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Keynes versus Hayek



Teoria do Desemprego Pré-Keynesiana
• Nas teorias “tipo pendular” pré-keynesianas, o desequilíbrio 

temporário entre a oferta e a demanda resultaria em desemprego, 
mas seria superado através da competição, 
quando os trabalhadores rebaixassem os pedidos de salários, 
logo, contratar mão-de-obra voltaria a ser lucrativo. 

• A Lei de Say, a qual estabelecia a oferta criar sua própria demanda, 
baseada no truísmo de cada produção criar uma renda equivalente, 
para ser gasta, direta ou indiretamente, foi falseada
quando se reconheceu a possibilidade de se gastar mais além da 
poupança com crédito e/ou a disponibilidade de riqueza líquida, 
em relação ao fluxo de renda recebido, sem pressão inflacionária.

• Quando os empresários conseguem taxas de juros abaixo da EMgK, 
eles fazem alavancagem financeira com investimento. 4



John Maynard Keynes (1883-1946)
• Os fluxos monetários, seja renda recebida, seja crédito, levam a 

outros fluxos, como gasto em consumo, ou a estoque de riqueza. 

• É possível, para uma economia de livre mercado, estabelecer 
situações depressivas nas quais trabalhadores e máquinas 
permanecem ociosos durante períodos prolongados. 

• Em depressões com desemprego involuntário, estimular 
os fluxos de crédito por meio de afrouxamento monetário não 
fornece um estímulo suficiente, porque com deflação de bens 
nem juro de 0% estimula os empresários a tomar empréstimos. 

• Não há motivos para a demanda efetiva se recuperar 
nesse estado de excesso de capacidade produtiva ociosa
sem expectativa de projeto rentável em vendas.
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Visão Neoliberal X Visão Keynesiana

• Na visão neoliberal, o meio de ressuscitar a confiança dos 
empresários e fazer o setor privado voltar a gastar seria 
cortar os impostos dos ricos e propiciar rendas líquidas disponíveis
às empresas e aos indivíduos fazerem gastos: não “poupariam”?! 

• Na visão keynesiana, seria melhor o governo executar 
investimentos produtivos, pois isso garantiria 100% desse dinheiro 
ser gasto em vez de ser poupado: se o setor privado não quer 
gastar, então, cabe ao governo fazê-lo em seu lugar. 

• Para Keynes, o governo tinha de se preparar para agir, direta e/ou 
indiretamente, como gastador em último recurso, assim como 
o Banco Central agiria como emprestador em última instância.
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Friedrich Hayek (1899-1992)
• A “ordem espontânea”, na tradição liberal da Economia Clássica, 

é a melhor forma de organizar a complexa economia moderna, 
porque o conhecimento sobre a sociedade nunca é perfeito. 
• As tentativas de impor restrições coletivas a essa ordem natural 

representam um retorno às ordens instintivas, primitivas, da 
sociedade – e o mercado livre deve ser defendido contra isso.

• O governo só deveria agir para manter o funcionamento 
espontâneo do sistema de preços relativos, defendendo 
a propriedade privada e o cumprimento dos contratos 
realizados através de regras gerais permanentes. 
• Se necessário, o Estado de Direito pode e deve agir contra forças 

coletivistas ao elas ameaçarem solapar o primado da lei e da 
ordem capitalista; Hayek era crítico da inclinação política para 
“a tirania democrática do coletivo”. 7



Nicholas Wapshott: “Keynes x Hayek: 
a origem e a herança do maior duelo 

econômico da história”
Keynes
• Keynes era membro 

muito antigo dos liberais, 
envolvidos em uma batalha 
pela sobrevivência contra 
os socialdemocratas do 
Trabalhismo e os conservadores. 

• Acreditava em um 
“meio caminho” no centro:

1. entre capitalismo e socialismo, 
2. entre o conservadorismo e 

a socialdemocracia, e 
3. entre os dogmatismos 

primitivos de ambos os lados. 

Hayek
• Keynes, por suas ideias, 

matara o laissez-faire, 
mas ainda não havia encontrado 
uma estrutura teórica e política 
para pôr em seu lugar. 

