra. Doravante os problemas da 
Alemanha seriam muito semelhantes aos das outras economias em guerra, para 
onde agora voltamos a nossa atenção.  
 
3.2. Emprego e controlo em tempo de guerra  
 As fases iniciais do rearmamento britânico e os seus efeitos sobre o nível 
de emprego foram analisados por Bretherton, Burchardt e Rytherford (9). Os 
pontos de vista destes autores – baseando-se nos mesmos fundamentos teóricos 
subjacentes a este livro – naturalmente que coincidem com as minhas próprias 
teses. Na sua opinião o emprego adicional foi criado pelo rearmamento apenas na 
medida em que a despesa não estava coberta por rendimentos correntes. “É 
geralmente aceite” – escrevem eles (pensando porventura mais na opinião de 
economistas modernos do que naquela habitualmente tida pelo público) – “que o 
rendimento gasto em obras não aumenta como tal o rendimento total e o 
emprego, mas representa uma transferência de rendimentos, via Estado, do bolso 
de um beneficiário para o bolso de outro beneficiário, e uma diversão similar de 
trabalho de uma atividade para outra” (10). 
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 O primeiro efeito marcante do rearmamento sobre o nível de emprego 
observou-se no Reino Unido durante o ano de 1938, quando havia uma tendência 
clara para uma depressão do comércio devida a uma forte recessão que tinha 
ocorrido no ano anterior nos Estados Unidos, mas isso foi virtualmente 
compensado pelo aumento de emprego devido ao financiamento do rearmamento 
através de empréstimos de L 75 milhões (11). Vale a pena citar por completo os 
comentários dos autores sobre este ponto: 

Não é desinteressante considerar o que teria acontecido, ceteris paribus, 
se o governo não tivesse recorrido a empréstimos e tivesse antes reduzido 
as despesas de defesa ou tivesse taxado o aumento de rendimentos. Seja o 
ano de 1938, e assuma-se que o Estado tenha antes tentado equilibrar o 
orçamento, e por isso não se tinha financiado com L 120 milhões de 
empréstimos para os trabalhos de defesa. Isso teria implicado (digamos) 
500 ou 600 mil homens ano a menos de emprego primário e, assumindo 
um multiplicador de 1.5 a 2, um declínio total no desemprego de 750 a 
1200 mil homens ano. Considerando os efeitos de tal declínio sobre  a 
confiança nas decisões empresariais de investimento, e outras reações 
psicológicas semelhantes, parece muito provável que o desemprego 
pudesse atingir a marca dos 3 milhões, em vez do numero atual de 1.8 
milhões. A depressão teria sido muito mais severa do que a de 1932 e 
presumivelmente teria também sido de uma maior duração (12). 

 
Os autores estimaram com base na experiencia de 1938 e de 1939 (na 

medida em que os dados estavam disponíveis), que nesses anos seria necessário 
uma despesa não balanceada de L 200 milhões para reduzir em um milhão o 
numero de desempregados registados. Estes números, embora muito incertos, são 
significativos, porque representam uma das primeiras estimativas concretas dos 
efeitos das finanças governamentais sobre o nível de emprego. Uma análise 
adicional dos efeitos da despesa não balanceada sobre o nível de emprego no 
Reino Unido, nas condições prevalecentes em 1938, é feita mais adiante, no 
capitulo IV, pg. 128XX. 

As etapas pelas quais os Estados Unidos se aproximaram do pleno 
emprego no decurso das recentes campanhas de rearmamento já foram em parte 
anteriormente discutidas, com base na moderna teoria económica. O trabalho de 
Stones, abundantemente citado no capítulo anterior, fornece a evidencia sobre o 
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assunto. O rearmamento dos Estados Unidos começou no verão de 1940, mas só 
entrou em curso durante 1941. O deficit das autoridades publicas era de $2.3 
biliões em 1940 e de $3.4 biliões em 1941. Aumentou para $13.2 e $25.1 nos 
primeiro e segundo trimestre de 1942. Os números correspondentes de 
desemprego foram: 1939, 16.7%; 1940, 15%; 1941, 6.1%; 1942, -1% (13). Esta é a 
informação essencial a partir da qual Stones estimou o hiato financeiro que teria 
de ser preenchido para estabelecer o pleno emprego nos Estados Unidos no 
período 1929-42 (ver p. 27XX anterior). 

É significativo que, tal como na Alemanha, o reemprego de recursos 
imobilizados não se tenha limitado, nem no Reino Unido nem nos Estados 
Unidos, apenas ao processo de produção adicional de armas. Pelo contrário, a 
produção para fins civis aumentou de forma concorrente, até se ter atingido um 
estádio em que se atingiu o pleno emprego. Nos Estados Unidos, em particular, a 
fase inicial da campanha de rearmamento, que teve lugar entre os anos de 1940 e 
1942, foi marcada por um forte aumento do nível de consumo popular. Os 
números atuais em biliões $ (padronizados ao valor de 1939) foram 61.7 para 
1939, 65.1 para 1940, 70.0 para 1941 e 69.7 para 1942 (14). 

É também aparente que, uma vez mais nos dois países, a imposição de 
vários controlos económicos em tempo de guerra não foi o instrumento para se 
atingir o pleno emprego. O primeiro objectivo dos controlos em tempo de guerra é 
retirar recursos do consumo civil, sem ter que competir por eles com o poder de 
compra civil. Quando, por exemplo, a maior parte da produção mundial de 
borracha natural caiu em nas mãos dos japoneses, o governo dos Estados Unidos 
foi forçado a confiscar toda a borracha disponível, pois a única alternativa 
disponível teria sido comprar borracha a preço suficientemente alto para que 
compelisse à venda de todas as existência ao governo – uma política pela qual se 
teriam criado enormes rendimentos imerecidos para os donos de existências de 
borracha, o que seria moralmente insuportável e ainda mais prejudicial pelo seu 
efeito inflacionário. O racionamento de bens de consumo durante o tempo de 
guerra baseia-se nos mesmos fundamentos. Quando, por exemplo, o 
abastecimento de manteiga é reduzido por causa das importações, as pessoas 
pobres devem ser protegidas, assegurando-lhes uma parte razoável pelo 
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racionamento. A alternativa seria ou taxar os ricos até à pobreza ou (o que 
corresponde à mesma coisa em relação ao consumo corrente) providenciar aos 
pobres um rendimento adicional tal que lhes permitisse competir efetivamente 
com os ricos na alocação dos abastecimentos de manteiga. Embora qualquer um 
destes métodos conduzisse na realidade a uma distribuição mais económica da 
manteiga do que a conseguida pelo processo de racionamento – tal como 
aumentando o preço da borracha para um nível suficientemente elevado 
conduziria a uma melhor economia da borracha do que o controlo direto do seu 
abastecimento – as mudanças necessários no fluxo de dinheiro e de rendimentos 
são impraticáveis, e deve ser preferido o racionamento. 

 Não há nada na natureza do fabrico de armamentos que seja assim tão 
distinto de outros empreendimentos industriais que torne esse processo mais 
eficiente quando operado ou controlado pelo governo. Supondo que países como o 
Reino Unido e os Estados Unidos tinham que no futuro manter 
permanentemente o ritmo de despesa em armamento do tempo de guerra, a 
forma mais económica de o conseguir seria por ajuste do preço e da estrutura dos 
rendimentos de tal modo que se pudesse dispensar tanto o controlo 
administrativo dos materiais como o racionamento de bens de consumo. O 
governo continuaria naturalmente a coordenar as suas compras centralmente, 
com o objectivo de, para um dado custo, comprar o melhor equipamento militar 
possível – selecionado tendo em devida consideração a situação no estrangeiro. A 
centralização envolvida nas tarefas de comprar o melhor armamentos possível, 
entre muitos tipos altamente diferenciados, continuaria provavelmente a ser 
oneroso e portanto as decisões seriam lentas, burocráticas, formalistas e incertas, 
mas as fábricas que produzissem em resposta a estas decisões conduziriam 
livremente os seus negócios pelos princípios usuais da gestão comercial. 

Uma importante função dos controlos de guerra é contrariar a tendência 
inflacionária que acompanha o pleno emprego. Um enviesamento inflacionário é 
por regra inevitável em tempo de guerra, porque a despesa publica precisa de 
aumentar rapidamente antes que seja possível uma colecta de rendimento 
suficiente para contrariar os efeitos inflacionários. (Para além disso, a 
impopularidade de qualquer taxação suficientemente alta teria por efeito 
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dificultar os esforços para equilibrar o rendimento). Uma tendência inflacionista 
precisa de ser contrariada pelo racionamento e pelo controlo de preços. Escusado 
será dizer que nenhuma medida deste tipo – nem qualquer outra das medidas de 
controlo atrás descritas – pode em caso algum ser responsável pela eliminação do 
desemprego, mas pelo contrário representam uma barreira a certos perigos que 
advêm quando se atinge o pleno emprego. 

Falando em geral, por pouco que as regras de controlo em tempo de guerra 
possam interferir no processo de gestão, essas regras são geralmente de um 
carácter permissivo e não prescritivo. “Uma característica básica destes métodos 
foi reter, tanto quanto seja possível em condições de guerra, a estrutura 
comercial existente, para o Governo continuar essencialmente como comprador 
da industria privada, mais do que tornar-se ele próprio no seu principal 
fornecedor”, diz-se no 14th Report of the Selected Committe on National 
Expenditure (15). A iniciativa permaneceu portanto com a gestão individual das 
empresas. Todas as decisões do dia a dia envolvidas no planeamento, 
organização, recrutamento, direção, coordenação, o que inclui todas as escolhas 
específicas de pessoas, objectivos, lugares, meios e tempos, permanece 
essencialmente nas suas mãos. 
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(1) Comparar com p. 98XX adiante 
(2) K. A. Hermann, Deutsche Wirtschaftszeitung, 28 abril 1938, citado por C. W. 

Guillebaud, The Economic Recovery of German from March 1933 to March 
1938 (1939) 

(3) Calculado a partir de Maxime Y. Sweezy, The Structure of the Nazi Economy 
(Harvard University Press, 1941), p. 158 
(4) “The National Economy of Germany”, Econ. J., (1938), p. 477 
(5) Citado por Haberler, Prosperity and Depression (1938), p. 259 
(6) Frankfurter Zeitung, 1 abril 1938, citado por Guillebaud, op. Cit., p. 207 
(7) Guillebaud, op. cit., p. 207 
(8) Public Investment and the Trade Cycle in Britain (1941). 
(9) Ibid., p. 88. Certas qualificações que se devem associar a esta afirmação foram 
antes discutidas, p. 55XX-8XX 
(10) White Paper on National Income and Expednsiture, Cmd. 6347. 
(11) Public Investment and the Trade Cycle in Britain (1941), p. 92. O número 
para empréstimos era na realidade de apenas L 75 milhões, e não de L 120 
milhões, mas isso não afecta a linha de argumento e deixa as principais 
conclusões intactas.     
(12) Public Investment and the Trade Cycle in Britain (1941), p. 96 
(13) Montly Bulettin of Statistics of the League of the Nations (1944). Um 
numero negativo significa que o numero de empregados excede a força de 
trabalho normal. 
(14) National Income and National Product (1942), por Milton Gilbert e George 
Jaszi, Survey of Current Business (Março 1943) 
(15) Fourteenth Report of the Selected Committe on National Expenditure, 
Session 1942-3, H.N. Stationary Office, 4 novembro 1943, no. 126, p. 6. 
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CAPÍTULO IV  
PROBLEMAS INTERNAS DO PLENO EMPREGO 
 
4.1 Fixar o nível de circulação 

Os últimos dois capítulos ilustraram de forma diversa as dificuldades que 
acompanham a realização do pleno emprego. Pode-se agora ver quanto séria é a 
questão de definir o nível correto de circulação monetária. Parece claro que no 
futuro esta será a decisão com mais responsabilidade a ser feita anualmente 
relativamente ao orçamento. 

Há dois objectivos diferentes, entre os quais é preciso encontrar um 
compromisso. A circulação – ou seja, a dimensão do rendimento nacional em 
termos monetários – deve ser suficientemente ampla para permitir uma 
utilização dos recursos do país, o mais completa possível A produção de bens deve 
ser levado ao máximo. Mas a circulação não deve ultrapassar um ponto que 
ponha em perigo a estabilidade financeira. Em tempos normais deve-se manter a 
estabilidade com uma razoável margem de segurança, e não por um conjunto de 
regulamentos que restringem o uso do poder aquisitivo. Devem ser impostas 
limitações permanentes a certas oportunidades especulativas e aos movimentos 
de fugas de capitais. Mas o publico dificilmente aprovará uma frente permanente 
de conflito entre os utilizadores públicos e privados da moeda. Até porque 
pretenderão melhores garantias contra a desvalorização das poupanças do que 
aquelas que são asseguradas pelas politicas contra o mercado negro, acumulação 
de ouro e contrabando de moeda.    
 
4.2. Expansão e aumentos de preços 

Na imagem simplificada da expansão económica que se apresentou no 
diagrama da página 7, a regra para fixar o nível de circulação monetária parecia 
bastante simples. Parecia que seria preciso alargar o cinto de dinheiro até que se 
atingisse a “plena circulação”, e seria de parar aí. Pelo diagrama parece que até 
esse ponto o volume de produção deveria crescer proporcionalmente ao volume da 
circulação, e que portanto o processo de expansão não seria acompanhado por um 
aumento no nível dos preços.  
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 No entanto isso é apenas aproximadamente verdade. Quando a circulação 
se expande ou se contrai, isso afecta sempre o nível dos preços, mesmo que a 
variação se dê muito abaixo do nível de plena circulação. A razão é bastante 
simples. Considere-se o caso em que o fluxo de dinheiro se contrai. Deixará 
abandonados alguns dos empreendimentos menos rentáveis, que operam a um 
custo mais elevado; enquanto que as empresas que retêm uma parte do fluxo 
reduzido de dinheiro e que continuam a operar serão aquelas que têm menores 
custos de operação. Estes últimos sobrevivem porque podem baixar os preços; 
mas precisam de os reduzir. Logo, uma contração reduz os preços. Uma expansão 
inverte o processo e faz aumentar os preços.  

É por isso que as flutuações do rendimento nacional real são mais 
amortecidas (ou menos marcadas) do que as correspondentes variações do 
rendimento nacional nominal; isso é bem ilustrado pelo gráfico relativo ao 
período de 1929-41 nos Estados Unidos, no Apêndice I (página 151XXX). 

As variações na circulação monetária também não deixarão inalterados os 
níveis salariais. Mas os seus movimento são de carácter secundário; os 
ajustamentos de salários seguirão o aumento ou descida dos preços , mas nunca 
chegarão ao nível destas variações. Logo os salários reais movem-se 
inevitavelmente em direção oposta às variações na circulação e no nível de 
preços; uma expansão fará diminuir os salários reais e uma contração promoverá 
a sua subida.  

Estas relações podem causar sérios problemas sociais durante uma 
expansão monetária, ainda muito antes de se chegar ao nível de pleno emprego. 
É verdade que, com a eliminação progressiva do desemprego,  o rendimento real 
total das classes trabalhadoras terá tendência a aumentar, e também os 
rendimentos reais das famílias tenderão a aumentar, e mesmo os rendimentos 
individuais suplementados por horas extraordinárias tenderão também a 
apresentar uma subida real. Mas uma queda nos salários reais pode causar uma 
insatisfação justificada entre algumas classes de assalariados. Uma compensação 
pode ser pensada em termos de uma taxação redistributiva adicional, para a qual 
os lucros adicionais da indústria podem ser uma fonte óbvia. 



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

»«wp 115 (2011) 
124 

O perigo de uma tal situação deve-se ao facto de poder provocar entre os 
trabalhadores e os empregadores tentativas de inverter as alterações ocorridas 
em sua desvantagem. Qualquer séria tentativa de aumentar o nível dos salários 
para compensar os aumentos dos preços pode inevitavelmente vir a frustrar 
qualquer política de pleno emprego. Tornaria a circulação instável muito antes de 
se atingir um nível satisfatório de circulação. Levada ao extremo – por exemplo, 
pela fixação efetiva do nível real dos salários – faria com que qualquer aumento 
no nível de emprego, mesmo que modesto, degenerasse numa inflação ilimitada 
(1). 

Como o poder dos trabalhadores para exercer pressão por um aumento de 
salários aumenta rapidamente com a aproximação ao pleno emprego, a redução 
dessa pressão exigirá um grande sentido de responsabilidade da sua parte. A 
tentação apenas pode ser evitada por uma clara consciência da situação global, 
quer pelos empregados como pelo publico em geral, associada com a garantia de 
que se pode confiar no Governo para compensar de modo razoável e equilibrado 
os trabalhadores, através medidas efetivas de taxação redistributiva. Estas 
precondições políticas para uma política bem sucedida de pleno emprego são 
necessárias em todas os estádios do processo, e daremos repetido enfâse a esta 
ideia ao longo do resto deste livro. 

O próprio Governo deve reconhecer claramente as implicações de uma 
política expansionista sobre os níveis de preços. Deve-se abster de promover 
regulamentos anti inflação para controlar uma certa volatilidade dos preços, que 
é quase sempre corolário inevitável do aumento do nível de circulação. O Governo 
alemão causou sérios problemas a si próprio, e ao público, durante a recuperação 
do emprego entre os anos de 1936 e 1938, quando tentou travar um aumento dos 
preços. 

Pode-se contrastar isso com a posição acertada de permitir um aumento 
dos preços nos primeiros anos desta guerra, tanto pelo Reino Unido como pelos 
Estados Unidos, que facilitou um ajuste ao aumento da circulação e reduziu as 
dificuldades do racionamento e do controlo de preços, quando por fim tiveram que 
ser feitos. 
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4.3. O perigo da inflação 
 Quando a expansão económica se aproxima de um ponto em que o 
emprego do trabalho já é bastante compreensivo, surgirão dificuldades ainda 
maiores. Em várias profissões e categorias de trabalhos especializados tornar-se-
ão aparentes as faltas de mão de obra. Nessa altura a expansão das atividades 
produtivas arrefece e tende a ficar por baixo da procura ainda em expansão. Logo 
um rápido aumento dos preços desses bens, assim como um agravamento dos 
preços de todos os factores que contribuem para a produção, incluindo os salários 
para os tipos de emprego que formaram o estrangulamento inicial.  

Cada novo estrangulamento que se desenvolve na maré crescente da 
circulação monetária torna-se o foco de um boom local. A cena da multiplicação 
dos booms aumenta a expectativa de novos booms e cria uma onda de compras 
adiantadas em segmentos onde ainda não se tinham desenvolvido insuficiências 
graves de abastecimento, o que por sua vez precipita novas faltas no 
abastecimento. O consequente aumento dos níveis gerais dos preços criará uma 
forte concorrência entre as empresas para a captação de mão de obra, e 
rapidamente fará subir os níveis salariais. Através deste e outros processos auto 
acelerativos, a circulação eventualmente perderá a estabilidade e a expansão 
monetária degenerará então irresistivelmente numa inflação galopante. 
 
4.4. Desemprego residual 
 O que nos leva novamente às severas restrições de uma política de pleno 
emprego. Ao escolher um nível de circulação a atingir, o publico terá que se 
resignar com o facto de um certo resíduo de desemprego – eventualmente um 
resíduo importante - que terá de ser tolerado para que forme uma barragem 
contra uma inflação galopante. A questão do desemprego residual é 
provavelmente um dos maiores desafios ao pensamento claro e à ação 
responsável na gestão futura da economia – e tornar-se-á, no caso de insucesso, 
no mais perigoso desestabilizador da paz social. Tratarei por isso esta questão 
com maior detalhe. 
 É costume distinguir-se entre dois tipos de desemprego: um, chamado 
desemprego “cíclico”, ou “geral”, ou de “massas”, e outro denominado de 
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“estrutural” ou “transitório”. O primeiro explica-se na teoria keynesiana pelo 
nível de procura monetária, tal como se mostrou no primeiro capítulo; enquanto 
que o segundo se apresenta como consequência de mudanças continuas que 
acontecem no aparelho produtivo, à medida que certos segmentos de atividades 
se tornam não lucrativos e são substituídos por novas empresas. O termo 
“transitório” exprime o facto de que este tipo de desemprego se deve apenas a 
mudanças de um trabalho para outro, enquanto que o termo “estrutural” reflete o 
facto de que se deve a uma desproporção estrutural do aparelho produtivo, que 
não pode ser remediada pelo emprego dos trabalhadores libertados em outras 
atividades. 
 Não se pode no entanto aceitar esta forma de distinção. Mesmo no estado 
mais óbvio de “desemprego de massas”, a parte desempregada da população está 
em permanente mudança. Em termos gerais, se o desemprego é numa certa 
altura de 15% e noutra altura é de 5%,  isto apenas significa que o período de 
tempo até encontrar um novo trabalho é três vezes menor na ultima situação do 
que na primeira.  Quer o desemprego seja alto ou baixo, haverá sempre pessoas 
que morrem sem voltarem a ter um emprego, e o numero dessas pessoas será 
aproximadamente proporcional ao numero de desempregados. Logo o desemprego 
é sempre “transitório” ou “estrutural” porque os trabalhadores estarão sempre a 
ficar desempregados nas empresas que perdem negócios e a serem reempregados 
noutras empresas em expansão. Sob este aspecto, todos os tipos de desemprego 
partilham as mesmas características; a diferença entre eles é acima de tudo uma 
questão de grau. 
 Recorde-se que uma onda crescente de circulação fará entrar na circulação 
um numero cada vez maior de unidades de negócio menos produtivas, em cada 
uma das sucessivas fases do processo.  Não há empresa, por muito pouco eficiente 
que seja, que não possa ser rentável por um aumento suficiente do nível geral de 
preços (quando ocorrem em conjunto com salários estáveis ou em crescimento 
lento). Logo a estrutura do tecido empresarial não pode obrigar uma fração 
particular de empresas ou de trabalhadores a permanecerem desempregados– 
desde que a expansão da circulação seja suficiente. Apenas tornará mais difícil o 



