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13. Fundamentos da Teoria Económica (extrato de "Zins, 

Kredit und Produktion") – 1ª parte 

 Por Wilhelm Lautenbach, em 1931 (*) 

Este extrato corresponde às páginas 15 a 34 do texto Zins, Kredit und Produktion 

publicado por Wolfgang Stützel em 1952 (ed. J.C.B. MOHR (PAUL SIEBECK) 

TÜBINGEN) 

 

 

1. O lucro das empresas e o volume de emprego  

[Esta análise teórica inicial questiona-se sobre a relação entre o montante dos lucros 

empresariais, os investimentos e o grau de utilização das forças produtivas (produção e 
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trabalho) numa economia fechada, (excluindo a influência do Estado na atividade 

económica) vista esta a partir da influência da atividade económica nacional em que se 

tomam os salários e a poupança dos não empresários como um dado ou,  dito de outra 

forma, como independentes  e onde se ignora ou se exclui a possível influência das 

disposições dos bancos individualmente tomados assim como a possível influência de 

uma política conscienciosa de crédito. Também se ignora aqui a influência da taxa de juro 

como um custo ou como uma receita sobre as decisões da empresa, para assim isolar a 

sua influência e o seu efeito de volume em face do que é mais claramente importante para 

a tomada de decisão pelo empresário: a influência e o efeito de querer alcançar ótimos  

resultados previsionais induzidos pela procura. Em matéria de política económica, esta 

análise incide sobre a questão de quão altos devem ser os lucros e os investimentos, de 

modo a que, nestas condições, o potencial de produção seja totalmente utilizado.] 

 

a) Os lucros empresariais e as necessidades das empresas  

Uma das premissas da economia clássica é o axioma segundo o qual em concorrência 

pura e perfeita numa economia fechada, a situação de equilíbrio económico estabelecido 

é automaticamente alcançado por ela mesma, ou mais corretamente dito, a economia 

gravita constantemente em torno deste estado de equilíbrio e, como resultado, temos que 

todas as forças produtivas são então completamente utilizadas e, como tal, obtém-se 

necessariamente o mais elevado valor possível para o PIB. Este é pois um dos 

pressupostos da teoria económica clássica. Existem duas explicações para a contradição 

entre esta tese teórica e a realidade económica, como a vemos sucessivamente, a variar 

entre pontos altos e baixos de atividade económica.  

(1). A condição sob a qual a proposição se considera verdadeira, ou seja, de que se verifica 

a concorrência pura e feita em todos os lugares e consistentemente por todo o sistema, 

não é satisfeita. Como resultado o sistema económico perde a sua capacidade de 

adaptação e de corrigir rapidamente os desvios face à tendência, e em qualquer situação 

que não seja de equilíbrio. 

(2). Através da moeda e especialmente na sua forma moderna, pelos instrumentos 

financeiros, o processo poderia ser desastrosamente interrompido pelo disparar 

repentinamente da inflação e da deflação, e daí as crises e o caminhar de deflação em 

deflação. 
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Foi preciso dar-se o terramoto económico que rebentou em 1929 sobre todas as economias 

para que pelos menos alguns teóricos acordassem do seu profundo sono dogmático com 

que envolveram toda a ciência económica com tudo o que restava à sua volta e fizeram-

no de forma mais intensa que a magia da Bela Adormecida.  

A primeira brecha visível no muro do dogma da teoria foi colocada por J.M. Keynes com 

o Treatise on Money editado em 1930, e com o seu livro "A teoria geral do emprego" 

lançado cinco anos mais tarde, com que firmemente se minou as bases da teoria clássica. 

Nos quinze anos desde a publicação de seu Tratado sobre dinheiro, a nova conceção da 

economia tornou-se vitoriosa e forçou mesmo com a sua motivação a que se 

abandonassem posições que os mais fiéis defensores da antiga teoria consideravam 

inexpugnáveis e indispensáveis e até mesmo teoricamente fundamentais. Quase nenhum 

dos derrotados possuía a honestidade e a sinceridade para admitir a derrota e abrir-se a 

admitir o erro. Em vez disso, eles esforçam-se constantemente para manter a precisão e a 

aplicação dos princípios do seu sistema teórico, ou afirmando também que a teoria mais 

recente não é, do ponto de vista dos factos, distinta da anterior a não ser pela terminologia 

ou, ainda, que esta assenta a sua análise em modificações em que a inelasticidade das 

práticas monopolistas infestava as economias e se geravam perturbações monetárias sobre 

todo o processo económico.  

A distância entre as duas concepções teóricas é claramente provada pelo facto de que elas 

estão do ponto de vista económico em conflito aberto uma com a outra. Para a velha 

escola, cujo porta-voz é Hayek, Robbins e camaradas, seguidos depois por Haberler, 

Köpke e outros, deve-se combater ainda mais energicamente a política monetária como 

apoio à política de pleno emprego, como defende a nova escola de pensamento 

económico, o keynesianismo. A razão é que a escola clássica ainda acredita na tendência 

imanente da economia para o equilíbrio ideal, ou seja, acreditam que a economia tende 

sempre para a situação de equilíbrio em pleno emprego e, portanto, a política de baixas 

taxas de juro, o dinheiro barato, e o investimento público são basicamente um meio de 

amortecer ou retardar esse movimento económico.  

A controvéria não está pois definitivamente resolvida e, portanto, é não só útil, mas 

também necessário, uma vez mais, tentar desenvolver o moderno ponto de vista, passo a 

passo, de modo a que este seja tão claro quanto possível, a mostrar como se está bem 

distante da visão tradicional e assumindo uma visão bem mais correta; para muitas das 

proposições do ensino tradicional, na realidade não só não há nenhuma viabilidade de as 
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transpor para o mundo real como também estas proposições não  têm nenhum verdadeiro 

esquema conceptual por base. Elas são completamente imaginárias. A experiência mostra 

que o pleno emprego é acompanhado de elevados lucros, não só em termos absolutos mas 

também em termos relativos. Claramente, o elevado nível de actividade ou de emprego é 

sinónimo de elevado valor do PNB; Mas não é necessário que o peso dos lucros dos 

empresários no produto nacional seja regularmente mais elevado que no caso de menor 

nível de emprego; pelo menos isso não é logicamente uma exigência do sistema. A análise 

teórica, como nos sugere a amostra de observações, mostra-nos com uma certeza quase 

natural que nos estamos a movimentar no quadro da linha clássica. Se, ao mesmo tempo, 

dadas as condições de produção, nós consideramos mais elevados custos marginais para 

um maior volume de emprego, ou seja, preços mais elevados correspondentes a custos 

marginais mais elevados, isto significa um maior lucro absoluto e relativo da empresa. 

Prosperidade, o termo popular para expressar elevado nível de actividade económica 

geral, cobre, provavelmente, uma situação geral de bem-estar na sua verdadeira acepção, 

mas é geralmente também vista como um tempo " para bons e prósperos negócios", a 

partir da perspectiva do empresário. A teoria tradicional divide o "rendimento em duas 

partes, ou seja, uma parte imputada aos salários e uma segunda imputada aos lucros. O 

salário do proprietário seria determinado simplesmente pelo valor a pagar por uma 

entidade externa à empresa e equivalente ao serviço prestado à empresa pelo empresário. 

No caso de se tratar de uma empresa de dimensão internacional, os rendimentos salariais 

são expressos pelas remunerações dos responsáveis pela empresa. O lucro da empresa é 

caracterizado teoricamente pelo ganho diferencial (rendimento residual). Em equilíbrio, 

o preço é ajustado pelo custo marginal, o custo do produtor marginal que só obtém como 

receita o custo marginal gasto na produção, incluindo o seu salário imputado nos custos 

mas não com lucros. [que neste caso não existem]. Os outros empresários que produzem 

a custo mais baixo, em seguida, obtêm ganhos, expressos pela diferença entre o custo do 

produtor marginal [mais alto] e o seu próprio custo [mais baixo]. A teoria agora afirma 

que, com uma economia idealmente competitiva e com um funcionamento a corresponder 

a esta economia ideal, como eles dizem, a neutralidade da moeda tende a levar a que todas 

as forças produtivas existentes sejam totalmente utilizadas, o mesmo é dizer que quem 

quiser trabalhar encontrará sempre emprego. O problema é a afirmação da teoria que neste 

caso pode ser ilustrada particularmente bem com o gráfico abaixo. Deixem-nos seguir 
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Barone1. Ele primeiro toma como representação gráfica uma economia onde múltiplos 

produtores vendem o mesmo produto num grande mercado para assim ilustrar o que é o 

lucro dos empresários.  

 

Aqui, a curva CD é a curva de custo de vários empresários, considerando que a 

oferta de produção é nula para o preço mais baixo e é crescente com o preço a subir, 

seguindo a linha CD. Esta curva de custo representa a curva de oferta de toda a 

produção obtida pelo conjunto dos empresários. A curva AB representa a curva da 

procura total; o ponto de interseção M determina a dimensão da produção expressa 

em abcissa pelo ponto N mas ao custo expresso pela ordenada do ponto M sobre a 

linha CD, ou NM, e o produto desta ordenada de CD pelo segmento ON representa 

as receitas geradas pela quantidade produzida dada por ON. A área a tracejado 

representa, em seguida, o montante dos lucros do conjunto dos empresários.  

Em termos de crítica à construção deste gráfico não há nenhuma objeção relevante 

a assinalar, devendo-se apenas referir que se determina aqui o lucro na produção 

de uma única mercadoria, de uma única mercadoria de uma certa qualidade, 

produzida pelo conjunto dos produtores e num determinado mercado. De facto, a 

influência que a própria produção do produto e a formação de rendimento aí gerado têm 

sobre a procura dos bens, podem sem dúvida ser deixadas de lado e as determinantes 

da própria curva da procura podem também elas ignoradas. Isto pode ser muito 

diferente, é logico, quando se passa de uma mercadoria individual para o total de todos 

os bens, ou senão mesmo de todos os bens, pelo menos para a totalidade de todos os 

bens de consumo. Uma vez que o consumidor é o alvo de cada produtor e de cada 

produção, é então de bom senso considerar apenas os bens que vão para a esfera do 

consumidor ou que são vendidos aos consumidores. Podemos então imaginar que 

                                                 
1 Barone, Grundzüge der Theoretischen Nationalökonomie (Übersetzung Staehle) Bonn 1927, S. 21. 
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vamos combinar todos os custos individuais - ou seja que agregamos as curvas de oferta 

individuais numa curva de oferta geral.  

Poderíamos, porém, sentir agora o maior embaraço se quisermos desenhar a curva da 

procura total. Porque nós não podemos olhar esta curva como independente, nem pelo 

menos aproximadamente independente, da nossa curva de oferta antes desenhada. 

Porque quanto à forma da procura total o famoso teorema de Say de que oferta e procura 

são intermutáveis diz-nos que esta é equivalente à curva da oferta. A procura total dos 

bens de consumo é, obviamente, dependente do rendimento total, ou seja, é uma função 

do rendimento total, do rendimento total obtido na fabricação de bens de consumo e 

dos bens de investimento (ou seja, bens que são produzidos mas não consumidos 

[improdutivamente]). Agora, a par e passo com a produção, há a formação de 

rendimentos, ou seja, a remuneração dos fatores de produção que são utilizados pelos 

empresários na produção, remunerações essas estabelecidas em termos monetários e 

que podem ser tomadas como um dado, se nós sabemos a escala de produção e o nível 

de emprego. Completamente desconhecido, mas que é também o rendimento dos 

empresários, há ainda o lucro dos empresários, pelo menos, o lucro empresarial, 

considerando que a remuneração dos empresários faz parte dos salários, [ou seja, 

considerando a remuneração dos empresários enquanto trabalhadores como um 

rendimento fixo].  