• Hayek achava agências não estatais 
poderiam proporcionar resultados 
mais eficientes e equitativos, como 
as Universidades e 
o Banco da Inglaterra. 

• Para membros da Escola Austríaca, 
Keynes havia maculado seu 
princípio-guia, de o livre mercado 
ser bom e todas as tentativas para 
subjugá-lo serem más ou fúteis, 
ou ambas. 



Contra Banco Central e crédito: os ganhos 
são privatizados e as perdas socializadas
• Para economista da Escola Austríaca, a existência de 

Banco Central é a principal causa de crises financeiras. 

• “Não se deve esperar de uma instituição com poder de 
imprimir dinheiro virtualmente a partir do nada,
criar crédito e redistribuir renda em favor do governo 
causar uma crise financeira?”

• Em Sociedade de Leis Privadas, bancos quebrariam, e
até a segurança seria oferecida por companhias particulares 
em ambiente de livre concorrência com salários flexíveis. 

• O Estado não existiria, para evitar 
“o homem como servo do Estado”; 
logo, retornaria ao estágio pré democrático de 
“o homem sem proteção do Estado”.



Princípio da Demanda Efetiva X
Doutrina da Poupança Forçada

Keynes
• Ciclo: escassez periódica de 

demanda efetiva.
• Esta causava a redução da 

atividade econômica e 
o desemprego desnecessário. 

• Ele argumentava: em caso de 
ausência da empresa privada 
para assegurar 
a demanda efetiva adequada, 
os governos deveriam 
proporcionar demanda por 
meio de obras públicas. 

Mises: influenciado pelas 
teorias de Knut Wicksell
• Se o Banco Central reduzir a taxa de 

juros, de modo artificial, interferiria no 
equilíbrio natural entre a poupança dos 
indivíduos e os investimentos. 

• Mais bens de capital eram comprados 
com dinheiro mais barato do indicado 
pelo nível genuíno de poupança, 
levando ao desequilíbrio entre oferta e 
demanda agregada (Lei de Say).

• Dilema da Autoridade Monetária:
1. ou continuar redução dos juros e 

provocar inflação;
2. ou elevar a taxa de juro e 

provocar recessão. 



Hayek levou a análise de Mises adiante: 
o que acontece exatamente 

quando crédito barato é usado para investir
• A baixa deliberada das taxas de juros e 

a provisão de crédito para investimento 
em desequilíbrio com a poupança estendiam anormalmente 
o “período de produção”: a extensão de tempo necessária 
para produzir os bens por causa da maior escala. 
• O período de produção seria tão alongado a ponto de 

uma boa parte da capacidade produtiva de bens de capital 
ter de ser abandonada por não haver mais demanda 
(desejo dos de comprá-los) quando for completada.
• A Escola Austríaca acreditava todos os mercados, 

ao longo do tempo, incluindo o mercado monetário, 
chegarem a um estado de equilíbrio, onde a oferta de bens 
pelos fabricantes e a demanda iriam se igualar. 
• Mantinham a fé (cega) na Lei de Say.



Pensamentos da Escola Austríaca 
influenciados pelos postulados de Wicksell

sobre a diferença entre: 
1. a “taxa de juros natural”, 

onde a poupança individual iguala o investimento, e 
2. a “taxa de juros de mercado”, 

ou o preço do crédito fixado pelos bancos. 
• Para os membros da Escola Austríaca, 

o ciclo de negócios seria posto em movimento pela 
diferença entre a taxa de juros natural e a taxa de mercado. 
• Seria impossível para os Bancos Centrais determinar exatamente 

qual é a taxa de juros natural, então eles, inevitavelmente, 
fixariam a taxa de juros de mercado em um nível desapropriado, 
abrindo caminho para os booms e colapsos do ciclo de negócios. 
• Hayek acreditava, ao se manter fiel à taxa de juros natural: 
1. a moeda em uma economia se tornaria “neutra”, e 
2. as flutuações do ciclo de negócios nessas circunstâncias 

seriam causadas por mudanças em outros fatores, como 
o desenvolvimento de novos produtos e as novas descobertas.



