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1 - A ccSupply-Side Economicsn: Teoria e politica - Uma breve caracte· 
riza~io 

A <<Supply-Side Economics» poderc:l. apresentar-se, sem grandes esfor<;os 
de erudi<;ao, como um corpo de teoria e de polftica, pela afirma<;ao e unifica
c;:ao de um conjunto de proposi<;oes, princfpios, conceitos, rela<;oes funcionais 
e medidas de estrategia, que andavam dispersas na amplitude desse modo 
de pensar e de viver, de filosofia social, econ6mica e polftica, a que habitual
mente se da a designa<;ao de Liberalismo. Em oposi<;ao ao totalitarismo e as 
suas emana<;oes intervencionista, planificadora, de matiz keynesiano ou mar
xismo, a <<Supply-Side Economics» busca a forma<;ao de um <<arco polftico» em 
reuniao de tres grandes linhas sistemicas e ideol6gicas: um sistema etico
-cultural inspirado nos ideais da liberdade e justi<;a; uma polftica, pluralista e 
democratica, respeitadora dos direitos consagrados a vida, a felicidade e a 
liberdade; uma economia de mercado vocacionada para os problemas dos agen
tes econ6micos como potenciadores efectivos de uma oferta, mediadora privi
legiada de um equilfbrio econ6mico e social, substancia de um crescimento 
sustentato e estavel da riqueza das na<;oes. 

A <<Supply-Side Economics» implanta-se, por conseguinte, numa comuni
dade cientffica cujas preocupa<;oes convergem na defesa da concomitancia 
dos impulses sociais e econ6micos que, um sistema etico-cultural pluralfstico 
e liberal, uma polftica democratica e uma economia baseada no mercado e 
em incentives a oferta, facultam. 

Um quadro de democracia polftica que, para essa comunidade cientffica, 
s6 existira, integralmente e na pratica, se coabitante com uma economia de 

(*) Este artigo enquadra-se (e deve ser perspectivado) num plano mais vasto de abordagem 
das contribui.;oes e problematica de urn pensamento econ6mico e liberal moderno, de crftica ao 
intervencionismo e ao colectivismo, de oposi.;ao do keynesianismo, ao marxismo e a «Reagano
mics II», objecto de urn relat6rio do autor subordinado ao tema: «'Supply-Side Economics': Teoria 
e polftica -Algumas glosas de introdu.;ao a uma corrente de pensamento econ6mico que des
ponta», s. ed., 1986. 

(") Assistente na UL de Hist6ria do Pensamento Econ6mico (5. o ano, Economia, ISE). 
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mercado livre e concorrencial, de incentives a produgao e a produtividade, ao 
investimento e ao trabalho, de impulsos a oferta, de «servigos produtivos» dos 
capitais, do trabalho e da terra. 

lmpulsos estes que contribuem para limitar o (substituindo-se ao) poder 
do Estado, o seu intervencionismo tiranico, a sua planificagao estagnante, liber
tando e potenciando as energias dos indivfduos e das comunidades livremente 
organizadas na oferta da economia, a fim de debelar os principais proble
mas do «arco econ6mico» contemporaneo: a inflagao-o desemprego-a estag
flagao. 

A «Economia da Oferta», que consubstancia estes impulses e incentives, 
assume-se, pais, como uma inflexao nftida em relagao as expressoes e cor
rentes de pensamento econ6mico que pressupoem e actuam privilegiadamente 

sabre a procura, pela regulagao conjuntural da (sua) economia, por polfticas 
orgamentais afectando exclusivamente o rendimento global, por um interven
cionismo estatal tendencialmente colectivizante e totalitarizante. 

Numa breve caracterizagao da «Supply-Side Economics» como teoria e 
polftica econ6mica, poder-se-a referir, sumariamente, que se trata de uma nova 
corrente de pensamento econ6mico fortemente alicergada no vasto ediffcio con

ceptual de Friedrich A. von Hayek (Premia Nobel em 1974) e Ludwig von Mises 
e na tradigao liberal smithiana e walrasiana. Como principal objective a que 
se propoe surge uma reabilitagao dos valores coadunantes a uma nova estra

tegia econ6mica vocacionada para a libertagao dos factores e potencialida
des da oferta, oprimida por decadas de «Economia da Procura» em que vigo
rava o entendimento de que tudo dependeria da amplitude do defice orgamental 
e dos nfveis de procura efectiva e dos gastos do Estado. Pouco importava para 
o paradigma dominante determinar o efeito dos impastos e a sua repercussao 
sabre os pregos relatives e os nfveis da oferta ... A «Supply-Side Economics» 
parte exactamente da consideragao de que a oferta dos factores de produgao 
e muito mais elastica do que em geral o faz supor a teoria econ6mica tradi
cional, em face da evolugao dos nfveis e taxas de imposigao fiscal. 

0 caracter peculiar da sua exposigao te6rica, neste contexto, concerne 
ao facto de procurar identificar o efeito inicial das acgoes governativas nos 
pregos relatives, com base na detecgao das reacgoes das famflias e das 
empresas. 

Facto determinante em todo este processo envolvente da «Economia da 
Oferta», as reacgoes dos agentes econ6micos, pautadas por alteragoes na 
carga tributaria, sao elementos decisivos para a forma de afectagao dos recur
sos produtivos existentes, pelas modificagoes no volume total de produgao e 
na propria composigao da actividade econ6mica. Decorre, pais, como propo
sigao central do «Supply-Side Fiscalism», que os efeitos de «primeira ordem» 
sabre a actividade econ6mica se devem as acgoes governamentais, de fndole 
tributaria, sobre os pregos relatives. Os efeitos de «segunda ordem» transcor
rem das consequencias das reacgoes do sector privado e da sua incidencia 
no rendimento agregado. 
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Da conjugac;:ao destes efeitos implanta-se o reconhecimento basico de que 
variac;:oes na quantidade de factores produtivos empenhados na produc;:ao s6 
se darao se se verificarem alterac;:oes na forma de remunerac;:ao que recom
pensa o seu usa, ou seja, se o prec;:o real auferido par uma unidade de factor 
utilizado se modificar, em func;:ao de uma «mexida» nas taxas marginais de 
i mposto sabre si incidentes. 

A discussao desta problematica, cerne do confronto que opoe a <<Econo
mia da Oferta» as varias versoes da <<Demand-Side Economics» (1), podera, 
para simplificar, fazer-se a contrario sensa, ou seja, assumindo que, no curta 
prazo, o custo de oportunidade da aquisic;:ao de mais servic;:os de capital ou 
de trabalho seria constante - isto e, ainda, no pressuposto de que as curvas 
de oferta de curta prazo seriam horizontais ou infinitamente elasticas em rela
<;ao aos prec;:os. Nestas circunstancias, um aumento na procura agregada nomi
nal, provocada par intervenc;:ao concertada do Estado com esse desiderata, 
poderia traduzir-se par um aumento do produto total. No entanto, tal evento 
s6 se concretizaria em contrapartida de uma <<troca» de aumentos das recom
pensas nominais par um aumento na remunerac;:ao real dos recursos ofereci
dos pelos detentores de factores de produc;:ao. 

Prosseguindo na simplificac;:ao deste modelo e da sua discussao, supoe
-se uma situac;:ao, perceptfvel e ilustrativa do problema descrito, em que se 
parte de um orc;:amento de Estado equilibrado e se decide introduzir uma redu
<;ao dos impastos sem que se verifique qualquer reduc;:ao dos gastos governa
mentais. 0 efeito inicial que resultaria desta medida, na perspectiva conven
cional da <<Economia da Procura», traduzir-se-ia par um aumento das despesas 
totais do sector privado, designadamente pela via do consumo. 

Entretanto, abstraindo os efeitos <<supply-siders» que uma tal medida impli
caria e supondo que o referido desagravamento fiscal nao e <<compensado» 
par uma correspondente diminuic;:ao dos gastos orc;:amentais, resultaria uma 
quebra das receitas fiscais (em montante identico ao incremento do rendimento 
disponfvel} concorrente para um defice em identico volume. 

Em termos reais, a poupanc;:a agregada ve reduzido o seu montante em 
decorrencia destes factos. lsto porque, sendo o defice orc;:amental financiado 
par poupanc;:a (sendo lfcito esperar-se que, nestas circunstancias e sem a intro
duc;:ao da hip6tese <<supply-sider», que preve um efeito expansive da actividade 
econ6mica em resultado de uma <<contenc;:ao» da polftica fiscal, a poupanc;:a 
nao aumenta, pelo menos, em montante identico ao aumento verificado no ren
dimento disponfvel e no defice), o efeito de consumo subsequente acaba par 
cohcorrer para um dE!crescimento do investimento num montante que tende 
para a nfvel do registado no defice orc;:amental. 

