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RESTRICAO ORCAMENTAL ,,RiGIDA» E ((FLEXiVEL» (*) 

J. Kornai 

A literatura econ6mica hUngara dos ultimos anos tem estudado muito 
o comportamento das empresas e, neste contexto, os impactes de natureza 
econ6mica a que a empresa esta sujeita. 0 presente estudo deseja trazer 
alguma contribui<;ao para o assunto. 0 seu objective principal e esclarecer 
alguns conceitos: o significado de «restri<;ao or<;amental» e de restri<;ao «rf
gida» e «flexfvel» (1). 

Exemplo introdut6rio 

0 conceito de «restri<;ao or<;amental» foi. introduzido pel a teo ria de 
consumidor (2) e retomado pela teoria do equilfbrio geral. Neste contexto, 
«or<;amental» e tornado num sentido amplo e serve para designar o plano 
de rendimentos e despesas de qualquer unidade econ6mica: famflia, em
presa, institui<;ao nao lucrativa. Nao se restringe exclusivamente ao plano 
(fiscal) do governo central. 

Para aqueles que estao menos familiarizados com a literatura micro
econ6mica sera util explicar este conceito com a ajuda de um exemplo bas
tante simples e de uma figura com este relacionada. 

Uma fabrica planeia uma reconstru<;ao tecnol6gica para a qual dispoe 
de um montante de, par exemplo, 50 milhoes de forints. Pode escolher va
rios graus de mecaniza<;ao e automatiza<;ao. Na figura podem observar-se 
duas curvas isoquantas. Considere-se a curva T,. Cada ponto desta curva 
representa a mesma quantidade de produto: 1000 t anualmente. Esta quanti
dade pode ser produzida com diversas combina<;oes de «maquina» e «traba
lho», ou pode utilizar-se mais trabalho e menos maquinas ou, inversamente, 
menos trabalho e mais maquinas. A curva T2, acima e paralela a esta, re-

(*) A tradu<;:ao deste artigo e de A. Lufs Silvestre, assistente do ISE, responsavel da ca
deira de Economia Matematica. A versao em ingles deste artigo foi publicada na revista Acta 
Oeconomica, vol. 25 (3-4), 1980. 

( 1) Foi publicado recentemente um novo livro pelo autor [6] cujo titulo e Economics of 
Shortage. 0 presente artigo e tratado no capitulo 13 deste livro, embora com algumas modifi
cac;oes, ora omitindo alguns aspectos, ora completando o texto original. 0 livro e constitufdo 
por 22 capftulos, e este artigo aborda apenas uma parte do mesmo, o «centro» de uma linha 
de raciocfnio mais ampla. E inevitavel que o artigo deixe muitas questoes por responder as quais 
o livro pretende dar resposta. 

(2) Tanto quanto sei, foi introduzido pelo economista russo Slutsky no seu classico estu
do [8] sabre o consumidor. 
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presenta uma quantidade anual superior, 1250 t, Ts 1500 t, etc. As duas li
nhas rectas expressam duas possibilidades de gastar o orc;:amento com duas 
combinac;:oes de prec;:o do «trabalho» e de prec;:o das «maquinas». A linha de 
menor inclinac;:ao indica que a empresa pode comprar 7 unidades de traba
lho par 50 milhoes de forints se nao gastar nada em maquinas e 3,5 unida
des de maquinas se nao gastar nada em trabalho. E, evidentemente, qual
quer combinac;:ao linear das duas especies de factores se pode realizar com 
o mesmo montante. A linha de maior inclinac;:ao representa a situac;:ao em 
que o trabalho se torna caro relativamente as maquinas. Agora, com os mes
mos 50 milhoes de forints somente se podem adquirir 2,5 unidades de tra
balho se nao se comprarem maquinas e 5 unidades de maquinas se nao se 
comprar qualquer trabalho. 

Apesar de grande simplificac;:ao, a figura expressa relac;:oes importantes. 
Neste modele, o decisor pode ter em conta exclusivamente as alternati

vas que nao caem acima da linha orc;:amental realmente valida. Precisamen
te par este facto, e forc;:ado a reagir directamente aos prec;:os. Se a linha 
orc;:amental se deslocar, tem de deslocar tambem o ponto que representa 
a sua decisao. 