Por outras palavras, se nós desenharmos a curva de custo total, ou seja, a curva de oferta 

hipotética para todos os empresários, em seguida, nós não saberíamos qual é que seria 

o ponto limite da produção. Para o saber, precisamos de saber os rendimentos dos 

empresários, e estes eram determinados no gráfico anterior pela zona a tracejado que 

marcava os lucros empresariais no mercado para uma determinada mercadoria com uma 

qualidade especificada. O que nesse caso foi possível porque se falava de um produto 

individualmente considerado, porque nos é possível ignorar a função procura dos 

produtores pelo seu próprio produto, isso deixa de ser possível quando falamos da oferta 

agregada e da procura agregada de todos os bens de consumo.  O ponto de equilíbrio 

somente pode ser indicado quando se sabe à partida ou o preço, digamos que o nível de 

preços seria então dado e, neste caso, a ordenada seria previamente determinada ou 

alternativamente quando se conhece a quantidade produzida, ou seja se a quantidade de 

produção é ela à partida um dado, e então a abscissa seria previamente determinada e 

com ela teríamos depois o preço, ou ainda se o lucro dos empresários pode ser deduzido 
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de forma independente da formação dos rendimentos dos outros factores e em adição a 

estes. Agora, a afirmação da teoria clássica é que sim, que o preço de equilíbrio em 

pleno emprego é sempre alcançado, uma vez que a quantidade de trabalho utilizada é 

teoricamente dada, devido à existência de uma tendência imanente da economia em 

convergir para o ponto de pleno emprego.  

 

Temos algumas dificuldades em passarmos da curva de oferta de um produto singular 

para a curva de oferta agregada das mercadorias, a partir exatamente das curvas de oferta 

singulares, de um único produto. Temos de nos servir de alguns artifícios técnicos, 

nomeadamente desenhá-la de uma forma um pouco diferente da utilizada quando 

estávamos a falar da curva de oferta dos bens individualmente considerados. Não nos 

questionámos até que ponto a produção poderia aumentar para explicar a interseção com 

a curva da procura. Este procedimento é, portanto, impossível, porque não há nenhuma 

curva de procura que seja independente da oferta total. Só os economistas teóricos que 

são estritamente clássicos concluem a partir do Teorema de Say que a procura agregada 

é sempre igual a oferta agregada. Isto significa, que, se se deve utilizar uma curva da 

procura esta deve ser desenhada da mesma maneira que a de oferta, mas o ponto limite 

[ou ainda o preço de equilíbrio]  não poderia, de modo nenhum, ser alcançado da mesma 

forma com que se obtém com as curvas singulares. Por cada ponto da curva de oferta 

total, a hipótese clássica significa que a procura global dada pelo ponto é então igual ao 

valor total da produção, se cada produto é avaliado ao seu custo marginal. A partir deste 

dilema, no entanto, os teóricos clássicos salvam outro teorema fundamental da teoria, ou 

seja, a proposição de que sob concorrência perfeita em todas as áreas, incluindo a 

liberdade de circulação de trabalho e de capital assim como a liberdade de trabalho 

voluntário, aparece como condição para que o sistema gravite em torno do ponto de pleno 

emprego, e isto para todos os fatores de produção. Mas essa dificuldade é resolvida 

apenas aparentemente. Temos estado muito embaraçados para traçar a curva de custo 

global da oferta, com a instrução (“agregação de todas as curvas de oferta individuais 

numa curva de oferta total ") e esta agregação de curvas só pode ser feita , tanto quanto 

podemos ver, somente se o que se quer procurar e determinar, ou seja, o ponto limite, é 

já previamente conhecido. Aqui não basta saber o volume de cada um dos factores de 

produção disponíveis, mas é também necessário conhecer a maneira como estes estão 

distribuídos pelos diferentes ramos da produção. Assim, teríamos realmente necessidade 
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de conhecer cada uma das curvas individuais de oferta nos seus pontos limite, no seu 

respectivo ponto limite. Cada uma é então somente determinada quando consideramos 

todas as outras como dadas, porque a procura é alimentada a partir do rendimento total 

e este só é determinado quando todas as curvas de oferta individuais são fixas com o seu 

ponto limite.  

Estamos agora a depararmo-nos com esta dificuldade devido ao facto de, quando se fala 

da construção da curva global de oferta, nós passamos a questionarmo-nos de forma 

diferente, principalmente pelo seguinte: tomando a produção como um dado, qualquer 

que seja o momento do tempo considerado imaginemos o custo de todo e qualquer 

produto tomado ele individualmente como sendo igual ao produto marginal, no ponto 

limite ou de equilíbrio. Em seguida, determinamos a curva de oferta global, a de todos 

os produtores e na produção considerada, ou seja, determinamos o valor da oferta total 

assim como o rendimento de todos os empresários, ou ainda a diferença do valor de 

venda nominal e o custo marginal e o valor desta diferença é caracterizada pela teoria 

como sendo o rendimento residual dos empresários.  

Sabemos igualmente como deve ser enorme a procura, o seu valor deve ser então igual 

ao total dos custos da oferta, ou seja, por outras palavras: só assim é satisfeita a lei de 

Say. Say considerou categoricamente como válida a sua famosa afirmação e concluiu que, 

juntamente com todos os seus epígonos: nunca pode haver nenhuma sobreprodução geral 

apenas poderá haver disproporcionalidade entre o valor de oferta e o valor da procura, de 

tal modo, que a uma menor procura de determinados produtos contrapõe-se uma procura 

em excesso relativamente à oferta para outros produtos; o preço de determinados produtos 

cai abaixo do custo marginal enquanto o preço de outros produtos fica acima do seu custo 

marginal. Por essa tensão do mercado, o desajustamento entre oferta e procura bem a bem 

leva a que se seja conduzido a uma situação de equilíbrio, ou seja, conduz a que se limite 

a produção dos bens em excedente e se expanda a produção dos bens em défice, 

[reduzindo-se aqueles bens cujo preço é inferior ao custo marginal, e inversamente, 

aumentando aqueles cujo preço ficou acima do custo marginal]. Para aqueles que 

firmemente confiam no conjunto dos teoremas da teoria clássica, é então óbvio que esta 

teoria explica o inegável fenómeno que é a realidade da crise e explica-a mais ou menos 

através destas desproporções em conjunção com a rigidez provocada pela concorrência 

imperfeita e pela inércia de reação do sistema económico a estas desproporções. Claro, 

esta afirmação não passa de uma hipótese, sem o menor valor probatório.  



9 

 

Esta explicação é, basicamente, muito menos a explicação da realidade do que é a defesa 

da teoria contra a acusação de que esta está em contradição com a realidade e que, 

portanto, deve ser falsa. Contra esta afirmação, os defensores da teoria clássica 

respondem: o mecanismo de reacção, representado pela teoria e o Teorema de Say são 

claramente estabelecidos e válidos somente no quadro da concorrência pura e perfeita. O 

conjunto de teoremas da teoria derivam de proposições logicamente bem precisas e 

definidas naquele mesmo quadro; elas são condições necessárias e têm validade 

aprioristicamente. Estas aplicam-se independentemente da experiência e não podem ser 

recusadas por qualquer experiência. Se os sintomas [da crise] ocorrem na economia real, 

e estes estão em contradição com o mecanismo de reação teoricamente derivado, isto 

deve-se então ao facto de que as premissas da teoria não estão satisfeitas, que há uma 

constelação de dados que a teoria não reconhece porque não estão perfeitamemente em 

linha com a teoria e os puristas da teoria clássica acrescentam: estes factos não são 

esperados pela teoria porque esta constelação de dados é de muito má qualidade.  

Se nos limitarmos a caracterizar a tese da teoria ortodoxa como uma afirmação não 

provada e então como uma pura hipótese, isto significa que a situação permanece bastante 

insatisfatória. Porque, se a exactidão das frases pronunciadas não é comprovada, não se 

iria perceber que esta está errada. Agora, pode-se, contudo, demonstrar que as suas 

proposições são pura e simplesmente tautologias e, como tal, sem nenhum valor 

cognitivo. A priori, a identificação do rendimento empresarial (os lucros, não as 

remunerações) como um rendimento residual deve alertar-nos contra a ideia defendida 

pelos clássicos de que a economia caminha automaticamente em concorrência perfeita 

para a situação de equilíbrio com pleno emprego, gravitando em volta deste ponto de 

eqeuilíbrio. O rendimento residual não significa outra coisa senão que: o empresário só 

sabe no mercado o que obteve e quanto obteve como receita, o que deriva da oferta e da 

procura, ou seja do preço criado pelo mercado , ou seja, a relação entre a oferta e a procura 

determina os preços e, portanto, determina aqui, residualmente, quais são os seus lucros.  

O rendimento é então a fonte da procura para os bens produzidos. Aqui, a serpente morde 

a sua cauda uma vez que temos assim uma forma elegante do círculo vicioso. Se realmente 

não há nenhuma razão especial para se considerar a determinação do rendimento dos 

empresários (os lucros) como sendo independente, então a procura dos empresários seria 

pois uma função do seu rendimento da mesma forma, como é o caso, com os não-

empresários, e todo o sistema seria completamente indeterminado, porque o rendimento 
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dos empresários não é garantido evoluir a pari passu com a produção, ou seja, com as 

remunerações, os encargos, pagos pelos empresários sobre os fatores de produção 

utilizados e, como resultado, podemos questionar a sua sustentabilidade enquanto 

considerado como um dado. Os seus rendimentos constituirão ou uma procura de bens de 

consumo ou uma poupança. Em primeiro lugar, vamos admitir que essas poupanças são 

procuradas por alguém que quer comprar bens. Mas isto de forma alguma nos leva a que 

a procura total seja determinada. Falta-nos ainda a procura que é realizada pelos 

empresários.  

Essa procura pode não ser uma função do seu rendimento, isto é, esta não dependência 

do seu rendimento é devida ao facto de que a criação do seu rendimento exige 

antecipadamente a existência da procura. Por outras palavras, a procura dos empresários 

não é uma função do seu rendimento, mas é sim o seu rendimento que é uma função da 

sua procura2. Uma vez que nós agora já sabemos como é que se dá o aumento da oferta e 

como, por vezes, o tratamento acrítico das equações (simultâneas) leva a equívocos sobre 

a natureza das variáveis expressas nestas equações, é então necessária uma mais detalhada 

análise.  

As receitas durante o período não são iguais! Nesta situação, e ainda que 

temporariamente, é a variação na proporção das receitas relativamente à despesa que é 

então a essência da mudança na dinâmica do circuito económico e não a alteração na 

massa monetária disponível. É claro que, na situação de rigidez do ciclo (constante o 

rendimento e a despesa), o aumento da massa monetária será compensado por uma 

mudança na velocidade da sua utilização, tanto quanto permanece proibitivo na nossa 

provisória concepção experimental provocar uma tal mudança na relação entre receitas e 

despesas dentro do período.  

Esta exclusão de influência direta da política monetária sobre a circulação mnonetária é 

de novo metodicamente justificada; porque não se pode arbitrariamente "estar a injetar 

moeda na economia" ou " retirar moeda da economia." Primeiro, qualquer um de nós 

pode ter uma razão económica para retirar o dinheiro do circuito (deixá-lo no banco ou 

no seu cofre) ou para colocar dinheiro no circuito (retirando-o da sua conta bancária ou 

contraindo empréstimos nos bancos). Primeiro que tudo, faça-se o que se fizer nestes dois 

casos tem que se ter uma razão para abandonar a igualdade de receitas e despesas durante 

                                                 
2 Esta nota, pela sua dimensão e importância é apresentada e comentada em texto anexo. 
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o período em questão, e pode então haver um aumento ou uma diminuição. Alterar a 

proporção de receitas e despesas durante o período é necessário e (no caso de ser possível 

a opção de aumento da massa monetária em circulação ou vice-versa, com capacidade 

suficiente para processar operações de pagamento) é já uma condição suficiente para 

mudar a rigidez no ciclo. Somente se os meios de pagamento adicionais não são 

suficientes (mas por si-só nunca serão suficientes) então os bancos poderão atuar em 

conformidade para satisfazer essas necessidades.  