Trata-se, afinal, de uma situac;:ao que, conforme consta de qualquer manual 
de teoria econ6mica, se configura como <<efeito de evicc;:ao» (<<crowding-out»), 

(1) Cujo desenvolvimento circunstanciado se podera encontrar em varios pontos (designa
damente dos capftulos 1 e 3} do mimeo CASTELA, M. Jorge C. (1986). 
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expressao de um fen6meno em que os investimentos privados ficam arreda
dos do mercado financeiro. 

Com efeito, neste plano de analise, que nao preve as incidencias «Supply
-siders» de uma redU<;:ao de impastos, a manifesta~;:ao de um defice das con
tas publicas implica a absor~;:ao de um volume tendencialmente identico de des
pesas privadas (primeiro investimento, depois consume). Segue-se uma 
conten~;:ao administrativa da procura de credito que emana das empresas pri
vadas, a par de uma tendencia altista dos nfveis das taxas de juro e de um 
concomitante refor~;:o do «despotismo econ6mico» do Estado keynesiano, que, 
com a «evic~;:ao» dos investidores privados, dispoe de poderes, autocraticos 
e conflituosos com o mercado (e com a «Economia da Oferta»), para cobrir 
as suas pr6prias necessidades de creditos a expensas da na~;:ao e dos seus 
recursos. 

Neste contexte, fortes e iniludfveis sao as repercussoes que estas circuns
tancias traduzem nas decisoes de investimento: uma sua redu~;:ao em termos 
reais, a antecipa~;:ao de que o finaciamento do defice or~;:amental se tara por 
recurso a um aumento dos impastos sobre os rendimentos futures gerados pela 
forma~;:ao de capital presente e o concomitante recrudescimento da descon
fian~;:a do publico no funcionamento das institui~;:oes. 

Em qualquer dos casos, seja por quebra do investimento, seja por que
bra do consume em montante igual ao do defice, e certo que, sem uma inten
~;:ao expressa nesse sentido, nenhuma altera~;:ao se tara sentir na despesa agre
gada em resultado do efeito inicial da redu~;:ao operada nos impastos. lsto 
porque, se alguns agentes econ6micos fazem uso do seu rendimento disponf
vel para fins de financiamento de despesas adicionais em bens e servi~;:os, e 
porque outros serao for~;:ados a reduzir os seus gastos. Daqui decorreria 
uma redistribui~;:ao das despesas sem que, todavia, varie o seu montante 
global. 

Nao obstante, observe-se que esta «rejei~;:ao» dos efeitos de uma redu
~;:ao fiscal sobre a procura agregada nao significa, antes pelo contrario, que 
estas redu~;:oes dos impastos (das suas taxas marginais de incidencia) sejam, 
no entendimento «supply-sider», negligenciaveis ou inconsequentes. 

E uma assun~;:ao elementar da «Supply-Side Economics» que, se, virtual
mente, qualquer imposto incide sobre algo, de alguma maneira - entao e per
que, virtualmente, uma redu~;:ao da carga fiscal provocara uma altera~;:ao na 
composi~;:ao e uso dos recursos produtivos e na sua afecta~;:ao entre usos alter
natives. 

Uma primeira manifesta~;:ao de polftica de uma medida «Supply-sider» (tal 
como uma redu~;:ao das taxas marginais de imposto) e a que se traduz por 
um «encarecimento» do lazer, do absentismo (e da improdutividade), relativa
mente a um uso do tempo disponfvel em trabalho remunerado. 

0 resultado correspondente sera, em primeira instancia, uma reac~;:ao dos 
agentes econ6micos conducente a um aumento da oferta de trabalho e da sua 
produtividade, o que contribuira para um aumento do produto real, do rendi-
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mento e, por efeito induzido, das despesas reais agregadas e das pr6prias recei
tas fiscais (2). 

Nao e, portanto, o efeito da redu<;:ao dos impastos sobre o defice por si 
gerado, no curto prazo, que se real<;:a, em primeira instancia, neste contexto, 
mas, outrossim, os efeitos decorrentes de urn tal desagravamento fiscal sobre 
os custos relativos do trabalho e do lazer. Do mesmo modo, suplantam-se tam
bern os efeitos de uma redu<;:ao das taxas de imposto na redu<;:ao do custo 
da poupan<;:a em rela<;:ao ao do consume, que conduz a urn aumento da oferta 
dos servi<;:os do capital (concomitante a urha redu<;:ao dos nfveis de desinves
timento), facto que, igualmente, se materializa, a curta perfodo, em incremen
tos no produto, no rendimento e nas despesas reais e, posteriormente, do 
mesmo modo, nas receitas fiscais ... 

Em qualquer dos supracitados casas, a magnitude dos efeitos sobre o pro
duto e a despesa real nao e uma fun<;:ao da dimensao do defice, mas da pro
pria natureza da redu<;:ao dos impostos e da magnitude dos seus efeitos nos 
respectivos custos relatives do «esfor<;:o de trabalho)) e da poupan<;:a. 

Em total antagonismo com esta perspectiva situam-se os apologistas da 
expansao dos gastos or<;:amentais como forma de relan<;:amento da economia. 
T erapeutica subscrita por autores de filia<;:ao keynesiana e de outras famflias 
te6ricas com preocupa<;:oes afins, onde as despesas governamentais, ao inves 
dos resultados preconizados, acabam por alterar os pre<;:os relativos pela via 
da modifica<;ao da composi<;:ao da procura agregada. 

A infcio, esta situa<;ao traduz-se por urn aumento da procura nominal dos 
bens e servi<;os envolvidos. Urn aumento cuja primeira consequencia se mani
festa por incrementos nos pre<;:os de tais bens e servi<;os relativamente aos 
que seriam contratados se a sua transac<;ao se fizesse no sector privado. Resul
tado: um agravamento das tensoes inflacionistas. 

(2) Cadeia de relac;:oes funcionais que se enquadra na «Teoria da Escolha do Consumidor», 
um processo de arbitragem cuja configurac;:ao grcifica pode representar-se como se segue: 

FIGURA 1 

REND I MENTO 

Rm 

lsto e, em abcissa figura o tempo (T e o tempo 
maximo) - todo o ponto entre 0 e T exprime 
uma repartic;:ao do tempo entre lazer (ON) e tra
balho mercantil (07); no eixo das ordenadas 
representa-se o rendimento (Rm e o rendimento 
maximo correspondente a um tempo de lazer 

0 ~ N +----- TRABALHO- T TEMPO nUIO). 

V, a este prop6sito, tambem, BECKER, Gary S. (1965), GRONAU, Reuben (1977), e, no tocante 
as relac;:oes com a curva de Laffer, CASTELA, M. Jorge C. (1986), especialmente o ponto 1.2. 
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Subsequentemente, acompanhando esta distorc;ao dos prec;os, regista-se 
uma quebra acentuada das compras, por parte do sector privado, destes bens 
e servii(OS. Do mesmo modo, um aumento da procura por factores produtivos 
especfticos traduz-se tambem por um incremento dos seus prel(os de mercado, 
com que se vao controntar os empresarios privados, obrigados, desta maneira, 
a reduzir a sua aquisic;ao, em face da deslocal(ao do seu uso de fins privados 
(potencialmente mais produtivos e eticazes) para fins publicos (tendencialmente 
menos produtivos e eficazes). Resultado: um agravamento dos nfveis de desem
prego. 

Em consequencia, tais varia96es da procura, em resultado do incremento 
dos gastos publicos, nao desencadeiam, por si pr6prias, qualquer alterac;ao da 
produtividade dos factores de produc;ao envolvidos neste processo. Resultado: 
urn agravamento das situa96es de estagfla98.0. 

Mas, para alem dos problemas que este «arco econ6mico» vem provo
cando no funcionamento das economias, designadamente nas ultimas duas 
decadas, subsistem ainda os que decorrem dos efeitos de uma expansao mone
taria conjugados com um aumento do defice orc;amental. 

Neste contexto, e tambem proposic;ao adoptada pela «Supply-Side Econo
mics» que um aumento do sotck de moeda produz um aumento correspondente 
no rendimento nominal, q_!.le, todavia, nao e acompanhado pelo produto e ren
dimento reais. 

Basicamente, qualquer expansao do produto real dependera sempre, 
directa ou indirectamente, de um esforl(o direccionado para a lado da oferta, 
para um realinhamento dos factores produtivos e au par um reforl(o da sua 
eficiencia. 

Em contrapartida, tal dependeria da forma de remunerac;ao destes recur
sos para que a sua oferta se fizesse sem constrangimentos. Nao obstante, 
reconhece-se que uma expansao monetaria, par si s6, nao assegura um tal 
desiderata, ja que nem favorece um aumento do volume de factores ofereci
dos, nem qualquer incremento na produl(ao real. Pelo contrario, uma expan
sao do rendimento nominal resultante ou derivada de «choques» sabre a oferta 
de moeda traduz-se, quando muito, pelo avolumar das expectativas inflacio
nistas. 