Qualquer pessoa familiarizada com a programac;:ao matematica (aplica
c;:ao de um modele de programac;:ao para decidir sabre o plano de investi
mento ou produc;:ao de uma empresa) reconhece, obviamente, que a nossa 
figura representa um problema de decisao simples a duas variaveis. A res
tric;:ao orc;:amental delimita o conjunto das decisoes admissfveis. A questao 
que desejamos examinar e em que circunstancias e a restric;:ao efectiva, is
to e, quando e que realmente afecta 0 comportamento da empresa e em 
que condic;:oes se torna nao efectiva. 
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FIGURA 1 

Escolha da combinalfiio de factores e restri!fiiO or!famental 
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Relac;ao entre balanc;o financeiro e restric;ao orc;amental 

Abandonemos agora o nosso exemplo esquematico e aproximemo-nos 
mais da realidade econ6mica. Ajudara a clarificar os conceitos se, por ago
ra, deixarmos em aberto a questao de saber se se trata de uma empresa 
capitalista ou socialista. Numa parte final do artigo sera revista em sistemas 
s6cio-econ6micos de diferentes perfodos a realizac;ao hist6rica das catego
rias a serem agora esclarecidas. 

E do conhecimento geral o ba/anc;o financeiro da empresa. Na sua for
ma mais geral da-nos a seguinte relagao, como reflexo sumario do processo 
financeiro de um perfodo: 

Disponibilidades monetarias finais - debitos finais = disponibilidades 
monetarias iniciais- debitos iniciais + creditos obtidos no 
perfodo + outras receitas do perfodo - creditos reembolsados 
no perfodo- outras despesas do perfodo. 

Os 2 lados, esquerdo e direito, do balango estao ligados pelo sinal de 
identidade. Esta identidade dos dois membros do balango verifica-se sempre 
tautologicamente. Este balango nao pode ser «infrigido por cima». Mesmo que 
a empresa nao pague a mercadoria adquirida, a identidade-balango perma
nece: uma rubrica dos creditos obtidos no perfodo sera o credito fon;:ado 
do fornecedor, extorquido a forga pela nossa empresa. E por isto que dize
mos que o balango financeiro, a contabilidade dos recursos monetarios e suas 
aplicagoes, ex post, e uma identidade «contabilfstica». 

0 balango financeiro pode tambem escrever-se na forma de desigualda
de. Todas as aplicagoes podem passar-se para o lado esquerdo e todos os 
recursos para o lado direito e pode estabelecer-se que as aplicagoes nao 
podem exceder os recursos. Temos novamente uma restrigao de natureza 
tautol6gica, mas agora da forma :s; (upper constraint), que sera necessaria
mente observada. 

Na restrigao orgamental aparecem as mesmas rubricas que constam do 
balango financeiro e da restrigao deste derivada: as aplicagoes nao podem 
exceder os recursos. Mas a restrigao orgamental nao e uma categoria ex 
post, mas sim ex ante. Nao e uma identidade «contabilfstica», mas uma re
gu/aridade de comportamento. Mais exactamente, e uma expressao sumaria 
da totalidade das regras parciais que, em conjunto, restringem o comporta
mento da empresa. Para melhor a compreendermos devemos decomp6-la nas 
suas componentes. 

Restric;ao orc;amental rigida: o caso puro 

Vamos comegar pelo exame do caso puro de restrigao orgamental ngl
da. lndicaremos 5 condigoes que, uma vez satisfeitas, garantem a rigidez da 
restrigao. A construgao que se vai apresentar e te6rica, pois uma ou outra 
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das cinco condi96es nunca se verifica perfeitamente na realidade. lsto sera 
explicado mais tarde. 

As 5 condi96es, em conjunto, sao suficientes para garantirem rigidez per
feita da restri9ao. Nao se quer com isto dizer que somente este conjunto 
de condi96es a garanta:. Todavia, estas 5 condi96es constituem um bom ponto 
de partida para as etapas seguintes do nosso raciocfnio. Para facilitar poste
riores compara96es, juntaremos a letra «H» (hard) aos numeros que indica
rae as condi96es. 