Se quisermos saber como é que as contrações e expansões da atividade económica 

aparecem (ou, porque é que o nível de atividade económica aparece num dado momento 

do tempo como tendo sido fortalecido) então devemos e primeiro que tudo responder às 

seguintes perguntas: 

1. Em que pontos da economia se verificaram mudanças na relação entre receitas 

e despesas dentro do período considerado? 

2. Que regularidades há nessas mudanças? 

 

A enumeração de todas as possibilidades como resposta a 1) resultaria numa 

classificação de todas as componentes económicas possíveis. Entre os não-empresários 

qualquer mudança nos hábitos de poupança ou mesmo, por exemplo, uma mais rápida 

utilização dos seus rendimentos dentro do período de pagamento dos salários, estão 

nessa classificação.  

Qualquer mudança na relação entre as receitas e as despesas feitas pelo Estado e entre 

os bancos poderiam ser tomadas em conta (como é o caso quando as relações 

económicas externas são tomadas em conta, ou seja, com qualquer mudança na 

proporção de "receitas" face às "despesas" nas operações de pagamentos 

internacionais). E, no entanto, parece adequado não ter em conta nada disto, uma vez 

que as mudanças entre os não-empresários, são difíceis de colocar sob uma regra geral. 

As mudanças no Estado, porque elas são, em qualquer caso, tratadas mais tarde como 

uma variação intencional da actividade económica. E as mudanças nos bancos, porque 

elas são apenas reflexo "de transações sobre bens na economia " ou são tão complicadas 

que serão tratadas mais tarde e de forma adequada. Assim, deixamos ficar apenas as 

alterações impostas pela variação dos comportamentos dos empresários. Tais mudanças, 
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estão entre as disposições "típicas da sua atividade". Eles têm sido vistos como aqueles 

em que a totalidade da mudança dos seus comportamentos se pode tornar mais evidente 

[e isto mostra-se bem] na base de um muito simples desenvolvimento algébrico. 

No que se segue referimo-nos:  

EU - Lucros dos empresários ou o seu rendimento bruto 

E N –  Rendimento dos outros agentes, ou seja, dos não empresários 

E - Rendimento global dos agentes económicos, ou seja, na terminologia 

moderna, o nosso Y. 

P - Valor do produto social, o nosso Y de novo 

I- O valor dos investimentos é aqui visto como sendo a totalidade dos bens 

produzidos num dado período e que não são vendidos nesse mesmo período para 

o consumo final. Isto também inclui um aumento das existências desses mesmos 

bens nos armazéns. Por outro lado, uma diminuição das existências seria então 

um investimento negativo, reduzindo assim o valor do investimento em 

conformidade. Aliás devemos aqui sublinhar que falamos de investimento 

líquido e este é o investimento bruto total menos o reinvestimento exigido para 

manter o valor dos meios de produção existentes (o que incluiu as existências)  

S N - Poupança dos não- empresários 

VN - Consumo dos não-empresários  

VU - Consumo dos empresários  

V - Valor total dos bens de consumo retirados da esfera da circulação, ou seja, é a 

soma dos bens consumidos  

 

Temos então a seguinte identidade:  

EU+EN ≡ E ≡ P ≡ I +V 
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Mas enquanto os custos dos enpresários evoluem pari passu com a produção, e são 

expressos pelos custos salariais e outros custos pagos aos não empresários, os rendimetos 

dos empresários são agora indeterminados, são somente determinados no mercado, o que 

nos leva a colocar a equação acima em termos de EU e obtemos:  

EU = I+V-EN 

Por definição temos:   

EN=SN+VN  

ou ainda:  

EU= I+V – SN – VN  

Ou V – VN = VU  

[finalmente, EU = I + VU - SN ] 

Assim, o rendimento dos empresários é igual ao valor do investimento mais o valor do 

consumo dos empresários menos a poupança líquida dos não-empresários.  

É verdade que esta fórmula tem ainda o belo defeito de operar em termos de valor quer 

quanto ao investimento quer ainda quanto ao consumo dos empresários, o que a 

caracteriza ainda como simples transformação de uma idêntica equação, e assim não 

aparece explicado como é que o rendimento aparece expresso em valor, [uma vez que 

questionar a formação do rendimento é a mesma coisa que questionar a formação dos 

preços. Evitar uma significa evitar a outra]. Pode ser objetado que o lucro dos empresários 

aparece determinado de novo em valor e o seu valor nominal é determinado 

exclusivamente pelos preços. Porém, os preços são uma função da procura e a procura é 

uma função do rendimento: agora, se se pressupõe a formação dos preços então estamos 

a pressupor exactamente o que queremos explicar. A procura, novamente a procura, em 

função do rendimento: se, portanto, pressupomos a fixação de preços, então estamos a 

pressupor precisamente o que queremos procurar e que e é indeterminado. E mais uma vez 

estamos em círculo e o melhor então seria chutar para canto e continuar. Esta objecção é 

errada, não pode ser aceite. Na verdade, a fórmula tem um aspecto de ser tangível e fornece 

uma base absolutamente fiável. É aplicável nomeadamente na seguinte fórmula ligeiramente 

alterada: o rendimento do empresário é igual ao custo do investimento, incluindo as 

variações das existências expressas no balanço + despesas de consumo (despesas feitas em 
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bens de consumo comprados a outros 

empresários + valor contabilistico das 

amortizações ) menos a poupança dos não-

empresários. Todos os três items evoluem 

pari passu claramente com a produção e são 

sempre não ambiguamente dadas e 

determináveis. A fórmula, de tão simples 

derivação é, então, extremamente valiosa; 

ela descobre-nos uma certa conexão em que 

se torna bem claro o que a teoria tradicional 

nunca sequer imaginou, com exclusão de 

Knut Wicksell, pelo que neste contexto não 

é pois possível contar com a teoria 

ortodoxa. Referindo-nos à relação 

encontrada, ela faz explodir em estilhaços a teoria tradicional.  

A ligação é então a seguinte3: o custo dos investimentos determina o nível de preços de 

bens de consumo e os rendimentos dos produtores dos bens de consumo. Assim, vemos que 

o rendimento dos empresários é tanto maior quanto maior for o custo dos investimentos, e 

então, quanto mais for investido e quanto maior for o consumo de empresários menos será 

o dos não-empresários. Precisemos, isto é apenas válido para a economia fechada. Os 

investimentos são então praticamente a condição decisiva para a realização de lucros 

empresariais e, são eles a determinante fundamental do volume de emprego na economia, 

dadas as condições de produção existentes, ou seja, sendo dadas as curvas de oferta dos 

empresários individuais para os produtos individualmente considerados.  

O contexto pode ser bem ilustrado por um gráfico simples. Em primeiro lugar, iremos 

considerar apenas a parte do produto que é socialmente consumido. Nós assumimos que, 

num determinado período, digamos um ano, se produz uma certa quantidade de bens de 

consumo e que esta mesma quantidade irá também ser disponibilizada ao consumidor. O 

armazenamento dos fabricantes, grossistas e retalhistas está sempre colocado entre a 

produção e as vendas para o consumidor. Suponha-se que as existências permanecem 

constantes em cada estágio do processo que vai da produção ao consumidor durante o 

                                                 
3 N.T. Sublinhado nosso. 
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período considerado, ou seja, que em cada estágio as entradas são iguais às saídas. O 

retângulo assinalado com a letra V representa os bens de consumo produzidos numa 

economia fechada durante um ano e que são vendidos aos consumidores, medidos estes 

pelo custo de produção e também decompostos estes custos pelos vários componentes de 

custos. Quando as unidades fabris individualmente consideradas a produzem bens de 

consumo e nessa produção são consumidos bens intermediários ou materiais auxiliares, 

os originais custos incorridos na fabricação destes produtos intermédios devem também 

ser calculados. Os custos originais incluem os montantes indicados no diagrama por F (o 

custo dos factores), ou seja, todos os pagamentos que os empresários têm que pagar aos 

fatores de produção envolvidos. 

Estas são as despesas incorridas na produção, salários, impostos, juros pagos durante a 

produção; adicionalmente aos custos iniciais, o "próprio rendimento dos empresários 

representado pela letra U no diagrama e, finalmente, a amortização que envolve todos os 

investimentos feitos para esta produção, é representada no diagrama pela letra A. O 

empresário deve ter em conta também no cálculo da depreciação uma parte do custo das 

suas instalações fabris porque toda a instalação e o capital fixo serão gastos ao longo de 

de vários anos e depois substituído por novas instalações e novos equipamentos. 

Em termos económicos isto significar imputar nos custos uma fracção correspondente do 

custo original do investimento total, o que é reconhecido como despesas operacionais ano 

após ano e isto diz-nos que as amortizações são algo fácil de determinar. Se usarmos o 

rendimento empresarial como um elemento de custo, então nós não o incluiremos pelo 

seu atual valor, mas pelo seu valor nominal. Em geral, o que nós queremos representar 

com a expressão rendimento empresarial é a quantidade que os empresários devem 

alcançar como sendo o lucro total da empresa, de modo a que a produção se possa manter 

ao nível que tem tido, ou mais cuidadosamente, de modo que o nível de emprego seja 

mantido constante em todo o lado. Isso significaria, em média, períodos de expansão e de 

contração da produção, períodos de aumento de volume de mão-de-obra utilizada ou 

períodos de redução dessa mesma mão-de-obra, efeitos estes que se compensariam.  

Esta fórmula primitiva tem a vantagem de um maior realismo, mas está sujeita a ser 

rejeitada por aqueles armados de boas maneiras e que cultivam a linguagem artística da 

teoria pura, com um enorme e gelado desprezo como aquele que encontraria um cidadão 

menos composto que de repente aparecesse em mangas de camisa para o jantar no 

restaurante do Ritz. É por isso que nós queremos utilizar a fórmula de forma elegante e 
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corretamente formulada de modo a que os olhos dos extremamente elegantes defensores 

da teoria pura não tenham mesmo nada a criticar e a corrigir: 

O rendimento nominal total dos empresários é igual à receita que estes iriam conseguir, 

se obtivessem preços para os respetivos produtos iguais aos seus custos marginais de 

produção. E em ordem a evitarem qualquer surpresa embaraçosa, eles acrescentam como 

condição que em economia fechada, como eles consideram, se verifica a concorrência 

perfeita em todas as áreas.  

No segundo gráfico, colocamos o rendimento empresarial, tal como definido, desenhando 

um paralelograma da mesma altura e largura que representa, sem lucro empresarial, 

apenas o custo dos factores mais as amortizações. Desenhámos um retângulo com a 

mesma altura e a mesma largura e nele colocamos o custo puro das empresas (sem lucro 

empresarial, ou seja representamos todos os custos mais as amortizações) de modo que à 

direita do paralelograma se desenhem os valores de custo marginal de todos os produtores 

que atingem exactamente o bordo superior do parelograma. Isso seria uma estreita faixa 

perto já do topo do retângulo da direita. Além disso, também gradualmente em tiras 

estreitas podemos ver os produtores de custos marginais cada vez mais baixos e 

consequentemente com os lucros empresariais a crescerem com os custos marginais a 

descerem até se atingirem os produtores com os custos marginais mais baixos e o maior 

lucro, visível no lado esquerdo.  