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

»«wp 115 (2011) 
127 

emprego em certas empresas do que noutras, e fará com que as primeiras 
continuem no desemprego até um estádio posterior da expansão monetária. 
 Para além disso, de uma certa desproporção estrutural causará a 
persistência de um certo desemprego residual, para qualquer nível de circulação 
monetária, por mais alto que seja. Se pudesse existir uma economia 
completamente balanceada, em que cada elemento se ajustava idealmente em 
relação a todos os outros, uma tal economia teria pleno emprego a um certo nível 
especifico de circulação monetária; e se o fluxo de dinheiro fosse para além do 
nível de plena circulação, apenas ocorreria um ligeiro aumento do nível de todos 
os preços (e consequentemente dos salários), sem que nessa altura aparecessem 
estrangulamentos e se desenvolvessem booms locais. Mas tal ideal não é 
realizável nem poderia persistir durante algum tempo, caso se tivesse realizado, 
devido às incessantes mudanças que inevitavelmente ocorrem na moderna vida 
económica. Logo há sempre um certo grau de desproporção no sistema económico, 
e portanto permanecerá sempre um certo resíduo de desemprego.   
 Precisamos de clarificar bem este ponto, pois neste ponto os nossos 
problemas tocam nos próprios fundamentos da nossa civilização. 
 Concentremo-nos numa secção característica da moderna cena económica. 
Recordem-se algumas lojas em 1914 – seja uma dúzia de lojas de diferentes 
negócios, mercearias, lojas de panos, artigos eléctricos, livreiros, sapateiros, etc.,  
e suponha-se que os seus conteúdos eram postos à venda ao público vinte cinco 
anos depois, em 1939. Mais de metade da mercadoria oferecida ter-se-ia tornado 
invendável, e mais de metade da mercadoria procurada pelo publico não estaria 
disponível, enquanto que as mercadorias que ainda fosse possível vender só o 
poderiam ser a uma fracção do preço inicial, em novas proporções tal como 
reflectidas por uma nova escala de preços de venda.  A mudança fez-se por uma 
sequencia caleidoscópica de fases que afectaram todas as partículas do sistema 
no decurso dos últimos 25 anos – e afectando algumas delas por um choque bem 
rude. Num ou noutro momento desse período, milhões estiveram ameaçados por 
pesadas perdas ou mesmo pela bancarrota total, e muitos milhares foram postos 
fora de negocio e substituídos por novos elementos. Através disso as funções do 
aparelho produtivo mudaram e as proporções alteraram-se radicalmente. 
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 Esta é uma característica essencial da nossa civilização. Uma economia 
baseada numa grande especialização de funções no trabalho, em que centenas de 
milhares de unidades estão envolvidas na produção de milhões de artigos 
diferentes, enquanto que partilham uma grande variedade de recursos associados 
num único conjunto, ou mercado – uma tal economia não pode nunca permanecer 
durante muito tempo estacionária em qualquer dos seus detalhes. Mesmo que 
fosse possível interromper o progresso técnico, o que certamente não é possível: 
mesmo que os interesses e gostos dos consumidores não se alterassem, como 
seguramente nunca acontecerá – as simples mudanças na dimensão e na 
constituição da população e a gradual exaustão dos recursos naturais forçará o 
sistema a estar continuamente a readaptar-se, e cada adaptação implicará 
repercussões através de uma miríade de processos interdependentes que o 
constituem. Em qualquer caso o progresso da ciência e do conhecimento e 
competências tecnológicas nunca estarão parados enquanto que a civilização 
continua – nem o permanente desejo por melhores condições de saúde e de 
conforto desaparecerá, nem o impulso para melhorar o nosso modo de vida e as 
circunstâncias da vida parará, desde que continue a nossa própria tradição 
ocidental.  
 Uma certa medida de insegurança é inerente às condições económicas 
oferecidas nestas circunstâncias. É verdade que por regra cada alteração ao 
sistema dará vantagens aos que a iniciarem: aos empreendedores que, tendo-se 
apercebido de uma nova oportunidade, se abalançaram a segurá-la para eles 
próprios; mas em consequência disso um certo numero de outros, espalhados ao 
longo do sistema económico, encontrarão também as suas próprias oportunidades 
reduzidas. Neste jogo competitivo tanto há ganhadores como há perdedores – na 
realidade a tendência permanente para o progresso com benefícios para todos 
significa que deverão existir mais ganhadores do que perdedores – mas na 
realidade haverá sempre alguns perdedores. Tem que existir um certo numero de 
negócios que falham: de capitalistas que vão à bancarrota, e de trabalhadores e 
empregados que ficam desempregados. O nosso sistema foi feito por gente 
empreendedora preparada para assumir riscos e para estar sempre exposta ao 
perigo de falhar, desde que isso lhes proporcione uma oportunidade de vencer na 
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vida. Um tal sistema não oferece uma abobada de felicidade a uma geração que 
valorize a segurança acima de tudo o mais. Não pode ser operada por gente de 
negócios que não assuma riscos, nem por trabalhadores que não enfrentem a 
possibilidade de perder os seus empregos. 
 Há uma alternativa? Existem economias primitivas de agricultura de 
subsistência entre as quais são desconhecidos negócios que falham e onde não 
pode acontecer o desemprego. Numa economia medieval cada pessoa tinha o seu 
nicho assegurado, ao qual pertencia por nascimento e para toda a vida. Mas 
nunca se atingiu uma economia altamente industrializada noutra base que não a 
da gestão comercial; e nunca numa economia gerida comercialmente se pode 
evitar o colapso de negócios e a incidência do desemprego. Nem se podem reduzir 
a um nível residual, a não ser fazendo subir a circulação monetária para níveis 
que tornariam a vida intolerável. Ao dizer isto devemos aí definitivamente incluir 
– considerando a análise desenvolvida nos dois capítulos anteriores – tanto o 
sistema de propriedade do Estado como opera na União Soviética, como as 
economias de guerra tal como conduzidas durante a guerra de 1939-45 pelas 
várias nações ocidentais. 
 A menos que estejamos preparados para viver num estado de permanente 
inflação, com a eterna disputa por bens e por trabalho, e a sua infindável luta 
com os regulamentos que procuram conter a confusão dentro de limites – a nossa 
única alternativa para evitar os riscos de negócios que falham e do desemprego é 
voltar para a primitiva agricultura de subsistência, o que implicaria uma redução 
das nossas condições de vida – a avaliar por exemplos contemporâneos – para 
cerca de um décimo dos nossos atuais padrões ocidentais (britânicos, americanos, 
australianos) de qualidade de vida. Será escusado dizer que qualquer povo 
ocidental que aceitasse esta escolha seria eliminado num curto espaço de tempo; 
o solo em que viveriam não seria capaz de assegurar mais do que uma fracção do 
seu numero – nem as mulheres estariam dispostas a aumentar o numero de 
nascimentos para compensar o inevitável aumento da mortalidade infantil, ou os 
homens seriam capazes de defender o país contras as conquistas por vizinhos 
muito mais industrializados. 
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 Estamos comprometidos. Temos que continuar com o nosso tipo de 
civilização comercial, ou desaparecer da terra. Temos que enfrentar este facto e 
resistir à tentação de esperar por algum tipo de “planeamento” que por magia 
conseguisse pôr todas estas coisas em ordem. Uma vez enfrentado este facto, de 
que a natureza da nossa civilização exige que certos riscos sejam tomados por 
pessoas envolvidas nos empreendimentos industriais, não será muito difícil 
ajustar a medida desse risco, e as circunstâncias sob as quais deve ser assumido 
para que a sua incidência seja suportável, mesmo razoável, para os que forem 
afectados. 
 
4.5. Factores qua afectam o desemprego residual 
 Não existe experiencia suficiente para se dizer exatamente qual deve ser a 
medida de desemprego residual que deve ser tolerada num certo conjunto 
particular de circunstâncias, de modo a evitar uma inflação galopante. Mas 
podem-se identificar três factores que entram no problema.  
 Todas as circunstâncias que tendem a reduzir a mudança técnica e 
económica tendem, em certa medida, a reduzir o desemprego residual. Durante a 
Grande Depressão de 1930-3 muitas vozes levantaram-se contra o ritmo 
excessivo de progresso técnico, e foram amplamente propostas medidas para 
reduzir o seu ritmo, ou pelo menos para regular o seu curso. Embora não 
possamos aceitar a hipótese de que um ritmo excessivo de progresso técnico 
tenha sido no passado uma causa de emprego maciço – a verdadeira causa deverá 
antes procurar-se na circulação monetária insuficiente – pode no entanto ser 
razoável levantar-se a questão de se restringir o curso do progresso técnico, com 
vista a uma redução do nível de desemprego residual.  
  Será que é possível tornar a vida económica pelo menos um pouco mais 
segura através da redução do progresso técnico? A ideia parece ser dificilmente 
praticável. Tomemos como exemplo concreto a provável utilização iminente da 
energia atómica. Nenhum país poderá deliberadamente recusar este provável 
desenvolvimento, pois ao faze-lo estará a deixar para os outros países a vantagem 
de estabelecerem uma posição pioneira na nova técnica. Por outro lado, um 
acordo entre todos os países do mundo para evitar o recurso à energia atómica 
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seria provavelmente impossível de operacionalizar. O espírito da nossa 
civilização é tal que medidas coercivas contra tais melhoramentos, que ajudam a 
ultrapassar o peso da pobreza, da doença e da miséria de milhões de pessoas, 
nunca poderão ter um apoio geral suficiente. Talvez se fossemos budistas, ou 
erewhonianos, pudéssemos impor isso; mas os povos ocidentais nunca 
permitiriam que a sua ordem económica se baseasse em tais fundamentos. 

O segundo dos factores que afecta o nível residual de desemprego residual 
é na realidade um outro aspecto do primeiro. Consideramos em primeiro lugar a 
redução do desemprego causada pelo tipo de restrições comerciais que limitam o 
ritmo de progresso técnico; devemos agora considerar que as mesmas, ou 
semelhantes, restrições comerciais podem muitas vezes afectar o desemprego por 
um efeito inverso, na medida em que podem reduzir o processo da sua adopção 
económica. Todas as circunstâncias que retardam a transferência dos factores de 
produção de uma ocupação em que se tornaram redundantes para outra em que 
sejam precisos, aumenta o tempo durante o qual este factores continuarão 
parados. Logo o nível de desemprego residual aumentará. 

Todas as limitações impostas à entrada num dado tipo de negócio 
acabarão por, neste sentido, aumentar o desemprego residual.  As organizações 
profissionais ou de classes que protegem os seus membros contra novas entradas, 
e os seus mercados contra a concorrência estrangeira, impõem um pesado fardo 
de adaptação sobre terceiros no mercado domestico ou estrangeiro; e os sindicatos 
que levantam barreiras profissionais a fim de reduzir as entradas de novos 
membros na profissão estarão provavelmente a aumentar o fardo do desemprego 
noutras classes de trabalhadores a quem estão a retirar oportunidades para 
encontrarem um novo emprego. Todas essas restrições tenderão a aumentar o 
desemprego residual total que terá que ser suportado. 

Podemos suplementar esta discussão dos factores que reduzem a 
mobilidade do trabalho com uma análise dos factores que a aumentam, e sobre os 
quais nos devemos basear, principalmente para diminuir o nível de desemprego 
residual.        

O factor mais importante para melhorar a mobilidade do trabalho é uma 
boa educação geral. Disciplina mental, uma experiencia variada, e um bom stock 
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de conhecimentos facilita a rápida adaptação de homens e mulheres a novas 
necessidades. Uma boa educação forma gente com vontade de aprender e com 
confiança na aquisição de novas competências, mesmo numa idade avançada. Um 
aconselhamento oficial, baseado no estudo das tendências correntes, pode ser 
mais desenvolvido e tornar-se cada vez mais útil para aqueles que procuram uma 
opção racional para a sua formação. Uma mais ampla informação estatística, 
baseada na crescente divulgação dos empreendimentos empresariais, permitiria 
a formação de uma opinião razoavelmente segura e convincente sobre as 
tendências das potenciais oportunidades na industria.  

Outro poderoso factor a contribuir para o aumento da mobilidade é um 
sistema eficiente de trocas de emprego (centros de emprego), capaz de divulgar da 
forma mais completa e vívida as oportunidades em empresas mais distantes, mas 
dentro do país. Aos trabalhadores à procura de empregos pode ser dada a 
oportunidade de ver fotografias e de ver filmes que mostrem as possibilidades de 
viver e trabalhar em ambientes que ficam fora da sua experiencia. 

Uma condição óbvia para aumentar a mobilidade do trabalho ( e de outros 
factores da produção) é acabar com as restrições comerciais que atualmente  os 
afectam. Isto pode não ser tão difícil como a experiencia do período entre as duas 
guerras parece sugerir. Num estado de negócios cronicamente deprimidos, os 
riscos de um fracasso económico agravam-se excessivamente. Um nível de 
emprego em queda, um exercito crescente de desempregados, representa um 
perigoso aumento do período de tempo entre perder de um emprego e encontrar 
um novo emprego. A perda de emprego ou de um negócio representa nessas 
circunstâncias um sério infortúnio e, especialmente para os mais velhos, para 
quem as oportunidades de reemprego são mais limitadas, pode mesmo significar 
um desastre final. O mesmo é verdade para a perda de um cliente ou de um 
mercado; quando o comercio está em geral deprimido, as possibilidades de uma 
nova ligação para substituir essas perdas são remotas. Nessas circunstâncias os 
empregadores, tal como os trabalhadores, ressentem a necessidade de uma 
constante adaptação e por todos os meios tentarão reter as ligações comerciais e 
os empregos que possam ter. Mas se o nível de circulação subir e a procura geral 
por bens e serviços tornar a aumentar, o estado de espírito dos trabalhadores e 
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das empresas muda radicalmente. Milhões perderam os seus empregos durante 
as fases iniciais desta guerra pela contração do comercio de abastecimento civil,  
mas isso foi pouco sentido pois a intensa procura geral pelo trabalho lhes 
assegurou a possibilidade de melhorarem a sua condição. Mesmo as classes 
trabalhadoras mais conservadoras, como os mineiros ou os operacionais do 
algodão, aparecem nessas circunstâncias com uma elevada mobilidade. As 
empresas também não sentem nessas alturas que precisem de insistir para 
manter determinados mercados, e nem mesmo as importações mais pesadas, 
despejadas sem custos no pais, são ressentidas pelas empresas nesse estado de 
espírito. 

O poder amaciador do pleno emprego sobre todas as restrições comerciais 
pode ser bem apreciado analisando as dificuldades associadas com o emprego 
excessivo. Uma circulação monetária demasiado ampla cria um “mercado de 
vendedores” universal, quer em bens como em trabalho. Os empregados tornam-
se demasiado prontos para abandonar os seus postos de trabalho a fim de 
melhorarem a sua situação, enquanto que as empresas e os negócios se 
desinteressam de tal maneira por reter os seus clientes que pouco se preocupam 
em lhes garantir os mínimos do serviço.   

O que nos leva ao terceiro factor que determina o nível residual de 
desemprego, que consiste na capacidade do governo controlar os efeitos negativos 
do desemprego. Para evitar uma expansão galopante da circulação, o governo 
precisa de restringir os gastos de dinheiro. Em todos os pontos em que essas 
restrições se venham a mostrar intoleráveis, terão sido atingidos os limites 
práticos da circulação e do emprego.  

A maré da circulação pode ser amenizada pelo racionamento e pelo 
controlos de preços para os bens de consumo vitais e para as matérias primas, 
articulados com o controlo salarial e as transferências de trabalhadores, e pode-se 
aplicar um sistema de licenciamentos aos investimentos. No entanto, e para ser 
eficiente na restrição duma forte maré de circulação monetária, estes controlos 
precisam de ser rigorosos e não podem deixar de ser dolorosos. Fortes tensões – 
que conhecemos bem da nossa experiencia do tempo de guerra e das imagens 
familiares da economia soviética – tornam-se bem visíveis por todo o lado. Cada 
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mercearia, tabacaria e loja de vinhos torna-se um distribuidor de favores 
pessoais, um potentado a ser lisonjeado e aplacado pelos clientes. Os “mercados 
negros” e os “mercados cinzentos” , as discretas ligações pessoais e as misteriosas 
habilidades para tornear as dificuldades, tornam-se habituais e muitas vezes 
elementos indispensáveis da vida económica. As tensões no mercado de trabalho 
tornam-se mais opressivas e penosas. Trava-se uma permanente “guerra de 
papéis” para conseguir ou para reter trabalho, para se ultrapassarem os 
desajustamentos e para contrariar a indisciplina através da qual os empregados 
tentam tornar-se insuportáveis para com os seus empregadores com vista a 
forçarem uma mudança para um novo trabalho. 

Dado um certo ritmo de mudanças económicas e técnicas, e dado um certo 
ritmo de adaptação a essas mudanças pelo sistema económico, a quantidade de 
emprego que pode ser assegurado depende da forma como os controlos do 
mercado são aplicados e tolerados. Uma administração económica competente 
será capaz de manter uma forte circulação dentro dos limites sem causar 
demasiada tensão sobre as relações económicas. Um governo apoiado por gente 
preparada para tolerar fortes tensões, ou suficientemente forte para impor tais 
tensões, pode assegurar um nível de emprego mais elevado do que no caso de tal 
apoio, ou tal poder, estar ausente. 

Reside aqui a verdadeira razão pela qual um regime totalitário pode 
reduzir o desemprego residual até um nível excepcionalmente baixo. Os seus 
poderes são tais, e as restrições que é capaz de impor também são tão extremas, 
que é capaz de manter uma circulação excepcionalmente ampla de circulação 
monetária dentro de limites controláveis. Por outras palavras: ao forçar as 
pessoas a aceitar um estado inflacionário com uma intensidade tal que não seria 
livremente tolerado, o estado totalitário pode manter um nível mais elevado de 
emprego do que seria possível sob um regime democrático ocidental. 

Numa democracia o nível de circulação pode em última estância ser 
determinado por uma opinião pública informada. A decisão parlamentar anual 
para fixar o nível de rendimento monetário nacional deve exprimir um equilíbrio 
popular entre o desejo por um maior nível de emprego e a relutância em aceitar 
restrições adicionais sobre a liberdade contratual. Esta alternativa deve ser 
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apresentada ao publico para que este esteja em condições de julgar 
inteligentemente e de influenciar de uma forma razoavelmente efetiva. Deve ser 
levado aos votantes o que é que eles esperam de uma redução ou de uma 
expansão da circulação, de modo que possam fazer uma apreciação do assunto e 
exercer com sabedoria o tipo de controlo geral que constitui a essência da função 
da democracia. 

Podemos dar um número para o nível de desemprego que provavelmente 
será tolerável?  As estatísticas citadas na pg. 21XX, a partir dos livros brancos do 
governo britânico, sugerem que no período de 1858 – 1919 o nível médio de 
desemprego terá sido cerca de 5%, enquanto que nos períodos de boom esse nível 
caiu várias vezes para cerca de 2%. A partir disto parece razoável sugerir que o 
desemprego residual pode ser permanentemente reduzido para um nível de 3 a 
4%. A experiencia da Alemanha sugere uma estimativa semelhante. No final de 
1936 o numero de desempregados tinha-se reduzido para cerca de 500 mil, o que 
corresponderia a cerca de 2.5% e este estado de emprego manteve-se durante 
cerca de um ano sem obrigar a restrições sobre os movimentos da força de 
trabalho. 

É importante perceber que mesmo que o desemprego residual se possa 
reduzir de forma permanente para 3%, isto significaria que pelo menos 450 mil 
pessoas continuariam desempregados no Reino Unido, e que por isso cada 
trabalhador teria de despender em média cerca de um ano e meio da sua vida à 
procura de um emprego. A menos que se perceba que um nível mínimo de 
desemprego deste tipo é absolutamente inevitável, será impossível estabelecer os 
indispensáveis consensos e confiança mútua.  
	  

4.6. Áreas deprimidas 
 O aparecimento de um elevado desemprego residual persistente numa 
determinada área territorial compacta, durante um período de plena circulação, 
levanta uma situação particularmente difícil. Uma região assim atingida é 
denominada como uma “área deprimida” no Reino Unido. O remédio para um tal 
nicho de desemprego maciço pode ser a transferência de população para uma 
região mais prospera. Mas isto envolve uma migração para ambientes 
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desconhecidos e uma ruptura de ligações, deixando para trás uma vila ou uma 
aldeia que, mais do que aliviada pela partida de cidadãos parados, se aflige pelo 
crescente sentido de decadência da sua vida comunitária. O problemas das 
“aldeias desertas” perturbou a Inglaterra durante o período da industrialização. 
Nos dias de hoje uma imagem de uma quinta abandonada é seguro que evoca 
sentimentos de profundo ressentimento numa audiência média de um cinema 
britânico.  
 Não vou tentar julgar tais sentimentos. Mas faço notar que o seu culto 
provavelmente envolverá grandes sacrifícios para a riqueza e segurança nacional 
e pode mesmo prejudicar seriamente a integridade moral da vida pública. 
 O Reino Unido chegou ao seu estado atual de prosperidade e poder por um 
processo de industrialização que desprezou completamente todas as ligações às 
ocupações tradicionais. Há todas as razões para esperar que a adopção de 
politicas inversas prejudique a adaptação futura e faça com que o país fique 
aquém do seu potencial desenvolvimento material. O povo dos Estados Unidos 
deve muita da sua força material à sua proverbial mobilidade. Sempre estiveram 
prontos a abandonar quintas, sítios industrias, minas, caminhos de ferro, mesmo 
rios previamente tornados navegáveis, se a procura de maior sucesso económico o 
exigisse. Este hábito ajudou-os muito no processo de criação de maior riqueza 
nacional. 
 No entanto, e dentro de certos limites, não se pode negar o desejo de 
preservar a existência continuada de certas áreas habitacionais, mesmo que se 
mostrem temporariamente paradas e economicamente improprias, e devem-se 
considerar métodos para o ter em consideração. Em primeiro lugar faz-se notar 
que há sempre a possibilidade de um ajuste local por uma diminuição dos 
salários. Muitos distritos (por exemplo, grandes regiões do sul dos Estados 
Unidos) seriam “áreas deprimidas” se não fosse o facto dos níveis locais de 
salários serem muito inferiores aos de outras partes do país. Em alternativa, ou 
para além da redução local dos salários, uma nação pode muito bem decidir 
socorrer uma área deprimida através da melhoria das condições gerais para 
melhorar a sua produtividade média. Verificando-se a existência de uma 
deficiência local na saúde ou no ensino então os fundos nacionais devem sem 
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questão ser disponibilizados para remediar essas fraquezas. Mas mesmo para 
além disso há muito que se pode fazer através da construção de novas estradas e 
caminhos de ferro, abertura de novos portos e rios à navegação e estabelecer 
várias outras facilidades publicas, pelas quais a área possa voltar a atrair 
negócios.  
 A integralidade moral da vida pública é, no entanto, afectada se o apoio a 
zonas ou industrias deprimidas não for dado abertamente, mas antes na forma de 
preços garantidos ou de outras facilidades económicas, logo mantendo os sectores 
e áreas deprimidas comercialmente rentáveis à custa da comunidade. Tais 
medidas podem ser ocasionalmente justificáveis para ultrapassar um breve 
período crítico de uma indústria. Mas quando permanentes tornam-se 
moralmente perigosas. Criam um sentido de sucesso económico onde não há 
direito para tal e falseiam a honestidade fundamental da vida das pessoas. 
Tendem para que todas as outras indústrias façam pedidos semelhantes de apoio, 
que as ponham ao abrigo das consequências do insucesso económico. Impõem às 
autoridades do Estado a responsabilidade – que apenas pode ser exonerada por 
uma ação arbitrária -  de decidir sobre pedidos rivais do mesmo tipo. Penalizam 
as indústrias que preferem prosperar pelo trabalho, economia e capacidade 
empreendedora – a favor daqueles que escolhem antes os lucros através dos 
favores governamentais. 
 