Muitas sao, etectivamente, as vertentes par que se desdobra, apesar da 
sua curta existencia temporal como escola protissional de pensamento, a 
«Supply-Side Economics», na sua resposta positiva aos problemas que a crise 
(da teoria e da polftica) econ6mica suscita nos dias de hoje. Sem pretensoes 
demasiado ambiciosas, a «Supply-Side Economics» corporiza, todavia, uma nova 
perspectiva que, do ponto de vista macroecon6mico, se traduzira, em sfntese, 
em duas consequencias capitais. . 

De um lado, este tipo de percep96es tera conduzido as «economistas da 
oferta» a concluir que as polfticas econ6micas de inspirac;:ao keynesiana, indis
cutivelmente reinantes no mundo de hoje, por subestimarem a grau de elaste
cidade dos factores da oferta, assentam as suas medidas a partir de uma defi
nic;ao de plena emprego e na utilizac;:ao de indicadores estatlsticos que 
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exageram a necessidade de se suster artificalmente a actividade econ6mica 
e o mercado do emprego, sob o risco de se fazer acrescer a infla<;ao, o desem
prego, a economia subterranea e a estagna<;ao da economia oficial ... toda
via, desinit in piscem. 

Do outro lado, tal significa igualmente que - par se abstrafrem das inci
dencias do agravamento da pressao fiscal sabre as motiva<;oes individuais (e 
rendimentos lfquidos correspondentes) ao trabalho e a poupan<;a - os mode
los macroecon6micos tradicionais sao vftimas do «pecado original» da econo
mia contemporanea, por sobrestimarem sistematicamente o efeito «multiplica
dor» das despesas publicas, contribuindo para que as autoridades governativas 
negligenciem um instrumento de regula<;ao e de relan<;amento econ6mico cuja 
eficacia extravasa em muito as expectativas que ainda hoje muitos nao alcan
<;:am: as reduc;oes dos impastos! ... 

Reaprecie-se agora esta problematica, que acompanha, afinal, toda a his
t6ria do pensamento econ6mico (3), a luz das conclusoes provis6rias ·a que 
nos conduzem as duas correntes ou expressoes te6ricas da «Economia da 
Oferta>>: a «Classical Supply-Side Economics>> e a «Monetarist Supply-Side Eco
nomics>>. 

2 - A "Economia da Ofertau como teoria 

Dais consagrados economistas sustentam as duas seguintes afirma<;oes: 

As the 1980s unfold, there will be a new approach in econom
ics to deal with the changed economic circumstances. 

In many respects, the success of demand-management policies 
made them obsolete, but they were also affected by a number of 
natural and man-made shocks from outside the present mainstream 
of domestic economic affairs. [ ... ] In fact, there has been a strong 
tendency to stay the same body of economic thought and policy, past 
the time that obsolescence set in, and the economic situation conse
quently <)eteriorated causing critics to search for a more drastic re
vision of theory than would otherwise have been called for. In point 
of fact, we appear all over the world to be locked into a state of stag
flation from which conventional demand-oriented macro economic ana
lyses offers little hope of extrication [ ... ] but [ ... ] solutions can be 
found within the framework of existing theoretical knowledge that re-

(3) V., a este prop6sito, CASTELA, M. Jorge C. (1986), designadamente no seu cap. 2 («As 
tundac;:oes da 'Supply-Side Economics'»), onde se descrevem as origens hist6ricas e rafzes te6ri· 
cas da "Economia da Oferta» na HPE. 
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quires building an appropriate full supply side on to prevailing sys
tems of demand orientation (4}. 

The source of the gifts of Capitalism is the Supply-Side of the 
Economy. In the Capitalist economies of the West, this simple recog
nition is the core of all successful economic policy (5

). 

Bebendo os seus fundamentos nos textos originais de autores marcantes 
na hist6ria do pensamento econ6mico (Quesnay, Hume, Smith, Say, Mill, McCul
loch, Walras, Hayek, von Mises ... ), a «Supply-Side Economics» vai firmar-se 
no pensamento econ6mico contemporaneo, como escola profissional de pen
samento, atraves da contribui<;ao de um vasto leque de economistas que se 
agrupam em torno de duas «sensibilidades te6ricas» a si adjacentes: 

i) A «Classical Supply-Side Economics» (adiante «Classical SSE») 

Como principais representantes desta corrente te6rica da <<Economia da 
Oferta» encontra-se um conjunto de economistas e professores universitarios 
que se identificam no entendimento de que as redu<;oes das taxas de impasto 
sao a chave para a prosperidade das nac;:oes, mesmo que no curto prazo re
sulte um agravamento (de secundaria importancia, desde que se prossiga uma 
redw;;ao cadenciada da carga fiscal) do defice or<;amental, no curta prazo. Sus
tentam, entre outros, esta posi<;ao, tiel aos prop6sitos originarios da <<Supply
Side Economics»: Jack Kemp (1979), Arthur Laffer, Jude Wanniski (1979), 
George Gilder (1981) e Paul Craig Roberts (1984), mas tambem de alguma for
ma os subscrevem Robert Mundell, Any Rand, William F. Buckley, Jr., Irving 
Kristal. 

0 ponto de partida desta corrente <<Supply-sider» concerne ao significado 
e conteudo te6rico do trac;:ado da <<Curva de Laffer». 

De algum modo, a <<Supply-Side Economics», que se constitui como esco
la profissional de pensamento com as obras de Wanniski e Gilder, tern a sua 
genese num guardanapo de um restaurante de Washington, onde, num rasgo 
de brilhantismo matizado pelas entao pouco conhecidas tecnicas das <<expec
tativas racionais», Arthur Laffer, um dos seus precursores e fundador de direito 
destas n6veis escolas, desenha uma curva (6) em circunstancias que o Wall 
Street Journal, de 8 de Outubro de 1981, descreve da seguinte maneira: 

<<Art was the only economist I know who would answer silly about 
economics», says Mr. Wanniski, whose college major has been in po-

(4) KLEIN, Lawrence R. (1983), pp. 4-5. Premia Nobel da Economia em 1980. 
(5) GILDER, George (1981), p. 28. Um dos mais reputados fundadores da «Supply-Side Eco

nomics», economista e editorialista do Wall Street Journal. 
(6) A «Curva de Laffer>> e, basicamente, uma extensao do Teorema de Rolle e da noc;;ao 

marshalliana de curva de procura por um produto. Com efeito, bastaria apenas substituir, nesta 
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litical science. One of Mr. Wanniski first questions was: «Who is the 
greatest economist alive today?» Mr. Laffer's reply: Robert 
Mundell ... 

Defying conventional economic wisdom, Mr. Mundell argued for 
a tax cut, rather than a tax increase, following the surge in world oil 
prices in 1973. The oil-price and thus, he said should be combated 
with a stimulative tax cut (coupled with a restrictive monetary policy 
to offset the tax cut's inflationary effects) ... 

Mr. Laffer, [ ... ], listened raptly: «I just set me off», he says. He 
eventually worked out a theory elaborating on Mr. Mundell's idea. The 

ultima, OS prec;:os pela taxa de impasto e a quntidade procurada pelo rendimento tributavel. 

AECEITAS 
FISCAIS 

FIGURA 2 

oCUAVA DE LAFFER {I)• 

Se uma redw;:ao das taxas de imposto conduz 
a urn incremento menos que proporcional do 
rendimento colectado, as receitas fiscais do Es-
tado reduzir-se-ao porque «0 efeito e inelasti· 
con. Se, por outro !ado, a reduc;:ao das taxas 
de imposto levam a urn aumento mais que pro
porcional, as receitas fiscais sao incrementa
das («0 efeito e elasticon). 
lsto e, por exemplo, numa situac;:ao em que o 
rendimento pessoal tributavel e de 1 ,5 trilioes 
de u. m. e a carga fiscal da economia se situa 
em 20 %, as receitas fiscais seriam de 300 bi· 
lioes de u. m. Supondo que os nfveis de pres
sao fiscal caem para 15 % (urn desagravamento 
de 25% das taxas) e, simultaneamente, pelo 
efeito do incentive desta reduc;:ao, o rendimen
to tributavel se eleva para 2,25 trilioes de u. m., 
o resultado cifra-se num aumento das receitas 
fiscais de 40 bilioes de u. m. ( = 2,25 
trilioes x 0,15 = 340 bilioes de u. m. - 300 bi· 

lioes de u. m. obtidos anteriormente). A «elasticidade fiscaln (et) vern igual a 2 (0.50/0.25), logo, 
a redw;:ao fiscal provocaria um aumento das receitas fiscais concominante a urn incremento da 
prodw;:ao real - eventos verificaveis na porc;:ao da fig. 2 que confina a «Area (Amplitude) Nor
mal» ou «Normal Rangen. 

Do mesmo modo, na «Area (Amplitude) Proibitivan (<<Prohibitive Rangen) da «Curva de Laf
fer>> (a tracejado na fig. 2), consubstanciar-se-ia uma situac;:ao em que as taxas de impasto seriam 
inutilmente elevadas. Nestas circunstancias, em que a ineficacia governativa do Estado providen
cia coloca a pressao fiscal a nfveis que se situam na porc;:ao declinante da curva, a situac;:ao ten
deria a agravar-se substancialmente, ja que nao s6 se gerariam «receitas marginaisn negativas, 
como maior seria a atracc;:ao e o incentive para a manifestac;:ao de reacc;:oes e fen6menos ex6ge
nos a «racionalidade econ6mica institufdan (evasao e fraude fiscais, economia subterranea ... ). 