Com esta construção, facilmente ultrapassaremos a dificuldade que consiste no facto de 

que as curvas de custo para os produtos individualmente considerados têm entre si um 

intervalo de variação muito grande. Pode haver produções em que a diferença de custo 

entre os melhores produtores e os produtores marginais é baixo, então a curva de custo 

tende a ser plana, e outros em que a diferença é muito grande, ou seja, em que a curva é 

de muito forte inclinação. Todas as curvas de oferta individuais podem ser então 

agregadas numa curva de oferta total (a oferta agregada) através da combinação dos 

diferentes produtores de diferentes mercadorias na base do critério da igualdade das 

relações de custo. No caso de um grande número de produtores e com pequenas diferenças 

de custos entre eles, ou seja, tendo assim em conta as menores diferenças nos custos 

relativos constrói-se então, a partir do ponto limite e por degraus, a curva contínua como 

é utilizada pelos teóricos quando analisam as curvas de oferta de um único produto. Neste 

caso, pelo menos para os teóricos, o rendimento nominal dos empresários e de acordo 

com a nossa definição é, então, claramente determinado.  
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Façamos então agora a pergunta: em que condições é que a produção do chamado setor 

de produção de bens de consumo é satisfeita pelo teorema de Say que estabelece a 

igualdade da oferta e procura, isto é, quando é que a procura é igual, em valor monetário, 

ao valor total dos custos, incluindo nestes o lucro empresarial, como é definido com a 

ajuda do diagrama 2. 

 

 

Faktorkoster der Verbrauchsgütindustrie – custo dos fatores da indústria de bens de consumo. 

Sparquote – poupança dos consumidores 

Unternehmergewinn – lucro dos empresários 

Sparquote der int – poupança dos empresários    

Verbrauchsausgaben der verbraucsgüt industrie – despesas de consumo da indústria de bens de consumo 

Verbrauchsausgaben der investitionsgüterindustrie – despesas de consumo da indústria de bens de capital 

Faktorkoster der investitionsgüterindustrie – custo dos fatores da indústria de bens de capital 

 

A resposta a esta questão é apresentada com a figura 3, com as suas quatro figuras 

geométricas, os seus quatro retângulos. O retângulo assinalado com a letra V, o 

primeiro à esquerda, é, como se mencionou, a oferta global ao seu custo total em 

valor e em que este custo global é discriminado por classe de custos. Agora a 
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produção de bens de consumo cria ela própria uma procura pelos seus próprios bens, 

uma vez que os produtores envolvidos na sua produção procuram os bens de consumo 

de que necessitam e de acordo com os rendimentos obtidos. Contudo, esta procura, 

que é gerada pela própria produção de bens de consumo, é mais baixa em todas as 

circunstâncias e em valor muito considerável que os custos totais. No diagrama, o 

consumo do rendimento gerado na produção dos próprios bens de consumo e a procura 

que aparece no mercado estão na segunda coluna do diagrama a negro e está 

representado esquematicamente em cerca de três quartos do valor de custo dos bens de 

consumo produzidos. De modo a ilustrar a situação, suponha-se então que o valor 

total dos custos, como se mostra na coluna 5 são de 120, que o custo dos factores é 

de F 90, as amortizações de A 15 e que o lucro dos empresários é igualmente de 

15. Se nós considerarmos agora o facto de que dos custos do trabalho, isto é, o 

rendimento dos fatores envolvidos na produção, 85 foram gastos em bens de consumo 

e 5 são aforrados, poupados, que as despesas de consumo dos empresários são 5 (as 

suas poupanças, são neste caso 10), então teríamos uma procura total de 90, com uma 

oferta total de 120. Então, há assim um défice de procura de 30, excesso de oferta, face 

à oferta total em bens de consumo de 120. Este défice na procura pode ser anulado e as 

30 unidades terem comprador nesse montante se, com excepção dos bens de consumo, 

forem fabricados outros bens que não são destinados ao consumo (final), como os bens 

de capital ou seja, produzidos numa quantidade bem específica e [cujos rendimentos 

aqui gerados vão comprar os bens de consumo em excedente].  Na produção de bens de 

capital produzidos naturalmente, o rendimento é gerado da mesma maneira que na 

produção dos bens de consumo. Naturalmente, não é necessário per se que os custos 

desçam na mesma proporção na produção de bens de consumo, nem que o consumo 

gerado na produção de bens de investimento compense exatamente o défice existente 

na compra dos bens de consumo que estão em excesso. Por outro lado não há nenhuma 

razão para assumir fortes desvios e uma vez que o que é importante é apresentar os 

factos mesmo que de forma esquemática, assumimos aqui, e por uma questão de 

simplificação, que na produção dos bens de capital o rácio dos bens consumidos 

relativamente aos custos totais (estes são também as receitas totais) se verifica a 

mesma proporção que na produção dos bens de consumo. 

Mas, então, seria necessário um investimento cujo custo seria de 40 para gerar os 

rendimentos que iriam adquirir as 30 unidades de bens de consumo que na nossa 
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hipótese estariam em excedente, e assim se encontraria a situação de quilibrio no setor 

de bens de consumo, o que elevaria a procura global para 120 unidades. No gráfico isto 

é mostrado pelo par de pequenos retângulos: o primeiro deles, o terceiro retângulo a 

contar da esquerda, corresponde ao grande retângulo à  esquerda assinalado com a letra 

V: isto mostra a quantidade de bens de capital produzidos, medidos e avaliados segundo 

os custos necessários à sua produção; o rendimento gerado no setor de bens de capital 

e gasto em bens de consumo está assinalado a preto no quarto retângulo, a contar da 

esquerda,  e, como pode ser visto, anula o excedente de bens de consumo existente que 

é de 30 como se assinala no retângulo grande. Se houvesse menos investimento a fazer, 

digamos, de 20 por hipótese, este gerava rendimentos gastos em consumo de 15, 

assumindo a taxa Receitas/Despesas constante, e a procura total em bens de consumo 

seria então de 90+15=105. 

 

Nestas circunstâncias, os preços dos bens de consumo iriam cair drasticamente, e a 

produção seria depois, por ausência de compradores para esta quantidade, bastante 

reduzida. Por outro lado, se, por exemplo, o investimento fosse aumentado em mais 60 

unidades de custos de fabrico, parte dos rendimentos aí gerados seriam gastos na 

compra de bens de consumo. Os lucros e salários gastos em bens de consumo atingiriam 

45 unidades [(3/4) x 60], e a procura final de bens de consumo seria então 90+45= 135. 

Os preços subiriam e produção seria poderosamente estimulada e ampliada. 

Se a elasticidade da produção de bens de consumo for aproximadamente igual a 1 (o que 

implica que a curva de custo marginal fica na horizontal) o custo marginal não irá crescer; 

se a tendência para consumir se mantém inalterada, ou seja, na situação em que todos os 

assalariados gastam sempre a mesma proporção do seu rendimento em bens de consumo, 

a produção de bens de consumo terá que subir para 180, e a este nível ir-se-á encontrar 

uma nova situação de equilíbrio. [N.T. Este último valor deduz-se da seguinte forma. Há 

um défice de bens de consumo de 15. A criação de um excedente de 15 unidades na 

produção de bens de consumo será então de (1/4). x= 15, onde x é a produção total de 

bens de consumo que liberta como excedente 15 unidades. No caso, o valor de x é então 

de 60 unidades que a somar às 120 unidades nos dão o valor de 180 citado por 

Lautenbach].  
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b) A relação entre investimento e poupança  

Vimos, pela análise anterior, que a massa de lucros do conjunto dos empresários é 

determinada e evolui positivamente com as despesas quer sejam feitas em bens de 

investimento quer sejam feitas em bens de consumo, enquanto evolui negativamente com 

a poupança dos não-empresários. Esta relação é realizada através do mecanismo de 

preços. Sob a influência desses fatores de efeitos opostos, os preços são ajustados de tal 

forma que o lucro das empresas é dado pela diferença acima assinalada. 

Uma olhada no gráfico no. 2 mostra que a proporção da massa total dos lucros que deve 

ser alcançada de modo a que ainda possam existir produtores marginais em dada 

produção, é tanto maior quanto mais inclinada for a curva da oferta e é tanto menor 

quando menor for a sua inclinação. Se há diferenças em termos de eficiência operacional, 

relativamente ao produtor menos eficiente ou de custo marginal mais alto, então é 

necessário um pequeno lucro para manter a economia no estado em que a estamos a ver. 

Em todo o caso, o consumo dos empresários será suficiente para manter a economia a 

dado nível. Neste caso, contudo, o novo investimento deve ser tão alto quanto a poupança 

dos não empresários. Se é necessário investir mais do que a poupança dos não-

empresários, os preços dos bens de consumo subiriam acima do custo marginal, [a 

poupança destes está materializada em bens de consumo e insuficientes pois para 

satisfazer a nova procura] o empresário obteria um ganho total que seria maior do que o 

necessário para manter o nível dado de emprego. Se a produção é ainda elástica e há ainda 

factores de produção não utilizados, como o trabalho por exemplo, a produção seria 

aumentada e, de facto, a variação dependeria então do comportamento da produção face 

aos preços, ou seja, dependeria da elasticidade de oferta face à variação dos preços.  

A oferta de trabalho, como sabemos, não se esgota quando já não há mais desemprego 

involuntário. Neste caso, o volume de horas de trabalho (as horas extraordinárias) oferece 

a possibilidade de aumentar a produção e, pelo menos, dentro de certos limites. A duração 

do dia de trabalho normal é fixado por lei,limite esse que apenas pode ser ultrapassado 

em casos excepcionais, não no caso geral, mas apenas em certos casos, para determinados 

sectores e determinadas épocas do ano, de modo que o pleno emprego seria alcançado na 

prática, quando, excluindo os trabalhadores que estão a mudar de emprego, em certa 

medida, a mudarem de um emprego para outro, de um local para outro, deixa de haver 

desemprego involuntário, quando não há praticamente praticamente nenhum desemprego. 

Assim, de forma a alcançar o pleno emprego, exige-se, portanto, um certo volume de 
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despesa em bens de investimento. Depende - como se disse –da inclinação da curva de 

oferta (curva de custo das empresas), por um lado, do consumo dos empresários e das 

poupanças dos não-empresários, por outro. A inclinação da curva de custo é determinada 

em cada caso pelas condições de produção. Tomadas estas como um dado, o investimento 

pode ser mais elevado quanto mais elevada for a poupança dos não empresários e menos 

consumirem os empresários. Se quisermos, podemos chamar a isto o comportamento dos 

empresários, em que uma das suas principais características é de que tentam consumir 

pouco, a que se chama uma atitude de poupança ou de aforro; mas não estaríamos a falar 

corretamente de poupança e de poupança dos empresários se considerados estes como um 

todo. O termo “poupança” dos não-empresários tem principalmente o seguinte 

significado: poupar significa dispor de um certo rendimento e de modo a que uma parte 

dele não seja consumida, isto é, seja poupada, seja aforrada. Mas isto não pode ser dito 

dos empresários, quando estes são vistos como um todo. Se, como um todo, os 

empresários consomem menos, as poupanças em economia fechada não são por isso 

mesmo mais altas mas o seu rendimento é mais baixo e exactamente no montante que 

eles consomem a menos, [uma vez que a produção não é escoada, isto não significa 

poupança líquida, significa apenas aumento das existências e a produção passa depois a 

baixar]. Recordemos, isto só é válido para os empresários como um todo, não para o 

empresário tomado singularmente, e a este aplica-se a mesma lógica que se aplica aos 

não-empresários, desde que a sua atitude seja diferente da que têm os outros empresários. 

Se um empresário aumenta o seu consumo, enquanto todos os outros mantêm o seu ao 

mesmo nível que no passado, ele não será capaz, de facto, de gerar efeitos de difusão na 

economia com esse seu aumento de consumo; mas se todos fizerem o mesmo e ao mesmo 

tempo, eles não terão diminuído a sua riqueza, quer em termos individuais quer em termos 

do conjunto dos empresários, antes pelo contrário, é quase certo, isso sim, que os seus 

activos terão por essa via aumentado, [por outras palavras, a sua riqueza terá aumentado]. 