4.7. O problema da coação 
   A nossa aproximação ao problema do desemprego ignorou até ao 
momento a ideia, muito habitual na literatura contemporânea, de que o pleno 
emprego se pode obter apenas pelo preço de se aceitar uma quantidade apreciável 
de coação. A política que sugeri não envolve qualquer direção compulsiva do 
trabalho pelo governo, e assume que a compulsão seria exclusivamente do 
habitual tipo económico. Os trabalhadores e outros empregados seriam 
despedidos pelas empresas quando não fossem precisos e procurariam novo 
emprego pelos canais habituais. Já se assinalou a necessidade de melhorar a 
mobilidade através desses canais, mas tem sido sugerida uma compulsão 
governativa para substituir ou suplementar a pressão exercida por uma redução 
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nos rendimentos. Assumi implicitamente que os subsídios de desemprego devem 
ser muito inferiores aos salários normais para que o ganho de encontrar um novo 
emprego, junto com a satisfação de fazer algo útil, deva constituir um incentivo 
suficientemente forte para procurar e reter um trabalho. 
 Se o subsidio de desemprego for fixado a um nível elevado, é inevitável a 
necessidade de alguma pressão legal para que as ofertas de emprego sejam 
aceites. Se, como explicarei já a seguir, não acreditar que a compulsão se possa 
exercer racionalmente, então o pagamento do desemprego deve ser fixado a um 
nível suficientemente baixo para que permita uma escolha legal pela inatividade, 
àqueles que a preferem. Desde que os voluntariamente desempregados 
continuem a ser uma pequena minoria, a sua presença não constitui uma 
dificuldade e podem ter outras funções culturais úteis. O seu pagamento pode ser 
justificado como sendo parte do dividendo do capital nacional que foi herdado em 
comum.  
 A tendência mencionada na abertura desta seção, de considerar uma 
larga medida de compulsão como o preço do pleno emprego, é parte da ideia que 
espera a solução de todos os principais problemas económicos através da 
aplicação do “planeamento económico e social”. Os seus representantes julgam 
que o problema principal e mais ubíquo do nosso tempo é escolher entre a 
liberdade e a eficiência. Analisemos este alegado conflito em relação ao problema 
do desemprego. 
 Parece-me que a compulsão foi facilmente aceite para a regulação da 
transferência do trabalho, mesmo quando aplicada em grande escala durante o 
tempo de guerra, desde que existisse uma racionalidade para impor essa coação. 
A compulsão deve ser, em primeiro lugar, racional, se a autoridade que emite as 
ordens estiver numa melhor posição do que as pessoas que recebem as ordens 
para julgar os interesses pessoais destes últimos. Alguém no meio de um 
cruzamento é facilmente investido com a autoridade para regular o transito, 
porque se lhe reconhece que pode ver as duas faixas que se cruzam, enquanto que 
o condutores apenas as podem ver de esquina. Um paciente dá autoridade a um 
médico, sobre ele próprio, porque o médico pode julgar no melhor interesse do 
paciente, mais do que o próprio paciente. Em segundo lugar a compulsão parece 
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racional quando o interesse social precisa de ser forçado em face dos interesses 
pessoais dos indivíduos. De uma forma geral, todas as formas de autoridade 
exercidas pelo Estado baseiam-se nesta última alegação. Em tempos normais 
parece haver poucas ocasiões para aplicar qualquer um destes critérios para 
justificar o exercício da compulsão na esfera do re-emprego. Em tempo de guerra 
ambas se podem aplicar numa certa medida. A primeira porque os empregos não 
podem ser livremente publicitados, e a segunda porque o interesse publico exige 
um maior nível de emprego do que pode ser convenientemente induzido pela 
pressão económica. Por isso a coação tem sido facilmente aceite na maior parte 
dos países em guerra, mesmo que a experiencia da América indique que muito se 
pode atingir sem recurso a tal. 
 Logo dentro da gama de decisões práticas habitualmente conhecidas, não 
vemos que se levantem grandes questões pelo recurso à compulsão ao trabalho. 
Tais preocupações exprimem na realidade um desejo por um sistema 
fundamentalmente diferente – por um sistema em que o trabalho deve ser 
permanentemente empregue pelo Estado e transferido de um trabalho para outro 
pela autoridade do Estado. Assume que se pelo menos a indústria fosse 
nacionalizada e os trabalhadores estivessem preparados para aceitar ordens para 
a sua própria transferência, tal como os funcionários públicos habitualmente 
fazem, poderiam então ter o mesmo tipo de segurança que estes últimos 
desfrutam.  
 Consideremos por um momento esta ultima aproximação radical ao 
problema do pleno emprego. A experiencia soviética não deixa nenhuma duvida 
acerca do facto de que embora a totalidade do sistema industrial seja 
inteiramente operado pelo Estado, os assunto de cada unidade devem ainda ser 
conduzidos numa base comercial. Tomando isso por certo, podemos ainda supor 
que cada fábrica começa por dispor de um certo numero de trabalhadores 
alocados pelo governo. Á medida que a operação da unidade prossegue, há 
trabalhadores que se tornam redundantes em certas unidades e há novas 
necessidades de trabalho que se tornam aparentes noutras unidades algures. O 
trabalho parado precisará de ser removido onde não é mais desejado e a sua 
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presença reportada a um departamento de pessoal que os deveria transferir para 
as posições vagas noutros locais.  
 Estas condições para o re-emprego não seriam materialmente muito 
diferentes das existentes sob o capitalismo. O departamento de pessoal central 
teria umas funções semelhantes às da central dos centros de emprego. Operaria 
através de filiais locais semelhantes aos centros locais, e da mesma forma que 
estes funcionam, em particular dando ao desempregado e baseando-se no seu 
próprio julgamento para assegurar que os interessado obtêm vagas que lhes são 
adequadas. O departamento de pessoal central não teria bases mais racionais do 
que os centros de emprego para exercer a colocação compulsiva de 
desempregados. Se decidirem exercer uma medida notável de compulsão, 
inevitavelmente produziriam dificuldades e desajustes  - assim com uma 
crescente burocracia e favoritismo, companheiros habituais dos excessos 
administrativos. Segundo os procedimentos administrativos habituais, o pessoal 
temporariamente redundante colocado na reserva teria naturalmente direito a 
metade do vencimento. O nível deste pagamento seria determinado pelas 
mesmas considerações pelas quais os subsídios de desemprego são fixados num 
regime capitalista. Nestas circunstâncias a mobilidade do desemprego não seria, 
na melhor das hipóteses, melhor do que sob o capitalismo, logo o nível de 
desemprego residual – tal como representado pelo numero de trabalhadores com 
metade do vencimento – seria em ambos os casos determinado pelas mesmos 
factores e da mesmo modo. 
 Estas conclusões são confirmadas pelo facto de que  - aparte a 
experiencia catastrófica do comunismo entre 1918-21 na Rússia – a direção 
compulsiva do trabalho desempregado para novos trabalhos nunca desempenhou 
uma parte primordial em qualquer sistema industrial para efeitos de assegurar o 
pleno emprego. No Reino Unido a compulsão do trabalho durante o tempo de 
guerra foi principalmente usada para evitar que os trabalhadores não 
abandonassem o seu posto de trabalho, dada a procura excessiva de trabalho. 
Quando novos trabalhadores era direcionados para novos postos de trabalho em 
particular, isso era feito mais para evitar que ocupassem um outro posto de 
trabalho alternativo que fosse mais do seu gosto pessoal. Na União Soviética a 
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alocação do trabalho a empresas individuais é feito na forma de um fundo de 
salários aprovado, deixando ao gestor o encargo de encontrar os trabalhadores 
necessários no mercado de trabalho. A concorrência pela força do trabalho, 
característica entre empresas rivais, a luta das autoridades contra os gestores 
que licitam com salários crescentes e com a legislação que restringe a rotação 
excessiva do trabalho – tudo isto mostra que não existem na Rússia 
oportunidades para usar a direção compulsiva do trabalho de forma a assegurar a 
cada um o seu posto de trabalho. Voltando à Alemanha, a pouca mobilidade 
nunca foi realmente um entrave para assegurar o pleno emprego na indústria. A 
mudança compulsiva e a ligação dos trabalhadores estabeleceu-se, antes pelo 
contrário, quando o numero de vagas se tornou duas ou três vezes superior ao 
numero de desempregados (3). 
 
4.8. Novas responsabilidades para os economistas do governo    
 A manutenção do nível desejado de circulação, através da política 
defendida neste livro, envolverá necessariamente um nível considerável de 
responsabilidade por parte dos especialistas em economia a trabalhar para o  
governo.  Envolve decisões que podem ser apenas assumidas em função do 
julgamento pessoal, assim como decisões essencialmente dependentes da 
competência pessoal, e que devem ser tomadas à luz de uma discrição intuitiva 
especialmente treinada. 
 As funções dos economistas governamentais serão tanto mais amplas e 
mais independentes (e tanto mais perigosas na sua independência) quanto mais o 
público decidir pela expansão monetária, apesar da posterior intensificação do 
controlo restritivo. Na realidade o desejo de manter as funções executivas dos 
economistas do governo dentro de razoáveis limites constitucionais pode-se 
tornar numa importante consideração ao decidir por um nível inferior de 
desemprego.   
 Em certa medida estas novas funções executivas dos economistas 
governamentais substituirá apenas algumas das funções que são atualmente 
desempenhadas pelos bancos centrais e por outras grandes instituições 
financeiras. Nos centros financeiros mais importantes do mundo,  e em particular 
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na City de Londres, estas instituições têm como regra serem condicionadas pelas 
suas políticas de crédito de forma a manter um estado de razoável estabilidade e 
de liquidez global dos negócios.  Os seus próprios interesses, beneficiados por tais 
condições, incentiva-os a proceder nesse sentido. A responsabilidade exercida foi 
guiada por um conhecimento profissional especializado. A responsabilidade que 
no futuro terão os economistas governamentais – que, armados com a moderna 
política monetária governamental, realizarão as funções tradicionais da City com 
maior eficiência – serão de carácter semelhante. Irão praticar a arte do governo 
da economia dentro do quadro de emprego aceite pelo Parlamento, enquanto que 
a sua performance será controlada e guiada pelo julgamento da opinião 
profissional dos seus colegas economistas. 
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Notas, cap. 4 
(1) J. M. Keynes, General Theory of Employment, etc., (1936), pp. 269-70 
(2) K. Mandelbaum em The economics of Full Employment  (Oxford 

University Institute of Statistics, 1944), p. 200. 
(3) The Economics of Full Employment, Six Studies in Applied Economics 

preparados pelo Oxford University Institute of Statistics (1944). Artigo 
por K. Mandelbaum, “German Economy, 1933-38”, p. 199 

 
Notas do tradutor: 
(*) Relativo a Erewhon, país ilha imaginário e utópico, livre de máquinas 
(consideradas como um perigo), descrito por Samuel Butler num livro 
publicado anónimo em 1872 (aparentemente baseado na sua experiencia da 
Nova Zelândia)  

 

  



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

»«wp 115 (2011) 
144 

  



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

»«wp 115 (2011) 
145 

CAPÍTULO V  
PLENO EMPREGO E COMERCIO INTERNACIONAL 
 
5.1. Problemas da competição 
 Muitos países subsistem através da produção no seu próprio solo de 
muitas das suas necessidades, mas todos eles também dependem, em certa 
medida, da troca dos seus produtos por bens estrangeiros. Os dois métodos – o 
interno e o externo – mostrarão em geral o mesmo grau de eficiência. Se, em 
média, um trabalhador britânico tiver que trabalhar duas horas para ganhar o 
mesmo que um americano numa só hora, isso será verdade tanto para a produção 
doméstica como para a produção de exportações. No mercado mundial o 
exportador britânico terá que vender o produto de duas horas de trabalho ao 
mesmo preço que um exportador americano vende uma hora de trabalho, e a tais 
preços estarão a competir de igual para igual.  O mesmo acontece entre 
exportadores britânicos e japoneses, que competirão ao par quando o primeiro 
vende uma hora de trabalho britânico a um certo numero de vezes o preço a que 
um exportador japonês pode obter para uma hora de trabalho japonês.  
 É semelhante para duas partes de um mesmo país, mas com diferentes 
níveis de produtividade. Se uma região menos produtiva se satisfaz com um 
correspondente nível inferior de salários, então ambas as regiões podem ter pleno 
emprego e trocarem entre si, ou concorrerem mutuamente no comercio, em 
termos de igualdade. 
 
5.2. Diferentes moedas  
 Porém os problemas de comercio internacional e de concorrência com o 
estrangeiro são claramente diferentes dos problemas do comércio interno. 
Embora possa ser parcialmente devido à incursão de sentimentos políticos no 
campo da competição económica, há também sólidos pontos de diferença entre os 
dois campos. Resultam do inevitável uso de moedas diferente por países 
diferentes. 
 À luz da nossa análise, no capítulo I, podemos considerar que uma função 
primária do Estado é satisfazer as necessidades comunais da nação através de 
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compras, as quais são pagas através da emissão de nova moeda, ao mesmo tempo 
que, para evitar um aumento prejudicial da circulação monetária, por regra a 
emissão de moeda é acompanhada por uma colecta de impostos. Sob condições 
modernas de tempo de paz, a taxação necessária será bem menor do que o volume 
de moeda emitido; pelo contrário, em tempo de guerra a colecta de impostos não 
consegue acompanhar as novas emissões de moeda e por consequência é 
inevitável uma certo circulação excessiva. 
 Suponha-se agora que o Reino Unido e a França têm a mesma moeda, que 
pode ser emitida quer pelo governo francês como pelo governo britânico. O 
tesouro britânico poderia então satisfazer as necessidades das autoridades 
publicas no Reino Unido pela emissão de dinheiro e pela compra de bens com esse 
mesmo dinheiro, tanto no Reino Unido como em França.  Ao mesmo tempo podem 
renunciar à imposição da taxação adequada e deixar aos franceses o trabalho de 
colecta dos impostos necessários para manter a circulação a um nível 
razoavelmente baixo, dentro do seu próprio território, ou pelo menos a colecta de 
uma maior parte dos impostos. Tais situações gilbertianas não se podem evitar 
senão pelo uso de dois tipos diferentes de moedas no Reino Unido e em França. O 
mesmo acontece para qualquer outros dois territórios cujas populações tenham 
diferentes necessidades colectivas a satisfazer e que não possam esperar que 
sejam pagas por pessoas fora do seu território. 
  
5.3. Taxas de câmbio  
 Quando cada país tem a sua própria moeda, os nacionais de cada um deles 
ganha o seu rendimento principalmente na moeda do seu próprio país. Se 
precisam de comprar qualquer coisa no estrangeiro, têm primeiro que trocar o 
seu dinheiro pela moeda do outro país. Um inglês que queira comprar vinhos em 
França oferecerá as suas libras a um francês, que as aceitará considerando que 
há sempre quem em França precise de comprar, por exemplo, carvão no Reino 
Unido – ou, mais geralmente, porque existe um mercado mundial para notas de 
libra em termos de todas as outras moedas,  existindo em todos os sítios gente 
que precisa de fazer compras no Reino Unido. A que taxa é que será razoável ao 
francês, e a todos os outros compradores de libras, trocar a sua própria moeda por 
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libras – e ao britânico separar-se das suas libras? É claro que todas estas 
transações serão razoáveis e aceitáveis para todos os participantes se de cada vez 
se trocarem iguais poderes de compra. Por outras palavras, as taxas de cambio 
serão razoáveis e aceitáveis para todos se o numero de francos, pesos, dólares, 
liras, etc., obtidas por troca com uma libra, comprarem aproximadamente o 
mesmo valor de bens respectivamente em França, na Argentina, EUA, Itália, etc. 
que as libras comprariam no Reino Unido. De facto, a única coisa que uma “taxa 
de cambio” pode racionalmente significar (no tipo de situação geral de comercio 
que estamos aqui a tratar) é exprimir a relação à qual diferentes moedas 
possuem o mesmo poder aquisitivo. 
 
5.4. Balança de pagamentos 
 A menos que as taxas de cambio estejam ajustadas de modo a dar a cada 
moeda o mesmo poder aquisitivo em casa e no estrangeiro, serão inevitáveis 
algumas consequências algo absurdas, semelhantes às discutidas atrás sobre o 
caso de moeda francesa emitida pelo Reino Unido. Suponha-se que o franco 
estava subavaliado em metade da libra. Os britânicos poderiam portanto duplicar 
o poder de compra do seu rendimento transformando-o em francos. As 
importações a partir de França poderiam ser pagas pela emissão de notas de 
libra, que os franceses poderiam comprar apenas por metade do valor que 
entregaram na forma de exportações para o Reino Unido. Desde que o governo 
britânico continuasse a emitir moeda adicional em libras para essas transações, 
os britânicos continuariam a gozar de um belo rendimento com essa fonte. Mas os 
franceses não iriam continuar a acumular indefinidamente notas de libras por 
troca com bens transacionáveis. Rapidamente se aperceberiam de que a taxa de 
cambio não seria aceitável, a não ser que equilibrasse os poderes aquisitivos das 
moedas em troca. 
 As taxas assim ajustadas farão com que cada pais receba normalmente os 
mesmos valores nas importações relativamente aos que entrega nas suas 
exportações. A vantagem da troca fica portanto limitada ao facto de alguns bens 
se comprarem mais baratos em certos países, enquanto que outros são mais 
baratos noutros países, sem prejuízo do preço médio de todos os bens ser o mesmo 
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em todos os sítios. Logo todos os países deveriam normalmente manter uma 
balança de pagamentos equilibrada. 
 
5.5. Empréstimos internacionais  
 Um governo pode pedir um empréstimo externo para efeitos de guerra, 
obras públicas, ou simplesmente para objectivos puramente empresariais. 
Empresários privados em países em rápido desenvolvimento muitas vezes 
endividam-se fortemente junto dos centros mais avançados de industrialização. 
Quando a Argentina, ou um empresário da Argentina, faz um empréstimo de um 
milhão de libras em Londres, para investimentos a longo prazo, seguir-se-á uma 
fase de importações para a Argentina que não são nessa altura balanceadas por 
exportações da Argentina. E mais tarde, quando os juros sobre o empréstimo são 
pagos e o seu capital é liquidado, há um movimento inverso a partir da 
Argentina, o qual produz, direta ou indiretamente, um excesso equivalente de 
importações para o Reino Unido. 
 Para facilitar estes movimentos seria útil que as taxas de cambio se 
desviassem um pouco dos seus poderes aquisitivos equivalentes. Na primeira fase 
(quando a Argentina está a comprar no exterior em excesso às suas exportações) 
seria desejável oferecer libras esterlinas para venda um pouco abaixo do seu 
valor em poder aquisitivo, e na fase de retorno seria desejável um peso argentino 
algo subvalorizado relativamente a todas as outras moedas. A oferta para venda 
das somas em libras obtidas por empréstimo no mercado internacional pode ter o 
efeito desejado em primeiro lugar, e a oferta de pesos em excesso relativamente à 
procura balanceada deverá acompanhar o segundo movimento. Mas, por razões a 
discutir adiante neste capítulo, é questionável que se possa confiar no mercado 
livre para todas as operações deste tipo. Um banco mundial posto em prática 
pelos governos de todos os países como objectivo de supervisionar as trocas 
internacionais de acordo com os princípios anteriores poderá facilitar muito a 
operação regular dos pagamentos internacionais.  
 
5.6. Estabilidade internacional  
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 Se as taxas de câmbios estão a ser permanentemente ajustadas para 
manter o poder aquisitivo das moedas igual em todos os países, então as taxas 
deverão variar sempre que o nível de preços num país se altera, quando 
comparado com outro país. Por outras palavras, a taxa de cambio entre dois 
países deve ser permanentemente reajustada de modo a eliminar qualquer 
variação na relação dos respectivos níveis de preços. 
 Tais reajustes das taxas de câmbios têm algumas desvantagens. Se um 
francês fez um empréstimo de um milhão de libras em França, e se verifica que a 
libra esterlina subiu, por exemplo 10%, quando tem que pagar o capital, pode 
achar muito injusto ter que pagar mais o equivalente a 100 mil libras, em 
francos, para liquidar a divida contraída, que na altura será convertida no 
equivalente, em francos, de um milhão de libras. Pode-se argumentar que poderia 
ter tirado partido de investir o dinheiro em França, onde os preços terão 
aumentado precisamente na medida em que a libra se apreciou. Mas isto é 
dificilmente verdade para um banqueiro, cuja função é meramente atuar como 
um intermediário de empréstimos. A banca internacional, e em especial os 
empréstimos de curto prazo, seriam muito afectados se as taxas de cambio 
continuassem a ter flutuações consideráveis.  
 Estas perturbações podem ser minimizadas se os governos de diversos 
países operarem de acordo com políticas semelhantes de manutenção do emprego. 
Assumindo que todos os países definem objectivos semelhantes de plena 
circulação, pode-se esperar que os níveis de preços nesses países se movimentem 
em linhas aproximadamente paralelas, e que as variações nos preços relativos 
possam ser fortemente reduzidas. 
 Mas a importância deste problema não deve ser exagerada. No passado 
têm ocorrido com frequência flutuações consideráveis nos níveis de preços 
internos e, mesmo assim, os credores internos têm continuado a assumir o risco 
de queda do valor da moeda, enquanto que os devedores arriscam ter que pagar 
as suas dividas num dinheiro com um valor superior aquele que receberam. O 
volume de empréstimos internacionais que seriam negativamente afectados por 
taxas de cambio variáveis é muito pequeno, quando comparado com o volume de 
empréstimos internos. A inconveniência desta fração das operações de crédito 
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existentes não deve ter uma importância excessivo para nós. A maquinaria 
financeira internacional a ser montada por todos os governos deve poder 
ultrapassar a maior parte das dificuldades, e as que persistirem deverão ser 
ignoradas e não devem deflectir dos objectivos de uma política racional de pleno 
emprego. Não se pode prosseguir uma tal política em conjunção com taxas de 
cambio rigorosamente fixas, e qualquer desejo para manter essas taxas fixas 
(segundo linhas reminiscentes do antigo padrão ouro) representaria – como 
vamos ver – um sério obstáculo aos ajustes racionais dos assuntos económicos do 
mundo. 
 
5.7. Países deprimidos 
 Antes de entrar na discussão das dificuldades desnecessárias que 
resultam das tentativas de fixar taxas de cambio rígidas, precisamos de referir 
certas dificuldades sérias, e dificilmente evitáveis, que podem resultar de um alto 
grau de especialização nacional. 
 Um pais que dependa essencialmente das suas exportações de uma 
pequena gama de mercadorias estará sempre em perigo de perder a sua 
subsistência por causa de alterações nas condições de procura para as suas 
exportações em particular. O problema é bastante semelhante ao problema de 
uma “área deprimida” dentro de um território de um país. Não tem remédio fácil. 
Se os cidadãos de um país afectado não podem ou não conseguem viver daquilo 
que podem ganhar na sua presente ocupação no estado atual da procura (e esses 
rendimentos podem ser zero ou negativos) em regra devem procurar encontrar 
uma nova ocupação, se necessário no estrangeiro, onde o seu trabalho lhe possa 
granjear o sustento.  
 O mesmo é verdade, no meu ponto de vista, com pequenas modificações, 
para uma indústria que perde o seu mercado interno por intervenção de um 
concorrente estrangeiro. Neste caso pode-se em geral excluir o novo concorrente 
estrangeiro através de tarifas ou de outras medidas protecionistas. Isto retiraria 
a vantagem de fornecimentos a menor custo aos seus clientes potenciais e obriga-
os a pagar um subsidio à industria doméstica em perigo, que assim se manteria 
no negócio. Não vejo qualquer justificação para pedir aos potenciais clientes de 
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mercadorias estrangeiras para fazerem este sacrifício. A ajuda aos compatriotas 
que precisem – e sem duvida a todos os que são muito afectados pelas 
consequências da mudança económica – pode ser invocada com justeza. Mas não 
deve ser dada numa forma em que inevitavelmente continue a incentivar uma 
linha de produção ineficaz, ou relativamente pouco eficiente. À primeira vista o 
método de manter um mercado para os produtos de uma industria afectada pode 
parecer menos injurioso para a dignidade daqueles que recebem a ajuda do que a 
oferta direta de um subsidio de subsistência. Mas isto apenas é verdade enquanto 
se puder acreditar que de algum modo vale a pena proteger essas indústrias. O 
interesse que os donos e os trabalhadores de tais indústrias têm na sua 
manutenção pode ter sucesso em manter a sua operação durante algum tempo. 
Mas isto pode apenas retardar a realização final do facto que essas pessoas estão 
a explorar a propaganda ou a pressão política para assegurar a sua subsistência. 
Tarifas que mantêm um mercado para uma industria afectada falsificam a 
verdade económica e criam interesses na exploração de pretensos apoios a essa 
falsidade. Longe de preservarem a dignidade do produtor em dificuldades, criam 
confusão e desonestidade. 
 