Ouer isto dizer que, por exemplo, a posic;:ao 82 deveria ser rejeitada, pois que o <<prec;:o» do 
financiamento da produc;:ao de utilidades publicas em termos de produc;:ao de utilidades privadas 
perdidas seria superior aquele que deveria ser pago em 8 1. Por outras palavras, o custo da op
c;:ao pela produc;:ao de utilidades publicas e superior em 82 do que seria em 81. 

A este prop6sito, cf. CASTE LA (1986) e q. v. BARR ERE, Alain (1971 ), t. 11, 1. • parte, BUCHA· 
NAN e LEE (1982), WANNISKI (1978 e 1979) e KEMP (1979), entre outros, citados em CASTELA 
(1986), ponto 1.2. 
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income tax, he decided, was stifling economic incentives so much 
that a broad-based tax cut needn't merely increase consumer spend
ing - as «demand-side» models showed. If properly structured, a tax 
cut could ignite such an explosion in productive effor~. he held, that 
the loss in treasury revenus would be more than offset. 

It was over cocktails at a Washington restaurant [ ... ], accord
ing to Wanniski, that Mr. Laffer first drew the now-famous Laffer curve 
on a napkin to illustrate his theory. 

Tratava-se de um primeiro passo para a inflexao que a «Supply-Side Eco
nomics» introduzia na analise econ6mica. A partir deste momenta (197 4) abria
-se para a «Economia da Oferta» a possibilidade de proceder a uma analise 
dos «efeitos de incentive» que uma modificactao dos prectos relatives dos fac
tores de productao, par redugao das taxas de impasto sabre si incidentes, tra
ria para o relan<;:amento das economias, para urn desenvolvimento sem infla
gao, sem desemprego, sem estagflagao. 

Conforme Jude Wanniski deixou clara (1979), a contribui<;:ao de Arthur Laf
fer nao sera uma mera expressao matematica, sem duvida discutfvel (1), mas 
antes uma visao de como se podera desfazer o n6 g6rdio do crescimento go
vernamental e da estagnagao do sector privado. Na realidade, a «Classical 
Supply-Side Economics» procura demonstrar como, atraves de uma ac<;:ao con
certada ao nfvel da polftica fiscal, a adop<;:ao de taxas de impasto mais baixas 
podera estimular os neg6cios, os investimentos, o trabalho, a produtividade e 
o proprio volume de receitas colectadas pelo Estado, desviando tais verbas 
para actividades pr6prias de uma economia de mercado, libertando a iniciati
va privada de tais onerosos encargos, atenuando a fuga para as economias 
paralelas, reduzindo a evasao e fraude fiscais. 

Constata-se, portanto, que para a «Classical SSE» sao os efeitos psicol6-
gicos e de incentive que dominam a analise do comportamento e reac<;:oes 
dos agentes econ6micos individuais que actuam na «Economia da Oferta». 

Oaf que nao estranhe que a sua atengao esteja focalizada para os efei
tos que se relacionam com a evolugao das taxas marginais de impasto (os 
aumentos na taxa de impasto, aplicados por cada incremento do rendimento, 

(1) Desde logo na detecgao da taxa de impasto correspondente ao ponto E na «Curva de 
Laffer>>, descrita na fig. 2. Um dos problemas esta exactamente em determinar uma carga fiscal 
«toleravel>>. E aceite pela «Classical SSEn que um tal ponto varia em fungao do tempo, das cir
cunstancias, dos paises e ate das pessoas. Para alem da possibilidade da sua detecgao econo
metrica, ja testada para os EUA [v. MEYER, Laurence, H. (1981)], Suecia [v. FEIGE, Edgar L., e 
McGEE, Robert T. (1983)] e Reino Unido [FEIGE e McGEE (1982)], e possivel, segundo WANNISKI 
(1979), na interpenetragao dos ciclos polftico-eleitorias, «descobrir qual sera esta taxa [ideal] [ ... ] 
deixando ao eleitorado a ultima palavra (sabre) o ponto em que [o eleitorado] deseja ser tributa
don (p. 100). Que Goethe me perdoe esta tradugao, mas que, pelo menos (apesar de ser, como 
Cervantes assinala, «o avesso de uma tapeQaria>>), excite em v6s «uma curiosidade irresistivel de 
conhecer o original>>. 
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que for9am os indivfduos a passar de escalao em escalao, em decorrencia 
da sua progressividade). 

Conforme aponta Jude Wanniski (1979), na tradi9ao dos modelos walra
sianos de equilibria geral, tudo afecta o resto (8) e a margem e a chave des
se todo (9), e isto porque, no fundo, nas suas palavras, «people work for one 
reason and one reason only: to maximize their welfare>> (p. 71). Reconhece Wan
niski, com efeito, que existem certas ((minimum necessities for survival -food, 
clothing, shelter, etc.>>, mas ap6s a sua satisfa({ao ((the individual is free to 
choose between work and Ieasure». Ora, como sao dados ao indivfduo ((per· 
sonal assessment(s) of what constitutes welfare>>, ele tendera a «Work up to 
(that) point and then not work>> (p. 71). 

Concep((ao esta que vem na linha de um memorandum enviado por Ar
thur Laffer, em Novembro de 1974, ao entao Secretario do Tesouro dos EUA, 
William Simon (1°), em que se enfatizava que: 

Marginal taxes (tax rates) . . . stand as a wedge between what 
an employer pays his factors of production and what they ultimately 
receive in after-tax-income [ ... ]. In order to increase total output, poli
cy measures must have the effect of both increasing firms' demand 
for productive factors and increasing the productive factors' desire 
to be employed. Taxes of all sorts must be reduced. These reduc
tions will be most efective where they lower marginal tax rates the 
most. Any reduction in marginal rates means that the employer will 
pay less and yet employees will receive more. Both from the employer 
and employee point of view more employment will be desired and 
more output will be forthcoming. 

Compete, pais, a oferta comandar a economia (e a procura) num quadro 
concorrencial walrasiano, ou seja, numa economia em que ((lidership is supply 
and public opinion is demand>> (1 1

), os valores da qualidade e da criatividade 
sejam extensfveis a ((politicians [ ... ] engaged not in passive response to pu
blic demand, but in the active supply and marketing of ideas>> (1 2). Mas tam
bern num quadro te6rico onde, a semelhanc,;a do ((aviso a navega9ao>> que Leon 
Walras transmite a pp. 193 e 194 dos seus Elements d'economie politique pu
re (1 3), se vai reconhecer tambem que a situa9ao de concorrencia perfeita 
((has little to do with the central activity of capitalism, which is the turbulent 

(B) «Jump up and down and the whole world shakes a bit» (p. 19). 
(9) «Very few people think on the margin, but everyone acts on the margin» (p. 43). 
(10) Citado por WANNISKI, Jude (1979), pp. 85-86. 
(11) GILDER, George (1981), p. 38. 
(12) Idem, p. 29, em virtude de que «supply can create its own demand, even in the politi

cal realm» (p. 29). 
(13) Edivao Librarie Generale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1952. Q. v., a este pro

p6sito, CASTELA (1986), designadamente o ponto 2.3. 
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process of launching new enterprise. [ ... ] Perfect Competition [ ... ] excludes 
most supply-side behaviour», na medida em que, no equilibria, as empresas 
e os indivfduos nao «affect neither supply nor demand» (1 4). Gilder procurava, 
enfim, retomar a ideia basica da «Supply-Side Economics» de que «producers, 
collectively, in the course of production, create demand for their goods» (15), 
pelo que «the tax system [e] the key to spurring real economic growth» (16). 
Um argumento em que se reconhece o amago da exposi<;ao te6rica da «Clas
sical SSE», de que a actividade produtiva de uma economia esta fortemente 
dependente do rendimento lfquido de impastos dos que operam no <<lado da 
oferta», designadamente os empresarios e os investidores (os «ricos»), que as
seguram a forga e a dinamica do sistema (1 7). 

ldeia basica e argumento que se identifica plenamente na exposigao teo
rica da «Monetarist Supply-Side Economics». 

if) A «Monetarist Supply-Side Economics» (adiante «Monetarist SSEn) 

No seu essencial, a corrente «monetarista» da «Supply-Side Economics» 
assenta nas posi<;oes de dois celebres economistas da Administra<;ao Reagan 
do perfodo da «Reaganomics 1»: Norman Ture (Subsecretario do Departamen
to do Tesouro, no pelouro da Polftica Econ6mica e Fiscal) e Beryl Sprinkel (1 6) 

(doutorado, tal como Ture, pela Universidade de Chicago). 
Ambos partem da constatagao de que o monetarismo e a «Supply-Side 

Economics» sao concepgoes complementares da teoria econ6mica, na medi
da em que, por um lado, sao meras variagoes da «Teoria dos Pre<;os e da Ofer
ta», enquanto, por outro, assentam no reconhecimento de que, no Iongo pra
zo, os agregados monetarios nao determinam os nfveis da prodU<~ao real. 