O resultado do aumento geral no consumo dos empresários pode também levar, de facto, 

a um aumento de preços, mas isso poderia atingir os não-empresários, cujo rendimento 

real seria então reduzido e seriam levados a gastarem mais [dinheiro] em bens de consumo 

do que no passado para tentarem manter o nível de consumo ao nível atual. Se os não-

empresários em geral fizessem todos assim, então esta tentativa seria um fracasso 

(estamos sempre a falar sob a condição de que o volume de existências na economia é 

constante, que não há nem aumentos nem reduções do seu nível no período de tempo 
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considerado. Se os empresários passam a consumir mais por conta própria, por isso, os 

bens passiveis de serem comprados pelos não empresários são agora em menor volume. 

Estes não podem escapar a este destino gastando agora parte das poupanças que 

anteriormente tinham juntado, acumulado. Esse facto é apenas o resultado dos preços 

terem estado a subir e é então aplicado um certo racionamento (assumindo que a produção 

atingiu o seu limite de elasticidade). Se a produção é ainda elástica o efeito pode ser 

apenas uma ligeira redução, mas não é completamente neutralizado [pelo aumento da 

produção que a função de produção ainda permite].  

Muitos dos mal-entendidos e das disputas que tem havido têm-se verificado como 

resultado da poupança e do investimento estarem baseados numa constante confusão 

entre o que são valores efectivos e o que são valores antecipados. Se se considerar que a 

poupança é invariavelmente determinada pelo investimento, que a poupança não é a 

mesma coisa que investimento mas que lhe corresponde exatamente no mesmo montante, 

então esta evolui a par e passo com a evolução do investimento sem necessidade de um 

qualquer processo de ajustamento, e isto não é nenhum veredicto sobre a poupança. 

Sublinhando assim o contraste com a teoria tradicional, podemos afirmar que a análise da 

atividade económica nos indica: não é o investimento que é determinado pela poupança, 

mas, inversamente, é sim a poupança que é determinada pelo investimento. A poupança 

é um puro conceito de distribuição. A poupança não decide qual é o volume total do 

investimento, mas apenas determina a proporção em que as diversas entidades 

económicas contribuem para o crescimento da economia com o investimento realizado4. 

 Esta formulação baseia-se nos conceitos de rendimento e de poupança, ou seja, nos 

termos que nos são habitualmente colocados. Não há nenhuma dúvida que a afirmação é 

verdadeira e válida para a economia fechada. Mas essa afirmação não inclui nenhum juízo 

                                                 
4 Nota do Tradutor. A este propósito assinala Heiner Flassbeck: “Lautenbach também determina o 

papel da taxa de juro no conhecimento que se tem quanto às funções poupança e investimento e 

fá-lo numa via que é totalmente oposta aquela que é hoje prevalecente na teoria económica na 

Alemanha. Porque "investimento e poupança são sempre entre si iguais, não há nenhuma 

necessidade da taxa de juro para que se verifiquem compensações ou ajustamentos de modo a que 

investimento e poupança sejam iguais. A taxa de juro, essa sim, tem a função de permitir controlar 

o investimento de forma racional, ou seja, para que a economia funcione a nível do pleno emprego 

e em condições normais de trabalho e que todas as forças produtivas sejam plenamente 

utilizadas." (P.40, itálico no original, H. F.) 
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de valor sobre a poupança. No máximo, leva a que se obtenha uma tomada de consciência 

que faz descer a poupança do reino das nuvens altíssimas, em cujo trono estava sentada e 

em plena glória, para a terra onde irá perder uma parte da sua imagem divina e da sua 

pureza angelical. Mas aqui e agora os tempos não são perfeitos e a virtude não é 

incondicional: e na economia, em particular, somente é virtuoso, o que faz sentido e 

cumpre o objectivo pretendido. 

(...) 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

13. Fundamentos da Teoria Económica (extrato de "Zins, 

Kredit und Produktion") – Nota 2 (*) de Wolfgang Stützel 

(com comentários de Júlio Marques Mota) 

 Por Wolfgang Stützel, em 1952 (**) 

Este extrato corresponde às páginas 15 a 34 do texto Zins, Kredit und Produktion 

publicado por Wolfgang Stützel em 1952 (ed. J.C.B. MOHR (PAUL SIEBECK) 

TÜBINGEN) 

 

N.E. Esta nota 2 corresponde à nota 11 no texto original a páginas 22-24.  

N.T. Quanto às dificuldades de tradução remeto o leitor para o texto 1-A. – 

Deambulações em torno de um texto de Lautenbach publicado nesta série de textos.  

O texto em cada enquadrado é o comentário sobre os parágrafos que o antecedem. 

 

https://aviagemdosargonautas.net/2017/03/06/crise-da-democracia-crise-da-politica-crise-da-economia-o-olhar-de-alguns-analistas-nao-neoliberais-1a-deambulacoes-em-torno-de-um-texto-de-lautenbach-por-julio-marques-mota/
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11) Nesta forma concisa esta tese parece à primeira vista equivalente a uma já muito velha 

questão: quem é que surge primeiro, o ovo ou a galinha? Para uma formulação 

semelhante, veja-se: Erich Schneider, Introdução à Teoria Económica, vol. I, Tübingen 

1948, p.57).  

Comentário 

Trata-se de saber ou de não se saber se é a poupança que gera o investimento ou é o 

investimento que gera aumento de rendimento e é o aumento de rendimento que gera 

então a poupança. E isto não é redutível à questão de quem é que surgiu primeiro, se 

o ovo se a galinha. 

É isso que o autor está a analisar e este autor não é Lautenbach, é Stutzel, um dos 

maiores expoentes alemães dos anos 50 e 60 na Alemanha e que é o responsável pela 

compilação dos textos de Lautenbach. 

Lautenbach e é esse o seu grande contributo diz: é o investimento que gera a poupança. 

Mas isso é contra toda a lógica neoliberal. Basta lembrar a Troika.  

 

Também se poderia facilmente considerar a afirmação de Lautenbach como uma 

trivialidade mas avançar por esta via como resposta às teses de Lautenbach poderia levar-

nos ao absurdo de considerarmos que todos os homens cujo primeiro nome seja Felix 

tomariam o lugar dos empresários no modelo de Lautenbach e que em vez dos não 

empresários seriam no mesmo modelo considerados todos os outros atores da economia 

que não estes.  

 

Comentário 

A afirmação de Lautenbach como trivial. Uma trivialidade significará aqui algo 

conhecido de todos. É mentira. É mentira que a afirmação seja conhecida de todos os 

economistas. Será a primeira vez na história que alguém inverte com este rigor a 

relação de S (poupança) a gerar o Investimento (I), para o seu contrário, ou seja, em 

que se considera a causalidade inversa. Dito de outra forma, Lautenbach considera 

que a realização de I, provoca aumento de rendimentos que, por sua vez, provoca 

aumento da poupança e, sendo assim, é o investimento que gera a poupança e não o 



25 

 

inverso. ENCOMENDAR, porque não está feito, e comprar uma camisa ou um Ferrari 

com dinheiro que se tem não é a mesma coisa que ENCOMENDAR, porque não feita, 

e comprar uma máquina ferramenta, com o dinheiro que ainda não se tem, para com 

ela se produzir bens e serviços que são necessários, ou seja, para produzir rendimentos 

e poupanças como resultado do que se investiu. Investir significa aqui gerar produção, 

gerar rendimento que gera a poupança correspondente. São, pois, duas visões do 

mundo e diametralmente opostas. 

Stutzel leva a sua ironia corrosiva ao limite. Assim, diz-nos ele, considerar a afirmação 

de Lautenbach uma banalidade é tão absurdo como considerar no seu modelo 

económico em que a sociedade está dividida em classes, que os cidadãos de nome 

Felix, façam o que fizerem, passam a ser os CAPITALISTAS e toda a população 

restante passa a constituir os seus trabalhadores!!!! Um absurdo monstruoso, é o que 

é pensar desta maneira, pensar como Erich Schneider, que a afirmação de Lautenbach 

é pura e simplesmente uma trivialidade. No fundo considerar a questão como uma 

banalidade, o que faz Schneider, é não perceber nada, nada mesmo, quanto à dinâmica 

do capitalismo ou, no fundo, o equivalente a considerar qualquer homem com o nome 

Félix do país como empresário….  E a considerar toda a população restante como 

sendo os operários, o mesmo é dizer em que a maioria dos patrões, salvo os que se 

possam chamar-se Félix, serão relegados ao estatuto de operários. Uma equivalência 

no absurdo. 

 

Se considerarmos que o rendimento dos restantes evolui a pari e passu com a produção, 

então somente os “Felizes” precisam de globalmente gastar mais e atingirão rendimentos 

mais elevados. E isto é o que se passa na verdade com os empresários. Mas estes também 

irão, assim, alcançar rendimentos mais elevados.  

 

Comentário 

Presumo, os restantes, os que não se chamam Félix, são os que não são empresários. 

Ganham de acordo com o que trabalham e os seus rendimentos evoluem com o que 

produzem. Restam-nos os felizes, os patrões. Podem à partida imputar na despesa o 

seu salário que eles mesmo estipulam e antes de gerarem os rendimentos 
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correspondentes. Podem, pois, gastar antes de produzir. Felizes até nisto. Daí a frase 

famosa de um autor, reconhecidamente tão importante como Keynes, que se chama 

Kalecky: os operários gastam o ganham, os patrões ganham o que gastam, agora sob 

a forma de lucros. Se os nossos Felizes gastarem mais, produzem mais, ganham MAIS, 

eis o que está no texto. 

 

Agora, qual é a posição muito especial dos empresários. Qual é a finalidade das 

proposições especiais de Lautenbach? O que significa a frase: "Os empresários sabem 

apenas pelo mercado quanto ganharam, sabem pelo mercado quanto é o montante de 

lucros por eles obtidos?" Não estarão os rendimentos (os salários) dos não-empresários 

no curto prazo, assim como a ´determinação política dos salários a longo prazo, ligados à 

situação de mercado? Mas uma vez que as últimas teses apresentadas por Lautenbach têm 

a ver com as exigências "assimétricas" da teoria do emprego (a utilização de capital antes 

da formação de capital, o acréscimo na procura antes do aumento da oferta, etc.) e, por 

vezes, sobre a utilização de forma acrítica de equações ("simultâneas") para descrever a 

atividade económica que pode levar a falsas ideias sobre a natureza das variáveis contidas 

nesses sistemas, sobre o que está a ser analisado, talvez tudo isto esteja a merecer ou a 

exigir mesmo uma análise mais detalhada.  

 

Comentário 

Aqui de novo um ataque de fundo à teoria económica dominante. Segundo esta os 

salários e os lucros são dados pelas condições técnicas, independentemente dos 

mercados. Um economista neoliberal dir-te-ia: o salário é determinado pela 

produtividade marginal, ou seja, pelas condições técnicas de produção, como se não 

houvesse mercado! Não são pois necessários sindicatos para negociar o salário. Um 

engenheiro, uma função de produção, uma certa capacidade de cálculo, chegam para 

isso, consideram os neoliberais!  

Em Lautenbach os salários estão estabelecidos por contrato, os lucros são a 

VARIÁVEL RESIDUAL, estabelecida pósvenda da produção, estabelecida pelo 

mercado. O drama de hoje é que o neoliberalismo quer forçar a realidade a ser o 

inverso do que ela estruturalmente é, ou seja, querem funcionar como se o salário seja 
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a variável residual. Daí a existência de comissões e outros prémios, daí a perda de 

importância do salário fixo, cada vez relativamente menor, etc.  

Segundo Lautenbach e Stutzel passa-se o contrário do que nos dizem os neoliberais 

quanto ao mercado de trabalho. O salário é determinado NUM MERCADO BEM 

ESPECIAL, o do confronto entre patrões e empregados, é fixado antes da produção 

ser feita, sob a forma de contratos de trabalho. Diríamos então o salário é a variável 

independente: em cada país e em cada momento depende do confronto de classes. E 

os lucros só são determináveis pós venda, é o que ele nos diz. Os custos de 

remuneração pessoais dos capitalistas entram nos custos de produção tal como os 

salários dos seus trabalhadores.  