5.8. Moeda como um compromisso de ouro 
 Há uma falsa concepção de dinheiro, com origem no seu uso inicial. Até ao 
período anterior à primeira guerra mundial havia uma grande quantidade de 
ouro cunhado em uso diário pelo público em geral. O valor metálico dessas 
moedas era rigorosamente igual ao seu valor nominal como dinheiro. 
Naturalmente o dinheiro em papel era considerado como um mero substituto das 
moedas em ouro e pensava-se portanto que possuía valor apenas como um 
compromisso ou promessa de ouro. Logo o valor do papel moeda era dito “basear-
se no ouro”. 
 No decurso dos últimos trinta anos os povos ocidentais alcançaram uma 
nova concepção de dinheiro. Estabeleceram o costume, baseado numa sólida 
experiencia social, de aceitar dinheiro numa base puramente convencional. Os 
povos modernos fazem uso fácil do dinheiro emitido pelas autoridades porque 
sabem que ao faze-lo estão a assegurar as enormes vantagens de uma circulação 
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monetária conveniente. Continuarão a usar o dinheiro assim emitido desde que 
possam confiar nas autoridades para manter o seu valor razoavelmente estável 
em termos de bens. Um aumento rápido e geral no nível dos preços pode alarmar 
o publico na posse de dinheiro e causar uma corrida “aos bens”, mas a simples 
subida do preço do ouro dificilmente prejudica a confiança do público moderno no 
seu dinheiro. 
 No entanto o conceito de dinheiro inicialmente estabelecido na idade das 
moedas de ouro ainda persiste na totalidade das políticas tradicionais 
relacionadas com a regulação das taxas de cambio. Muitos círculos importantes 
de negócios, especialmente nos Estados Unidos da América, continuam agarrados 
às ideias do padrão ouro internacional. Continuam convencidos que o dinheiro 
não pode circular convenientemente no comércio internacional se a sua relação 
estável com o ouro não for restabelecida, ou se pelo menos não se mantiver uma 
relação rígida entre as diferentes moedas nacionais.  
 Tais pontos de vista são compreensíveis depois de terem reinado durante 
séculos, até há bem pouco tempo, e por isso continuam presentes no espírito de 
muita gente. De facto as ideias com origem no conceito de papel moeda como 
representando um compromisso de ouro são tão generalizadas que precisamos de 
descrever o sistema do “padrão ouro internacional” com algum detalhe. Só assim 
poderemos reconhecer as armadilhas a que a tradição das moedas de ouro tem 
conduzido o pensamento contemporâneo acerca dos assuntos da moeda. 
 
5.9. As regras do padrão ouro 
 Todo o modus operandi do padrão ouro pode ser derivado da regra: “as 
trocas comerciais devem ser balanceadas”, e de uma segunda regra: “as trocas 
devem manter uma paridade em ouro”. 
 Qualquer sistema monetário internacional deve satisfazer a primeira 
regra. Os países devem estar protegidos de poderem ser privados 
indefinidamente de parte do seu produto em troca de nada melhor do que 
dinheiro impresso em estados vizinhos. Enquanto que o pagamento de bens por 
bens pode ser por vezes substituído por um ajuste monetário, nenhum país se 
pode permitir deixar a sua balança de pagamentos ir acumulando 
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indefinidamente nos livros dos seus fornecedores. A regra de que as trocas 
comerciais se devem equilibrar é salvaguardada nos sistemas modernos (tal como 
descrito acima) pelo ajuste das taxas de cambio, de modo a que o valor aquisitivo 
das diferentes moedas seja o mesmo em todos os sítios. Quando, por outro lado, 
as moedas se baseiam no ouro, todas as taxas de cambio estão permanentemente 
fixas, e portanto a única maneira de conseguir atingir a igualdade dos poderes 
aquisitivos das moedas é manter níveis de preços relativos fixos para todos os 
países. É isso que o padrão ouro internacional faz de modo automático: é uma 
maquinaria que tende a manter os níveis relativos de preços permanentemente 
fixos em todos os sítios.  
  Funciona da seguinte maneira. Cada pais compromete-se a manter em 
reserva imediatamente disponível uma certa quantidade de ouro, capaz de 
satisfazer toda a procura para redimir as suas próprias notas em ouro. Por outra 
palavras, aceita limitar a circulação monetária para não exceder um nível ao qual 
o ouro monetário fosse insuficiente para satisfazer tal procura. A circulação de 
dinheiro fica então limitada a um certo valor mais ou menos em relação fixa com 
a quantidade de ouro depositado no banco central. Consideremos agora o que 
acontece se o nível de preços cai num certo país. Suponha-se, por exemplo, que – 
porventura em consequência de um rápido progresso técnico generalizado – os 
bens manufacturados, que formam a maior parte das mercadorias 
transaccionadas no Reino Unido, se tornam mais barato nesse país do que em 
todos os outros. Ou suponha-se que o público britânico na altura encontra menos 
oportunidades para investimentos (domésticos) e que portanto ocorre uma 
redução da circulação monetária e uma quebra no nível dos preços no Reino 
Unido. Seja qual for a razão, uma quebra no nível dos preços britânicos 
relativamente aos preços mundiais estimularia as exportações a partir do Reino 
Unido e reduziria as importações. A balança de pagamentos penderia a favor do 
Reino Unido, e seriam compradas mais libras pelos países estrangeiros do que 
estariam a ser vendidas por eles. Os países estrangeiros teriam que ajustar as 
contas pela transferência de ouro para o Reino Unido e, forçados pela perda do 
ouro, teriam que comprimir a sua circulação monetária, enquanto que o Reino 
Unido, com uma maior base de ouro, estaria em posição de expandir a circulação. 



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

»«wp 115 (2011) 
154 

Estas duas alterações, se feitas com sucesso, corrigiriam as tendências do nível 
de preços no Reino Unido; baixariam os preços no estrangeiro e subiriam no 
Reino Unido, restabelecendo a paridade dos poderes aquisitivos e removendo 
assim a causa que tinha dado origem ao desequilíbrio das trocas comerciais. 
 Para reduzir a circulação de acordo com os requisitos do padrão ouro, os 
bancos centrais deveriam aumentar a taxa de desconto e reduzir as facilidades de 
crédito. Tais ações, destinadas a deprimir as atividades de investimento da 
comunidade empresarial, geralmente mostram-se eficientes, enquanto que as 
ações inversas, uma política de dinheiro barato aplicada como um estímulo ao 
investimento, tem sido geralmente menos bem sucedida. Para além disso, 
enquanto que a obrigação de resgatar notas por ouro envolve uma obrigação de 
reduzir a circulação se as reservas de ouro estiverem em queda, apenas permite, 
mas não obriga, a uma expansão da moeda quando as reservas de ouro estão a 
aumentar. A operação descrita no parágrafo precedente pode por isso muitas 
vezes resultar numa maior redução da circulação num país em perda de ouro do 
que a expansão simultâneo num país com ganhos de ouro. Em qualquer dos casos 
o processo terá permitido uma manutenção geral do volume total da circulação, 
ao mesmo tempo que transferia uma parte desse fluxo de um país para o outro.  
 À medida que a circulação é desviada de um país para outro, também o 
volume de emprego é desviado. De facto o padrão ouro pode ser visto como um 
método de espalhar e partilhar flutuações de negócios entre países. Suponha-se 
que uma depressão dos negócios se inicia, por exemplo aqui, no Reino Unido; há 
uma queda nos preços britânicos e um fluxo de ouro para o Reino Unido, seguido 
por uma redução da circulação no estrangeiro e uma expansão doméstica da 
circulação monetária, com o resultado de que algum do desemprego derivado da 
depressão no Reino Unido vai agora ser imposto aos países estrangeiros. Também 
um boom no Reino Unido será amortecido pelas perdas de ouro para os países 
estrangeiros , e portanto algum do aumento de emprego será antes acrescido nos 
países estrangeiros. O contágio da grande depressão americana de 1930-32 ao 
Reino Unido, e a várias outras partes do mundo, está ainda bem vivo na 
memória. Foi em defesa contra este processo que o Reino Unido parou com os 
pagamentos em ouro, e depois saiu do padrão ouro em 1931.  
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 Um pais grande e rico, com uma grande fluidez de ouro, naturalmente não 
terá qualquer preocupação em que o desemprego alastre no seu território a partir 
de outros países. Um tal país – como bem exemplificado pelos E.U.A. hoje em dia 
– pode esperar aguentar as perdas de ouro, que sejam devidas a uma depressão 
num país estrangeiro, sem ter que reduzir a sua circulação monetária. Tanto 
mais que, dado que um país líder industrial como os E.U.A. pode sempre esperar 
poder acompanhar as tendências para preços mais baixos no estrangeiro pela 
melhoria do poder aquisitivo efetivo do seu próprio dinheiro, através de um novo 
aumento da sua eficiência produtiva interna.  
 Durante o século XIX o Reino Unido teve uma posição bastante 
semelhante à dos E.U.A. hoje em dia, e nessa altura não temia ser seriamente 
afectado pelo estados dos negócios noutros países. Por outro lado parece que os 
interesses bancários da City de Londres muitas vezes consideraram as 
dificuldades dos países economicamente mais débeis, e (para manter os negócios 
internacionais) desenvolveram uma técnica de os abrigarem dos rigores do 
padrão ouro, investindo o saldo devido aos exportadores britânicos na forma de 
investimentos estrangeiros de longo prazo. Uma política semelhante é agora 
defendida nos E.U.A.: mas este expediente também parece irracional. Não faz 
sentido vender bens sob condições que implicam que a maior parte dos ganhos 
fiquem indefinidamente ao dispor dos clientes. Os empréstimos ao estrangeiro 
poderão ser muto atrativos em certas condições: mas isso não justifica um 
sistema monetário que apenas pode funcionar pelo acumular permanente do 
volume de empréstimos aos países economicamente mais débeis.  
 
5.10. A vida internacional sob o padrão ouro 
 Podemos agora ver como o sistema operava, como um todo. Existia uma 
certa quantidade de ouro distribuído pelos vários bancos centrais das nações 
industrializadas – e os bancos tinham autorização para emitir uma certa 
quantidade de dinheiro baseada nesse ouro. Esta circulação assegura um certo 
nível total de emprego a todos os países industrializados no seu conjunto e, em 
termos aproximados, a fração do ouro e a fração da circulação total que cada país 
pode assegurar determinará a sua fração do emprego total. 
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 Em tempos bons, durante os quais o volume total de emprego é elevado 
(seja porque as existências de ouro monetário aumentaram ou porque – caso mais 
comum - porque uma quantidade maior de emprego se pode basear numa dada 
quantidade de ouro), as regras impostas pelo sistema podem ser satisfeitas sem 
grandes dificuldades. Mas se em qualquer momento o volume total de emprego se 
torna insuficiente, ficam criadas as condições para um azedo conflito de 
interesses entre países. Cada um pode apenas aumentar o seu volume doméstico 
de emprego subtraindo-o aos outros, prevenindo importações e facilitando 
exportações, fazendo aos outros o que não quer que lhes façam a eles. 
 Não admira que durante o período de crónica depressão entre as duas 
guerras se tenham criado barreiras sobre barreiras contra as importações, contra 
o uso da moeda para compras no exterior, contra o emprego de estrangeiros 
desempregados. Em períodos anteriores da história, antes dos governos serem 
responsáveis pela situação do comércio, talvez pudessem ter precipitado essas 
fortes medidas económicas. Mas os governos modernos, que são responsáveis pelo 
nível de emprego, e que podem ter que fazer face a perturbações revolucionárias 
no caso de não conseguirem resolver o problema do desemprego, não podem 
deixar de recorrer a tais ações. 
 Podemos recordar os cartoons de princípios dos anos 1930, mostrando 
cada nação a erigir afanosamente à sua volta uma muro de tarifas, restrições 
cambiais e leis de emigração e fechando-se numa prisão construída por eles 
próprios. No entanto esta posição era uma consequência inteiramente lógica da 
aplicação do padrão ouro a uma situação de depressão generalizada. O sistema de 
barreiras tarifárias não era razoável do ponto de vista do agregado das nações, 
pois conduziria ao empobrecimento de todas elas no seu conjunto por prejudicar a 
distribuição internacional do trabalho. No entanto cada país tinha alguma coisa a 
ganhar na luta por uma maior fatia do volume total de emprego existente. Uma 
maior fatia de emprego que fosse desviada para um dado país criaria um 
aumento de riqueza, mesmo que a produtividade do trabalho fosse afectada pela 
contenda.  
 É difícil ver como nestas condições se poderia manter um sistema de 
comércio livre e de relações pacíficas de comércio internacional. Suponha-se que 
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um certo numero de nações resolvia magnanimamente não tentar melhorar o 
estado do emprego dentro do seu território através de obstruções às importações. 
Estariam a expor-se a serem presas fáceis dos menos magnânimos, ou das nações 
simplesmente mais pressionadas. A situação está cheia de conflitos de interesses 
que serão vistos de maneiras diferentes pelas diferentes nações envolvidas, e que 
não podem ser decididas por nenhumas regras ou padrões conhecidos de 
equidade. Qualquer movimento ambíguo feito por um governo pode induzir os 
outros a fazer retaliações, que por sua vez podem desencadear uma cadeia de 
contra medidas e rapidamente levar ao completo desfazer de qualquer acordo 
amigável anterior.   
 
5.11. Pleno emprego através do comércio livre 
 A partir do momento em que um controlo racional da circulação é 
adoptado e que as taxas de cambio fixas são substituídas por ajustes de acordo 
com o poder aquisitivo internacional, a situação muda radicalmente. Ao 
abandonar o ouro como padrão de valor para a moeda e ao aceitar uma base 
completamente convencional, ou consuetudinária, para a sua valoração, as 
nações modernas libertam-se de uma situação em que o único caminho para 
aumentar o emprego dependia de privar os seus vizinhos das respectivas frações. 
Desde que cada país disponha de dinheiro suficiente, providenciado pelo seu 
governo, para manter o pleno emprego, não resta qualquer razão para receber um 
excesso de dinheiro a partir do exterior. A razão mais importante para restringir 
as importações é assim removida e o comércio livre torna-se possível.  
 A maquinaria dos pagamentos internacionais é claro que deve continuar a 
salvaguardar o equilíbrio da balança com o exterior, de modo que nenhum país 
deve poder sobreviver simplesmente emitindo moeda e vivendo das importações 
de bens trocados por essa moeda. Mas os balanços de pagamentos com o exterior 
desaparecem – pelo menos a longo prazo – se o poder aquisitivo de todas as 
moedas for ajustado à paridade para todos os países, o que – uma vez mais a 
longo prazo – se pode conseguir permitindo que as taxas de câmbio encontrem o 
seu próprio nível no mercado livre de câmbios. Quando o estado estacionário da 
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balança de pagamentos externos estiver assegurado, o pagamento das 
importações em termos das exportações está também assegurado. 
 Admite-se que possam existir casos de países isolados – “áreas 
deprimidas” – para os quais nunca se estabeleça por si um equilíbrio, ou que seja 
atingido apenas com um nível tão baixo de importações (e exportações) que o país 
esteja condenado a morrer de fome. Deve ser prestada assistência a tais países; 
mas não pela proteção contra as forças do comércio livre, mas antes – tal como 
defendi – pelo seu refinanciamento e fazendo com que se guiem por esses mesmos 
princípios para um novo recomeço, interna e externamente. 
 
5.12. Reajustes do nível de emprego 
 Logo, uma economia baseada na gestão racional da sua moeda pode 
evidenciar a verdade da doutrina do comércio livre, que olha para o comércio 
externo exatamente como para o comércio interno. Mas isto apenas se mantem 
sob certas reservas, que precisamos agora de clarificar. 
 Temos que lidar com o facto de que a balança de pagamentos de um pais 
se pode deteriorar (ou melhorar) subitamente, sem qualquer alteração no poder 
de compra internacional da moeda. 
 É claro que mesmo que todos os países do mundo estivessem a seguir 
politicas de pleno emprego, cada um poderia ter necessidade de ajustar 
autonomamente o seu nível de emprego, de tempos a tempos. Não é preciso que 
tais alterações sejam, nem provavelmente o serão, nem súbitas nem grandes: 
mas será útil considerar agora o caso em que são notórias. Suponha-se por 
exemplo que o emprego aumentava 1% e que o país onde isso acontecia era o 
Reino Unido, com a sua estrutura, digamos em 1938. O rendimento nacional 
cresceu então cerca de L 40 milhões e para além disso as importações 
aumentaram L 10 milhões (1). Assumindo agora, para simplificamos o cenário (o 
que será razoável), que o nível de preços se mantem praticamente inalterado 
desde então, nesse caso a expansão não teria qualquer estimulante sobre as 
exportações, e a totalidade do aumento das importações contribuiria para o lado 
negativo da balança de pagamentos ao estrangeiro.  
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 É claro que o problema não pode ser facilmente deixado ao reajuste pelas 
forças do mercado livre. Neste caso não parece racional que se deixe que a 
expansão da taxa de cambio de um país ceda até ao ponto tal que a balança de 
pagamentos seja exterminada. Nessas circunstâncias isso não estabeleceria uma 
paridade de poder aquisitivo interno e externo, mas antes viciaria a paridade 
anterior. Conduziria a uma sub avaliação da moeda e a uma subsequente sub 
valorização das exportações e sobre valorização das importações. As condições 
para as trocas comerciais seriam falsificadas pela desvantagem dos habitantes de 
um país que tivesse feito uma expansão da circulação.  
 Mas porquê esta diferença entre as componentes doméstica e estrangeira 
da circulação monetária? Com que suavidade o processo de “injeção” funcionava, 
desde que se ignorasse o circuito externo! Porque é que as adições feitas à 
circulação externa encontram tais dificuldades? 
 Podemos especular se em certas condições a expansão do circuito 
estrangeiro pode ser facilmente adoptada – ou pelo menos tão facilmente – como 
a expansão do circuito doméstico. Suponha-se que há muita capacidade 
desempregada no estrangeiro e (o que é pouco realista) que o nível de emprego 
então estabelecido também continua estável – salvo para o efeito sob 
consideração de aumento das compras por um país em expansão da sua 
circulação. O efeito de “injeção” destas compras irá ocorrer como habitualmente, 
causando o reemprego de pessoas e fábricas e um aumento global da procura – 
incluindo a procura adicional necessária para as exportações a partir do país que 
iniciou a expansão da circulação. O ciclo eterno da moeda fecharia e o saldo 
negativo da balança de pagamentos, causado pela expansão original, anular-se-
ia. O processo na sua totalidade poderá demorar um pouco mais – devido à maior 
extensão do circuito – mas seria preciso um efeito de “injeção” para que o efeito 
completo (ou seja, a poupança ser igual ao investimento) se faça sentir no âmbito 
da circulação interna. 
 Voltemos à nossa suposição inicial de que todos os países estrangeiros 
seguem politicas racionais de pleno emprego. Esses países não oferecem 
oportunidades adicionais para emprego imposto a partir do exterior. 
Contrariarão os efeitos expansionistas do aumento das compras externas por um 
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aumento de taxação e redução de gastos no deficit, logo anulando uma certa 
quantidade da “injeção” interna igual aos pagamentos recebidos do exterior. (O 
dinheiro que seria usado para anular parte da “injeção” seria vendido aos 
cidadãos do país que faz esses pagamentos, cujas compras, por sua vez, criaram a 
injeção). 
 Nestas circunstâncias não é possível uma adição rápida à parte externa do 
cinto de dinheiro. A circulação externa adicional não pode ser estabelecida por um 
processo rápido de expansão, mas teria que encontrar o seu caminho entre os 
mercados estrangeiros, rompendo com o círculo existente de trocas e 
substituindo-o por um novo circulo mais amplo, que incluiria o país a expandir a 
sua circulação. O processo equivale a uma reorganização do comércio com base 
num aumento da distribuição internacional do trabalho, e teria que proceder 
segundo os mecanismos habituais de competição, que destroem, uma a uma, cada 
uma das formas de produção e distribuição, que são substituídas por outras. 
Embora o tempo exato necessário para tal processo dificilmente possa ser 
avaliado, parece seguro assumir que deve avançar muito devagar, 
particularmente num estado de pleno emprego, em que há pouca capacidade 
desempregada que possa ser usada como intermediária para mudar de um 
sistema de produção e distribuição para outro. 
 Para clarificar os aspectos monetários deste processo, podemos voltar ao 
nosso exemplo do Reino Unido, em expansão do emprego por 1%, e dando origem 
a um saldo negativo da balança de pagamentos em L 10 milhões por ano. Através 
da fase de ajustamento do comercio descrito no parágrafo anterior, L 10 milhões 
sairiam anualmente do Reino Unido, e o público britânico disporia de bens no 
valor de L 10 milhões por ano sem qualquer retorno para os países de origem. No 
entanto um certo retorno estaria assegurado numa data posterior, devido ao facto 
do público do país estrangeiro poder vir a querer comprar libras esterlinas que 
poderiam, e deveriam, depois usar para fazer compras no Reino Unido. Com isso 
fechariam a secção adicional do ciclo externo do dinheiro, que tinha tido a sua 
origem numa expansão de 1% do emprego no Reino Unido. 
 Com base nisto poderia parecer que deveríamos deixar todo o processo 
entregue às interações individuais no mercado. Mas há sérias objeções a tal 
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política. Primeiro, o público dos países estrangeiros que teriam que adquirir, e 
eventualmente utilizar, os saldos de libras esterlinas em questão podem dispor de 
informação completa sobre s forças que provavelmente podem afectar a situação. 
Isto não seria exclusivo das conversações internacionais pelas quais os diversos 
governos discutem os seus movimentos futuros relativamente à expansão e 
contração do emprego. Mesmo que sejam, não há muitas razões para acreditar 
que as trocas especulativas cm libras esterlinas verificassem adequadamente as 
necessidades da situação. Uma solução satisfatória teria em consideração os 
interesses dos vários países envolvidos. Deveria equilibrar o interesse imediato 
que um país com moeda em expansão tem em aumentar a sua circulação externa, 
contra o ponto de vista dos países que são prejudicados por essa pretensão – e que 
pouco ou nada têm a ganhar no imediato com isso – mas que mesmo assim 
acordam nos termos gerais de como facilitar qualquer ajuste razoável desse tipo. 
A interação legítima deste vários grupos de interesses não pode encontrar 
expressão nas operações de um mercado de moedas estrangeiras, e portanto o 
processo de comércio livre pode precisar de ser suplementado por uma ação 
governamental concertada internacionalmente. 
 Isto pode tomar várias formas diferentes. Pode ser dado apoio financeiro a 
certas moedas com excesso de oferta, eventualmente culminando no 
cancelamento definitivo de blocos completos de saldos estrangeiros que se 
tenham acumulado nessa moeda. Em alternativa os países em processo de 
incorrerem em saldos passivos, devido a uma política deliberada de expansão da 
sua circulação, podem ser induzidos a acalmar essa movimento através de 
restrições temporárias de importações, o que reduziria o ritmo de ajustamento na 
esfera do comércio externo. Podem ser aplicadas tarifas com este objectivo – 
talvez paradoxalmente – a pedido dos exportadores que desejem proteger-se da 
depredação por compras desequilibrados pelo estrangeiro.  
 