No seu amago esta, por conseguinte, um refinamento analftico da «Clas
sical SSE», visando um aprofundamento de questoes que haviam, de algum 
modo, ficado omissas. 

Come9am por sustentar que se os pre9os sao determinados no mercado 
das «mercadorias» e dos «servi<;:os produtivos», a distribui<;ao da produ<;:ao 

(14) GILDER (1981), p. 31. 
(15) Idem, p. 32. 
(16) Idem, p. 37. 
(11) Com uma certa dose de <<ironia consciente», Gilder reconheceria mesmo que <<it has 

become increasingly obvious that a less progressive tax structure is necessary to reduce the tax 
burden on the lower and middle class. When rates are lowered in the top brackets, the rich con
sume less and invest more. Their earnings rise and they pay more taxes in absolute amounts. 
Thus the lower and middle classes need pay less to sustain a given level of government services. 
[ ... ] to help the poor and middle classes, one must cut the tax rates of the rich», atraves de 
um sistema de <<regressive taxes» (1981), p. 188. 

(1 6) Subsecretario para os Assuntos Monetarios, no Departamento do Tesouro da Adminis
trac;:ao Reagan. 
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(e rendimento) resultants e determinada pelos seus prec;:os relatives e pela sua 
produtividade marginal. 

Neste sentido, admite-se, em concordancia com a «Classical SSE», que 
as reduc;:oes das taxas de impasto sao necessarias para estimular e incentivar 
ao trabalho e a poupanc;:a, como forma de aumentar a formac;:ao de capital 
(ffsico e intelectual), a produtividade e a produc;:ao e, bem assim, a necessida
de de se fomentar a diminuic;:ao dos gastos do Estado. 

0 efeito de primeira ordem destas medidas exerce-se sobre os prec;:os 
relatives, pela sua alterac;:ao, e s6 depois, em segunda ordem, sobre a compo
sic;:ao do produto real. Por sua vez, serao as variac;:oes neste produto real que 
induzirao alterac;:oes na procura real agregada, mas nunca o contrario, pois 
que prevalece o entendimento de que e a oferta que comanda todo o proces
so. Oferta que, por sua vez, depende dos inputs, por sua vez dependentes dos 
incentives que a economia gera. 

Como o proprio Norman Ture reconhece (1 9): 

Changes in output (real income) occur only as a result of changes 
in the amount of production inputs on the intensity or efficience of 
their use [ ... ] To have a first-order effect on income [ ... ] govern
ment actions would have to alter directly the amount or effectiveness 
of production units commited to production. 

De facto, subjacente ao «efeito-incentivo» que os impastos podem com
portar, Norman Ture aponta-lhes tambem um efeito sobre os prec;:os relatives 
e os custos («excise effect»), pelo que, no seu entendimento, ha que os sepa
rar. Todos os impastos influem sobre os prec;:os relatives, mas impastos re
gressivos sobre vendas e compras nao produzem, virtualmente, efeitos sobre 
a oferta de trabalho e de capital. Directamente, sobre a oferta, s6 impastos 
progressives sobre o rendimento pessoal podem afectar o seu impacte sobre 
a economia. Por outras palavras, enquanto toda a gama de impastos lanc;:ados 
pelo Governo distorcem a afectac;:ao de recursos na economia («excise taxes» 
inclufdas), atraves do seu efeito sobre os prec;:os relatives, s6 os impastos e 
taxas progressivas sobre os rendimentos individuais vao afectar, por exemplo, 
a vontade das pessoas a afectarem o seu tempo entre trabalho mercantil e 
trabalho nao mercantil, entre trabalho e lazer. 

Outro contribute importante assumido por esta versao «neoclassica» (2°) 
e monetarista da «Supply-Side Economics» concerne a ja descrita hip6tese do 

(19) TURE, Norman, «Supply-side analysis and public policy», paper inserido na colectanea 
Essays in Supply-Side Economics, ed. David G. Raboy e The Institute of Research on the Econo· 
mics of Taxation (IRET), Washington D. C., 1982, p. 16. 

(20) Atributo consagrado por Norman Ture a «Supply·Side Economics», que, na sua origem, 
absorve conceitos de «neoclassical theoretical traditions>>, in TURE (1982), p. 9. 
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<<efeito de evic98.0» (o <<crowding out effect»). E Beryl Sprinkel que o faz 
constar, ao considerar que (21): 

When the Federal government finances a deficit by selling debt 
securities, it adds to the demand for credit in the financial markets. 
A deficit, therefore, absorbs credit in the private financial markets. 
It transfers to the public sector financial resources from the private 
sector. [lsto porque] [ ... ] The negative effects of government bor
rowing originate in the credit markets - crowding out private invest
ment and restricting growth [ ... ] For a given rate of monetary ex
pansion, less growth in the economy means more inflation. In this 
sense budget deficits are inflationary. [lnterven9ao produzida junto 
do Senate Budget Committee dos EUA, em 20 de Outubro de 1981.] 

Na pratica e em conclusao, sobreleva da conjun9ao te6rica destas duas 
correntes da <<Economia de Oferta» uma expressao de polftica em que se ad
mite que o incentive <<supply-sider» de uma redu9ao dos impastos s6 resultara 
num crescimento da produ9ao real se a oferta de moeda se mantiver cons
tante e compatfvel com a taxa de crescimento natural da economia. 

3 - A ((Economia da Oferta, como politica 

Como expressao de polftica, a <<Supply-Side Economics» mais nao visa, 
afinal, do que consubstanciar e integrar as medidas que relevam do plano de 
exposi9ao te6rico da <<Classical» e <<Monetarist» SSE. lsto e, uma estrategia eco
n6mica que visa debelar os problemas do <<area econ6mico»: infla9ao
-desemprego-estagfla98.o. 

lmportara, porem, primeiro, determinar as causas de tais problemas. Num 
entendimento <<supply-sider» comum, o desemprego mais nao e do que urn sin
toma de impastos demasiadamente elevados incidindo sabre empresarios e in
vestidores, impeditivos de uma expansao da sua actividade e da forma9ao de 
poupan9as (e de capital) e desincentivadores de uma mais produtiva contrata-
98.0 de mao-de-obra, concorrente com urn potencial relan9amento da econo
mia. A infla9ao e tambem, de algum modo, urn resultado de elevados nfveis 
de pressao fiscal [par via da celebre taxflation, resultante da erosao dos ren
dimentos reais dos contribuintes, pela combina9ao da infla9ao e um sistema 
de impastos progressives sabre o rendimento, e da sua propaga9ao, seja sa
bre a oferta de servi9os produtivos - atraves, p. ex., dos mecanismos da con
trata9ao colectiva (22) -, seja sabre a oferta de bens - atraves da incorpo
ra9ao nos pre9os de tais aumentos fiscais]. A estagfla9ao subsequente mais 

(21) Citac;:oes avulsas extrafdas do The Congressional Digest, mensario publicado pela The 
Congressional Digest Corporation, Washington D. C. 

(22) V., a este prop6sito, CASTELA, M. Jorge C. (1984). 
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nao e, afinal, do que uma expressao derivada de «travoes fiscais» impastos 
a economia e a produc;:ao. 

Travoes (tax brakes) causadores de inflac;:ao (23), pela reduc;:ao da oferta 
de bens e pelo incremento dos seus prec;:os (24

), que, por sua vez, contribuem 
para o aumento dos salarios, numa espiral que Gilder apelidou de «tax-push 
inflation» (25) e onde os impastos, pelo seu incremento, apenas servem para 
o financiamento dos gastos improdutivos de um Estado intervencionista (26) 

que, por seu turno, «whith its ever-proliferating [ ... ] services and inefficien
ces» (27), acaba por ser apontado como o principal responsavel pelas tensoes 
inflacionistas. 

Ehtretanto, esta teoria «supply-sider» da inflac;:ao e acompanhada pelo en
tendimento de que contribuindo para o seu nfvel concorre tambem o aumento 
da oferta de moeda para alem da taxa de crescimento real da economia. Dois 
factores (progressividade do sistema tributario, com o correspondente bracket 
creep - passagens para escaloes de impasto mais elevados sem que o ren
dimento real aumente - e aumentos excessivos da oferta de moeda) que aca
bam por provocar uma estagnac;:ao da produc;:ao real, com a ocorrencia simul
tanea de desemprego e inflac;:ao, ou seja, estagflar;ao. 

Para combater este «arco econ6mico», a terapeutici;i mais adequada e efi
caz, para Jack Kemp, passa, em primeiro Iugar, pelo reconhecimento de que 
«wages, profits, and prices no more cause inflation than wet streets cause 
rain» (28); desfeito este dogma, o combate a estagflac;:ao passa por uma redu
c;ao cadenciada das taxas de impasto sabre a oferta, para induzir, com uma 
expansao monetaria controlada, incrementos anti-inflacionarios da produc;:ao 
real. 

