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1. Introduc;ao 

Com estas linhas pretende-se somente deixar testemunho escrito sobre a 
obra de dois economistas, nascidos em 1908, Nicholas Kaldor e John Kenneth 
Galbraithl-2, ambos ja falecidos, respectivamente, em 1986 e 2006. Atendendo a 
conota~ao mais vincadamente astron6mica I astrol6gica do termo no plural, tal
vez o texto se devesse abriga1~ para se evitar interpreta~6es menos apropriadas, 
sob o titulo de "dupla efemeride". Em qualquer caso, o seu objectivo e pres tar 
tributo a dois vultos reputadamente importantes da Hist6ria do Pensamento 
Econ6mico, embora a aprecia~ao nao seja unanime. Nao se procura proceder a 
uma tentativa de se produzir uma analise mais ou menos exaustiva da contri
bui~ao dos dois autores, mas apenas releva1~ a tra~os largos, as suas ideias prin
cipais, buscando-se detectar elementos de aproxima~ao e de separa~ao entre 
eles, tendo sempre presente a {tltima das "Concluding Notes" de Keynes na "Teo
ria Geral": "Practical men, who believe themselves to be quite exempt from any intel
lectual influences, are usually the slaves of some defunct economist". E, acrescente-se, 
nem sempre elas sao efemeras! 

2. Apontamentos biograficos 

Kaldor e Galbraith partilham a circunstancia de se terem notabilizado em 
pafses diferentes dos originais. Kaldor veio ao mundo em Budapeste, mas foi 
aluno em Bedim e terminou os estudos universitarios em Londres, ficando pro
fissionalmente ligado ao Reina Unido. Galbraith nasceu no Ontario, Canada, 
mas formou-se e doutorou-se (em Economia Agricola) na California, E.U.A .. 
Ambos acabaram por obter a cidadania dos Estados de acolhimento. Kaldor 

1 A referencia cmnum a ambos segue sempre uma ordem estritamente cronol6gica: Kaldor 
nasceu alguns meses antes de Galbraith. Em terminologia enol6gica, 1908 foi, iguahnente, urn ano 
"vintage" no ambito das Artes, como nascimento de Herbert von Karajan e Manoel de Oliveira. 

2 Uma visao de conjunto da vida e da obra de cada um deles esta disponfvel, por exemplo, 
respectivamente, em Thirwall (1987) e Stanfield (1996). Acrescente-se que urn conhecimento mais 
detalhado da prolffica actividade publicista de Kaldor pode ser obtido nos seus "collected economic 
essays" (Kaldm; 1980). 
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come<;ou por leccionar na London School of Economics; mais tarde, em 1949, foi 
nomeado Professor de Economia na Universidade de Cambridge. Por seu turno, 
Galbraith esteve sobretudo ligado a Universidade de Harvard, como Professor 
de Economia, desde 1949. Poder-se-ao ter cruzado em 1937 (um ano depois da 
publica<;ao da "Teoria Geral") durante a permanencia deste no pafs de residen
cia daquele. Ambos foram fortemente influenciados por Keynes na sua ruptura 
com os "classicos", pelo que, com frequencia, os encontramos integrados, gene
ricamente, nos chamados "p6s-keynesianos", embora com alguma qualifica<;:ao 
diferenciadora como se vera ao se analisar as suas obras. 

Durante a 2." Grande Guerra Mundial, Kaldor participou como conselheiro 
do Partido Trabalhista, na Oposi<;:ao, ajudando a formular o programa econ6-
mico que lhe permitiria regressar ao Poder, ap6s o cessar das hostilidades; 
entao, assumiu o cargo de Director da Investiga<;:ao e Planeamento da Comissao 
Econ6mica para a Europa da O.N.U .. Durante esse conflito, Galbraith, tambem 
politicamente a esquerda, foi Director-Adjunto do "Office of Price Administra
tion", com a tarefa de impedir a infla<;:ao de dificultar o esfor<;:o belico, e, ainda, 
um dos responsaveis dos "Strategic Bombing Surveys" da Europa e do Japao, 
favorecendo o segundo alvo. No imediato p6s-guerra, Kaldor foi Conselheiro 
das Administra<;:6es na Alemanha e no Japao. 