 A secção anterior lidou em detalhe com a situação resultante da expansão 
da circulação num país. O caso reverso da contração levará a um conjunto 
diferente de problemas, embora relacionados. As importações serão reduzidas em 
toda a linha, e os países a partir dos quais foram recebidas irão incorrer numa 
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balança negativa de pagamentos. Estes saldos precisariam de ser tratados do 
mesmo modo que os saldos negativos incorridos por um país com a circulação em 
expansão. 
 
5.13. Um banco mundial     
 Apercebemo-nos que a divisão do mundo em territórios nacionais com 
moedas separadas pode exigir uma considerável intervenção governamental, a 
fim de manter uma circulação internacional. Podemos tentar visualizar o tipo de 
banco mundial que poderia fazer essa função. 
 A função do banco mundial seria colecionar informação que permitisse aos 
seus gestores observar, e possivelmente antecipar, a ocorrência de saldos das 
balanças de pagamentos entre países. O Banco classificaria esses saldos – 
segundos os termos recentemente introduzidos por Balogh (3) – em saldos 
“espontâneos” e em saldos “derivados”. Os “saldos derivados” seriam os descritos 
na seção anterior como resultantes do ajuste dos níveis de emprego dos vários 
países, enquanto que os “saldos espontâneos” seriam os que resultam de 
alterações graduais nos aparelhos produtivos dos vários países, e do crescimento 
das relações comerciais entre eles, incluindo os movimentos de investimentos 
internacionais. O ajusto dos saldos espontâneos seria por regra deixado para as 
forças do mercado, e as taxas de cambio encontrariam os seus níveis no mercado 
livre de todas as moedas. Os saldos derivados deveriam ser tratados pelo banco 
mundial. 
 O processo de tratamento dos saldos derivados seria parcialmente por 
intervenção no mercado de capitais. O Banco Mundial teria ao ser dispor fundos 
de todas as moedas existentes, que usaria para comprar os saldos derivados. 
Ajudaria ao seu cancelamento através da sua gradual venda ao público, em 
condições adequadas. 
 No processo de comercialização dos saldos acumulados, o banco mundial 
evitaria tanto quanto possível a depressão da moeda em questão para níveis 
abaixo da sua paridade de poder aquisitivo. Uma certa depressão abaixo desse 
nível pode, no entanto, ser deliberadamente criada, e serem aceites as condições 
resultantes, muito desiguais, em troca do cancelamento de uma parte desse saldo 
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passivo. O banco mundial pode também chamar um país, que tenha um saldo 
devedor, e dar-lhe a escolher desvalorizar a sua moeda, cortar nas suas 
importações – possivelmente por imposição de uma tarifa geral - ou estimular as 
suas exportações – possivelmente por apoios financeiros do governo às 
exportações.  
 Não serão de esperar grandes dificuldades nestes assuntos desde que o 
passivo acumulado seja realmente de carácter “derivado”. O emprego adicional de 
que derivam deverá tornar disponíveis os recursos necessários, enquanto que um 
sentido público de equidade apoiaria efetivamente as medidas tomadas para o 
pagamento das importações que foram adquiridas – sem qualquer serviço 
prestado – apenas pela operação da maquinaria monetária internacional.  
 Sérias dificuldades devem antes ser antecipadas no caso de certos “saldos 
espontâneos”, particularmente quando o progresso técnica subitamente retira a 
um país o seu mercado para as exportações, de cuja venda dependia para a sua 
subsistência. É o caso das depressões regionais que já foram anteriormente 
discutidas. As autoridades do banco mundial deverão estar permanentemente 
atentas ao aparecimento de novas “áreas deprimidas” e chamar a atenção 
internacional para as suas dificuldades. Empréstimos e abonos de subsistência 
alocados como assistência às populações necessitadas dessas áreas e esquemas 
para a sua reabilitação ou transferência para outros países devem ser tratados 
através do banco mundial. 
 Todos os países participantes no Banco Mundial teriam o mesmo interesse 
no contínuo desenvolvimento da divisão internacional do trabalho. Embora 
possam querer impor reservas militares ou culturais a esse progresso, 
encontrarão aí amplas e continuadas vantagens. 
 Há muitas incertezas deixadas em aberto por este esquema. Mas é 
razoável assumir que se pode ser esperar um grau suficiente de consenso, entre 
os países representados no banco mundial, que assegure que esses hiatos possam 
ser facilmente preenchidos. Tais expectativas parecem asseguradas pela 
suposição de que todos os países envolvidos manteriam um nível de emprego 
estável, e portanto demonstrariam um acordo fundamental sobre políticas 
monetárias racionais. Todos estariam a considerar o dinheiro como um símbolo 
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convencional e as finanças publicas responsáveis não por equilibrar o orçamento 
mas sim por equilibrarem o hiato através da emissão da nova moeda necessária. 
Estando de acordo com esses princípios comuns, devem também ser capazes de se 
porem de acordo sobre os detalhes do que é útil e razoável ao lidar com os saldos 
“derivados” internacionais. 
 
5.14. Arranjos intermédios 
 À data em que se escreve, não há qualquer acordo mundial sobre os 
fundamentos racionais do emprego e das políticas de trocas comerciais. Entre as 
grandes nações do Reino Unido e dos seus domínios coloniais pode estar a 
aproximar-se a aceitação de uma tal política, mas os Estados Unidos mostram 
ainda pouca inclinação nessa direção. Esta disparidade levou a muita 
especulação ansiosa no Reino Unido acerca do modus vivendi que permitiria a 
este país continuar com uma política de pleno emprego, enquanto que a América 
continua a conduzir os seus assuntos na base de orçamentos equilibrados e de 
trocas internacionais fixas.  
 Naturalmente que é necessário pensar sobre tais eventualidades, mas não 
esperamos demasiado disso. Quando duas grandes nações discordam 
radicalmente sobre princípios económicos, há pouco espaço para planos de 
cooperação na remoção das dificuldades futuras que podem advir dessas 
diferenças. A única solução real pode ser eliminar a discrepância e chegar a um 
acordo nos fundamentos. Em caso algum deve ser permitido que a obtenção de tal 
acordo seja ensombrado pela discussão dos detalhes de arranjos temporários, cujo 
espírito esteja em conflito com os objectivos desejados para a relação final. 
 A situação que se pode antecipar pode ser brevemente esquematizada 
como se segue. 
 Suponha-se que depois da guerra o Reino Unido e a maior parte do resto 
do mundo vão conduzir políticas racionais de pleno emprego, enquanto que os 
Estados Unidos continuam a gerir os seus negócios na base dos pontos de vista 
financeiros mais ortodoxos. Nestas circunstâncias será inevitável que, logo que o 
impulso da desmobilização das poupanças de guerra tenha sido esgotado, os 
Estados Unidos entrem numa depressão. Isto reduzirá as compras pelos E.U.A. 
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em todos os mercados mundiais, e lavará a maioria dos países a incorrerem num 
saldo positivo de pagamentos em relação aos Estados Unidos. Os países que 
prossigam uma política de pleno emprego, e cujas exportações para os Estados 
Unidos sejam severamente afectadas, não serão capazes de obter dólares para a 
continuação das suas compras nos Estados Unidos e podem-se vir a encontrar 
numa situação crítica.   
 Suponha-se agora que um banco mundial tinha sido previamente 
estabelecido com vista a lidar com tal emergência. O que é que esse banco 
mundial poderia fazer? Parece que pouco seja possível, por várias razões.  
 É inconcebível que os Estados Unidos, que sozinhos estariam em posição 
de financiar os saldos em questão, estejam preparados para o fazer mesmo que 
(por hipótese) não quisessem financiar diretamente o emprego dentro das suas 
próprias fronteiras. Dificilmente podemos assumir que os Estados Unidos 
fizessem, e continuassem a fazer, grandes empréstimos a países estrangeiros 
para lhes permitir manter a condução das suas finanças de acordo com princípios 
que os Estados Unidos considerem ser muito pouco sólidos. O que eles, de fato, 
detestariam de tal modo que prefeririam ver a sua própria economia entrar numa 
crise mais do que tentar recupera-la por tais métodos. Para além disso, nessas 
circunstâncias seria inevitável que o financiamento dos saldos em questão pelos 
Estados Unidos fosse por eles entendido como um empréstimo aos países que 
tenham incorridos nesses saldos, o que colocaria os últimos numa posição de 
dependência intolerável. Esses países necessariamente recusariam aceitar tais 
empréstimos. 
 Logo um banco mundial seria incapaz de prevenir uma forte redução de 
compras aos Estados Unidos por todos os outros países. E como todos esses países 
estarão naturalmente ansiosos por manter tanto quanto possível os seus níveis 
de emprego, tentarão necessariamente desviar o dinheiro que os seus povos 
pretendiam gastar nos Estados Unidos para outros círculos que evitem a sua 
passagem pelos Estados Unidos. Isto pode ser feito por vários métodos, com 
efeitos mais ou menos semelhantes. Logo os países fora dos Estados Unidos 
valorizariam as suas moedas relativamente ao dólar, ou criariam tarifas contra 
os bens americanos, ou financiariam países subdesenvolvidos com a condição de 



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

»«wp 115 (2011) 
166 

que o dinheiro fosse gasto fora dos Estados Unidos. A eficiência de todas essas 
medidas será necessariamente limitada, pois é difícil desviar a curto prazo, e 
para novos canais, uma parte considerável da circulação monetária mundial.  
 Em qualquer caso não há utilidade em discutir antecipadamente tais 
possibilidades com os Estados Unidos. Se eles continuarem a basear-se na teoria 
económica ortodoxa (o que testemunhariam deixando a sua economia cair em 
depressão), continuariam também a acreditar que o desemprego de massas é 
devido a restrições ao comércio, e não será de esperar que apreciem uma política 
baseada num ponto de vista inteiramente novo. Não ajudaria que vissem as 
medidas discriminatórias contra as suas trocas – e portanto que agravassem a 
sua depressão doméstica – simplesmente como atos perversos, egoístas e hostis. 
Nenhum acordo prévio poderia anular tal ponto de vista, pois este ponto de vista 
seria certamente lógico por si só.  
 Por outro lado, se consideramos corretos os princípios modernos de política 
monetária que estão a ganhar aceitação através do mundo, devemos esperar que 
se difundam e que venham a ser aceites também nos Estados Unidos. Embora 
isso possa aí ocorrer demasiado tarde para evitar uma crise, é quase seguro que 
será induzido pela ocorrência da própria crise. Parece pouco razoável criar novas 
instituições e discutir em detalhe as suas políticas futuras em conferencias 
internacionais enquanto a sua aplicação for limitada, em termos de previsão 
humana, a um único acontecimento futuro. Um acontecimento que, para além 
disso, não pode ser antecipado em detalhe, e cujas reações dificilmente podem ser 
modificadas por iniciativas anteriores.  
 Parece preferível, tanto para manter os nossos espíritos claros, como para 
induzir um aparecimento mais cedo da verdade, uma concentração presente na 
elaboração e difusão dos princípios pelos quais a expansão económica pode em 
ultima instância ser salvaguardada em todos os sítios.   
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Notas, cap. 5 

(4) O conteúdo importado de todos os bens e serviços consumidos ou 
investidos no Reino Unido em 1938 era de cerca de 20% (Beveridge, Full 
Employment in a Free Society (1944), nota página 214) 

(5) Em termos técnicos: todas as “curvas de procura” do pais seriam 
empurradas para cima cerca de 1%. 

(6) Th. Balogh, “The international aspects of full employment”, p. 128 
(publicado em The Economics of Full Employment, pelo Oxford University 
Institute of Statistics, 1944) 

 
  



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

»«wp 115 (2011) 
168 

CAPÍTULO VI 
CRITICA DAS PROPOSTAS ACTUAIS 
 
6.1 A difusão das ideias keynesianas 

A aceitação da análise keynesiana sobre o desemprego pelos círculos 
académicos tem sido notavelmente rápida. Hoje, oito anos depois da publicação 
da Teoria geral do emprego , há poucas universidades no Reino Unido em que a 
sua doutrina não seja aprovada e ensinada como parte dos seus cursos. A partir 
das universidades, a teoria foi-se infiltrando fortemente nos espíritos das pessoas 
instruídas, quer no Reino Unido como no estrangeiro. Pode-se sentir uma 
resposta universal à tendência geral para as ideias keynesianas sempre que hoje 
em dia se discute a questão do desemprego.  

Estamos a assistir a um gradual restabelecimento das grandes linhas da 
doutrina de Adam Smith, segundo a qual a riqueza de uma nação é determinada 
pelas suas competências e recursos naturais. As pessoas estão a deixar de aceitar 
que a falta de dinheiro como uma boa justificação para a economia, a menos que 
se tenha atingido um nível satisfatório de emprego. O mesmo público que em 
1931 estava preparado para aderir vigorosamente a uma campanha económica 
lançada como cura para a forte crise prevalecente, rejeitariam agora com 
violência uma tal política e, para uma situação semelhante, estariam inclinados a 
aceitar um vasto programa de despesa. Há um sentimento generalizado de que, 
enquanto o desemprego prevalecer, não andará longe da verdade considerar as 
libras, shellings e pence como “símbolos sem propósito”. 

Assistimos também à aceitação pelo governo britânico, sob aprovação 
quase universal, da sua responsabilidade em manter o pleno emprego. É cada 
mais aceite, quer no Reino Unido como nos Estados Unidos, que o governo pode 
remediar o desemprego – embora nos Estados Unidos muitos empresários e 
homens de negócios pensem que devem ser eles próprios a resolver essa questão. 

Muitos dos planos publicados para o tratamento do desemprego no Reino 
Unido – e certamente todos os documentos influentes e importantes deste tipo – 
baseiam-se em ideias keynesianas. Todos propõem que deve ser feita despesa 
governamental para suplementar uma deficiência na procura efetiva. Também se 
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referem em geral à possibilidade de um deficit não equilibrado em tempos de 
depressão, e a maioria está de acordo que isso é mesmo necessário. Logo o terreno 
está bem preparado para aceitar uma política keynesiana com todas as suas 
consequências – mas ainda não vi que alguém tenha na realidade proposto uma 
tal política. 
 
6.2. Propostas correntes   
 Antes de passar para a discussão das sugestões contemporâneas é devida 
uma palavra de agradecimento aos primeiros advogados de uma concepção 
racional do dinheiro e do desemprego. Não se disputam os grandes méritos de 
autores como J. A, Hobson e Sylvio Gssel, ao abrir este caminho mesmo ainda 
antes de Keynes, e foram enfaticamente reconhecidos por Keynes no capítulo 
XXIII da sua Teoria Geral do Emprego. Os reformadores da moeda, menos 
conhecidos, também justificam a nossa gratidão. Como Kaynes referiu, a respeito 
de Major Douglas: ele “tem direito a reclamar contra alguns dos seus adversários 
ortodoxos , pois pelo menos não ignorou completamente o problema mais saliente 
do nosso sistema económico”. Assim como muitos outros entre os “maníacos da 
moeda”. 
 O facto destes pioneiros não terem conseguido ganhar um reconhecimento 
generalizado deve-se, em parte, ao facto de que no seu tempo eram vozes 
solitárias, ainda não apoiadas, como foi Keynes, por uma tendência generalizada 
para a reflexão entre os economistas. Mas devemos admitir também que o seu 
quadro teórico era, na melhor das hipóteses, demasiado deficiente e grosseiro 
para penetrar nas defesas intelectuais da ortodoxia vigente. Não é surpreendente 
que nestas circunstâncias as propostas para “dinheiro estampado”, que 
gradualmente perdesse valor com o tempo (Sylvio Gsell), e para a distribuição 
gratuita de dinheiro entre as pessoas (Douglas, Townsend), não tenham sido 
aceites como remédios para o desemprego. Na ausência de uma base teórica 
convincente, tais propostas estavam condenadas a aparecer como extravagantes, 
tanto mais que estavam claramente a ofender os padrões da equidade social. 
 A primeira sugestão, baseada na teoria keynesiana, envolvendo o método 
advogado no presente livro para resolver o problema do desemprego de massas 
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através da emissão de dinheiro, foi feita em 1938 por James E. Mead no seu 
pequeno livro “Consumer Credits and Unemployment” (1938). Expôs aí este 
método com uma clareza inultrapassável, mas fracassou ao não adicionar o 
principio da neutralidade para completar o quadro. A sua sugestão para 
distribuir dinheiro, como um suplemento aos serviços sociais, e em quantidades 
tais que compensassem as deficiências na circulação, estão em forte contradição 
com este princípio. Garantia a certas classes de pessoas um dividendo da 
depressão económica, que essas pessoas nada fizeram para o merecer. Um 
sistema que distribui prémios de uma forma assim arbitrária dificilmente seria 
menos repulsivo do que o estado de desemprego que iria substituir. 
 Entre as publicações mais recentes no Reino Unido sobre o tratamento 
contra o desemprego, algumas das mais influentes têm sido na forma de 
panfletos. A lista seguinte inclui as melhores afirmações deste tipo: 

- Full Employment, publicado pelo The Economist, janeiro de 1943 
- The Problem of Unemployment, publicado por Lever Brothers e Unilever 

Limited, janeiro de 1943 
-  Dez artigos no The Times, verão de 1943 
- Full Employment, por Barbara Wootton, setembro de 1943 
- Employment Policy and Organization of Industry After the War. A 

Statement, uma publicação do Nuffield College (1943) 
- The Prevention of General Unemployment (evidencia submetida por Sir 

William Beveridge, relacionada com a sua investigação sobre o 
desemprego), por um grupo de Fabianos, fevereiro de 1944 

- The Price of Full Employment, por B. Seebohm Rowntree, para o Partido 
Liberal, Londres, 1944 

- Employment Policy (Livro branco publicado pelo governo Britânico), maio 
de 1944 

Durante o mesmo período apareceram também alguns livros, em particular o de 
G. D. H. Cole, The Means of Full Employment (1943) e, mais recentemente – já 
depois do manuscrito do presente livro estar completo – Sir William Beveridge, 
Full Employment in a Free Society (1944). 
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 Todas estas publicações tiveram o seu mérito no desenvolvimento das 
politicas keynesianas, mas aqui vamos limitar-nos à análise dos dois documento 
que ultrapassaram todos os restantes, pela sua influencia sobre a opinião 
publica: o livro branco britânico, e o livro sobre o pleno emprego, por Sir William 
Beveridge. 
 
6.3. O livro branco britânico sobre o emprego 
 A principal reforma sobre a qual se baseia a política de emprego do 
governo britânico é a seguinte: 

 O investimento público deve ser cuidadosamente planeado, quer no 
tempo como em volume, para compensar flutuações inevitáveis no 
investimento privado (48c). 
 

Investimento público é definido como “despesa de capital em edifícios, máquinas, 
estradas e outros equipamentos duráveis, pelo governo central, autoridades locais 
e serviços públicos”, o que representa despesa feita pelas autoridades públicas em 
educação, serviços médicos, defesa nacional, etc. – exclusivas das despesas em 
construções (43b). 
 Uma tal política é em geral inoperativa (e em geral irracional) a menos 
que se entenda que “investimento público” equivale a “investimento público 
financiado por um deficit orçamental”. O documento, no entanto, deixa claro que 
não implica esta identidade. Investimento público que não se remunera no 
sentido comercial (como, por exemplo, em estradas, escolas, parques) deve ser 
financiado por empréstimos “dentro de certos princípios”, como: “o orçamento 
deve ser equilibrado (pelo menos) a longo prazo”. Refere-se depois que os 
investimentos públicos que preenchem as lacunas do investimento privado se 
devem financiar pela taxação corrente, ou por empréstimos a pagar por taxação 
futura. No primeiro caso apenas resultará um pequeno aumento de emprego (1); 
no ultimo caso acontecerá um aumento momentâneo de emprego, mas à custa do 
nível futuro de emprego. 
 Suponha-se agora que estes factos são bem reconhecidos e que as 
propostas do governo são revistas: 
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O investimento público na medida em que financiado por um deficit 
orçamental deve ser cuidadosamente planeado, quer no tempo como em 
volume, para compensar flutuações inevitáveis no investimento privado. 

 
Seria então claro que o deficit orçamental, sendo o factor efetivo da medida 
proposta, apenas precisaria de ser planeado para compensar flutuações no 
investimento privado. No entanto, uma vez atingida esta posição, as propostas do 
governo revelam-se como sendo – pelo menos na sua forma atual – obviamente 
irracionais. Precisando-se de um deficit orçamental, para quê começar pelo 
trabalho de ter de encontrar novos itens de despesa em que o gastar? E porque o 
gastar apenas em itens “de construção” e não correntes? Não há resposta para 
estas questões. O livro refere-se a costumes e tradições, mas tais referencias são 
inúteis quando o objectivo é escrutinar e reformar os hábitos financeiros à luz da 
nova teoria económica.  
 Supondo que esta objecção é admitida, e que se reformula uma vez mais a 
proposta do governo, passará a ler-se: 
 

Um deficit orçamental deve ser cuidadosamente planeado, quer no tempo 
como no volume, para compensar inevitáveis flutuações no investimento 
privado. 