Diferenças entre Keynes e Hayek
Keynes
• Era dever do governo 

fazer o possível para tornar 
a vida mais adequada 
para os desempregados. 

• Rejeitava a adesão ao livre 
mercado como uma aplicação 
inapropriada do darwinismo 
às atividades econômicas. 

• Argumentava um 
entendimento melhor do 
funcionamento de uma 
economia de mercado 
permitir aos governos 
responsáveis tomar medidas 
capazes de eliminar os piores 
efeitos do ciclo de negócios. 

Hayek
• Era inútil os governos 

interferirem nas forças de 
mercado tão imutáveis 
quanto as forças naturais. 
• Chegou à conclusão de 

o conhecimento sobre como 
exatamente uma economia 
funcionava era difícil, senão 
impossível, de descobrir. 
• As tentativas de configurar 

a política econômica 
com base em tal evidência 
fazia mais mal em lugar do bem.
• O tempo cura o desequilíbrio...



Diferenças entre Keynes e Hayek
Keynes
• O homem é 

“senhor de seu destino”.
• Adota uma visão otimista 

de a vida não precisar ser 
tão dura se quem estiver 
em posições de poder 
tomar as decisões certas.
• Oferece esperança

em meio à depressão, 
enquanto Hayek apresenta 
desesperança e desculpa 
pela inação ou inércia: 
o livre-mercado restauraria 
o equilíbrio da economia.

Hayek
• O homem é destinado a viver 

pelas leis naturais da economia 
assim como é obrigado a 
viver segundo todas 
as outras leis naturais. 
• Subscreve a noção pessimista de: 
1. haver limites estreitos 

para o esforço humano, e
2. as tentativas de 

alterar as leis da natureza, 
por mais bem-intencionadas, 
estavam fadadas a levar, 
no melhor dos casos, a 
consequências não desejadas.



Diferenças entre Keynes e Hayek
Keynes: 
holismo metodológico
• A economia pode ser 

mais bem entendida 
compreendendo-se 
o quadro geral, 
olhando-se de cima 
para baixo (ou do todo 
para os componentes) 
os agregados 
macroeconômicos, 
tais como oferta e 
demanda agregada, 
taxas de juros, PIB. 

Hayek: 
individualismo metodológico
• A economia como um todo 

é um assunto elusivo 
(ininteligível), só possível de 
ser entendido parcialmente, 
considerando-se a ação de 
indivíduos no mercado. 
• Hayek adota pensamento 

“microeconômico”, 
olhando só custos, valor e 
preferências e/ou incentivos, 
enquanto Keynes observa a 
macroeconomia, avaliando 
a economia como um todo. 



Escola Austríaca



Escola Austríaca versus 
Planejamento Central

• Por controlar ou tabelar 
preços de mercado, 
o socialismo privaria 
os indivíduos de sua 
contribuição única para 
a sociedade: expressar, 
mediante sua vontade 
de pagar um preço, 
sua opinião sobre 
o valor de um objeto ou 
serviço. 

• O planejamento central, 
argumentava Hayek, 
privaria os indivíduos de 
uma liberdade 
fundamental: 
via demanda, 
atribuir o valor a algo 
como caro ou barato.

• Cotações: atribuições 
subjetivas, mas miméticas, 
de valor às ações, 
por exemplo.



Escola Austríaca versus Empirismo

• Até hoje o racionalismo 
dos fieis seguidores da 
Escola Austríaca tratam 
com desdém o empirismo 
das pesquisas científica.

• Como adeptos do 
método racional-
dedutivo, acham não ser 
necessário pesquisar 
dados para confirmar ou 
falsear suas hipóteses, 
pressupostas de antemão 
como lógicas. 

• Isso é contrário ao feito 
por cientistas seguidores 
do método histórico-
indutivo. 

• Veja se há alguma 
estatística para basear 
os argumentos dos 
crentes do Livre-
Mercado: inútil 
procurar!



Escola Austríaca versus Monetarismo
• Hayek zombou das tentativas “para estabelecer conexões 

causais diretas entre a quantidade total de moeda, 
o nível geral de todos os preços e, talvez, também o volume 
total de produção” em equações matemáticas, como se 
a Economia fosse uma ciência não diferente da Física. 
• A chave verdadeira para compreender a atividade 

econômica, argumentou, eram as escolhas feitas por 
indivíduos, tantas e tão diversificadas a ponto de 
não poderem ser facilmente mensuradas. 