As liga<;:6es politicas mantiveram-se ao longo das suas vidas: Kaldor vol
tando a ajudar o Labom~ chegando mesmo a Conselheiro do "Chancellor of the 
Exchequer", Galbraith aconselhando os Democratas em geral e, em particular, o 
Presidente Kennedy, por quem acabaria por ser nomeado Embaixador na fndia 
(1961-3). Kaldor percorreu um tradicional caminho academico, muito respei
tado, figura de proa, com Joan Robinson, dos p6s-keynesianos britanicos, publi
cando numerosos artigos e varios livros. Galbraith, igualmente muito prolffico, 
com vasta bibliografia, incluindo obras de divulga<;:ao, mas mais polivalente, 
senhor de convic<;:6es vivamente expostas, envolveu-se em muitas polemicas, 
que lhe valeram algumas opini6es pouco lisonjeiras, que, no entanto, nao impe
diram que alcan<;:asse a presidencia da respeitada "American Economic Associa
tion" (1972). 

3. Obra 

Kaldor e Galbraith nao se limitaram a teoria econ6mica. Procuraram, 
tambem, sobretudo passados os anos de juventude, contribuir para o exercfcio 
de uma politica econ6mica intervencionista, genericamente influenciados por 
Keynes. 
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3.1. Kaldor 

Kaldor conferiu particular relevancia a polftica fiscal, tendo sido nomeado 
para a "Royal Commission on the Taxation of Profits and Income", onde defen
deu, sem conseguir fazer prevalecer os seus pontos de vista, o primado da tri
butac;ao sabre a despesa em relac;ao a sabre o rendimento (Kald01~ 1955), par 
entender que este nao media adequadamente a capacidade do contribuinte para 
financiar as receitas fiscais e desencorajava a poupanc;a. No tocante a "expendi
ture tax", tentou a sua implementac;ao em pafses, nom_eadamente em vias de 
desenvolvimento, cujos Governos aconselhou, entre outros a fndia, Sri Lanka e 
Guiana, mas sem grande sucesso. Perturbac;oes sociais nos dais p rimeiros leva
ram a que a concretizac;ao das suas recomendac;oes tivesse sido abandonada e, 
mesmo abalado as convicc;oes de Kaldor. Posteriormente, numa abordagem 
mais estrutural, preconizou urn sistema fiscal concebido com a preocupac;ao de 
apoiar determinados sectores de actividade, como veiculo para o crescimento 
econ6mico em geral. Neste domfnio, destacou a importi)ncia dos rendimentos 
crescentes a escala, em particular na industria, no processo do "economic 
growth", invocando a existencia de regularidades empfricas ligando produc;ao 
industrial, produtividade e crescimento econ6mico. Complementarmente, insis
tindo nas suas preferencias pelo instrumento fiscal, propugnou urn "selective 
employment tax". 

A urn nfvel mais agregado, Kaldor introduziu alguns desenvolvimentos no 
conhecido "modelo Harrod-Domar" de crescimento econ6mico, nomeada
mente, considerando a possibilidade de o comportamento macroecon6mico da 
poupanc;a ser adaptativo e enfatizando a importancia do progresso tecnico. Nos 
anos 70, com a inflac;ao a ganhar terreno nas preocupac;oes dos economistas, 
Kaldor dedicou-lhe especial atenc;ao. Alias, o seu interesse pela problematica 
remonta a hiper-inflac;ao alema de 1923. Defendeu a intervenc;ao publica, no 
contexto de uma polftica de rendimentos para controlar a subida generalizada 
dos prec;os, mediante a participac;ao governamental no processo de negociac;ao 
salarial, tentando conciliar os interesses divergentes das diferentes actores eco
n6micos, ou, numa situac;ao mais extrema, o congelamento de prec;os e salarios. 
Em termos de posicionamento te6rico, Kaldor foi urn firme opositor do que cha
mou "The scourge of monetarism" (Kald01~ 1982), par raz6es genericas, enquadra
das na velha oposic;ao "abstenc;ao-intervenc;ao" em polftica econ6mica, tempe
rada pela querela "keynesianos-monetaristas", mas tambem por fundamentos 
de natureza operacional. 