 

Imaginemos um modelo de ciclo de negócios em que, em dado período cada grupo obtém 

tanto como remuneração como aquilo com que contribui para a formação do rendimento 

nacional. Então, por si só, esta afirmação pode já significar que a receita total é igual à 

despesa total.  

Comentário 

Impressionante o texto acima. Não há crescimento e em equilíbrio tudo o que foi 

produzido foi vendido. Em Ricardo chama-se estado estacionário, em Marx 

significaria Reprodução Simples. Aqui, vendeu-se, obtiveram-se receitas- comprou-se 

fizeram-se despesas. A despesa igual à produção, igual aos Rendimentos 

Gastos=PIB=Produção=Rendimentos obtidos.  

 

É claro, o número de trabalhadores e o PIB poderão aumentar hipoteticamente com a 

redução simultânea dos salários unitários e com o aumento do número de trabalhadores 

de tal modo que se mantém constante os rendimentos salariais totais e a despesa total de 

todos os trabalhadores envolvidos na produção. (ver. Pag 126). A hipótese da igualdade 

entre as receitas e as despesas dos empresários no período de tempo considerado exige, 

contudo, um acréscimo do produto total e que é igual ao montante da redução salarial. 

Contudo, uma tal igualdade entre receitas e despesas dos empresários nunca pode ser 

alcançada no decorrer de um processo sequencial livre. Pelo contrário, depois da redução 

dos salários, as empresas procuram em primeiro lugar obter lucros a partir das novas 
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contratações [e a partir daí, se não houver outras causas para mudanças na relação 

despesas/receitas dos empresários, caminhar-se para um novo estádio estacionário, nessa 

longa “espiral do tempo”. No fundo, temos aqui os "animal spirits" de Joan Robinson, – 

ou seja o otimismo dos empresários a poderem contrair empréstimos e a gastar hoje, os 

rendimentos esperados com a venda da produção depois de amanhã.]. 

 

Comentário 

Aqui temos a tese defendida por Lautenbach na conferência de setembro de 1931. Se 

os salários unitários baixam, para a mesma despesa global em salários terão de 

aumentar o número de trabalhadores. A despesa total dos trabalhadores permanece 

constante. No livro veja-se isso na pag 126.  

Mas se há baixa salarial por unidade de trabalho, os mesmos trabalhadores que 

trabalhavam antes vão dar mais lucros. Como os salários baixam os empresários 

aumentam o volume de emprego: Ganham a dois níveis: pagam menos por dia de 

trabalho e ganham; empregam mais gente e ganham. Há pois mais produção, mais 

lucros e mais despesa depois dos empresários, nem que seja por antecipação da 

realização dos seus lucros! E assim se escoa a produção, e assim se torna a encontrar 

a igualdade Receitas totais=Despesas Totais= Produção total. 

Porém, aqui cruzamo-nos com Ricardo e com Marx, com o problema da reprodução 

simples em Marx, com a situação de estado estacionário em Ricardo! Não basta baixar 

os salários. É preciso dinamizar a procura e esta dinamização pode aqui surgir via 

empresários, via o seu consumo, no caso possível pelos lucros adicionais esperados e 

procurados com a baixa dos salários. Mas os lucros são realizados, obtidos em cash, 

com a produção vendida e para que a produção seja vendida é preciso que aumente a 

procura. Vindo de onde, este aumento da procura? De forma imediata, pelo aumento 

da despesa feita a partir da antecipação de lucros esperados! Um espanto, este texto 

escrito nos anos 30. 

 

É apenas no sentido de determinar qual o interesse, isolando de tudo o resto, dos 

empresários em expandir a sua produção que Lautenbach coloca a hipótese de massa 

salarial constante em simultâneo com o aumento dos trabalhadores utilizados. Seria 
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errado supor que a hipótese de massa salarial constante é uma condição necessária para a 

sua ideia de base ou uma condição a partir da qual se poderia considerar que a política 

das centrais sindicais era responsável por todo este keynesianismo (veja-se As Hahn Ordo 

II, p. 187 and Jb.f. Nationalök und Statistik, vol. 162, p. 34). 

 

Comentário 

Há portanto, com tudo o resto constante, crescimento se os empresários tiverem 

apetência por um maior consumo ao longo do ciclo, por exemplo de 5 anos, em que as 

igualdades acima se verificam Despesa=Produção= Rendimentos. Mas não é uma 

necessidade do modelo de Lautenbach. Ele escreve-a somente por causa do medo 

terrível que os alemães tinham de que o aumento da procura pelo aumento dos salários 

pudesse desencadear uma hiperinflação! Analisa a outra hipótese, a da massa global 

dos salários e procura-se uma explicação possível para o CRESCIMENTO.  

 

Através da livre formação de salários nada de fundamental é alterado. Mesmo "os 

rendimentos salariais" não trazem nada de novo, mas apenas parcialmente iriam envolver 

os assalariados no problema da determinação dos lucros empresariais aqui discutido. A 

condição de igualdade entre a receita total e a despesa total dentro do período em análise 

é muitas vezes referida como o " equilíbrio do ciclo ", (ver p. 203). Também Keynes com 

o seu famoso "equilíbrio de subemprego" está a considerar um dado "equilíbrio no ciclo". 

 

Comentário 

Na frase “A condição de igualdade entre a receita total e a despesa total dentro do 

período em análise é muitas vezes referida como o " equilíbrio do ciclo ", Lautenbach 

refere-se não a um ponto do tempo mas a um período de ciclo de 5-10 anos, sendo para 

ele certo que os diversos momentos do tempo e do ciclo se articulam entre si. E o 

problema que ele quer tratar é o da determinação dos lucros que SÓ SURGEM PÓS-

VENDA das produções. 
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Pode-se tratar de um "desequilíbrio" associado aos preços no mercado de trabalho 

(desemprego involuntário): às taxas salariais existentes, a procura de empregos é maior 

que a oferta. No entanto, consideramos a expressão equilíbrio como inadequada, porque 

com esta expressão, e como mostra a controvérsia (z. B. Hahn, Ordo II. 175), a ideia de 

estabilidade, de duração, até mesmo de preço de equilíbrio, de equilíbrio equitativo, 

combina todo um conjunto de coisas que devem ser avaliadas especificamente e por 

referência a uma anterior posição de equilíbrio, o que está longe de ser aceite.  

Tudo isto já não precisa de ser aqui mais discutido. O que agora e aqui é decisivo, é o 

seguinte: não há nenhum tipo de política monetária sob a condição de igualdade de 

receitas e despesas no período entre todos os grupos, que faça com que a atividade 

económica mude seja o que for, pois esta não pode crescer, [por falta de estímulo da 

procura]! Um certo tipo de teoria da política económica está a começar a admitir que a 

política monetária tem uma influência direta sobre o nível de atividade económica.  

Comentário 

Qualquer de nós tem de sentir-se pequenino perante o texto acima relativamente aos 

pontos de vista de Lautenbach.  

Sublinhe-se o excerto seguinte:  

“Tudo isto já não precisa de ser aqui mais discutido. O que agora e aqui é 

decisivo, é o seguinte: não há nenhum tipo de política monetária sob a condição 

de igualdade de receitas e despesas no período entre todos os grupos, que faça 

com que a atividade económica mude seja o que for, pois esta não pode crescer, 

[por falta de estímulo da procura]!” 

 

Isto, enquanto política económica, representa o contrário da política seguida na União 

Europeia desde que rebentou a crise. 

Os nossos leitores que nos desculpem. Vale a pena reler o que afirmou Bernanke e que 

é claramente uma espécie de eco do que acabamos de citar, escrito nos anos 30 do 

século passado. Na sua conferência proferida no verão de 2012, o então Presidente do 

Federal Reserve dos EUA, Bernanke, afirmou, contra todo o establishment americano 

e europeu, TROIKA inclusive, portanto contra Draghi igualmente:  
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“Normalmente, as políticas monetária e orçamental são em primeiro lugar 

destinadas a promover um mais rápido ritmo na recuperação económica no 

curto prazo. E não se poderia esperar que venham a afectar de modo 

significativo o comportamento da economia e os seus resultados, a longo prazo. 

No entanto, as circunstâncias actuais podem ser consideradas uma exceção 

relativamente à ideia normalmente aceite - a excepção a que aludi 

anteriormente. A nossa economia está a sofrer hoje de um nível 

extraordinariamente elevado de desemprego de longa duração, com quase 

metade da dos desempregados a estarem nesta situação há mais de seis meses. 

Sob estas circunstâncias claramente fora do comum, as políticas que promovam 

uma recuperação mais forte no curto prazo podem servir também os objetivos 

de longo prazo. No curto prazo, colocar as pessoas de volta ao trabalho significa 

reduzir as grandes e duras dificuldades infligidas pelos difíceis tempos que a 

economia atravessa e ajuda a garantir que a nossa economia venha a estar a 

produzir ao nível do PIB potencial em vez de estar a deixar por utilizar os nossos 

recursos produtivos. No longo prazo, com a minimização da duração do 

desempego apoia-se a criação de uma economia saudável evitando-se, por isso 

mesmo, alguma erosão das capacidades e dos saberes assim como se evita a 

perda da inserção do trabalhador no trabalho e na sociedade, perda esta que está 

frequentemente associada ao desemprego de longa duração. 

Não obstante esta observação, que aumenta a urgência para a necessidade de 

alcançar uma recuperação cíclica do desemprego, a maioria das políticas 

económicas que sustentam uma taxa de forte crescimento económico sustentado 

no longo prazo estão fora do alcance do banco central. Nós temos estado agora 

a assistir a grandes discussões sobre a política fiscal federal nos Estados Unidos, 

por isso vou fechar com algumas ideias sobre o assunto, centrando a nossa 

atenção no papel da política orçamental na promoção da estabilidade e do 

crescimento. (…)  

Felizmente, os dois objetivos que são o de alcançar a sustentabilidade 

orçamental - que é o resultado de políticas responsáveis postas em prática e em 

termos de longo prazo - e o de evitar a criação dos ventos orçamentais contrários 

à recuperação económica, estes dois objetivos não são incompatíveis. Agir 

agora para por em prática um plano que assegure a redução dos défices a longo 
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prazo, ao mesmo tempo que se está atento às implicações das escolhas 

orçamentais para a recuperação a curto prazo, pode ajudar a servir ambos os 

objetivos.  

Os decisores das políticas orçamentais também podem promover um mais forte 

desempenho económico através da conceção de políticas fiscais e de programas 

de despesa pública. Na medida do máximo que lhes for possível, as nossas 

políticas fiscais e das despesas devem levar a que se aumentem os incentivos 

para trabalhar e para poupar, devem incentivar os investimentos na formação e 

no aumento das capacidades da nossa força de trabalho, devem estimular a 

formação de capital privado, devem promover a investigação e 

desenvolvimento e devem igualmente fornecer as infra-estruturas públicas 

necessárias. Nós não podemos esperar que a nossa economia vá fazer a sua 

trajectória de crescimento a prazo para lá dos nossos desequilíbrios, mas uma 

economia mais produtiva facilitará a que se encontrem as linhas de 

compromisso possíveis que enfrentamos actualmente. (…) 

Os decisores das políticas económicas enfrentam uma série de decisões difíceis, 

relacionadas com ambos os desafios que enfrentamos, os de curto e os de longo 

prazo.  Não tenho dúvidas, porém, que as respostas a estes desafios serão 

encontradas e que as forças fundamentais da nossa economia irão, finalmente, 

reafirmar-se." 

 

O senhor Draghi e o senhor Schauble deviam ler isto. Deviam ler também os alemães 

Lautenbach e Stutzel, respetivamente dos anos de 1930 e dos anos 50.  