Ou seja, afinal, as prescric;:oes da polftica que, de algum modo, acompa
nharam a chamada «Reaganomics I» (29) e que Norman Ture tao bem siste
matizou nas sete proposic;:oes seguintes (3°): 

(1) There is no pay-off in focusing fiscal policy on the control 
of agregate demand. 

(23) «Inflation is caused by taxes» (p. 190) porque os impastos «have an immediatly inflatio-
nary impact on wages and prices» (p. 193), in GILDER, G. (1981). 

(24) Segundo GILDER (1981), o preco base de cada bem mercantil e «the sum of[ ... ] in
termediate costs plus a share of other costs passed on in its price» (p. 202), isto porque «all final 
prices embody the pyramid of public services, paid for by taxes at every point in the productive 
system» (p. 203). 

(25) De acordo com GI,LDER (1981): «A large portion of the current inflation [ ... ] is[ ... ] 
neither [ ... ] demand-pull inflation nor [ ... ] cost-push. The best term is tax-push.>> (P. 183.) 

(26) Pelo que «the only way to diminish its impact on prices is to economize on it [ ... ] by 
reducing its size>> (p. 204), in GILDER (1981). 

(27) P. 203, in GILDER (1981). Note-se: o Governo, e nao o d€1fice orr;amenta/1 
(28) KEMP, Jack (1979), p. 101. 
(29) V. adenda («A 'Supply-Side' praxis- Da 'Reaganomics I' a 'Reaganomics II'>>) a este 

artigo. 
(30) TURE, Norman (1982), pp. 21-26. 
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(2) A policy focus on the total amount of tax revenues is inap
propriate as a means of influencing the level or change in total eco
nomic activity. 

(3) The size of the deficit should not be perceived as a relevant 
variable for policy manipulation in the interests of attaining designa
ted levels- or rates of growth- in employment output, income, etc. 

(4) Public economic policy should substantially forego short run 
economic stabilization as a policy objective and focus, instead, on 
more attainable and relevant concerns (like holding down inflation). 

(5) ((Supply-side» analysis leads to the rejection of the view that 
budget deficits per se are inflationary or that increases ih government 
outlays are the root cause of inflation. The pseudoscientific view of 
budget deficits as a source of inflation rests on the observation that 
those deficits tend to be monetized. This is not an inherent or neces
sary consequence of budget deficits. 

(6) The traditional link between monetary expansion and govern
ment deficits should be broken. Monetary policy should pursue a firm 
policy of stea,dy growth in the stock of money substantially oblivious 
to budget prospects and outcomes. 

(7) Growth in government spending, even at very rapid rates, is 
not properly seen as the cause of inflation [ ... ] The tie between 
growth in spending and inflation is to be found in an excessively ac
comodating monetary policy [ ... ] The root cause of inflation 
- increases in the overall level of prices - always has been too 
fast a growth in the stock of money relative to the growth in real 
output. 

Vertente ((monetarista» a que, naturalmente, se acasala o chamado 
<<Supply-Side Fiscalism», o elemento motor da polftica econ6mica da <<Econo
mia da Oferta». 

i) 0 «Supply-Side Fiscalism» e a debela~iio do «arco economlco» 

0 <<Supply-Side Fiscalism» e, afinal, nao mais do que uma estrategia eco
n6mica que abarca o receituario da <<Classical SSE» e da <<Monetarist SSE», 
com o objectivo de substituir o cfrculo vicioso da <<infla<;ao-desemprego
·estagfla<;ao» pelo ciclo virtuoso da <<destributa<;ao-desinfla<;ao-crescimento eco
n6mico». 

No amago do <<Supply-Side Fiscalism» encontra-se, no fundo, uma opera
<;ao de mecanismos concretos de desregulamentariza<;ao da economia que pas
sa, em primeira analise, por uma redu<;ao drastica, espa<;ada no tempo, das 
taxas de imposto sobre os rendimentos pessoais dos detentores de <<capitais» 
(no sentido walrasiano, de <<capitais pessoais», <<capitais fundiarios» e <<capitais 
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mobiliarios ou propriamente ditos») e que se sumariza na seguinte cadeia de 
efeitos: 

a) Um aumento das taxas de rendibilidade, depois de impastos, das 
poupanc;:as pessoais, ocasionada pela reduc;:ao das taxas de im
pasto sabre os rendimentos pessoais e empresariais, aumenta os 
incentivos dos indivfduos. Este aumento da poupanc;:a leva tenden
cialmente a taxas de jura mais baixas e a investimentos mais vo
lumosos; 

b) Uma reduc;:ao nas taxas de impasto sabre o rendimento efectivo 
das empresas (equivalente a maiores isenc;:oes fiscais para inves
timento, mais liberais taxas de amortizac;:ao ... ) promove um maior 
empate (e formac;:ao) de capital, atrafdo por um aumento das ta
xas medias de rendibilidade, acabando por desincentivar a propria 
fraude/evasao fiscal (porque desnecessaria, porque arriscada, par
que mais dispendiosa ... ); 

c) Um aumento das poupanc;:as pessoais e das empresas conduz a 
uma maior liquidez e a uma menor procura de credito, contribuin
do para uma queda tendencial das taxas de jura. Efeitos que, por 
seu turno, incentivam gastos de capitais/investimentos internos, 
produtivos e reprodutivos; 

d) Um aumento da ratio investimento/PNB, que revela incrementos 
de produtividade, significando que mais bens e servic;:os podem 
ser produzidos por unidade de factor empregue. Consequentemen
te, os custos unitarios respectivos nao aumentarao tanto (nem tao 
rapidamente), atenuando-se as tensoes inflacionistas; 

e) Uma reduc;:ao das taxas marginais de impasto sabre os rendimen
tos pessoais acalenta um incremento da participac;:ao da forc;:a de 
trabalho (e do esforc;:o de trabalho), aumentando, em correspon
dencia, a oferta de trabalho necessaria para produzir mais bens 
e servic;:os, diminuindo a deserc;:ao de mao-de-obra especializada 
para actividades pararelas «nao oficiais», para sectores «nao mer
cantis», para o «biscate», enfim, esbatendo os atractivos que a li
berdade de operac;:ao em economia (de mercado) subterranea ofe
rece; 

f) Com estes aumentos da oferta de trabalho, do stock de capital 
e da produtividade global dos factores, aumenta a capacidade pro
dutiva da iniciativa privada, com os concomitantes declfnio da 
«produc;:ao publica», diminuic;:ao dos gastos do Estado e reduc;:ao 
do defice orc;:amental, aumentando a propria capacidade produti
va das economias nacionais e a competitividade das suas produ
c;:oes; 

g) Em resultado desta capacidade acrescida, as expectativas infla
cionistas, provocadas por insuficiencias da oferta, bloqueios e 
constrangimentos, desagravam-se, diminuindo a taxa de inflac;:ao, 
o desemprego (e a «estagflac;:ao»); 
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h) Esse mesmo aumento de capacidade instalada permite tambem 
uma produ9ao acrescida de bens e servi9os mais baratos, de me
lhor qualidade, para os mercados de exporta9ao. Assim se me
lhoram as contas com o exterior, se fortalece a unidade moneta
ria nacional, se atraem capitais externos, se aumenta a 
competitividade, concorrendo igualmente para uma mais baixa in
flaQao, em face de um declfnio dos pre9os dos bens importados; 

1) Taxas de impasto sabre os rendimentos pessoais menos gravo
sas revertem em ganhos salariais mais modestos (porque modes
ta a infla98.0}, em resultado de processes negociais de contrata-
98.0 colectiva de Indole salarial (e de outras materias de expressao 
pecuniaria, como «premios de produtividade» ... ) mais «suaves» 
(e menos «conflituosas») - porque mais <<suave» a inflaQao a que 
se <<indexam» as respectivas tabelas salariais (e restante clausu
lado pecuniario) objecto de revisao e de acordo sinalagmatico; 

J) Baixas taxas de impasto causam, pois, redu96es da infla980, atra
ves de varios canais: as tensoes inflacionistas declinam a medida 
que o desvio entre o PNB <<real» e o PNB <<desejado» vai diminuin
do; a produtividade aumenta, baixando os custos unitarios; a moe
da nacional reforQa-se, causando uma menor inflaQao importada; 
os encargos financeiros e salariais crescem a um ritmo mais Ien
to ... , o mercado ganha transparencia; 

I) Baixa infla9ao representa um maior rendimento real disponfvel, pro
piciador de acrescimos de investimento (e de consumo) concor
rentes com um aumento de produ9ao, atenuador do desemprego; 

m) Baixa inflaQao significa taxas de jura mais baixas, estimulando o 
investimento global e atraindo capitais estrangeiros (porque ofe
rece melhores condiQoes de estabilidade e mesmo econ6micas, 
desde que ligeiramente superiores a taxa de inflaQao vigente in
ternamente); 

n) 0 aumento da procura interna e externa dos bens e servi9os pro
duzidos, proporcionado par baixos nfveis de inflaQao, e condizen
te com o retor9o da capacidade produtiva da economia para pro
duzir tais bens e servi9os, concorrendo estes factores, em bloco, 
para o debelar de situa96es <<estagflacionistas», libertando a eco
nomia para um crescimento equilibrado, balanceado e estavel. 