Kaldor, na sua carreira academica, foi urn continuado proselito da cha
mada "Post Keynesian School of Economics", de que fora fund ad or. Esta designa
c;ao nao deve ser entendida apenas num sentido de sequencia temporal, mas 
antes como uma recusa da "sfntese neo-classica contemporanea" (Samuelson e 
Solow sao dais expoentes), que tenta recuperar Keynes, inserindo-o na linha 
antes predominante, marshalliana. Kald01~ Robinson e correlegionarios perfi-
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lham, pelo contrario, que as ideias de Keynes sao, assim, atrai<;;oadas, pois elas 
representam uma ruptura com o passado, com a receita geral do funcionamento 
regular dos mercados como via para economias em equilfbrio. Alias, para que 
nao restem duvidas, Kaldor recorreu a express6es como "the irrelevance of equili
brium economics" e "economics without equilibrium" (Kaldot~ 1985). 

3.2. Galbraith 

Galbraith, na linha do pensamento dos anos 30 sobre concorrencia imper
feita (protagonizada por Chamberlin e Robinson), partiu de uma posi<;_:ao de 
forte crftica a teoria econ6mica marshalliana, introduzindo na analise a no<;_:ao 
de poder econ6mico para a adequada compreensao do mundo real. Em pri
meiro lugar, Galbraith (1958) preocupou-se como poder das grandes empresas 
sobre os consumidores, negando a sua soberania. A influencia da publicidade 
cria efeitos de dependencia, conduz os consumidores a decis6es que exorbitam 
da racionalidade da procura, segundo a teoria entao predominante. Galbraith 
aproxima-se, assim, da visao de Veblen (1899), acolhendo ideias aparentadas ao 
seu "conspicuous consumption", mesmo que porventura materializado em bens 
ostensivos, frivolos. As empresas, naturalmente, produzem esses bens, que lhes 
proporcionam lucros, com sacrificio da obten<;_:ao de bens publicos, situa<;ao que, 
nas "affluent societies", pode conduzil~ nas suas palavras, a uma concomitancia 
entre "private affluence" e "public squalor". Donde, segundo Galbraith, a necessi
dade de uma interven<;_:ao refon;ada do Governo para fornecer esses bens publi
cos, vale dizet~ e necessaria um recurso acrescido a tributa<;;ao, retirando poder 
de compra aos consumidores em geral a favor do Or<;;amento do Estado, possi
bilitando satisfa<;_:ao ampliada das necessidades publicas. Claro que esta visao 
nao deixou de ser criticada, acusada de enfermar de uma cren<;;a excessiva no 
efeito de dependencia (Hayek) ou de uma abordagem paternalista, se nao 
mesmo aristocratica (Friedman). 

