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Assisti no último dia 9 a um 

programa de televisão em que 
foi, entrevistado o Dr. Afonso 
Arinos, insigne coordenador da 
comissão nomeada pelo Presi
dente da República para elabo
rar uma proposta de Constitui-
ç ã o . L á p e l a s t a n t a s , 
perguntaram-lhe como via o 
Art. 160, que se refere à "ordem 
económica e social", e que na 
atual Constituição está assim: 
"Â ordem económica e social 
tem por fim realizar o desenvol
vimento nacional e a justiça so
cial, com base nos seguintes 
princípios: I - liberdade de ini
ciativa; II - valorização do tra
balho como condição da digni
dade humana; III - função so
cial da propriedade;" ... Res
pondeu que uma das coisas que 
iria propor seria retirar o desta
que de primeiro lugar à liberda
de de inicativa. Sem entrar em 
considerações sobre o mérito da 
atual redação desse artigo 
(que, para mim, além de ser 
ambíguo, é socialisteiro princi
palmente quando fala em "jus
tiça social" e em "função social 
da propriedade", a ideia de me
nosprezar o conceito de livre 
iniciativa, num país onde o que 
mais se necessita é de mais 
estímulo para a iniciativa de no
vos empreendimentos, me cho
cou profundamente (pois imagi
nava que se estava esboçando 
uma Constituição baseada na li
berdade individual e não na es
tatização dos meios de produ
ção) e me fez reproduzir aqui o 
artigo "sem empresas não há 
empregos" que publiquei há 
dois anos: 

"Nestes tempos de recessão 
fala-se muito em desemprego 
mas não se dá a devida impor
tância à empresa, que é a única 
instituição que gera e mantém o 
emprego numa sociedade livre. 
O desemprego ê tratado por to
dos como uma peste que desaba 
sobre a economia. As campa
nhas políticas e os movimentos 
sindicais se baseiam em grande' 
parte na preocupação do de
semprego. Muito se escreve e 

inúmeras teorias são montadas 
em torno da questão do empre
go. O desemprego generalizado" 
é realmente um mal danoso: 
produz traumas terríveis na vi
da dos empregados e causa pre
juízos irreparáveis nos afazeres 
dos empregadores. Mas o de
semprego é apenas o sintoma 
de um mal maior. Esse mal 
maior é a fraca atividade dos 
negócios existentes e o não sur
gimento de novas empresas. 

"A falta de compreensão so
bre o que causou a Grande De
pressão dos anos 30 (com uma 
década de recessão e desempre
go) fez com que os economistas 
em geral (e seus patronos políti
cos) adotassem religiosamente 
a Teoria Geral do Emprego, do 
Juro e do Dinheiro, de Keynes, 
abandonando os ensinamentos 
dos economistas clássicos que 
mostravam que o mercado era 
um mecanismo que, quanto 
mais livre, mais eficiente seria 
para fazer com que o mui com
plexo e descentralizado proces
so de produção de bens e servi
ços refletlsse com precisão as 
preferências dos trabalhadores 
e dos consumidores. A partir 
daí, desenvolveu-se uma crença 
inabalável não só na capacida
de como também na obrigação 
dos governos de resolver todos 
os problemas sociais e princi
palmente os do desemprego. Os 
economistas clássicos tinham 
certeza de que na Administra
ção Pública era imprescindível 
respeitar a regra fundamental 
do orçamento equilibrado para 
conter a tendência dos governos 
democráticos no sentido de fi
nanciar, por meio do aumento 
da base monetária, os deíicits 
orçamentários e de fazer cres
cer descontroladamente os seus 
gastos para tentar cumprir os 
programas e as promessas par
tidárias. 

"A teoria keynesiana substi
tuiu o conceito clássico pela 

ideia de que, embora a econo
mia fosse inerentemente instá
vel, suas flutuações poderiam 
ser atenuadas pela geração de 
um desequilíbrio no orçamento 
governamental, de modo a 
criar deíicits na recessão e 
superavlts na inflação. A partir 
desta simples ideia, os seguido
res de Keynes passaram a acre
ditar que havia sido inventado 
um método infalível de conduzir 
a economia de modo a establl-
zar a produção e a eliminar as 
flutuações no nível de emprego, 
pela ação do Estado na Econo
mia. Passaram a crer que, num 
caso de recessão e desemprego,. 
por exemplo, bastaria que o Go
verno aumentasse a demanda 
gastando mais, para que os tra
balhadores previamente de
sempregados, que seriam con
tratados para produzir o que o 
governo comprasse, gastassem 
a maior parte de seus salários 
em mercadorias, o que estimu
laria outro turno de aumento da 
demanda. Este processo se re
petiria automaticamente, e, em 
consequência, o aumento total 
da demanda global seria um 
mútiplo do incremento nos gas
tos do governo. 

"O resultado da avalancha 
keynesiana nos últimos quase 
cinquenta anos tem sido o de 
uma persistente preferência pe
lo deficit orçamentário dos go
vernos com a consequência de 
um permanente regime de in
flação e de uma também persis
tente onda de desemprego. Os 
governos em geral escolhem o 
deficit orçamentário porque sa
bem que este caminho lhes dá 
condição de gastar sem ter de 
aumentar os impostos, enquan
to os superavlts somente podem 
ser acumulados ou cortando os 
gastos ou aumentando os im
postos, e estas são medidas de 
carâter impopular e, portanto, 
não do gosto dos políticos e dos 
burocratas. Além de legar-nos 
uma teoria equivocada sobre as 
causas do desemprego, e 

deixar-nos completamente de
sinteressados com relação à 
poupança, e ao processo de for
mação de capital, o keynesiano 
estimulou uma fé ilimitada no 
ativismo governamental. Essa 
estatolatria se traduz no desa
preço generalizado que se ob
serva atualmente em relação 
ao papel dos homens empreen
dedores e das empresas priva
das no processo de crescimento 
económico. 

"Quem acredita numa socie
dade livre, porém, não duvida 
da importância da empresa pri
vada na geração e manutenção 
de mais e melhores oportunida
des de trabalho. E sabe que sem 
o surgimento de novos em
preendimentos e sem o fortale
cimento das empresas existen
tes num mercado livre não ha
verá crescimento económico 
real nem perspectivas de pro
gresso pessoal para os cida
dãos. Em países com regimes 
político-econômicos híbridos co
mo o nosso, são minguados os 
incentivos para que surjam em
preendedores em quantidade 
suficiente em relação às nossas 
necessidades. A regra é o esta
tismo, com a consequente inibi
ção da atividade empreendedo-
rlal, havendo até mesmo, mui
tas vezes, a tendência de sufo
car e destruir o trabalho do no
vo empreendedor e do empresá
rio estabelecido. Isso ê obvia
mente muito mau para todos, 
pois onde não surgem os em
preendedores não há novas em
presas; e onde não há empresas 
não há emprego. O desemprego 
não é causado por razões esoté
ricas de "injustiça social", co
mo se apregoa diariamente por 
ai. O desemprego ê causado pe
la fraqueza dos negócios, geral
mente estropiados pela excessi
va intervenção estatal, e pelo 
não surgimento de novas em
presas devido ao inadequado 
clima político-institucional em 
relação à liberdade de iniciati
va". 

Henry Maksoud ê dlretor responsà-
i Visão. 
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