• Da mesma maneira, descartou suposições baseadas no 
nível geral de preços (média ponderada) e agregados: 
muito mais reveladoras eram as miríades de preços relativos 
diferentes acordadas em incontáveis transações individuais 
– elas, juntas, compõem a economia. 
• Importa sim o livre sistema de preços relativos.



Privilegiar o combate à inflação 
face ao combate ao desemprego
• A tendência libertária de Friedman respeitava as virtudes 

do individualismo e desconfiava dos poderes do Estado, 
concordando perfeitamente com a desconfiança inata de 
Hayek do governo: ambos acreditavam a inflação ser 
uma calamidade mais odiosa se comparada ao desemprego.
• A justificativa seria porque a inflação atingiria a todos, 

enquanto o desemprego atingiria só os “não competentes”, 
ou seja, “os párias” perdedores no jogo da economia de 
mercado, supostamente, regida pela meritocracia. 
• O individualismo metodológico vê o problema do 

desemprego estar na falta de mérito pelo salário recebido, 
enquanto o holismo metodológico o vê causado por 
carência de demanda efetiva, ou seja, por independência 
entre a oferta de emprego e a demanda por trabalho.



• “Um dos traços fundamentais da atitude conservadora é 
o medo da mudança, uma desconfiança do novo”, 
Hayek escreveu: “a posição liberal é baseada na coragem e 
na confiança, uma preparação para deixar a mudança seguir 
seu curso, mesmo quando não possamos prever aonde levará.” 

• Hayek prosseguiu: “a posição conservadora se apoia na crença 
de, em qualquer sociedade, existirem pessoas reconhecidamente 
superiores, cujos padrões, valores e posição herdados têm de ser 
protegidos – e essas pessoas [da elite] deveriam ter mais 
influência nos assuntos públicos em relação às outras. 
• O liberal não nega, naturalmente, existirem algumas pessoas 

superiores — ele não é um igualitarista —, mas nega alguém ter 
a autoridade para “para decidir quem são as pessoas superiores.”
• Hayek declarou: os conservadores eram como os socialistas, 

ambos tinham opiniões detestáveis, não democráticas, 
achando ter o direito de impor seus valores a outras pessoas.

Hayek: “porque não sou conservador”



Hayek: conservadores são 
amaldiçoados pelo nacionalismo
• “O preconceito nacionalista frequentemente fornece 

a ponte do conservadorismo para o coletivismo: 
pensar em termos de ‘nossa’ indústria ou recurso
fica apenas a uma pequena distância de exigir esses ativos 
nacionais serem dirigidos pelo interesse nacional”.
• Para neoliberal (liberal apenas em termos econômicos) 

é mais importante o livre mercado
em lugar do desenvolvimento nacional, 
logo, o entreguismo supera o protecionismo.
• O conservadorismo fundamentalista critica o “darwinismo 

social” de Hayek: a crença de, com o tempo, os mais bem 
ajustados às demandas da sociedade se tornam mais ricos.
• O conservadorismo censura Hayek por: “louvar o 

crescimento econômico e a maximização da renda acima de 
todos os outros valores, como a religião ou a democracia.” 



debate sobre a administração 
centralizada (ou não) da economia

• Os administradores de economia nacional evoluíram para 
uma acomodação de ideias keynesianas e monetaristas: 
um coquetel de Keynes e Friedman foi empregado para 
combater a estagflação (stop-and-go para maximizar o 
crescimento econômico e bloquear a inflação), mas ainda 
permaneceu a intolerância entre economistas acadêmicos. 