Mais tarde, Galbraith (1967) examinou a questao do poder no interior das 
pr6prias empresas, caracterizadas pelo anonimato capitalista, notando que elas 
sao dirigidas nao pelos seus proprietarios, mas pelos seus gestores I administra
dores, a que chama "the technostructure". Mais uma vez a influencia de Veblen, 
que ja tinha salientado a oposi<;_:ao entre "capitalistas" e "engenheiros" (a "tec
noestrutura" de entao), bern mais importante que a existente entre os "capitalis
tas" e os "proletarios" marxistas. Segundo Galbraith, a actua<;ao das grandes 
empresas monopolfsticas nao visa maximizar os lucros dos accionistas, mas 
antes tornar, com a ajuda da publicidade, os mercados "more reliable and predicta
ble" (tambem usa, a prop6sito, a expressao "planning system"), controlando-os, 
de modo a reduzir a incerteza e o risco de investimento em novas tecnologias. 
Neste contexto, a "tecnoestrutura" preocupa-se prioritariamente com a sua pro
pria sobrevivencia e crescimento e demonstra<;_:ao de virtuosismo tecnico. 
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No discurso inaugural da sua Presidencia da "American Economic Asso
ciation", Galbraith insistiu nestas ideias, criticando os colegas economistas, que 
nao reconheciam o papel do poder econ6mico, e os politicos que lhe cediam, 
em vez de defenderem os interesses pttblicos de maneira mais aprofundada. 
Explorou este aspecto da interven<;ao do Estado em defesa do "public purpose" 
em Galbraith (1973). Autor polifacetado, consagrou alguns livros a Hist6ria Eco
n6mica em geral, com urn certo destaque para as quest6es monetario-financei
ras, ou a certos eventos, por exemplo, "The Great Crash 1929" (Galbraith, 1954). 
Galbraith inseriu-se na corrente do institucionalismo americana, que privilegia 
os multiplos aspectos culturais e politicos (como "an umbrella"), na explica<;ao 
do comportamento dos agentes econ6micos e do desempenho global da Econo
mia. Na Iinha de Veblen, ele proprio influenciado pelos historicistas briU'inicos, 
e de Mitchell, esta abordagem acabou por ter os seus meritos reconhecidos, ao 
ver dois dos seus seguidores galardoados como "Premia Nobel da Economia"3: 
Coase (em 1991) e North (em 1993). 

3.3. Aproximaroes 

Para alem da caracteriza<;ao generica de terem sido influenciados por Key
nes, a expressao "p6s-keynesianos", no sentido que clarificamos a prop6sito de 
Kald01~ nao e extensiva a Galbraith, nitidamente mais enquadravel na corrente 
institucionalista. Ambos partilham, no entanto, uma posi<;ao firme sobre a irre
levancia da teoria econ6mica tradicional, pre-keynesiana e ignorante da concor
rencia imperfeita, com destaque para a importancia das no<;6es de desequilfbrio 
e de pode1~ no caso, respectivamente, de Kaldor e de Galbraith. Em termos de 
politica econ6mica, sao nitidamente intervencionistas, com uma assump<;ao 
clara do papel indispensavel da polftica fiscal em geral, na linha tradicional de 
Keynes e, em particulm~ por urn lado, para urn apoio global a poupan<;a e a 
reestrutura<;ao da economia, no caso de Kaldm~ por outro, para permitir uma 
re-orienta<;ao da produ<;ao a favor de bens e servi<;os publicos, tambem como 
parte de uma estrategia de "countervailing power" per ante as gran des empresas, 
no caso de Galbraith. 

Curiosamente, ambos concederam bastante aten~ao a politica de rendi
mentos e pre~os. No tocante a problematica da redistribui<;ao, invocaram a dife
rencia<;ao keynesiana das propens6es marginais a consumir dos diversos esca-
16es de rendimento. No respeitante aos pre~os, a sua vivencia profissional atesta 
o interesse pela problematica. Alias, no caso do norte-americana, as suas ideias 

3 Em ri g01~ nao se trata de um "Premia Nobel" no sentido estrito do termo, criado pelas dis
posi~oes testamentarias de Alfred Nobel, mas antes de "The Sveriges Riksbank Prize in Economics in 
Memory of Alfred Nobel", atribufdo apenas desde 1969. 
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conduziram mesmo a mais urn livro (Galbraith, 1952), em que contra-argu
menta contra a habitual defesa das virtudes dos pre<;os dos mercados livres, 
na adequada afecta<;ao de recursos, notanda que, no mundo real, predominam 
os pre<;os fixados por empresas oligopolfsticas, conjuntamente, no caso dos sal<i
rios, com poderosos sindicatos. 