Não há política que nos salve se não há procura. Há aumento monetário, há descida 

das taxas de juro, mas isto não faz aumentar a procura, salvo se for para investimento! 

Mas vão investir para quê, se não há procura? No fundo o problema do penúltimo 

enquadrado. Sem mais nada só se houver ganância por mais consumo por parte da 

burguesia, só se houver introdução de projetos nacionais públicos que injetem procura 

no sistema, de bens de consumo e de bens de investimento, e esta injeção pode servir 

também de estímulo ao investimento privado. 
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Mas curiosamente o aumento do consumo da burguesia não resolve a questão se é 

feito, quando o é, se isso é acompanhado por uma redução igual ou superior do 

montante de salários.  

 

Erradamente! Porque para mudar o nível de atividade económica (mudanças no nível 

geral de preços ou nas variações de volume das quantidades produzidas), estas mudanças 

só se podem verificar se não existe nenhuma igualdade entre despesas e receitas, qualquer 

que seja o ponto do período considerado! Para que uma tal mudança se verifique, é mesmo 

necessário que haja uma mudança temporária no rácio Despesa/receita para que haja, isso 

sim, uma variação no nível de atividade e não uma variação no volume dos fundos 

disponíveis.  

 

Comentário 

Se estivermos com despesa=Produção= Receita sem aumento de existências, bom 

então nada vai mudar. Só uma variação na relação entre Despesa e Receitas pode 

fazer mexer o sistema que se desloca para um ponto do ciclo em que temos: mais 

rendimento=mais despesa= mais produção. Se houver mais despesa, rompe-se 

imediatamente a desigualdade e faz-se avançar o sistema, e este vai produzir mais. 

Ora nós temos andado a fazer o contrário. A cortar na despesa…. Um espanto este 

texto.  

 

É certo que no estado de “rigidez do ciclo” (igualdade entre o rendimento total e a despesa 

total), o aumento da massa monetária pode ser neutralizado por uma variação na 

frequência da sua utilização [ou seja, por uma variação na sua velocidade de circulação], 

tanto quanto não é ainda permitido no nosso provisório "projeto experimental" induzir 

por iniciativa própria uma tal mudança no rácio entre as despesas e os rendimentos, ou 

seja uma mudança na proporção de receitas a despesas durante o período considerado. 

Esta exclusão de influência direta da política monetária sobre o nível de atividade é de 

novo metodicamente justificada; porque não se pode arbitrariamente "aumentar ou 

diminuir a massa monetária do sistema". Primeiro, para que alguém retire dinheiro da 

circulação (colocando-o num cofre em casa ou colocando-o no banco) ou injete dinheiro 
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na circulação, reduzindo a sua conta bancária ou contraindo empréstimos junto do banco 

terá de ter uma razão económica para o fazer. Primeiro que tudo esse alguém tem que ter 

uma razão para abandonar a igualdade entre as suas receitas e as suas despesas durante o 

período considerado e só então é que irá provocar a diminuição ou aumento da massa em 

circulação. Para mudar a posição no ciclo, o mesmo é dizer, para mudar o nível de 

atividade económica no ciclo é então necessário alterar a proporção de receitas e despesas 

durante o período e para isso é necessário ou um aumento do papel-moeda em circulação, 

cash, ou uma capacidade bancária suficiente para a liquidação necessária para se 

efetuarem as transações e aqui sim estamos perante já uma condição suficiente para mudar 

o nível de atividade do ciclo. Só se os meios de pagamento disponíveis não são 

suficientes, então os bancos devem agir em conformidade e aqui estamos perante mais 

uma condição necessária para a mudança no ciclo, condição esta que por si só não é 

suficiente. (ver. p.131 no original). 

 

Comentário 

Repare-se no texto acima de que reproduzo um excerto:  

Primeiro, para que alguém retire dinheiro da circulação (colocando-o num cofre 

em casa ou colocando-o no banco) ou injete dinheiro na circulação, reduzindo 

a sua conta bancária ou contraindo empréstimos junto do banco, terá de ter uma 

razão económica para o fazer. Primeiro que tudo esse alguém tem que ter uma 

razão para abandonar a igualdade entre as suas receitas e as suas despesas 

durante o período considerado e só então é que irá provocar a diminuição ou 

aumento da massa em circulação. 

 

Tem que haver uma razão económica para alterar a igualdade entre receitas e 

despesas. Se me dão razões para acreditar no futuro posso reduzir a minha conta 

bancária e aumentar a despesa, fazendo subir a proporção entre Despesas e Receitas: 

se me dão fundamentos para ter medo do futuro reduzo a minha despesa e aumento a 

minha conta bancária, reduzo a despesa, reduzo a proporção despesa/receitas. 

Podemos fazer o mesmo raciocínio colocando em vez do consumidor o empresário que 

quer consumir mais ou que tem medo do mercado e contrai a sua própria despesa ou 
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reduz custos antecipadamente despedindo pessoal. Ora as condições económicas 

dependem também muito do contexto socio-político. A questão de fundo é como é que 

se ganha dinâmica económica, como é que se parte para uma via de crescimento. De 

certeza que não é contraindo a procura agregada.  

 

Se quisermos saber como é que as contrações ou expansões do nível de atividade 

económica se podem gerar (ou, em razão de que forças é que o nível atual de atividade 

num dado momento está ao nível em que está) devemos então procurar primeiro 

responder às seguintes perguntas: 

1. Até que ponto devem ir as mudanças económicas na proporção de receitas e despesas 

durante o período considerado? 

2. Quais são as regularidades nestas mudanças? 

A enumeração de todas as possibilidades em 1. traduzir-se-iam numa classificação de 

todas as componentes económicas possíveis.  

Entre os não empresários uma qualquer mudança nos hábitos de poupança ou mesmo, por 

exemplo, uma mais rápida utilização dos seus rendimentos recebidos como salários no 

período de pagamento de salários poderia ser tomada em conta. Qualquer mudança na 

Administração Pública na relação entre a coleta das receitas e a utilização das mesmas, 

assim como com os bancos, deveriam ser tidos em conta como seria o caso se 

considerarmos as relações económicas externas, as operações de pagamentos 

internacionais fariam mudar a proporção entre as "receitas" face às "despesas". E, no 

entanto, parece-nos adequado, por agora, ignorar estas mesmas mudanças. As mudanças 

dos não-empresários, por exemplo, porque estas são difíceis de enquadrar sob uma regra 

geral (ver, p 41 no original). 

As mudanças ao nível do Estado, porque elas são, mais tarde, tratadas como mudanças 

especificas da atividade económica [deixemo-las de lado]. E as mudanças verificadas nos 

bancos, porque são apenas reflexo "de transações económicas de outros agentes " ou são 

tão complicadas (ver p. 84), que são aqui referidas de forma rápida e serão mais tarde 

analisadas de forma adequada. Assim, as únicas mudanças que aqui retemos são as que 

apenas têm a ver com os empresários. Estas mudanças, estão para eles entre " as mais 

típicas atitudes " da sua atividade empresarial. Têm os meios.  
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Comentário 

Os empresários têm os meios de gerar as mudanças que levam ao crescimento. 

Simples, portanto. Curiosamente veja-se o papel da banca comercial: correia de 

transmissão da economia real. A partir da banca, via crédito, os empresários podem 

dispor dos meios de romper a situação de estado estacionário acima falado. Podem 

dispor dos meios e dispõem da capacidade de os utilizar! Impressionante e nada a ver 

com a financeirização de agora.  

 

Os empresários podem ser vistos como parceiros dos bancos comerciais em ambos os 

sentidos (aumento das despesas com empréstimos, redução das despesas pela formação 

de depósitos) enquanto os não empresários, por exemplo, estão muito limitados em 

qualquer dos sentidos citados, seja no sentido da expansão seja no da contração dos meios 

de pagamento. De qualquer das formas, a atividade bancária foi já considerada na 

apresentação do presente modelo embora sem lhe conferir nenhum comportamento deste 

tipo por razões de ordem metodológica.  

Também a taxa de juro é aqui excluída, apesar do aumento na procura em relação aos 

rendimentos salariais (pela via do crédito). A redução dos custos no crédito e a redução 

da poupança [desentesouramento] influenciam a procura, daí que a mudança dos 

comportamentos individuais faça variar a relação fundamental entre os rendimentos 

auferidos e a despesa que caraterizam cada situação económica. Contudo, estes custos e 

rendimentos, no plano dos factos, teriam menos influência sobre essas variações de 

comportamentos do que a variação das expectativas isoladas analisadas antes. (ver p. 15). 

Além disso, sem igualmente precisar os elementos de que depende a procura de crédito, 

não assumindo aqui o empresário tomado individualmente, esta depende muito da 

variação da relação rendimentos recebidos, despesa efetuada.  

Assim, podemos afirmar que a questão de fundo permanece e esta é a de se saber porque 

é que a procura do empresário requer que lhe seja dado este grau de liberdade e não - 

como parece à primeira vista mais correto – é esta liberdade conferida ao lucro 

empresarial. A resposta é simples. Como o objetivo de cada empresário é obter o máximo 

lucro, assume-se aqui que cada empresário individual está permanentemente nessas 
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condições, as de maximização do seu lucro. A hipótese contrária da ineficiência do 

produtor, é pois completamente excluída por Lautenbach. Talvez as taxas de tributação 

exorbitantes num qualquer momento do ciclo requeiram uma forte expansão do nível de 

atividade para que se possa detetar essa possibilidade. Até aí, a rendimento dado, 

sublinhe-se, o nível de atividade económica depende fortemente do grau de liberdade 

assumido pela procura dos empresários.  

 

Comentário 

Aqui temos a síntese do que se disse antes:  

Assim, podemos afirmar que a questão de fundo permanece e esta é a de se saber 

porque é que a procura do empresário requer que lhe seja dado este grau de liberdade 

e não é,  - como parece à primeira vista mais correto – este grau de liberdade conferido  

ao lucro empresarial.  

É a procura, deles, que está na dinâmica da produção que leva à existência de lucros 

e a liberdade de ação está então na PROCURA. Os lucros vêm depois, são a variável 

dependente de que se falou acima. 

 

Que os preços devam ser tratados como uma função passiva, como um resultado, talvez 

isto torne mais claro, se considerarmos que o que nós queremos captar (compreender) 

numa imagem abstrata do ciclo de actividade económica  sendo esta, de facto, antes uma 

longa espiral estendendo-se ao longo do tempo, é que qualquer mudança na relação 

Rendimentos/Despesa, não pode ter qualquer efeito relativamente ao passado mas apenas, 

quando muito, em relação ao futuro, e assim  ter impacto [na posição no ciclo] através da 

utilização dos recursos disponíveis [e não utilizados]. 

Comentário 

O parágrafo imediatamente acima foi o que mais trabalho nos deu a traduzir.  

Desde a noção de equilíbrio da economia, equilíbrio à Marshall, dinâmica do 

equilíbrio pelas quantidades, ou à Walras, dinâmica do equilíbrio pelos preços, até 

esta noção fabulosa de que o longo prazo é uma interconexão de períodos de curto 
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prazo, “esta longa espiral estendendo-se ao longo do tempo”, tudo isto passa por este 

parágrafo. E o longo prazo surge como o resultado da articulação de múltiplas 

situações de curto prazo. É a economia, como ciência, que aparece condensada neste 

parágrafo de muito difícil tradução. 

Na linha do que se tem vindo a dizer sobre um texto dos anos 30, talvez valha a pena 

reproduzir um texto de 2017 e relativo à economia americana, escrito por Bill Mitchell 

e republicado na nossa série:  

“A imposição de austeridade orçamental durante uma recessão amplia os custos 

de curto e de longo prazo. 

É por isto que é uma perfeita loucura invocar cortes discricionários nos défices 

orçamentais em nome de alguma noção equivocada da equidade intergeracional 

(querer reduzir o peso da dívida para as crianças de hoje é uma ideia claramente 

absurda). 