 
Esta redação final tornaria as propostas inteiramente racionais, mas por outro 
lado entraria em clara oposição ao principio “que o deficit deve ser balanceado 
(pelo menos) a longo prazo”. Os gráficos anexos ao livro branco governamental 
(reproduzidos na anterior página 21XX), que ilustram o alto nível médio da taxa 
de desemprego no período entre as duas guerras, não deixam qualquer razão 
para esperar que um deficit orçamental planeado de acordo com as linhas 
anteriores possa ser coberto. Uma prescrição para o pagamento de deficits 
incorridos desta forma, à custa de futuros rendimentos, torna impossível “planeá-
los para compensar flutuações no investimento privado”. O ultimo método de 
planeamento é completamente determinado, e embora possa ocasionalmente 
levar a orçamentos equilibrados, é claramente incompatível com a observância de 
que os orçamentos devem ser equilibrados, quer a curto como a longo prazo. 
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 Talvez se possa argumentar que o governo faz bem em seguir um curso de 
ação que parece ser plausível para o público, mesmo que não represente uma 
política inteiramente racional.  
 Não poderia o Governo – podemos nós perguntar – atingir os seus 
objectivos, e ao mesmo tempo evitar ofender as ideias tradicionais da solidez 
financeira, simplesmente mantendo um ritmo mais elevado de investimento 
público do tipo normalmente financiado por empréstimos? É verdade que isto iria 
inevitavelmente envolver um contínuo aumento da divida nacional, mas ao 
mesmo tempo existiria sempre um sólido empreendimento construído para se 
apontar para o seu equivalente. Cada bloco adicional de obrigações do governo 
seria balanceada pela existência de uma nova central de eletricidade, por uma 
nova seção de estrada ou de caminho de ferro, ou por um novo hospital ou por 
uma nova escola. Poderá então a construção irracional da divisão entre despesa 
publica corrente e “em construção” diluir-se com o tempo – e deixar de ser 
considerada pelo público? E será que a acumulação atual de deficits orçamentais 
(desde que se mantenham dentro de limites razoáveis) não seria aceite pelo 
público no seu humor atual, sem ofensa para o seu sentido de costume e tradição, 
desde que os fundos sejam negociados na sua forma habitual de empréstimos 
governamentais e que cada transação deixe atrás de si um monumento sólido de 
tijolos e argamassa? Não será isso uma linha de menor resistência – mesmo 
admitindo que não seja um método perfeitamente racional, mas antes um método 
mais aceitável para o público, logo mais útil do que uma política mais lógica mas 
que iria assustar e confundir o público pelo seu radicalismo financeiro? Não é 
impossível que fosse isso que os autores do livro branco tinham em mente, e que 
devemos realmente considerar com cuidado.   
  O principal obstáculo para tal programa está na ligação que existe entre 
as necessidades humanas entre as duas esferas do consumo, o individual e o 
colectivo. É um facto da experiência comum, notavelmente evidenciada pelo 
gráfico de Richard Stone para o período 1929-40 nos E.U.A., em que aconteceu 
uma variação particularmente violenta dos preços, que a despesa pública 
aumenta regularmente quando as condições gerais dos negócios melhoram, e 
diminui quando o clima está deprimido. Isto parece inteiramente racional. Os 
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serviços públicos e outras empresas de carácter semi comercial expandem 
naturalmente a sua produção quando a procura para os seus serviços se expande. 
Quando há mais procura para a eletricidade,  mais eletricidade se produz. 
Quando as aplicações do novo telefone aumentam, mais linhas e mais 
instrumentos se instalam. Um estado de prosperidade também aumenta a 
procura pela educação e por todos os tipos de serviços de saúde. Aumenta a 
procura de estradas e salienta a importância do planeamento urbano. Intensifica 
a impaciência popular para com os males públicos, tal como a condição atrasada 
da educação e da saúde, e a existência continuada de bairros miseráveis. Uma 
política que se proponha romper com essa ligação, e que faça com que os picos de 
despesa pública, pelo menos do lado da construção, coincidam com os períodos de 
menor prosperidade geral, destoaria em face de todo o sentido racional da 
economia. 
 A este propósito devemos uma vez mais recordar que temos todas as 
razões para supor que nos países ocidentais o estado do desemprego em tempos 
de paz tem sido insatisfatório, mesmo nos seus picos. A leitura correta das 
propostas governamentais será portanto que devem ser sempre feitos 
investimentos públicos adicionais, mas enquanto que essas adições devem ser 
menos massivas em tempos economicamente mais fáceis, devem antes aumentar 
varias vezes (podendo equivaler ao investimento privado total no seu nível mais 
alto) quando há uma crise generalizada. 
 Suponha-se que se inicia a nova política em condições de relativa 
prosperidade, tal como em 1938, quando os números do desemprego estavam nos 
13% no Reino Unido, para uma população de 15 milhões de pessoas, sem seguros. 
Para reduzir o desemprego para, digamos, os 4%, ou seja, aproximadamente de 
1.9 milhões para 0.65 milhões, seria necessário aumentar o investimento público 
(financiado por empréstimos) em cerca de L 250 milhões por ano (2). Seguindo-se 
uma crise forte, como em 1932, essa soma teria que subir para cerca de L 480 
milhões por ano, enquanto que em média e no período 1929-39 (em que uma 
estimativa média de 2 milhões de desempregados se reduziu para meio milhão) 
essa soma deveria ser cerca de L 300 milhões por ano (2).  
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 Precisamos de comparar este resultado com a despesa anual média que 
normalmente fazem todas as autoridades públicas e caminhos de ferro, etc., com 
bens de capital adicionais, as quais, por exemplo, são dadas com sendo L 258 
milhões por ano, para o período 1926-38, por Bretherton, Burchardt e Rutherford 
(3). Esta construção pública duplicaria em anos bons sob o ponto de vista 
económico, como em 1938, e aumentaria ainda mais com o aparecimento de uma 
crise, para cerca de três vezes o seu valor habitual, de modo que em média seria 
mantido bem acima do dobro do seu valor médio atual.   
 O efeito desta política sobre o rendimento nacional em consumos correntes 
seria um aumento inferior a L 300 milhões por ano (4), ou seja, cerca de 8% acima 
do anteriormente disponível. Logo a política proposta satisfaria durante a 
próxima geração as nossas necessidades relativamente a habitações, estradas, 
comunicações, hospitais e escolas, instalações elétricas e de gás, a um nível cerca 
do dobro do padrão habitual corrente – enquanto que a satisfação de outras 
necessidades (como alimentação, combustíveis, roupa, entretenimento, educação, 
saúde, etc. ) se manteriam ao nível atual. A alteração de proporções entre as 
provisões tomadas nestas duas direções seria notória, mesmo em tempos de 
prosperidade generalizada, mas seria ainda mais visível e chocante em tempos 
em que o clima dos negócios se deteriorasse. Os padrões de riqueza em termos de 
edifícios, cimento, caminhos de ferro e superfície de estradas que se pretendem 
atingir em tempos depressivos seriam três vezes mais elevados do que teria sido 
adoptado, considerando a proporção com o consumo corrente. 
 Um tal programa tenderia a ser desproporcionado, como podemos ver pelo 
exemplo de algumas situações. Seja o caso da Universidade onde trabalho. O meu 
laboratório, que agora tem cerca de dez salas, deveria ser expandido para vinte, 
embora não existam perspectivas de aumentos apreciáveis no numero de 
estudantes ou de técnicos, ou de bolsas para investigação. O hospital que fica ao 
lado tem cinco andares, que seriam ampliados para dez a doze, para o mesmo 
numero de pacientes e médicos, com o mesmo equipamento móvel, e sem 
orçamento para encargos suplementares de pessoal auxiliar ou administrativo, 
ou para o consumo de combustíveis, gás e eletricidade. Os edifícios escolares 
seriam ampliados da mesma maneira, duplicariam as salas de aulas e mesmos os 
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corredores e escadarias, mas sem mais alunos para ensinar e sem provisão para 
adicionar pessoal ou outras necessidades indispensáveis de consumo corrente.  
 Uma mesma campanha de construções aplicada a serviços públicos 
apareceria imediatamente como absurda. Ninguém estaria preparado para 
duplicar o numero de centrais elétricas, instalações de gás, estações de águas, 
postos de correios e centrais telefónicas, incluindo os seus equipamentos e as suas 
redes de distribuição com cabos e tubagens, para serviço de um mesmo numero 
de clientes e um mesmo nível de consumo. Os caminhos de ferro e as estradas 
também não oferecem oportunidades aceitáveis para uma expansão permanente 
das suas instalações, mantendo-se inalterado o nível de procura.  
 A ampliação da habitação é muitas vezes considerada como uma área de 
investimento público em que é possível gastar bastante sem o perigo de se atingir 
a saturação. Mas há pouca gente preparada para viver com, digamos, o dobro do 
espaço em que vivem atualmente, sem um aumento do seu rendimento, com que 
possam comprar mobiliário adicional, assim como mais carvão e eletricidade, 
mais louça e mais serviçais para ajuda ás lides domésticas. Claro que existem 
ilhas e favelas com moradores que precisam de ser forçados a aceitar condições 
mais higiénicas de habitação, mesmo que os seus gostos não as reivindiquem.  
 Precisamos de compreender como é o ajuste na distribuição apropriada 
dos nossos recursos, seja para satisfação das diversas necessidades, seja para 
assegurar os vários requisitos necessários para a viabilidade de um 
empreendimento produtivo. Um aumento substancial no abastecimento de um 
dos grupos de recursos – selecionado apenas com base no facto de incluir tijolos, 
cimento e trabalho de construção – seria inevitavelmente sentido como um 
insulto ao bom senso. Nem seria um assunto facilmente ultrapassado e 
rapidamente esquecido. A acumulação de novos edifícios e maquinarias, de 
estradas e de caminhos de ferro, teria como consequência inevitável um aumento 
dos custos de manutenção e de reparações. O publico descobriria que na realidade 
havia um custo adicional de L 100 milhões ou mais, por ano, para manter em boa 
condição os elefantes brancos, que tanto trabalho inútil tinham custado para 
construir. 
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 Estas são as circunstâncias a que os planos do governo britânico  
rapidamente conduziriam, se no futuro as circunstâncias se mostrassem de 
alguma forma semelhantes às do período 1919-39. Na realidade o meu 
prognóstico sobre as dificuldades resultantes das políticas propostas ficam aquém 
do resultado previsto. A minha suposição implícita que o investimento publico 
seria inteiramente financiado por empréstimos implicaria um desvio assinalável 
da atual prática financeira corrente. De acordo com as finanças habituais, seria 
necessário um maior investimento público adicional – cerca de 25% ou mais – do 
que foi estimado. Para além disso deixei de fora as importantes forças de 
contração que se manifestariam como amortizações anuais do capital investido, e 
que tenderiam a ser cada vez maiores. Considerando uma taxa de amortização 
media de 2% (5) sobre um investimento publico adicional de L 300 milhões por 
ano, as amortizações anuais após 25 anos representariam L 150 milhões por ano. 
Para recircular estes fluxos de contração segundo as linhas da política do 
governo, seria necessária um investimento publico adicional de, pelo menos, L 
150 milhões por ano, ou ainda mais, se financiado segundo as linhas ortodoxas. 
 Podemos adicionar que seria extremamente difícil, senão mesmo 
impossível, impor qualquer padrão razoável de economia para a gestão das 
empresas expressamente vocacionadas para o objectivo de gastar dinheiro 
público. Uma política de enormes construções publicas, sem se basear em 
necessidades públicas especificas, na realidade acabaria por estimular uma 
forma arbitrária e imprudente de gestão, trazendo atrás de si a ilegalidade e a 
corrupção. 
 Não: longe de oferecer uma linha de resistência mínima e de tratar o 
desemprego sem ofender a opinião pública, a política do governo britânico 
conduziria rapidamente às maiores e mais gritantes anomalias. A exasperação 
seria forte contra um sistema que desperdiçasse de uma forma tão notória o 
trabalho e os recursos da nação, apenas para trazer dinheiro para a circulação. 
Podemos recordar como um aumento comparativamente pequeno no volume de 
investimento público, para além dos valores correntes, foi empreendido pelo 
governo de Roosevelt no seu esquema W.P.A., e pela Alemanha nos primeiros 
anos do regime de Hitler, e como estas iniciativas comparativamente pequenas 
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levantaram criticas contra os “trabalhos sintéticos” e contra os “boon-doggling” 
nos Estados Unidos, e causou mesmo murmúrios de “construção de pirâmides” 
até numa Alemanha totalitária. 
 É claro, dos parágrafos 62-65 do livro branco britânico, que não passaram 
despercebidas as várias dificuldades no tempo e na dosagem do investimento 
publico como cura para o desemprego. Mas como os outros principais remédios 
recomendados no livro ou são notoriamente ineficazes (como estimular as 
exportações e o investimento privado), ou como poderiam apenas levar à 
equalização, mas não ao aumento, do nível de emprego (tal como as variações 
anti cíclicas das contribuições para a segurança social), devemos admitir que o 
governo, de facto, se baseia numa política de investimento público para combater 
o desemprego, política essa com as consequências que anteriormente analisamos. 
 A esta análise podemos acrescentar que a característica mais perigosa de 
um esquema do tipo proposto reside no facto de estabelecer um exemplo flagrante 
de deflectir a vida económica apenas com o propósito de injetar dinheiro na 
circulação. Não há limites para as medidas arbitrárias e abusivas que se 
poderiam justificar com tal precedente. O próprio livro branco antecipa-o, ao 
admitir que as transações de aluguer e de compra devem ser regulamentadas de 
acordo com o estado do comércio. Isto pode apenas significar que o contratar de 
compras deve ser incentivado em tempo de depressão pelo aliviar das regras que 
atualmente restringem tais transações. Pode parecer que pessoas pobres e pouco 
experientes devem incorrer em riscos maiores do que seriam normalmente 
admissíveis, apenas com o propósito de meter mais dinheiro em circulação. Um 
outro exemplo foi dado pelo anuncio feito pela chanceler do tesouro, no discurso 
de apresentação do orçamento de 1944, acerca dos benefícios fiscais para o 
reinvestimento de lucros como reservas acumuladas. As empresas podem assim 
ser levadas a reduzir a sua margem de segurança abaixo do que de outra maneira 
seria justificável, apenas com o objectivo de colocar mais dinheiro em circulação. 
 Com tal precedente, qualquer interesse isolado no Estado tem direito a 
reclamar uma ajuda governamental. Não há classe ou grupo profissional que não 
possa reclamar que gastou dinheiro efetivamente e provar que um subsidio ou 
uma garantia os podia ajudar nessa função. Ninguém poderia deixar de pedir 
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uma relaxação de uma ou outra regra com base nesse argumento. Um governo 
que tenha aceite o principio de que os processos e regras da vida económica 
devem ser materialmente alterados para estimular maiores gastos não teria 
fundamentos para resistir a tais pedidos. Nem teria fundamentos suficientes 
para arbitrar entre as solicitações de interesses rivais. Seguir-se-ia uma contenda 
ilegal e corrupta entre grupos de pressão, cada um ultrapassando os outros com 
as suas propostas para distorcer a seu favor a vida económica, com vista a colocar 
mais dinheiro em circulação. 
 
6.4. Sir William Beveridge e o pleno emprego   
 Esta obra estava já completa antes de aparecer o livro de William 
Beveridge, Full Employment in a Free Society. Será interessante confrontar 
brevemente os meus argumentos com as afirmações deste importante documento. 
 Antes do mais queria acolher a refutação clara por este autor da oposição 
habitual a um aumento indefinido da dívida nacional. Embora infelizmente ele 
aceite a obrigação de consolidar a dívida nacional para efeitos de venda de 
obrigações governamentais com pagamento de juros – o que inevitavelmente 
levanta apreensões acerca dos subsequentes pagamentos de juros – põe 
resolutamente de lado tais dificuldades como sendo considerações menores. 
 O livro propõe três alternativas para a questão do emprego (p. 142): 
Via I – Aumentar a despesa pública, mantendo os níveis de taxação.    
Via II – Aumentar a despesa pública, com um aumento global da taxação 
suficiente para equilibrar o rendimento e a despesa pública. 
Via III – Redução global dos níveis de taxação, mantendo inalterada a despesa 
pública. 

Beveridge rejeita a segunda via (p. 144), que considera ser uma 
possibilidade mais teórica do que prática. (Expliquei antes (p. 57 acima) que em 
geral não posso reconhecer a via II sequer como uma possibilidade teórica para 
estabelecer o pleno emprego, e que, para além do mais, seria inútil se aplicado 
num estado de depressão). 

A via III foi rejeitada por Beveridge após alguma discussão, 
principalmente porque “deixaria enormes males sociais arraigados” (p.151). 
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A via I é portanto aceite em princípio e usada como veículo de um amplo 
programa de transformação social. São feitas propostas de ação (p. 157) a 
respeito de todos os canais de despesa: despesa com consumo privado, despesa 
com consumo misto, investimento empresarial – sector privado, investimento 
empresarial – sector publico, e despesas comunais. O programa, que envolve 
todos estes itens, organiza-se segundo várias alíneas: segurança social, serviço 
nacional de saúde, nutrição, combustíveis e outras necessidades, educação, 
planeamento urbano e regional, habitação e transportes. Um Conselho Nacional 
de Investimentos deverá planear os investimentos, quer público como privados, 
como partes de um plano, assim como um sistema de subsídios para bens de 
consumo essenciais.  
 As propostas de Beveridge coincidem com as do Livro Branco na medida 
em que ambas se fundamentam no aumento da despesa pública para aumentar o 
emprego. A principal diferença está em que Beveridge descarta as dúvidas do 
Livro Branco acerca de um deficit crescente, e rejeita a temporização do 
investimento público para coincidir com os períodos de falta de investimento 
privado, sugerindo antes que o investimento privado se deve manter ao mesmo 
nível por ação do Conselho de Investimentos. As solicitações Beveridge por mais 
despesa pública, e intervenção pública para ultrapassar os “males de miséria, 
doença, sordidez e ignorância”, são enfáticos e insistentes, e a tempera do seu 
programa é mais radical do que a do Livro Branco. Mas isso por si não constitui 
uma diferença de princípio.  
 A minha própria posição em relação aos argumentos e propostas de 
Beveridge é a seguinte. Estou de acordo que a Via III deve ser rejeitada, mas não 
por deixar muitos males sociais por remediar, mas sim porque tenta fixar o nível 
de despesa pública, o que na minha opinião não é assunto que deva ser incluído 
num programa para o pleno emprego. O facto do nível particular a que, neste 
caso, se deveria fixar a despesa publica, ser certamente demasiado baixo, está, 
dentro desta lógica, fora do argumento correto. Objeto portanto, também com 
base em fundamentos bastante semelhantes, à Via I porque certamente que fixa 
a despesa pública muito mais alta do que o público desejaria fazer com base nos 
seus méritos, ou seja, à parte de qualquer consideração da questão do emprego.  
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 O livro de Beveridge é dominado pela crença de que o Estado “se aceita a 
responsabilidade por assegurar uma despesa total suficiente para assegurar o 
pleno emprego, deve também preocupar-se com a direção da despesa” (p. 186). 
Que “o Estado não pode aceitar a responsabilidade pelo pleno emprego sem 
plenos poderes. Deve ser livre para ajustar a política de acordo com as 
circunstâncias, sob toda a gama de possíveis objetos da despesa” (p. 187). Isto 
significa, tal como eu o compreendo, que o Estado, ao fornecer os seus cidadãos 
com o dinheiro necessário para manter a troca de bens e manter em movimento 
as rodas da industria, é suposto ser investido de novas funções e direitos para 
dirigir as atividades assim restauradas. Significa que os homens desempregados 
não devem ser autorizados a entrar nas fábricas paradas, e os empresários a 
recomeçaram as atividades destas, a menos que o público esteja preparado para 
acordar em primeiro lugar com certas extensões da esfera pública de 
responsabilidades, as quais Sir William Beveridge (ou seja quem for que tenha a 
responsabilidade por assegurar o pleno emprego) acontece desejar, mas que o 
público de outra forma poderia não querer optar. 
 Esta é precisamente a ligação contra a qual este livro pretende protestar. 
Argumentei antes contra este tipo de políticas, assinalando que alterariam a 
direção da despesa simplesmente para manter a circulação, e que qualquer 
alteração nesse sentido representaria um desperdício repreensível de riqueza 
comunal, o que não pode deixar de ofender os sentimentos do público – talvez 
mesmo tanto quanto o desemprego que era dito eliminar. Argumentei que uma 
política e uma economia em que se admite um estímulo prospectivo à circulação 
monetária como uma justificação tanto para reivindicações individuais ou 
colectivas sobre o erário público, ou para a relaxação das regras da vida 
empresarial, não pode deixar de resultar em corrupção e confusão.  
 Posso adicionar agora que na breve experiencia de algumas poucas 
semanas desde que este argumento foi escrito, e durante o qual o livro de Sir 
William Beveridge sobre o pleno emprego teve efeitos sobre o público britânico, 
demonstrou completamente a confusão criada pela combinação de um programa 
de pleno emprego com um programa de reforma social. Não é exagero dizer-se 
que se tornou quase que universalmente aceite hoje em dia pelo público britânico 
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que o aumento da despesa pública, a maior equalização dos rendimentos e uma 
supervisão mais efetiva do investimento privado e do consumo privado, etc., 
advogadas por Beveridge, fazem parte das condições necessárias para estabelecer 
o pleno emprego. Poucos compreendem que apenas representam medidas que 
Beveridge (e outros) aproveitaram a oportunidade para promover, mesmo que 
não tenham nada a ver com uma política de pleno emprego. Um tal pleno 
emprego poderia de facto também atingir-se com uma quota mais reduzida de 
investimento publico, uma maior desigualdade de rendimentos e uma relaxação 
da responsabilidade pública pelo consumo.  
 Esta confusão pode dar um potente estímulo ao programa social específico 
que se lhe liga, através das perspectivas de pleno emprego. Mas mesmo que este 
programa por si seja positivo, será errado promove-lo à custa da confusão sobre a 
natureza e a cura do desemprego. Os problemas levantados pelo desemprego são 
tão variados, difíceis e imprevisíveis, que nenhuma opinião publica pode lidar 
com eles – ou pode efetivamente suportar, criticar e guiar um governo que lide 
com eles – se alimentada por uma concepção falsa ou enviesada do assunto. 
 Insisto que a gestão de uma sociedade complexa se deve dividir em secções 
definidas, cada uma sujeita a regras bem definidas. Se cada órgão da sociedade 
pudesse olhar sempre para o interesse público como um todo, sem restrições por 
quaisquer referencias ou regras específicas, não haveria então qualquer critério 
pelo qual um assunto fosse atribuído a qualquer agente em particular, e qualquer 
agente poderia ser convocado para dar conta das suas funções específicas. 
Portanto só sob uma divisão clara de competências e por sujeição a regras 
definidas é que a gestão da sociedade pode ser conduzida responsavelmente, e 
apenas nessas condições pode a opinião pública escrutinar e guiar as funções do 
governo. Mantenho que uma política de pleno emprego pode ser conduzida 
separadamente, pelos seus próprios méritos, e portanto deve ser assim 
conduzida. O principio de neutralidade que advoguei a este propósito não é mais 
do que uma variante do princípio de separação da economia relativamente à 
política. A última máxima caiu recentemente em descrédito, em parte à custa do 
seu abuso por aqueles que têm sustentado que tal impede o Estado de cumprir as 
suas obrigações humanitárias, e em parte pela influencia do marxismo socialista 
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que fragilizou o sentido da divisão ordenada de poderes, que por si preserva a 
sociedade do arbítrio, corrupção e opressão. Precisamos de restaurar novamente o 
respeito por esta máxima. Keynes descobriu e definiu uma desarmonia no 
mecanismo capitalista (de que há muito suspeitavam vários dos seus vários 
críticos), que impede que se atinja automaticamente o estado de pleno emprego. 
Cabe ao Estado modificar de acordo as suas funções, como guardião do sistema 
monetário, para suplementar o defeito definido por Keynes. A tarefa é nova e 
delicada: os problemas envolvidas são inflamados pelas ilusões do nosso tempo e 
pelas falsas curas aplicadas em anos passados. Nestas circunstâncias é 
imperativo que se limite estritamente qual o novo domínio pelo qual o Estado 
deve ser responsável. Há uma forma óbvia, clara e simples de o fazer: uma 
política de pleno emprego deve preocupar-se prioritariamente com o pleno 
emprego – e com mais nada. Deve deixar às outras seções da máquina 
governamental, que são competente para lidar com elas, as questões de 
segurança social, igualdade, eficiência, e o resto. A coordenação entre os vários 
departamentos de uma sociedade é necessária – mas esse é um assunto diferente 
de não ter departamentos separados. 
 Resta no entanto ainda um outro aspecto desta questão para ser tratado. 
Foi argumentado – em particular por Sir William Beveridge – que uma solução 
puramente monetária para o pleno emprego é insuficiente,  porque a procura 
adicional pode não se exercer na direção certa (6).  Embora Beveridge conceda que 
se deva esperar que os trabalhadores, pelo menos a longo prazo, mudem a sua 
ocupação de acordo com as alterações da procura, sugere que no entretanto 
devem ser libertados do desemprego através da ocupação em trabalhos públicos. 
Pede que o Governo planeie trabalhos públicos especiais e controle o investimento 
privado, com vista a reduzir tais resíduos de desemprego.  
 Surpreende-me que estas sugestões tenham sido alguma vez consideradas 
em concreto por aqueles que as advogam. Suponho que se admite hoje em dia, e 
de uma forma geral, que o estado de depressão crónica, que tem sido a nossa 
desgraça, se pode conquistar, e que as condições de boom – de uma animação 
semelhante á dos picos de atividade empresarial nas fases iniciais do capitalismo 
– podem ser mantidas permanentemente, com recurso exclusivo a medidas 
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monetárias gerais. É também claro que os limites até aos quais  se pode expandir 
a circulação monetária para manter o pleno emprego serão principalmente 
limitados pelo perigo para a estabilidade monetária criado pela procura crescente 
de trabalho e que ameaçam pôr em movimento uma espiral inflacionária de 
preços e salários crescentes. Logo, dada uma certa mobilidade do trabalho, e dada 
também a medida de controlo salarial que é tanto praticável como aceitável pelo 
público, a quantidade de mão de obra que terá que continuar desempregada para 
satisfazer a procura atual de trabalho, sem criar um aumento progressivo dos 
salários, será aproximadamente fixa. Nestas circunstâncias, qualquer garantia 
pública de emprego dada a um grupo de trabalhadores que, a não ser por essa 
garantia, estariam desempregados, necessitará de uma redução compensatória 
na circulação monetária, que por sua vez reduzirá novamente o emprego para o 
seu nível inicial. 
 Encontrar-nos-íamos com a seguinte situação. Primeiro, dado o alto nível 
de atividade empresarial, haveria menor justificação para o apoio público a 
indústrias individuais. Segundo, o desemprego reduzir-se até um ponto tal que 
seria inútil qualquer apoio deste tipo para aumentar o nível geral de emprego. E 
terceiro, podemos adicionar aqui, não haveria traços deixados pelas habituais 
flutuações cíclicas que permitem alocar apoios, com um certo grau de 
racionalidade, a certas indústrias, com base no facto de que estão apenas 
temporariamente deprimidas. Todas as empresas insolventes teriam o mesmo 
direito a reclamar o apoio público, e nenhuma autoridade governamental teria o 
direito de não apoiar uma dessas empresas desde que tivesse apoiado uma outra. 
O apoio a sectores individuais da indústria, mesmo em situações de necessidade 
urgente, nunca poderiam ser postas em prática sem causar um ressentimento 
justificável por se estar a dar abrigo a ineficiências, reforçar monopólios e 
convidar a conluios pelos grupos interessados. Devemos protestar contra 
qualquer tentativa de se estabelecer esse tipo de intervenção num estado de 
máxima circulação monetária, quando dificilmente poderia haver qualquer 
justificação para tal intervenção e critério racional para a sua aplicação.  
 Para além do mais tais esquemas obscurecem o facto de que o pleno 
emprego apenas pode ser eliminado numa escala maciça por uma despesa pública 
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não equilibrada. De facto, quando o relatório Beveridge sobre o pleno emprego, 
que se baseia fundamentalmente na técnica da despesa não equilibrada, adopta e 
dá proeminência a um programa sob o qual continuaria a garantir a operação 
continuada de algumas indústrias feridas, está a abandonar os seus fundamentos 
racionais. E à vista dos princípios importantes que afecta, e das emoções políticas 
que levanta, dificilmente deixará de criar algumas ilusões populares muito 
perigosas. 
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Notas, cp. VI 
 
(1)  Confere páginas 57XX-8XX acima. 
 