Os problemas do desenvolvimento econ6mico nos pafses menos afluentes 
nao e preocupa<;ao cimeira dos autores, apesar das consultas de Kaldor e da 
"passagem pela India" de Galbraith. Os seus names raramente aparecem nos 
manuais de "development economics" . Finalmente, uma derradeira aproxima<;ao: 
nenhum dos dois "centem1rios" foi "nobelizado"!4. 

4. E a posteridade? 

A avalia<;ao das contribui<;6es dos dois autores e bastante distinta con
soante o analista. 0 nosso universo de observa<;ao privilegia alguns dos 
manuais de hist6ria do pensamento econ6mico mais utilizados. Assim, Blaug 
(2002), britanico, cita Kaldor uma meia duzia de vezes, com referencias avulsas 
a algumas das suas ideias, tais como, dinamismo tecnico, d istribui<;ao do rendi
mento, criterios de compensa<;ao em economia de bem-estar ... Quanta a Gal
braith, apenas uma men<;ao a sua preferencia por bens publicos e outra a 
influencia (remota) do "estado estacionario" de John Stuart Mill. 

Por seu turno, Ekelund e Hebert (2007), americanos, ignoram Kaldor e 
salientam o papel de Galbraith como "the intitutionalists' popularizer" (ocupando 
quatro densas paginas), com destaque para o poder compensador eo desequili
brio social nas economias afluentes. 

Brue (2000), tambem americana, nomeia Kaldor urn par de vezes, subli
nhando os citados criterios de compensa<;ao em economia do bem-estar eo seu 
papel aglutinador na corrente "p6s-keynesiana" (em sentido estrito). Por seu 
turno, Galbraith merece-lhe logo uma chamada de aten<;ao generica na introdu
<;ao, seguida, mais tarde, de seis paginas inteiras, com as suas contribui<;6es. 

0 frances Deleplace (2007) mostra solidariedade continental, europeia, ao 
citar Kaldor, pelo menos sete vezes, no contexto da discussao das repercuss6es 
do pensamento de Keynes. E amite totalmente o nome de Galbraith!5 

Basle e outros (1989), franceses, na sua obra sobre uma fatia temporal bern 
mais limitada, "les contemporains", tem uma visao quantitativa mais equilibrada, 
contemplando Kaldor e Galbraith, cada urn, com cerca de seis paginas. 

Pressman (2006), americana, inclui ambos na escolha dos seus "fifty major 
economists". 

4 Se Kaldor nao foi "nobelizado", foi, contudo, nobilizado em 1974, nomeado "life peer", 
como Barao Kaldor of Newnham (Cambridge). 
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Mas, para alem de aparecerem ou nao, com mais ou menos destaque, nas 
hist6rias do pensamento econ6mico, nao se podera argumentar que Keynes 
tinha razao, por sermos, se nao escravos, pelo menos influenciados por estes 
falecidos economistas? Afinal, quando nos referimos as dificuldades de se atin
gil~ em simultiineo, todos os objectivos genericos da polftica conjuntural, quando 
representamos graficamente os resultados obtidos nesse esfon;o, no conhecido 
"quadrado magico", estamos a seguir Kaldor. E quando constatamos, em certos 
pafses, as deficiencias dos servi<;:os publicos de saude ou de educa<;:ao, ou, mais 
concretamente, a vulnerabilidade das infraestruturas de defesa de Nova Orleaes, 
perante um "Katrina", na sequencia de anos de subfinanciamento estatal de 
manuten<;:ao e melhoramento, nao se estara perante um caso paradigmatico gal
brathiano de "private affluence and public squalor"? 
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