Assim, a austeridade orçamental garante que os nossos netos irão ter menores 

condições para terem um futuro relativamente melhor do que poderiam ter em 

caso contrário. 

Os meus primeiros trabalhos em meados dos anos 1980 foram uma crítica aos 

argumentos do pensamento neoliberal dominante sobre a “taxa natural de 

desemprego", que estava centrada no desenvolvimento do conceito de histerese. 

Esta ideia de taxa natural de desemprego é semelhante à ideia de que nós somos 

o que temos sido. 

Esta ideia do que significa verdadeiramente a taxa natural de desemprego é 

muito importante em economia porque com esta percepção se entende, se rejeita 

e se subverte a noção dominante de que o longo prazo é completamente 

independente do curto prazo. 

Para o leigo, isso pode ser representado pela ideia de que procurar obter uma 

baixa taxa de inflação sem se ter em conta o desemprego que assim é criado, é 

a mesma coisa que estar a considerar que este desemprego criado pela politica 

anti-inflacionista não é um problema, porque no 'longo prazo' o desemprego 



39 

 

estará sempre situado à "taxa natural". É claro, esta ideia é um perfeito 

disparate. 

A situação de longo prazo nunca é, portanto, independente da situação da 

procura agregada de curto prazo. Não há nenhum estado invariável de longo 

prazo que seja pura e simplesmente determinado pela oferta. A história é uma 

série de períodos de curto-prazo interligados (co-dependentes). 

Estimulando o crescimento do produto agora, os governos também ajudam a 

aliviar os constrangimentos de longo prazo sobre o crescimento – o 

investimento é incentivado e os trabalhadores tornam-se mais móveis. 

O problema é um problema composto, porque a oferta (potencial) da economia 

é influenciada pela trajetória assumida pela procura e quanto mais longa é uma 

recessão (ou seja, expressa aqui pela diferença entre o PIB potencial e o efetivo) 

mais os mecanismos de histerese da economia serão negativos. 

A partir de um qualquer momento, a capacidade produtiva da economia começa 

a baixar face à lentidão da evolução da procura e a diferença dos PIBs acaba 

por desaparecer mas a valores muito mais baixos da atividade económica.  

(…) 

[Tudo isto é] ao contrário da abordagem da macroeconomia neoliberal, que 

assume que o 'longo prazo' é determinada pelo lado da oferta (pelas tecnologias 

e pelo crescimento da população) e que este é invariante face às condições da 

procura na economia em qualquer ponto no tempo, (…), que o lado da oferta da 

economia responde às condições específicas verificadas no lado da procura.” 

 

Em suma, fala-se aqui da necessidade do Estado intervir na longa espiral do tempo e 

fazer variar a relação entre a despesa de um dado momento do tempo e os rendimentos 

criados, fala-se do Estado a suprir os disfuncionamentos do mercado e a substituir a 

procura privada para dinamizar o crescimento, a única via de saída da crise. Ficamos 

assim em condições de perceber os dois parágrafos seguintes.  
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De novo, nós podemos de forma clara e lógica afirmar: uma mudança na relação 

rendimentos gerados/despesas efetuadas é a condição necessária e suficiente para que o 

conjunto das decisões individuais tenha efeitos sobre o conjunto da economia. Pode-se 

considerar que se exige um certo tipo e volume de meios de produção mas isto é somente 

necessário, nunca é suficiente.  

 

A substituição da utilização dos termos Atividade e Passividade pelos termos Rendimento 

e Despesa, que frequentemente tem levado a mal-entendidos especialmente entre os 

economistas, é exposta, e algumas vezes é tida como uma das diabólicas invenções da 

economia keynesiana, mas não é, como Albert Hahn em Economics of illusion, New 

York, 1949, pensa, como um novo “mito da paridade do poder de compra”. Isto mostra, 

sobretudo, as consequências da transição ao eliminar-se da análise as considerações que 

têm a ver com a economia global. 

 

Notas 

(*) N.E. Esta nota 2 corresponde à nota 11 no texto original "Zins, Kredit und 

Produktion" a páginas 22-24, e é de autoria de Wolfgang Stützel, editor do texto em 1952. 

Este texto foi também publicado em A Viagem dos Argonautas em 11 de março, 12 de 

março e 13 de março de 2017. 

 N.T. Quanto às dificuldades de tradução remeto o leitor para o texto 1-A. – 

"Deambulações em torno de um texto de Lautenbach", publicado em 6 de março de 2017. 

(**) O autor 

Wolfgang Stützel (1925-1987), economista alemão e professor de economia na 

Universidade de Saarland, entre 1966 e 1968 foi membro do conselho alemão de 

especialistas económicos para a avaliação da evolução macroeconómica. É o autor do 

conceito da Mecânica dos Saldos Macroeconómicos (Volkswirtschaftliche 

Saldenmechanik). vd. https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_St%C3%BCtzel 

 

 

https://aviagemdosargonautas.net/2017/03/11/crise-da-democracia-crise-da-politica-crise-da-economia-o-olhar-de-alguns-analistas-nao-neoliberais-1-c-sobre-lautenbach-julio-marques-mota-publica-a-nota-2-do-texto-de-lautenbach-come/
https://aviagemdosargonautas.net/2017/03/12/crise-da-democracia-crise-da-politica-crise-da-economia-o-olhar-de-alguns-analistas-nao-neoliberais-1-c-sobre-lautenbach-julio-marques-mota-publica-a-nota-2-do-texto-de-lautenbach-comen/
https://aviagemdosargonautas.net/2017/03/12/crise-da-democracia-crise-da-politica-crise-da-economia-o-olhar-de-alguns-analistas-nao-neoliberais-1-c-sobre-lautenbach-julio-marques-mota-publica-a-nota-2-do-texto-de-lautenbach-comen/
https://aviagemdosargonautas.net/2017/03/13/crise-da-democracia-crise-da-politica-crise-da-economia-o-olhar-de-alguns-analistas-nao-neoliberais-1-c-sobre-lautenbach-julio-marques-mota-publica-a-nota-2-do-texto-de-lautenbach-comen-2/
https://aviagemdosargonautas.net/2017/03/06/crise-da-democracia-crise-da-politica-crise-da-economia-o-olhar-de-alguns-analistas-nao-neoliberais-1a-deambulacoes-em-torno-de-um-texto-de-lautenbach-por-julio-marques-mota/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_St%C3%BCtzel
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Wilhelm Lautenbach, Zins, Kredit und Produktion. Texto disponível em 

http://arno.daastol.com/books/Lautenbach%20(1952)%20Zins%20Kredit%20und%20Pr

oduktion.pdf 

Este texto da 1ª parte foi publicado em A Viagem dos Argonautas em 7 de março de 2017. 

 

(*) O autor: Wilhelm Lautenbach (1891-1948) foi conselheiro senior no Ministério de 

Economia da Alemanha nos anos de 1920/1930. Conhecido por ser o autor do Plano 

Lautenbach, plano este que foi apresentado e discutido numa conferência secreta 

realizada em 16 e 17 de setembro de 1931 na Sociedade Friedrich List e que apresentava 

uma solução para a crise económica e financeira da Alemanha (vd. texto publicado em A 

Viagem dos Argonautas em 6 de outubro, 7 de outubro e 8 de outubro de 2016 e ainda 

em 1 de outubro, 2 de outubro, 3 de outubro e 4 de outubro de 2016),  que poderia ter 

evitado a ascensão de Hitler ao poder. Houve quem lhe chamasse um keynesiano antes 

de Keynes. O economista alemão Wolfgang Stützel, que desenvolveu o método de 

trabalho em economia Saldenmechanik (Mecanismo do equilíbrio ou dos saldos), louva 

Wilhelm Lautenbach pelo seu trabalho Teoria do Crédito da Moeda ("Kreditmechanik"). 

Vd. também https://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Lautenbach 

 

 

Texto publicado em A Viagem dos Argonautas em 7 de março, 8 de março, 9 de março , 

10 de março de 2017   

http://arno.daastol.com/books/Lautenbach%20(1952)%20Zins%20Kredit%20und%20Produktion.pdf
http://arno.daastol.com/books/Lautenbach%20(1952)%20Zins%20Kredit%20und%20Produktion.pdf
https://aviagemdosargonautas.net/2017/03/07/crise-da-democracia-crise-da-politica-crise-da-economia-o-olhar-de-alguns-analistas-nao-neoliberais-1-fundamentos-da-teoria-economica-1a-parte-por-wilheim-lautenbach/
https://aviagemdosargonautas.net/2016/10/06/homenagem-a-joao-cravinho-pelos-seus-oitenta-anos-de-uma-crise-a-outra-da-crise-dos-anos-de-1930-na-alemanha-a-crise-dos-anos-da-troika-a-equivalencia-nos-discursos-politicos-a-e-10/
https://aviagemdosargonautas.net/2016/10/07/homenagem-a-joao-cravinho-pelos-seus-oitenta-anos-de-uma-crise-a-outra-da-crise-dos-anos-de-1930-na-alemanha-a-crise-dos-anos-da-troika-a-equivalencia-nos-discursos-politicos-a-e-11/
https://aviagemdosargonautas.net/2016/10/08/homenagem-a-joao-cravinho-pelos-seus-oitenta-anos-de-uma-crise-a-outra-da-crise-dos-anos-de-1930-na-alemanha-a-crise-dos-anos-da-troika-a-equivalencia-nos-discursos-politicos-a-e-12/
https://aviagemdosargonautas.net/2016/10/01/homenagem-a-joao-cravinho-pelos-seus-oitenta-anos-de-uma-crise-a-outra-da-crise-dos-anos-de-1930-na-alemanha-a-crise-dos-anos-da-troika-a-equivalencia-nos-discursos-politicos-a-e-5/
https://aviagemdosargonautas.net/2016/10/02/homenagem-a-joao-cravinho-pelos-seus-oitenta-anos-de-uma-crise-a-outra-da-crise-dos-anos-de-1930-na-alemanha-a-crise-dos-anos-da-troika-a-equivalencia-nos-discursos-politicos-a-e-6/
https://aviagemdosargonautas.net/2016/10/03/homenagem-a-joao-cravinho-pelos-seus-oitenta-anos-de-uma-crise-a-outra-da-crise-dos-anos-de-1930-na-alemanha-a-crise-dos-anos-da-troika-a-equivalencia-nos-discursos-politicos-a-e-7/
https://aviagemdosargonautas.net/2016/10/04/homenagem-a-joao-cravinho-pelos-seus-oitenta-anos-de-uma-crise-a-outra-da-crise-dos-anos-de-1930-na-alemanha-a-crise-dos-anos-da-troika-a-equivalencia-nos-discursos-politicos-a-e-8/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Lautenbach
https://aviagemdosargonautas.net/2017/03/07/crise-da-democracia-crise-da-politica-crise-da-economia-o-olhar-de-alguns-analistas-nao-neoliberais-1-fundamentos-da-teoria-economica-1a-parte-por-wilheim-lautenbach/
https://aviagemdosargonautas.net/2017/03/08/crise-da-democracia-crise-da-politica-crise-da-economia-o-olhar-de-alguns-analistas-nao-neoliberais-1-fundamentos-da-teoria-economica-2a-parte-por-wilheim-lautenbach/
https://aviagemdosargonautas.net/2017/03/09/crise-da-democracia-crise-da-politica-crise-da-economia-o-olhar-de-alguns-analistas-nao-neoliberais-1-fundamentos-da-teoria-economica-3a-parte-por-wilheim-lautenbach/
https://aviagemdosargonautas.net/2017/03/10/crise-da-democracia-crise-da-politica-crise-da-economia-o-olhar-de-alguns-analistas-nao-neoliberais-1-fundamentos-da-teoria-economica-4a-parte-por-wilheim-lautenbach/