(2) Calculado com base num decréscimo de 300 a 350 mil desempregados 
registados, para um deficit orçamental de L 70 milhões. Ver Bretherton, 
Burchardt e Rutherford, Public Investment and the Trade Cycle in Britain 
(1941), p. 91, cf. pagina 83XX acima. Para uma análise mais detalhada do volume 
de empréstimos financeiros e do nível de desemprego, ver N. Kaldor no apêndice 
C de Beveridge, Full Employment in a Free Society (1944), p. 363. A nossa 
estimativa de L 300 milhões por ano para o deficit orçamental necessário para o 
período 1929-39 coincide com a estimativa de E. F. Schumacher para o Reino 
Unido no pós guerra, The Economics of Full Employment, Oxford University 
Institute of Statistics. 
 
(3) Bretherton, Burchardt e Rutherford, Public Investment and the Trade Cycle 
in Britain (1941), p. 407, 419. 
 
(4) Calculado para um multiplicador de 2; ver a passagem citada de Bretherton, 
Burchardt e Rutherford, na pagina 83XX anterior. 
 
(5) Estimativa baseada nos períodos de redenção para as somas tomadas como 
empréstimos pelo Public Works Loan Board, tal como tabeladas para 1920-34 por 
Ursula H. Hicks, The Finance of the British Government, 1920-1936 (1938), p. 
131 
 
(6) Sir William Beveridge, Full Employment in a Free Society (1944), p. 185 
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CAPÍTULO VII 
SUMÁRIO E HORIZONTES MAIS VASTOS 
 
7.1. Utilidade da teoria 

Quando a batalha pelo comércio livre acabou vitoriosa, nos princípios do 
século dezanove, e a liderança para novos progressos foi assumida pelo 
movimento humanitário promovendo a reforma social, este movimento não era 
apoiado, mas antes combatido, pelos aderentes da doutrina económica clássica. 
Os principais avanços do progresso social aconteceram à volta dos últimos cem 
anos, em completo desrespeito pela ortodoxia económica. 

Hoje em dia isso mudou. É um privilégio da nossa geração fechar um 
período difícil de conflitos entre os ensinamentos da teoria e as necessidades de 
progresso, e de embarcar em grandes reformas baseadas numa compreensão 
revista dos assuntos económicos, e muito em especial dos assuntos monetários. A 
economia moderna atingiu um ponto a partir do qual se tornam visíveis 
perspetivas claras para a ação. Uma grande era de reformas profundas, mas 
realistas e equilibradas, pode seguir-se. 

Neste capítulo final gostaria uma vez mais de formular as novas linhas 
para esta nova fase. Há uma tendência, particularmente no Reino Unido, para 
desvalorizar a teoria como guia nos assuntos púbicos e para desconfiar de 
fórmulas simples. Agora eu aprecio completamente quanto os fundamentos da 
sociedade, da nacionalidade e do bom governo devem permanecer distintos. Mas 
continuo a ver elementos dos diferentes fundamentos da ação governativa, 
puramente tradicionais, até aos mais pequenos detalhes. Estou consciente dos 
grandes realizações da civilização inglesa, conseguidos à custa de evitar o 
racionalismo francês e a profundidade germânica. Reconheço os perigos dos 
excessos intelectuais e referirei a seguir os exageros que tanto descrédito 
trouxeram à teoria do comércio livre. Recordarei com gratidão como os 
humanitários, liderados por Shaftesbury, tanto contribuíram para a divulgação 
das doutrinas da ciência económica do seu tempo; e como depois foi deixado aos 
“maníacos do dinheiro” manter viva, por vezes com argumentos completamente 
inadequados, uma bem justificada revolta contra a ortodoxia dominante. 
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Mantenho apesar disso que essas experiencias servem apenas como avisos contra 
os pretensiosismos doutrinários, e não devem prejudicar o nosso pensamento 
sistemático e a sua aplicação nos assuntos públicos.  

Em qualquer caso a opinião de que a vida pública britânica nunca foi 
guiada , e guiada com sucesso, por um pensamento rigoroso, formulado 
teoricamente, está muito errada. Haverá poucos paralelos, na história de 
qualquer outro pais, para a influência contínua e profunda da teoria económica 
na vida pública durante os primeiros dois terços do século dezanove, no Reino 
Unido. Adam Smith e os seus sucessores eram então os grandes mestres da 
política económica britânica. Hammonds descreve como “Adam Smith e Malthus 
se tornaram tão familiares nos debates parlamentares como Cícero e Vergílio”. E 
embora não existam dúvidas que a influencia de Adam Smith acabou por ser 
excessiva e prejudicial, os seus fundamentos acabaram por criar as próprias 
bases da moderna prosperidade industrial do Reino Unido. Outro exemplo é 
Jeremy Bentham. Não haverá “intelectual” mais típico do que Bentham, mas a 
sua doutrina influenciou a reforma da lei e da administração do Reino Unido 
numa extensão para a qual é difícil encontrar paralelo na história de qualquer 
outro país. E não se pode negar que a sua influencia foi largamente salutar. Sir 
Henry Maine escreveu, trinta anos depois da morte de Bentham:  

 

É impossível exagerar a importância que tem, para uma nação ou 
para uma profissão, o objectivo claro da procura da melhoria. O segredo da 
imensa influência de Bentam sobre a Inglaterra, durante os últimos trinta 
anos, foi o seu sucesso em colocar tal objectivo perante o país. Deu-nos 
uma regra clara para a reforma.   
 
É seguro concluir que uma recusa deliberada de considerar novas teorias, 

e de aceitar as conclusões lógicas de tais teorias em relação às politicas públicas, 
é tanto intelectualmente repreensível como contrário aos melhores precedentes 
da vida pública britânica. A sabedoria intuitiva deve ser vingada sem 
obscurantismo. Deve-se evitar a extravagancia doutrinaria, mas não à custa de 
acarinhar a flacidez ou a timidez intelectual. 
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Mesmo assim há uma dificuldade – pelo menos no que diz respeito à 
aplicação da moderna teoria financeira. Alguns economistas e homens de 
negócios, embora estejam preparados para confiar na moderna teoria financeira 
como um guia, prefeririam não o manifestar abertamente. Prefeririam evitar 
choques desnecessários ao público, com a apresentação de políticas simples de 
expansão monetária. Pensam que seria preferível que as autoridades 
introduzissem essas políticas de uma forma velada, enquanto que pretendiam 
continuar fieis à ortodoxia financeira. Acreditam que, em face dos erros 
prevalecentes sobre a natureza da moeda, este seria o único método a seguir, e 
que um governo não se poderia basear noutros argumentos para manter a 
confiança necessário entre os homens de negócios, para a sua política funcionar. 
Parecem acreditar que desde que o governo esteja eventualmente preparado para 
fazer aproximadamente a coisa certa, não importa muito se está simplesmente a 
fingir aderir aos princípios errados. 

Não vislumbro qualquer vantagem em tal procedimento. Um governo que, 
mais ou menos deliberadamente, esteja a preparar uma ataque ao desemprego 
pelo desequilíbrio do deficit, embora condenando ao mesmo tempo tal via, 
acabaria por fazer mais mal do que bem. Teria que retardar a ação até que as 
condições estivessem muito más, e a ação que eventualmente poderia vir a tomar 
seria sempre vista como “muito pouco e muito tarde”. Para além do mais, 
quaisquer benefícios deste tipo de ação ficariam ensombrados por uma falta de 
solidez fundamental. Tudo aconteceria como em 1931, quando o Reino Unido , 
quebrando finalmente com práticas anteriores, tomou a correta decisão 
financeira de adoptar o padrão ouro – apena para provocar um forte quebra da 
confiança empresarial e um sentimento generalizado de falhanço nacional. 

Poucos problemas sociais de envergadura serão resolvidos no escuro, por 
métodos que deixem o público mal informado e sem ser consultado, e que privem 
o governo da direção pelo criticismo público e o apoio pela cooperação do público. 
Certamente não será dessa forma que se pode resolver o problema do 
desemprego. Uma opinião pública mal informada não compreenderá, por 
exemplo, porque é preciso tolerar uma componente residual de desemprego, 
ainda considerável. Nem porque a redução dessa componente residual terá que 
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rapidamente envolver sacrifícios crescentes na forma de restrições ao uso do 
dinheiro. Será pedir o impossível, ao mesmo tempo forçando o governo a andar 
em círculo, e a acumular pretensão sobre pretensão, para manter a aparência de 
aderir aos seus princípios professados. 

A saúde mental da nação será hoje em dia mais importante, porque mais 
delicada, do que a sua saúde física. As pessoas poderão suportar uma forte 
provação sem lamentações, se sentirem que estão a fazer algo com sentido, 
enquanto que se revoltarão em situações comparativamente mais confortáveis, se 
se sentirem perdidos e sem objectivos. Teria então pouca utilidade insistir numa 
política racional de emprego que o público não pudesse entender. Numa questão 
desta importância deve ter a oportunidade de participar racionalmente, de forma 
deliberada e responsável. 
 
7.2. A posição atual 
 O que é que então a moderna teoria económica tem para oferecer ao 
mundo? Nada – a menos que o mundo esteja preparado para aceitar muito menos 
do que aquilo que os demagogos podem facilmente oferecer. Há sempre muitos 
planos para fixar o nosso quinhão e, ao mesmo tempo, ficar com ele, e a teoria 
económica continuará sempre a ser a tal ciência sombria para desmascarar tais 
falácias. Só reconhecendo as nossas limitações é que poderemos concentrar os 
nossos esforços numa reforma efetiva. 
 Estamos hoje no fim de cem anos de rebelião permanente contra a teoria e 
prática do capitalismo. Essa rebelião deu pelo menos frutos na descoberta por 
Keynes de uma deficiência fundamental no ajuste da circulação monetário sob o 
capitalismo. É nosso privilégio construir sobre estes novos fundamentos, mas 
para construir como deve ser temos que nos dissociar de todos as falsa partidas e 
de todas as vãs ilusões que um século de revolta sem resultados nos legou. 
 Hoje em dia vejo essas ilusões embebidas nas ilusões do socialismo, que 
promete a cura de todos os males económicos pela nacionalização do capital, e 
acredito que precisamos de eliminar totalmente as tentações desta promessa se 
queremos fazer um uso racional da renovação keynesiana do pensamento 
económico. Desde meados do século dezanove, o marxismo socialista representa a 
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grande alternativa fundamental ás condições existentes do capitalismo. Pelo final 
do século os ensinamentos do capitalismo eram aceites pela maioria dos povos 
progressivos do continente europeu, e por uma grande parte deles no Reino 
Unido. À medida que o século avançava, o movimento socialista chegou a 
absorver quase todo o que era progressivo, humano e inteligente no espírito 
desses tempos. As suas promessas eram compreensivas. “Para os seus devotos, o 
socialismo não é principalmente um assunto de economia”, escreve o historiador e 
antigo marxista Franz Borkenau. “Ou antes, a economia no socialismo é antes 
vista como um meio para um fim. O socialista espera que o socialista lhe traga 
uma sociedade sem desigualdade, opressão, guerra e violência. Espera que o 
advento do socialismo marque uma diferença fundamental nas relações 
humanas, o que é visto como um assunto tanto moral e religioso como económico. 
Têm esperança de que a humanidade se transforme de forma radical com a 
introdução do socialismo” (1). Estas expectativas socialistas foram a força diretriz 
da Revolução Russa em 1917, que lhe deram a vitória e o poder sobre um império 
imenso. Estas expectativas continuam hoje em dia vivas, ou pelo menos 
dormentes, em milhares de peitos que aspiram e desejam uma alternativa 
fundamental ao capitalismo. O nosso trabalho é erradicar finalmente essas 
expectativas. 
 Esta é a lição a tirar da experiência da revolução russa. O colapso 
desastroso da experiência russa de 1920-21, ao tentar restabelecer uma economia 
com planeamento e direção central, e a compreensão que desde então tem 
inexoravelmente obrigado um governo, desesperadamente relutante em aceitar 
que um moderno sistema industrial só pode ser gerido segundo os princípios da 
rentabilidade comercial, é uma daquelas lições difíceis da humanidade, que 
muito custou a aprender, e que deve formar a base de toda as civilizações futuras. 
Ensina-nos que não existe, nem pode existir, uma alternativa fundamental ao 
capitalismo. Destruiu todas as aspirações de gerir a produção, a não ser pelas 
regras do mercado. Fez explodir para sempre a ilusão de que um sistema 
industrial moderno e complexo se pode dirigir pela consideração conjunta de 
todos os seus elementos num conselho da autoridade central. Demonstrou que 
administrativamente é um problema completamente insolúvel. Mostrou que, 
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sejam quais forem os poderes que uma autoridade central possa assumir sobre 
um sistema económico moderno, é incapaz de dirigir as operações de todas as 
suas unidades, e que para que não deixem de funcionar é preciso liberta-las e 
deixar que procurem orientação no lucro do mercado. Revelou que aqueles que 
atacaram o capitalismo nos últimos cem anos estavam errados, e que aqueles que 
o defenderam estavam corretos. 
  A continuação da propriedade estatal sobre a industria na Rússia não 
afecta estas conclusões. É verdade que a União Soviética continua a atuar como 
uma companhia holding de todos os ativos de capital, e portanto exclui certas 
instituições que são essenciais para a gestão desses ativos sob um capitalismo 
privado. Elimina o risco individual e portanto não admite um mercado de 
investimentos onde os investidores privados habitualmente reavaliam entre si as 
empresas industriais e redistribuem o capital disponível entre eles. Mas a 
ausência da tomada risco por privados e de mercados para investimentos é 
bastante ilógica – e apenas explicável por razões políticas – num sistema que 
baseia a gestão das suas empresas nos princípios do lucro. Não há nenhuma 
razão económica pela qual os recursos incorporados, por exemplo numa máquina 
a vapor, devam ser geridos por princípios diferentes dos que são usados para 
gerir recursos que podem ser usados mais rapidamente, como o carvão, o trabalho 
e os combustíveis. Por outras palavras, porque é que se devem excluir recursos 
produtivos duradouros  do mercado (mesmo que a preços fixos), quando na 
realidade esse mercado está a ser usado para avaliar e distribuir recursos de um 
tipo menos duradouro? A razão só pode ser a relutância do governo em abandonar  
- apesar de todas as suas desvantagens- um sistema sob o qual assenta o o seu 
poder político.  
 As desvantagens da propriedade estatal, mesmo nas formas comerciais 
praticadas na União Soviética, estão bem patentes. Na ausência da tomada 
individual de risco e de um mercado para investimentos de capital, as empresas 
não podem ter independência comercial sem caírem nas irresponsabilidades do 
NPE (nova política económica). Têm que ser mantidas sob um sistema de 
“controlo de tesouraria” como tanto de pouco funcional como de irracional, 
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dificultando a vida das empresas e ao mesmo tempo livrando-as da ameaça da 
insolvência. 
 Estes resíduos do socialismo que continuam a persistir na União Soviética 
não se podem considerar como fundamentais. A grande vantagem da economia 
soviética relativamente ao capitalismo reside desvio inflacionário, e esta 
diferença desaparece se a circulação monetária, sob o capitalismo, for controlada 
racionalmente e mantida pelo Estado.  
 Mas a inexorável retirada forçada do socialismo na União Soviética 
ensina-nos ainda outras, e mais vastas, lições. Mostra que em geral o poder legal 
sobre as empresas não confere um controlo efetivo sobre elas. A independência 
pode ser essencial para o funcionamento de uma unidade subsidiária, que nesse 
caso deve ser liberta da direção central, para que ambas possam funcionar em 
conjunto. Este princípio limita efetivamente as possibilidades da direção central 
– mesmo assumindo uma eficiência, integralidade, etc., ideais da administração – 
e retira-lhe um grande conjunto de tarefas muito para além da sua competência. 
A essa luz precisamos de eliminar rigorosamente certos hábitos de pensamento 
que são derivados do socialismo. Hoje em dia é comum, mesmo entre autores 
distintos, falar depreciativamente do “curso errático das empresas privadas” e do 
“atropelo desordenado da competição”, etc.; ou economistas de renome a 
assinalarem, com cuidadosas análises, as imperfeições através das quais o 
sistema capitalista não consegue produzir as harmonias postuladas por Adam 
Smith, e usar essas observações como um argumento a favor do planeamento 
central. Estes raciocínios devem ser agora rejeitados em conjunto. Tendo-se 
reconhecido que a eficiência da direção central é estritamente limitada, não 
temos mais razões para presumir que possa sempre encontrar uma solução, 
quando falha a gestão individual. Sugerir, por exemplo, que estabelecer uma 
Conselho de Investimentos “a fim de estabilizar o investimento privado”, ou a 
nacionalização de empresas “para assegurar uma adequada contabilização dos 
custos sociais” – sem antes demonstrar por uma análise administrativa que essas 
tarefas poderiam,  de facto, ser feitas centralmente – aparece como uma 
indulgência baseada em suposições completamente infundadas, deixadas por 
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hábitos socialistas de pensamento. No futuro devemos precavermo-nos com rigor 
contra tais lapsos.    
 A base sobre a qual construímos a nossa posição é o capitalismo – 
capitalismo, mesmo que imperfeito, mesmo que necessitado de reforma urgente, 
mas não substituível por qualquer outro sistema fundamentalmente diferente.  
 Uma outra lição, bastante diferente, que deve ser extraída dos últimos 
cem anos de revolta contra os ensinamentos clássicos da economia, é a seguinte. 
Temos que admitir o erro grave, e em muitos casos fatal, dos seguidores – em 
particular os seguidores populares – da ortodoxia económica, ao adoptarem uma 
atitude negativa relativamente à reforma social. Numa boa parte esta atitude foi 
uma consequência de uma concepção errada das origens do desemprego. A 
economia política assumia que o desemprego se devia a tentativas de obrigar os 
salários a valores acima do seu nível económico natural. Não existe iniquidade na 
distribuição dos rendimentos, arbitrariedade dos empregadores sobre os 
trabalhadores, irresponsabilidade acerca das repercussões sociais do sistema de 
fabrico industrial, que não encontre uma defesa – atraente para a economia 
política – com fundamento em que qualquer tentativa para intervir contra tais 
males faria com que o capital fugisse e criasse desemprego.  
 Agora que temos uma política correta para o desemprego, toda esta 
fatídica teia complexa de falácias deve ser energeticamente repudiada. É claro 
que o sistema económico não pode funcionar a não ser que cada um dos 
participantes seja, normalmente, melhor recompensado por fazer uma tarefa 
mais útil do que por outro trabalho menos útil. Mas a este respeito não interessa 
quanto mais recebe ao seguir a linha mais útil – desde que lhe seja oferecido um 
incentivo suficiente para que a prefira. O incentivo será suficiente, em geral, se 
for aceite como justo. Há apenas um caso – e admite-se que se trata de um caso 
importante – em que parece que um limite inferior se define por um critério 
objectivo relativamente ao nível de recompensa justa. Não se pode esperar que 
qualquer pessoa assuma riscos sem que se lhe ofereça a possibilidade de 
recompensa que, em média, balance os riscos. Mas a medida dos riscos envolvidos 
num caso particular, e as oportunidades realmente oferecidas pela tomada desses 
riscos, são tão difíceis de avaliar que o balanço entre os riscos e as oportunidades 
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não pode de facto ser feita por métodos objectivos. Somos portanto obrigados, a 
este respeito, a descobrir o nosso caminho à luz da experiência, e guiados pelo 
nosso sentido de justiça. 
 Logo a máquina económica determina a sequencia necessária para a 
graduação das recompensas, mas o sentido de justiça determina a inclinação 
dessa graduação. Admite-se que os salários devem continuar limitados pela 
produtividade do trabalho, mas a taxação redistributiva pode modificar a 
distribuição de rendimentos a favor das classes mais pobres, incluindo 
assalariados, até qualquer grau geralmente aceite como justo, sem prejudicar a 
eficiência da máquina económica.  
 Para que um qualquer padrão particular de justiça social possa ser 
facilmente aplicável, claro que é necessário que seja amplamente, senão mesmo 
universalmente, aceite por todos os envolvidos, tanto ganhadores como 
perdedores. A cobiça e a inveja devem ser suficientemente restritas para permitir 
que os mesmos princípios de equidade, ou semelhantes, sejam aceites por ricos e 
pobres. A nossa tarefa é clarificar o nosso sentido de justiça económica e 
estabelecer um acordo necessário em relação aos seus requisitos. Nos nossos 
tempos a igualdade, ou quase igualdade, dos rendimentos não é por certo 
popularmente considerada como equitativa, logo os sistemas igualitários falharão 
inevitavelmente, a menos que aplicados a grupos muito restritos de gente com as 
mesmas ideias. No entanto o obstáculo não está na máquina económica, que pode 
operar em conformidade com qualquer padrão de justiça económica, desde que 
suficientemente aceite pela sociedade como um todo. 
 Para além disso, as grandes desigualdades de riqueza sob o capitalismo, e 
a maior parte das vantagens imerecidas de riqueza (avaliadas por um qualquer 
padrão razoável), não são devidas a rendimentos desproporcionados, mas sim 
devido à atual instituição das heranças. Esta instituição não faz parte dos 
mecanismos económicos das empresas privadas. De facto, a forma moderna de 
propriedade industrial detida em ações de baixa denominação, promoveriam 
facilmente uma rotação rápida e uma consequente dispersão da titularidade, 
após a morte de cada titular. Longe de ser repulsivo a um sistema competitivo de 
empresas privadas, uma rápida redistribuição da propriedade representaria a 
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mais perfeita encarnação dos seus princípios: através da completa equalização de 
oportunidades, providenciaria um campo ideal para a livre concorrência de todos 
os talentos. 
 A abolição das heranças, hoje em dia, pode, e provavelmente deve, causar 
perturbação económica, mas só apenas porque não é de facto aceitável para o 
sentido de equidade geralmente prevalecente. Há um sentimento generalizado de 
que as pessoas devem poder tomar algumas disposições especiais para os seus 
descendentes, e também que a transmissão de certas propriedades, em especial a 
terra, de pais para filhos, preserva competências e tradições familiares valiosas. 
No entanto, quer a equalização de rendimentos como a equalização de 
oportunidades, pela redução das heranças, devia ter ido mais longe, devido ao 
facto do pensamento progressivo ter sido desviado durante algum do tempo 
passado pela ideia de nacionalização e ter-se interessado pouco por reformas sob 
o capitalismo -  muitos socialistas consideraram tais medidas como subornos, 
destinados a apaziguar uma oposição fundamental. 
 Um outro grande erro da economia clássica – com o qual este livro 
principalmente se preocupou – foi a suposição de que a oferta de moeda 
necessária para o funcionamento do sistema económico é capaz de se adaptar 
satisfatoriamente, por si mesma e de forma automática. Devemos aceitar o facto 
descoberto por Keynes que a oferta de moeda é determinada por um mecanismo 
que a pode muito bem deixar num nível insuficiente, e que no mundo moderno 
ocidental a tendência é definitivamente para uma crónica falta de circulação e 
um estado correspondente de depressão do emprego. Precisamos de afirmar a 
responsabilidade das autoridades publicas em suplementar a circulação 
monetária, pela infusão dos fluxos adicionais necessários de nova moeda.  
 De certo modo esta aproximação consiste numa nova e mais ampla 
reformulação da grande descoberta da economia clássica, segundo a qual a 
riqueza reside na produção e no comércio, e que a moeda não é mais do que um 
“véu” que cobre as trocas reais de bens. Esta descoberta infelizmente enganou os 
economistas, que aceitaram a famosa “lei de Say”, que é a negação da 
possibilidade de uma sobre produção generalizada. Com essa conclusão falaciosa, 