0 combate a este <<area econ6mico» passa, inelutavelmente, no entendi
mento da <<Supply-Side Economics», par um combate a interven9ao do Estado 
nos assuntos de economia e do mercado, nas decisoes de quem oferece e 
de quem procura. Porque, quando o Estado intervem, <<oferecendo bem-estar» 
pagando o desemprego, subsidiando a ineficacia, reificando a incompetencia, 
a corrup9ao e burocracia na gestao publica, esta a dissuadir o trabalho pro
dutivo, empenhado e criativo; quando o Governo intervem para aumentar os 
impastos sabre empresas rentaveis e lucrativas, esta a pagar os seus desper-
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dfcios e a sua improdutividade; quando o Governo intervem sabre a econo
mia, esta a contribuir decisivamente para o desincentivo dos factores da ofer
ta em contribuir para o crescimento economico e, mesmo, para o proprio 
declfnio da procura. 

De facto, a generalidade dos projectos e programas reclamados e advo
gados pela comunidade de economistas de filiac;:ao keynesiana, que afirmam 
promover a <<equidade» e <<combater a pobreza» - e que sao frequentemente 
racionalizados em termos que estimulam o consumo improdutivo -, tendem, 
afinal, pelo contrario, a reduzir a propria procura, em virtude de minarem (pe
la inactividade e desinvestimento decorrentes) a produc;:ao, da qual toda a pro
cura real deriva. 

Em alternativa, oferece-se urn modelo, uma estrategia e uma polftica eco
nomica que George Gilder acentua nos termos seguintes: 

Buying power does not essentially <<trickle down» as wages or 
<<flow up» and away as profits and savings. It originates with produc
tive work at any level. This is the simple and homely first truth about 
wealth and poverty. <<Give and you will be given unto.» This is the se
cret ... of growth. 

This is also the essential insight of supply side economics (31
). 

No fundo e na pratica, neste entendimento, o Estado nunca podera in
fluenciar decisivamente a procura agregada real atraves de polfticas fiscais 
ou de gestao de despesas publicas - transferindo moeda de urn agente eco
nomico para outro, com o Estado como mediador e usufrutuario de meios per
tencentes a economia privada. Nao mais, portanto, do que urn <<vaivem» de 
riqueza, urn jogo de soma-zero com efeito nulo (quando nao negativo) sabre 
os rendimentos. 

Como sustenta, ainda Gilder, a guisa de conclusao: 

The only way tax policy can realiably influence real incomes is 
by changing the incentives of suppliers. By altering the pattern of re
wards to favor work over leisure, investment over consumption, the 
sources of production over the sumps of wealth, taxable over unta
xable activity, government can directly and powerfully foster the ex
pansion of real demand and income. This is the supply-side man
date (32). 

(31) GILDER, George (1981), p. 45. 
(32) Idem, p. 46. 
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ADENDA 
A «SUPPLY-SIDE, PRAxiS - DA «REAGANOMICS 1, A «REAGANOMICS II, 

E frequente ver-se divulgado em meios de comunicaQao social e propalada, mesmo, em cfr
culos academicos uma associaQao, quando nao uma quase identificaQao, da «Supply-Side Econo
mics» a chamada «Reaganomics>>. 

E de algum modo possfvel e lfcito encontrar na produQao te6rica da «Economia da Oferta>> 
a inspiraQao que norteou a estrategia e actuaQao de alguns economistas, professores universita
rios, jornalistas, congressistas e sEmadores (republicanos na sua maioria, mas tambem democra
tas) americanos e que, de uma forma ou de outra, conduziu Ronald Reagan a presidencia dos EUA. 

0 perfodo pre-eleitoral, toda a campanha e, de certa maneira, formalmente, o 1. 0 anode 
governaQao da administraQao Reagan («Reaganomics I») vern beber a «Supply-Side EconomiCS>> 
orientaQao estrategia e uma praxis que se podera conformar a sua estrutura te6rica. 

lnviavel e inadmissfvel sera estender esta «associaQaO>> contranatura a lase de governaQao 
da administraQao Reagan ap6s a aprovaQao da «Tax Equity and Fiscal Responsability Act>> em 19 
de AQosto de 1981, documento de forte inspiraQao keynesiana ortodoxa, que anula a eficacia Ourf
dica, polftica e econ6mica, por que nao dize-lo ... ) dos dois principais documentos «supply-siders>> 
previamente votados: 0 «America's New Beginning -A Program for Economic Recovery>> (apro
vado em Congresso em 18 de Fevereiro de 1981) eo «Economic Recovery Tax Act (E. R. T. A)>>. 

Clarifique-se, pois, sucintamente, esta transiQao, pouco pacifica teoricamente, da «Reaga
nomics I>> para a <<Reaganomics II» e a concomitante mistificaQao imposta pelo establishment a 
<<Supply-Side Economics>>, ao ser associada erroneamente a uma expressao de polftica econ6mica 
que acaba afinal por a negar e fazer substituir pelo keynesianismo mais ortodoxo ... 

Nao sendo um fen6meno tipicamente americana, a «Supply-Side Economics>> conhece fac
tualmente o seu dealbar (1) nos EUA, em 23 de Fevereiro de 1977, pela voz do congressista ame
ricana John Rousselot, que seria o <<porta-estandarte>> da celebre <<Kemp-Roth Tax Reduction Act>> 
que o representative Jack Kemp e o senador William Roth fariam aprovar, ap6s varias peripecias, 
em 14 de Julho de 1977. 

Nessa lei preconizava-se, em sfntese, uma reduQao global das taxas de impasto sabre os 
rendimentos pessoais em 30 % num perfodo de tres anos. Rousselot fundamentava a sua neces
sidade, na House of Representatives de 14 de Julho a 27 de Dezembro, nos termos seguintes: 

The purpose of a permanent tax reduction is not to reduce the tax bias against 
work, saving and investment; that is to increase the reward to work, save the invest. 
Taxes at all levels constitute more than 42% of our national income. The present high 
rate of taxation holds down production and investment, reduces employment and the 
incentive to work, and makes people dependent on transfer payments by denying them 
work (2). 

No entanto, a primeira expressao oficial das perspectivas <<supply-siders» surgiria no relat6-
rio do House Budget Committee sobre a terceira resoluQao orQamental para o ano fiscal de 1977, 
publicado em 8 de Fevereiro de 1977: 

The Budget Committee Majority has made a fundamental error in assuming that 
a tax rebate and a permanent tax rate reduction both impact on the economy in the 
same way by increasing disposable income and total spending. In support of this way 

(') Sao varias as experiencias de cariz «supply-sider•: desde o •Mugaddima• (1332) de Ibn KhaldOn, passando pelas medi· 
das de William Gladstone (Gra-Bretanha. entre 1840 e 1890). Andrew Mellow (EUA, com o •Revenue Act• de 23 de Novembro 
de 1923. reforQado pelo Plano de ReduQoes Fiscais de Calvim Coolidge de 10 de Novembro de 1923), o •Kennedy Tax Cut• 
{1962·1963), a polftica fiscal do Presidente Carlos Romero Barcalo, de Porto Rico (1978·1979), ate a «Kemp-Roth Tax Reduction 
Act» (EUA, 14 de Julho de 1977) e a celebre ProposiQao 13, aprovada no Estado da Calif6rna em 6 de Junho de 1978 

f) Congressional Record (v. nota 21). 
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of looking at things, we often hear before this committee that «the reason people pro

duce is that people buy». 

However, there are two other reasons why people produce: For income and for 
profit. A permanent tax rate reduction not only stimulates production indirectly like a 
tax rebate by stimulating, it also directly stimulates production by increasing the after
tax rewards to work and investment. Therefore, a permanent tax rate reduction cons
titutes a three-pronged attack on unemployment: (1) it increases disposable income 
and thereby buying; (2) it increases the incentive to work; and (3) it provides new jobs 
by directly stimulating investment. 

In contraste, a tax rebate only increases disposable income and provides only 
a single-pronged attack on unemployment. And it is the weakest possible attack 
[ ... ] (3). 

Assim comeQava a «Supply-Side Economics» como expressao polftica e praxis de uma escola 
profissional de pensamento econ6mico. 

A ProposiQao 13, proposta, no Estado da Calif6rnia, por Howard Jarvis e Paul Gann (e apro
vada em 6 de Junho de 1978), o «Economic Recovery Tax Act» (E. R. T. A.) de 1981 e, afinal, toda 
a campanha eleitoral que conduziu Ronald Reagan a Casa Branca em 1980 mais nao foram do 
que a expressao e a consequencia 16gica desse movimento revolucionario (cuja manifestaQao mais 
visfvel foram as tax revolts dos finais da decada de 70) que a «Supply-Side Economics>> suscitava 
a partir do seu ediffcio te6rico em estruturaQao, acabando por influenciar o perfodo da adminis
traQao Reagan que ficou conhecido como «Reaganomics 1». 