• Eles se dividiram nas linhas do velho debate Keynes-Hayek: 
1. de um lado, estavam os “economistas de água doce”, 

assim chamados porque suas universidades se agrupavam 
em torno dos Grandes Lagos:  consideravam, como Hayek, 
a inflação ser a pior maldição de um país;

2. do outro, os “economistas de água salgada”, vindos das 
faculdades das Costas Leste e Oeste, achavam, como 
Keynes, o desemprego ser o mais grave problema.
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ESCOLA AUSTRÍACA  
(MISES E HAYEK) 

ESCOLA KEYNESIANA  
(KEYNES) 

1. a economia deve ser 
pensada como um 
organismo sensível, 
governado por decisões 
racionais dos participantes 
do livre-mercado.  

1. uma economia de mercado, 
deixada livre para cada 
distinto poder impor seu 
preço, não serve para todos. 

2. o governo deve assegurar  
o mercado ser livre e 
justo.  

2. por a concorrência ser 
imperfeita, a estrutura de 
preços relativos não sinaliza 
claras preferências. 

3. o governo deve evitar 
impostos e seus gastos 
perverterem a ordem 
natural da economia. 

3. curar o desemprego na base 
do ciclo de negócios exige 
política de gasto fiscal e 
política de crédito como 
incentivos aos investimentos. 

4. os empresários se abstêm 
de novos investimentos 
quando temem os gastos 
do Estado para impulsionar 
o crescimento econômico 
levarem a impostos mais 
altos e à inflação. 

4. os mercados, particularmente 
o do trabalho sindicalizado, 
são lentos em responder às 
mudanças. 

5. as recessões são aspectos 
de rotina de um ciclo 
econômico, provocado por 
expansões artificiais do 
crédito, a serem 
suportadas, mas não 
curadas. 

5. os sintomas de recessão 
cíclica ou os choques 
exógenos inesperados,  
tudo deve ser enfrentado com 
política econômica  
em curto prazo. 

6. os melhores remédios  
estão no “lado da oferta” e 
são estimulantes para 
empresários fornecerem 
bens mais baratos, 
fortalecendo a demanda 
apenas pela remoção de 
inibições governamentais 
aos empreendimentos, 
como regulações e 
impostos. 

6. a ênfase deve ser colocada 
nos componentes da demanda 
final (C+I+G+X-M), 
concentrando-se em injetar 
dinheiro no sistema para 
incentivar a demanda e daí a 
oferta dos bens, embora não 
se descarte algumas reformas 
do “lado da oferta”, isto é, 
para a expansão da 
capacidade produtiva. 

 



Era de Hayek sucedeu Era de Keynes
• Os anos 80’s com Reagan alteraram os costumes nos 

Estados Unidos em direção ao conservadorismo: 

1. a empresa privada substituiu a ação comunitária 
como meio preferido de mudar a sociedade;

2. os jovens do pacifismo e das flores da 

“Geração do amor livre” dos anos 1960 deram lugar à 
autocentrada “Geração do Eu” dos anos 1980 e 1990;

3. o chamado à ação, cantado por Bob Dylan em 

“Os tempos estão mudando”, foi sucedido pelo 

mantra de Gordon Gekko, “A ganância é boa!”; 

4. a batalha nacional pelos direitos civis das minorias 
foi substituída por uma exigência de governo menor, 
defesa do direito dos Estados da federação legislar e 

mais direitos individualistas em lugar de trabalhistas.



substitui “tirania da maioria” por sociedade 
privatizada ou incrustrada no livre-mercado

• No início dos anos 1990, 
a regra de Taylor, mostrando 
o trade-off entre a taxa de 
juros e a taxa de inflação, 
substituiu a curva de Phillips, 
o trade-off entre emprego e 
inflação, como a equação de 
escolha-chave para quem 
administra a economia.

• Em lugar do keynesianismo, 
predomina o neoliberalismo, 
baseado na Escola Austríaca, 
gerador da 
estagdesigualdade, i.é, 
estagnação do fluxo de renda 
e concentração do 
estoque de riqueza.

• Permanece a inteligência 
binária reducionista desses 
economistas: não conseguem 
pensar a complexidade 
econômica emergente das 
interações de múltiplos e 
diversos componentes.
• Mantra neoliberal: 
1. defender orçamento público 

equilibrado ou 
superávit primário para 
reduzir a dívida pública; 

2. “flexibilizar” os direitos dos 
trabalhadores para torná-
los mais empregáveis; e 

3. privatização e
livre comércio.
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