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

»«wp 115 (2011) 
198 

agora abandonada, e a necessidade de regular o fluxo de moeda para responder 
às necessidades reconhecidas do comércio, seguem-se várias novas conclusões. 
 Primeiro, a simples aquisição de moeda não aumenta por si a riqueza de 
uma nação, logo o gasto de dinheiro pelo governo não é por si um fardo para a 
economia nacional. Se as operações do governo para suplementar a circulação da 
moeda conduzem a uma lista crescente de questões monetárias, essas questões 
devem ser consideradas como inteiramente irrelevantes para o bem estar da 
nação. Se isso for reconhecido, segue-se o “principio da neutralidade”: os governos 
devem usar os canais existentes de despesa publica para emitir nova moeda, e 
não para fazer novos empreendimentos públicos, ou desviar-se de algum modo do 
curso desejável para as políticas económicas, simplesmente com o objectivo de 
trazer moeda para a circulação. 
 Uma segunda conclusão é: como a oferta de moeda tem que ser ajustada 
de modo a assegurar o nível necessário de emprego, a moeda não pode continuar 
ligada ao ouro. Se a circulação monetária deve preencher as necessidades da 
política de emprego, não pode ao mesmo tempo preencher os requisitos de uma 
relação fixa para com as reservas de ouro. 
 Terceiro, podemos concluir que, pelas razões já mencionadas, a moeda de 
uma nação não pode permanecer numa ligação fixa com a moeda de outra nação: 
a taxa de câmbio racional entre qualquer par de moedas é aquela que dá igual 
poder de compra a ambos os países. Esta é a taxa que tende a estabelecer-se pelo 
comércio, e que uma vez estabelecida internacionalmente mantem o equilíbrio 
universal dos pagamentos internacionais.    
 A natureza das guerras de tarifas e as modernas tendências monopolistas 
aparecem agora a uma nova luz. Uma oferta de moeda ligada ao padrão ouro 
limita a quantidade de emprego que pode ser assegurada. No século dezanove 
esta limitação não era tão severa como agora (pelo menos no ocidente) devido à 
saturação do capital e, talvez ainda mais, devido a uma taxa de poupança 
crescente. Quando o volume total de emprego não é satisfatório, estão criadas as 
condições por uma luta mais intensa para ganhar uma posição nos fluxos 
comerciais. Num estado de depressão geral, o padrão ouro vira as umas nações 
contra as outras, e para uma luta de tarifas, para conseguirem uma melhor 
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fração do emprego. Do mesmo modo, dentro de um mesmo país, nestas condições 
as diversas indústrias encontrarão um publico favorável para os seus planos para 
assegurarem a sua fração do emprego através de acordos de preços e de restrições 
à produção. 
 A teoria keynesiana revela que as tarifas e os acordos de preços não criam 
desemprego de massas, e que a sua abolição não restauraria o pleno emprego. 
Mas, à mesma luz, também não se pode invocar o oposto, ou seja, que o emprego 
se pode estabilizar através de restrições ao comércio. Restrições à entrada, etc., 
podem apenas assegurar, a uma seção da população, o privilégio de manter a sua 
posição num ramo particularmente seguro do sistema económico. Não faz nada 
para estabilizar um nível satisfatório de emprego. Mesmo assim devemos contar 
com uma tendência irresistível para o levantamento de restrições ao comércio 
entre nações, se o nível geral de emprego continuar cronicamente muito 
deprimido. O comércio livre, tanto interno com externo, apenas pode florescer 
num meio de razoável pleno emprego, e de facto podemos esperar que uma fase 
prolongada de expansão económica generalizada inverta rapidamente o estado de 
espírito, a favor das restrições ao comércio, e abra o caminho para a conquista de 
uma nova era de comércio livre.  
 O objectivo deverá ser o comércio livre através do pleno emprego. O 
objectivo do comércio livre deve ser, como Adam Smith o considerou, assegurar 
uma melhor divisão do trabalho entre as nações, regiões e produtores individuais. 
O ideal do comércio livre não pode ser completamente realizado na prática, mas, 
mesmo assim, a concorrência comercial individual no mercado continua a ser o 
único mecanismo pela qual se pode ajustar uma qualquer divisão aceitável de 
trabalho. Acordos de preços e restrições à entrada numa indústria são geralmente 
métodos grosseiros e ilegais de governo da indústria. Tais métodos ilegais são 
especialmente perniciosos quando praticados entre nações que são parceiros 
entre si. Azedam e envenenam a vida internacional, mais do que qualquer outra 
questão. 
 Infelizmente, a existência inevitável de diferentes moedas nacionais 
obriga a uma série de ajustes que não podem ser deixados ao livre arbítrio dos 
mercados internacionais. Sempre que um pais reajusta o nível do seu emprego 
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domestico, está a induzir uma alteração no volume das suas compras externas, 
que podem precisar de ser limitadas ou canalisadas por ação governamental. No 
entanto, pode-se esperar que, uma vez que as nações tenham acordado nos 
princípios do pleno emprego, aceitem um conjunto de regras pelas quais as se 
podem ser facilmente conseguir decisões comuns para lidar com tais situações. 
 A nova era de comércio livre deve basear-se na aceitação voluntária dos 
riscos de contínua adaptação económica e progresso, a que estamos 
irrevogavelmente comprometidos. Não há forma de assegurar 100% de emprego 
numa economia baseada numa complexa divisão de trabalho. Enquanto escrevo, 
no Reino Unido prevalece um estado intolerável de sobre emprego, mas mesmo 
assim há mais de 40 mil trabalhadores registados, à procura de emprego nos 
centros de emprego. Normalmente deveria haver muitos mais. E não é concebível 
uma forma de eliminar este resíduo e ao mesmo tempo manter a funcionar a 
complexa economia de que depende a nossa existência. Os trabalhadores devem 
aceitar isso. E não deve ser permitido aos empresários e investidores alienarem a 
sua função de tomadores de riscos. Um considerável risco comercial continua a 
estar envolvido, e precisa de ser tomado na vida empresarial, mesmo sob as 
condições de razoável pleno emprego. 
 Devemos enfrentar o risco de ser apanhados numa “área deprimida”. O 
declínio económico de uma região dentro de um país, ou mesmo um país 
completo, que perdeu os seus clientes externos, de quem depende a sua 
existência, deve ser aceite como um risco normal do progresso económico. A 
sociedade pode e deve dar apoio ás populações afectadas, mas isso não envolve a 
oferta de compra de produtos cuja produção tenha deixado de ser económica. 
      Na controvérsia entre o laissez-faire e o planeamento, a minha perspectiva 
tende distintamente para o primeiro. De todo o coração aceito a condução da “mão 
invisível” para os ajustes mútuos entre unidades produtivas. Repúdio o estado de 
espírito milenista para o planeamento, que considero ser um sintoma da crise 
moral da nossa sociedade ocidental. No entanto terei proposto algumas medidas 
que muitas pessoas considerarão “planeamento”. Se compreendermos por 
“planeamento” o pôr de lado – em qualquer instância – de um alegado 
automatismo, que a ciência económica costumava usar como inescapável, e a sua 
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substituição por ação governativa, então terei definitivamente sugerido medidas 
de “planeamento”. A distribuição de rendimentos e de propriedade foi reconhecido 
como um projeto adequado para legislação, e o Estado encarregado com a 
manutenção de um nível adequado de circulação monetária. Embora eu tenha 
considerado a propriedade privada como fundamental para a operação da nossa 
economia, aceitei os direitos de propriedade apenas com base na sua utilidade – e 
na medida dessa sua utilidade – para a comunidade. Também compreendi que a 
prosperidade futura dependerá muito da compreensão e competências de 
administração económica, e previ um grau de responsabilidade dos futuros 
políticos pelo funcionamento da vida económica, muito superior ao dos primeiros 
tempos. Em vez de meramente votar sobre a despesa pública e a distribuição dos 
seus encargos, o parlamento deve olhar para o todo do rendimento nacional como 
um assunto para as suas decisões anuais. Terá ainda que fazer anualmente a 
escolha momentosa de qual o nível desejado de circulação monetária, e de decidir 
aceitar a correspondente quota de desemprego residual. A coordenação de tais 
decisões com as políticas dos governos estrangeiros, necessária para minimizar as 
flutuações dos câmbios, devem acrescer às novas tarefas da política económica 
pública.  
 Tais instituições apenas podem funcionar se o público sentir uma nova 
confiança no seu governo e se mostrar uma nova medida de contenção e de 
responsabilidade nas exigências ao governo. Confiança e contenção dependem 
muito uma da outra. Quando o povo pode confiar no seu governo, abstém-se de 
prejudicar as suas políticas com exigências sectoriais excessivas. Por outro lado, 
se sentirem que não estão a conseguir um acordo justo, naturalmente tomarão 
ações por qualquer vantagem que consigam obter a qualquer preço para o 
interesse geral. A pré condição de confiança é uma política clara, verdadeira, bem 
compreendida na generalidade, fundamentalmente aceite por todos. É por isso 
altura para que a moderna teoria e política económica seja apresentada sem 
hesitações ao público, com toda a sua surpreendente, e à primeira vista 
desarmante, simplicidade. 
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Notas, cap. VII:   
(1) Franz Borkenau, Socialism, National or International, p. 34 
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APENDICE I 
 
FIGURA P.151 AQUI 
 
Figura 5 
Rendimento nacional dos Estados Unidos, 1929-1941. 
Curva a cheio: rendimento nominal (tal como na figura3, página 15 anterior).  
Linha tracejada: rendimento real (a partir do League of Nations Year Book, 
1935/36 e 1941/42) calculado pelo índice grossista, 1929=100  
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APENDICE II (*) 
 
Distribuição percentual aproximada do rendimento dos impostos, por tipo e por 
origem (1938) 
 
 
TABELA P.151 AQUI 
 
 
 
(*) Estou profundamente agradecido a U. K. Hicks por me permitir usar a tabela 
acima, com dados por ela compilados para uma sua publicação em curso.  
(+) Contribuições para o seguro social no Reino Unido, impostos sobre os salários 
nos EUA. Em 1938 os impostos sobre os salários, por cabeça da população, eram 
L 26 no Reino Unido e $ 114 nos EUA. 
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APENDICE III 
(Taxa liquida de investimento na União Soviética) 
 

O valor total do capital fixo na Rússia soviética foi estimado, de acordo 
com o U.S.S.R. Handbook (1936), citado por Colin Clark (1), para 1928 e para 
1934, em 49.4 mil milhões (p. 18) e 112 mil milhões de rublos (p. 39) – a preços de 
1933, respectivamente. O poder de compra do rublo no caso de bens de capital era 
de 36 rublos por libra esterlina (p. 38), logo os valores do capital fixo para 1928 e 
1934 eram L 1380 milhões e L 3100 milhões, respetivamente. A diferença de L 
1820 milhões dividida por seis anos dá uma média de L 330 milhões de 
investimento líquido por ano. O rendimento nacional total foi estimado por Colin 
Clark (p. 40) em L 2923 milhões para 1928-8, e em L 3346 milhões para 1934, o 
que dá uma média de 9.4% de investimento liquido por ano.   

Nenhum pais é capaz de investir subitamente, de um ano para o outro, 
uma grande parte do seu rendimento. Mesmo os planos mais compreensivos de 
campanhas de rearmamento precisam de pelo menos dois anos para começarem a 
ter efeitos, porque a redirecção do esforço nacional não pode ser senão pequeno 
até que novas fábricas sejam construídas para esse objectivo. Isto é verdade 
ainda mais num país agrícola do que num país industrial. O padrão de nutrição 
em países como a Hungria, Roménia e Rússia pouco sofreu durante os anos da 
guerra 1914-17 (ver gráfico sobre pecuária na Rússia). As principais fontes de 
novos investimentos são: (1) a produção das indústrias pesadas já existentes, e 
(2) importações. A produção industrial pesada na Rússia soviética no início do 
período em questão, o ano 1927-28, foi avaliada por Colin Clark em L 305 milhões 
por ano (p. 38), dos quais L 83 milhões seriam precisos para compensar as 
reparações e depreciações correntes (p. 19). Por 1934 a produção industrial 
pesada aumentou para L 738 milhões (p. 38), dos quais (não menos do que) L 247 
milhões eram necessários para depreciações, etc. (p. 41). A maquinaria importada 
foi estimada em L 100 milhões para o período do primeiro plano quinquenal (2). 
Logo é difícil perceber como é que o investimento médio pode ter atingido 
qualquer valor médio acima de L 300 milhões entre 1928 e 1934. Para além disso, 
a taxa de investimento para a primeira parte desse período foi inferior à da 
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segunda parte. A soma para 1933 e 1934 foi estimada por Colin Clark (p. 40) em 
26.8 mil milhões de rublos = L 740 milhões, deixando um investimento medio de 
L 270 milhões – ou 8.5% do rendimento nacional médio estimado – por ano para o 
período 1928-32, em que o sofrimento geral foi maior. 

Os números de 9.4% para 1928-1934 e de 8.5% para 1928-1932 encaixam 
perfeitamente na série de percentagens de investimento recentemente calculadas 
por Colin Clark (3) para a Rússia, o que dá uma taxa de investimento líquido por 
ano, em percentagem, de 7.8% para o período 1925-30, e de 14.2% para o período 
1934-7. 
 
 

(1) Critique of Russian Statistics (1939). As páginas entre parêntesis referem-
se a esta publicação. Todos os valores em libras esterlinas foram 
valorizados a preços de 1934 no mercado britânico.  

(2) M. Polanyi, The Contempt of Freedom (1940), p. 80 
(3) Colin Clark, The Conditions of Economic Progress (1940), p. 406 
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APENDICE IV 
 
 
Combater a inflação: problemas de um governo trabalhista 
(Publicado no Manchester Guardian, 3 março 1947) 
 

Só passaram dez anos desde que Lord Keynes deixou claro que o 
capitalismo moderno tende automaticamente para a deflação e para o 
desemprego. Nas circunstâncias tinha toda a razão, mas as alterações económicas 
e sociais do período até agora criaram uma tendência oposta. O Estado moderno, 
ativista, baseado sobre o poder do trabalho e interessado em afirmar as suas 
responsabilidades pela vida económica da nação, tende a encharcar os canais 
comerciais com um excesso de poder aquisitivo. O seu programa de 
reequipamento industrial, e de expansão das instituições sociais, mete em  
circulação um fluxo adicional de moeda, enquanto que a sua política de 
equalização de rendimentos reduz a propensão para a poupança. 
 Um governo ativista, confiante da sua capacidade para atuar como o 
principal regulador económico, facilmente embarca na tarefa de reajustar as 
escolhas económicas desequilibradas por um fluxo excessivo de poder aquisitivo. 
Logo, enquanto que continua a bombear para os mercados mais moeda do que 
existem recursos para serem comprados aos preços prevalecentes, também 
mantém em operação um elaborado sistema de licenciamento com o objetivo de 
forçar os excessos de moeda novamente para as poupanças. A maior parte das 
limitações hoje em dia impostas à vida económica no Reino Unido não fazem 
parte de um plano económico global, mas são meras medidas de emergência para 
manter uma procura inflacionária dentro de limites razoáveis. Isto é típico de 
uma moderna economia socialista, e pode ser observado também na Rússia, 
embora aí a inflação seja parcialmente devida a razões diferentes. 
 Infelizmente é impossível substituir racionalmente as decisões individuais 
de muitos milhares de agentes económicos por uma direção central. Isso continua 
a ser verdade mesmo sob um sistema autoritário, como os russos já descobriram 
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em 1921. Deve ser o pivot de qualquer política que trate da atual reestruturação 
da indústria britânica. 
 
Causas do desequilíbrio 
 O Livro Branco (a) mostra que, para 1947, o investimento liquido será 
13% do rendimento nacional e que o deficit da balança de pagamentos será de 4% 
do rendimento nacional. Isto significa uma infusão na circulação de uma soma 
igual a 9% do rendimento nacional, que precisa de der balanceada por um igual 
montante de poupanças. Em 1938 as poupanças voluntárias eram precisamente 
cerca de 9%. Mas existem factores poderosos que tendem a reduzir as poupanças 
voluntárias, em 1947, para valores muito abaixo daquele valor. São:  

(1) A redução do rendimento disponível para os consumidores (em proporção 
aproximada à redução da quota de consumo de 78 para 66.5%)  

(2) A equalização dos rendimentos 
(3) As poupanças de guerra acumuladas 
(4) O esgotamento das posses pessoais dos consumidores 

Embora seja impossível avaliar com precisão o efeito total destes factores, 
suponho que ninguém discutirá uma estimativa que reduzirá as poupanças 
voluntárias, durante 1947, em pelo menos um terço do valor, quando comparadas 
com 1938. Isto deixaria no mínimo 3% de um rendimento nacional estimado de L 
8500 milhões, ou seja cerca de L 250 milhões, a entrar para a circulação, em 
excesso das poupanças voluntárias.  
 Numa situação de pleno emprego, a infusão constante de moeda na 
circulação, em excesso das poupanças, deve causar uma inflação galopante, na 
ausência de uma intervenção do governo. Hoje em dia o governo pode intervir 
através do controlo de preços e do racionamento. Força as pessoas a estarem em 
bichas e a esperarem por autorizações. Enquanto esperam, o dinheiro das suas 
compras também espera nos seus bolsos ou contas bancárias, e constitui uma 
espécie de reserva de poupanças. Não é por esse motivo razoável acusar o governo 
pelo atraso na emissão de licenças para a compra de matérias primas, etc.. Desde 
que a procura agregada (em dinheiro) continue a exceder o valor total da oferta 
de recursos industriais para venda, a única alternativa a uma inflação galopante 
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é manter cada comprador prospectivo de recursos à espera, e forçá-lo por esse 
meio a poupar os seus fundos. Desde que o governo disponha atualmente de todos 
os recursos sob o seu controlo, não está a causar qualquer atraso que pudesse ser 
evitado sob o sistema prevalecente de controlo da inflação. 
 É claro que este método de poupança forçada é ruinoso para a indústria – 
particularmente quando existem, como acontece hoje em dia, capacidades 
produtivas expandidas, ainda deixadas pela guerra. Cada fábrica tem uma 
carteira de encomendas suficiente para continuar o seu negócio, mas tem falta de 
mão de obra, matérias primas, maquinas, etc. Os gestores tentam comprar o que 
podem, e quando podem. A sincronização e correspondência apropriadas têm que 
ser abandonada a favor de métodos mais oportunistas, tal como descrito de modo 
flagrante no recente inquérito à indústria britânica, publicado pelo Manchester 
Guardian. 
 
Excesso orçamental 

Em alternativa ao controlo dos preços e ao racionamento, o governo 
deveria tentar reduzir, pela via da taxação, a quantidade de moeda disponível 
para os consumidores gastarem. O resultado desses impostos devem constituir 
um excesso do orçamento, a ser definitivamente anulado depois da sua colecta. O 
excesso de impostos teria que ser superior ao valor pelo qual a infusão monetária 
excede a poupança voluntária. Não seria suficiente taxar L 250 milhões (ou o 
numero certo que resultar dos cálculos atrás esboçados), pois isso libertaria uma 
quantidade apreciável de poupanças, a partir do rendimento após taxação. O 
corte teria que ir mais além, para compensar estas reduções na poupança. Seria 
necessário um excedente de L 400 ou L 500 milhões.   
 São precisos estudos adicionais para identificar a melhor forma de taxação 
que permita colectar o excedente orçamental necessário. A minha preferência 
seria começar com um aumento dos impostos sobre os rendimentos e uma 
redução de todos os salários. O partido trabalhista não aceitará um retorno a 
mercados mais livres, a não ser depois de consolidar os seus ganhos recentes em 
igualdade económica, oportunidades sociais e segurança material. No entanto é 
praticamente impossível evitar um aumento da taxação indireta; os impostos 
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surpreendentemente elevados sobre rendimentos na Rússia soviética ilustram a 
necessidade de uma tal taxação neste tipo de situações. 
 Há um grande obstáculo para qualquer política deflacionista, e que 
precisa de ser clarificado. No presente mercado de vendedores, para a mão de 
obra, o desemprego está reduzido a cerca de 2.5%. Num estado normal de 
circulação deveria ser mais elevado, talvez 3.5%. Embora este número possa 
eventualmente declinar uma vez mais, quando uma melhoria das condições de 
habitação aumentarem a mobilidade do trabalho, não há dúvida que uma 
circulação monetária reduzida teria um efeito sério sobre a segurança do 
emprego. Quando os empregadores puderem outra vez escolher entre os 
candidatos para os empregos, o seu poder pessoal sobre os empregados tenderá a 
aumentar. A opinião sindical pode não concordar com isso, a menos que os 
poderes disciplinares da gestão sejam efetivamente baseados num consenso dos 
trabalhadores de cada fabrica. Ora aqui está uma tarefa crucial para um 
programa de circulação equilibrada.  
 
(a) Economic survey for 1947, publicado por H.M. Stationary Office, Cmd. 7046, 
Fevereiro 1947 
 
 
 
 