A «Reaganomics 1>>, na sua curta experiencia existencial, teve como manifestaQao mais visf
vel e preponderante o celebre «America's New Beginning -A Program for Economic Recovery>>, 
apresentado ao (e aprovado pelo) Congresso dos EUA por Ronald Reagan em 18 de Fevereiro 
de 1981 (adiante P. E. R.) (4). 

Amplo reposit6rio de medidas «supply-siders>> (mas tambem ja de algumas cedencias e com
promissos com o establishment), este chamado «Plano Reagan>> (5) assentava em quatro grandes 
linhas estrategicas de actuaQao: (1) uma reduQao substancial do crescimento das despesas fede
rais, (2) uma significativa reduQao nas taxas de impastos federais, (3) um aliviar prudente da carga 
regulamentadora federal e (4) uma polftica monetaria consistente com as anteriores polfticas (cap. 1 

<<Program for economic recovery>>, pp. 1 a 3, de A White House Report). 0 objectivo era debelar 
os «twin problems of high inflation and staygnant growth>> (cap. 11 do Report) que a intervenQao 
governativa acentua com as suas polfticas de stop-and-go, a excessiva regulamentaQao e a carga 
tributaria, vectores de incerteza e desconfianQa para os investidores, de desincentivo ao trabalho 
e a poupan<{a, de desacelera<{aO de produtividade, de tensoes inflacionistas, de «expectativas irra
cionais» 

De entre varias medidas prescritas neste documento sao indubitavelmente as reunidas no 
pacote fiscal as que se revelam de maior eficacia para a correcQao dos «desequilfbrios de funcio
namento>> que a economia americana (largamente escalpelizada no P. E. R.) vinha apresentando. 

No cap. IV de A White House Report sao apresentadas as vertentes de actuaQao no domf
nio tributario que, na sua especialidade, consubstanciam uma reduQao global em 30% da carga 
fiscal sabre rendimentos individuais, que visa, no seu faseamento em tres momentos (6), propor
cionar uma mais adequada «recompensa», depois de impastos e ap6s a inflaQao, ao trabalho, a 
poupanQa e ao investimento (v. os exemplos muito elucidativos apresentados de p. 14 a p. 16 do 
citado documento e a lista dos incentivos fiscais ao investimento constantes da p. 17). 

(')Idem. 

(
4

) A este prop6sito, v. desenvolvimento in CASTELA (1986). designadamente os pontos 2.1 e 3.2.3. 
(
5
) Documento organizado em quatro blocos: I. Presidential Message to the Congress; II. A White House Report; Ill. Pre· 

sident's Budget Reform Plan; IV. President's Proposals for Tax Reduction. 

(6) Uma redu9ao de 5% em 1981. 15% em 1982. 25% em 1983 e 30% em 1984. cf. discrimina9ao constante dos 
quadros 1, 2 e 3 (pp. 11 a 13) insertos no bloco 1v do •America's New Beginning». 
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Vertentes que, alias, sao aprofundadas no «President's Proposals for the Tax Reductions»(?) 
e concretizadas posteriormente no «Economic Recovery Tax Act», que e, por assim dizer, o ins
trumento legal que vai dar corpo ao leque de intenc;:oes divulgadas no P. E. R. (B). 

Porem, por (muito) pouco tempo. 
Varias foram as peripecias de ordem polftica, que o curto espac;:o disponfvel nao deixa aqui 

descrever (9), que contribuiram para a desvirtuac;:ao da estrategia econ6mica «supply-sider>> que 
a administrac;:ao Reagan se propunha programaticamente desencadear. 

Factores de Indole basicamente polftico-eleitoral (relacionados com a pressao de diversos 
lobbies, «democraticos» e «republicanos>>, o peso esmagador do establishment keynesiano na admi
nistrac;:ao Reagan, a inexperiencia e reduzido poder dos representantes «supply-siders» na equipa 
governativa, os factores estruturais da economia americana - v. g. Core inflation-, cuja cor
recc;:ao pela «Economia da Oferta» s6 seria possfvel num espac;:o de tres a cinco anos, a incapaci
dade pedag6gica, evidenciada pela administrac;:ao Reagan, em demonstrar tal facto aos America
nos, o seu caracter conciliat6rio e a proximidade de eleic;:oes intercalares nos EUA ... ) foram 
determinantes para que em apenas cinco dias a «Reaganomics>>, como emanac;:ao da «Supply-Side 
Economics>>, morresse (10). Em 19 de Agosto de 1981 a «Reaganomics I>> dava Iugar a «Reagano
mics II», uma expressao de polftica econ6mica de cariz tipicamente keynesiano, ortodoxo: a nova 
administrac;:ao americana rendia-se ao passado, o establishment vencia, adiava-se a «Supply-Side 
Solution». 

Em 19 de Agosto de 1981, a revelia do «America's New Beginning>>, do E. R. T.A., do espf
rito da «Kemp-Roth Tax Cut>>, de tudo por que a «Supply-Side Economics>> vinha lutando desde 1977 
e de tudo o que Ronald Reagan tinha prometido em campanha eleitoral em 1980, era aprovada 
a «Tax Equity and Fiscal Responsability Act» por 226 votos contra 207 nays. 

A «Tax Equity and Fiscal Responsability Act>> decretava o maior aumento dos impastos de 
sempre nos EUA, revogando o E. R. T. A., o P. E. R .... , enfim, revogando-se a pr6pria «Supply
Side Praxis>>! 

Restava a crenc;:a dos «supply-siders» da primeira hora, que, nesse mesmo dia, deixaram 
vivos no Congressional Digest os seus testemunhos: «There is no credible economic theory which 
argues that tax increases in the midst of a recession are proper economic medicine for the disease. 
Tax increases cannot produce lower interest rates. Additional taxes crowd productive dollars out 
of the economy in the same way the higher deficits do. [ ... ] Reducing red ink in the budget does 
not take place because we raise taxes. The history of the last decade proves the point. Deficits 
can only be dealt with successfully in a climate of economic grow1h. Tax increases deter grow1h 
and only spending cuts are consistent with government actions which both promote grow1h and 
reduce deficits>>, palavras do congressista John Rousselot (o mesmo que em 23 de Fevereiro de 
1977 abria as portas dos EUA para a «Economia da Oferta»). 

«I wonder why Reagan wanted to raise taxes and provide Congress with more money to 
spend>>, ironizava o congressista Mayers, acompanhado pelo seu colega de bancada James Jef
fries, que, em tom mais duro, alertava: <<The American people have been betrayed. [ ... ] If you 
think that the voters are going to overlook this tax raise, you are sadly mistaken [ ... ] And it will 
be negative in November>> (de facto, nas eleic;:oes de Novembro, o Partido Republicano viria a per
der 26 lugares na House of Representatives). 

(
7

) Q. v. nota anterior. 
(') V. analise desenvolvida in CASTELA (1986), ponte 3.2.3.1. 
(") Para melhor esclarecimento, v. CASTELA (1986), ponte 3.2.3.3. 
('") Afinal comprovavam-se alguns comentarios «supply-sides• «Establishment economists were determined to protect them

selves from being depreciated by a new approach to policy. And Republicans with presidential aspirations did not want to wait 
on the sidelines while Supply-Side team played the politics of a successful American Renaissance. [ ... ] it was clear that the real 
fight would be within the Republican ranks.» [ROBERTS, P. C. (1984), p. 91.] 

«As soon as a President is elected, he is captured by the past.» (William Simons, in Wall Street Journal, de 24 de Outubro 
de 1980.) 

«The irony is that President Reagan placed the man he had defected for the nomination -man who had ridiculed his econo
mic program - in charge of his White House staff and, thus, in control of his administration [ ... ] By the time Ronald Reagan 
entered the White House, only a incompetent administration could have lost the tax cut battle.» [ROBERTS (1984), p. 88.] 
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Formava-se, de facto, uma «strange, unesplainable alliance of powerful political oponents 
who, together, form an establishment in Washington against the forces of change,, na opiniao de 
outro congressista «supply-sider», Newton Gingrich de seu nome. 

Mas seria Jack Kemp quem encerraria o debate, nesse dia, no Congresso, denunciando: 

Fifty years ago a Congress faced a similar choice. There was high unemploy
ment, a huge deficit the President wanted a tax increase, and the Congress went along 
blyndly with it. Interestingly enough, interest rates did not go down, they went up; unem
ployment did not go down, it went up; and the deficit grew and recession deepened 
into the Great Depression. 

Com Jack Kemp, desta vez, s6 estiveram 89 congressistas republicanos e 118 democratas. 
0 futuro reservara talvez outro destine a «Supply-Side Economics, (e outros resultados a Jack 
Kemp} . . . · 
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