Condi9ao 1-H: pre9os ex6genos. - Os pre9os de compra dos factores 
e os pre9os de venda dos produtos sao um dado para a empresa. Esta aceita 
o pre9o (price-taker) e nao o impoe (price-maker). Oeste ponto de vista, nao 
interessa quem determina o pre9o: se um processo de mercado atomizado 
que nenhum comprador ou vendedor pode influenciar, se um vendedor mais 
poderoso que a nossa empresa na fixa9ao do pre9o de compra ou um com
prador dominants na fixa9ao do pre9o de venda, se uma autoridade estatal. 
Pode ser qualquer um deles, porquanto o que interessa e que a nossa em
presa e incapaz de influenciar 0 pre90. 

Condi9ao 2-H: o sistema de impastos e rfgido. - Esta condi9ao nao sig
nifica que os impastos sejam altos, mas sim que sao observados rigorosa
mente os seguintes princfpios: 

a) A formula9ao das regras dos impastos (leis, regulamentos) nao 
pode ser influenciada pela nossa empresa: sao dadas 
exogenamente; 

b) 0 sistema de impastos relaciona os impastos com varies crite
rios objectivamente observaveis e mensuraveis; 

c) A empresa nao pode beneficiar de qualquer isen9ao individual 
excepcional; 

d) 0 impasto e cobrado, incondicionalmente, nos termos prescritos. 

Condi9ao 3-H: nao existem contribui96es gratuitas do Estado. - 0 Es
tado nao concede qualquer dota9ao para fazer face as despesas correntes 
nem da qualquer contribui9ao gratuita para financiar investimentos. 

Condi9ao 4-H: nao existe credito. - Todos os factores adquiridos devem 
ser pagos exclusivamente a pronto pagamento. 0 credito interempresas nao 
pode ser obtido ou por acordo com o vendedor ou por incumprimento do 
contrato, evitando fazer pagamentos e assim se apropriando do papel do ere
dar, nem pode ser obtido de qualquer outra fonte. 

Condi9ao 5-H: nao M financiamento externo. - Esta condi9ao nao se 
aplica a funda9ao da empresa, isto e, a questao de como foi feito o finan
ciamento inicial da empresa. Consideramos apenas as empresas existentes. 
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A condic;:ao 5 estabelece que os proprietaries da empresa podem receber 
lucros da mesma, mas, se o fizerem, nao podem reinvesti-los na 
empresa (3). 

As condic;:oes 1-H, ... , 5-H estabelecem restric;:oes de comportamento 
ex ante sobre as rubricas do balanc;:o financeiro da empresa. Se estas con
dic;:oes sao estritamente observadas, entao a restric;:ao orc;:amental, produzin
do os seus efeitos, na verdade, restringe a liberdade de escolha da empre
sa, isto e, torna-se numa restric;:ao efectiva de comportamento. 

Examinemos agora em pormenor as implicac;:oes destas cinco condic;:oes. 
Como e que se manifesta a rigidez da restric;:ao orc;:amental? (Juntare

mos outra vez a letra «H» aos numeros que indicarao as consequencias.) 

Consequencia i-H: sobrevivencia. - A sobrevivencia da empresa depende 
exclusivamente das receitas provenientes das suas vendas e dos custos 
dos factores. Se, para um perfodo curto, estes sao mais elevados do que 
aquelas, os proprietaries podem, eles pr6prios, recorrer as disponibilidades 
em dinheiro para cobrir a perda e podem renunciar a retirada do lucro. Mas, 
se renunciaram completamente a retirada de lucro e se usaram as disponi
bilidades monetarias e a perda, mesmo assim, nao foi eliminada, entao sao 
compelidos a reduzir as despesas. Mas menos factores implicam menos pro
duto, e consequentemente, as receitas decrescerao e a empresa tornar-se-a 
insolvente e ira para a falencia. A restric;ao orc;amental rfgida e uma forma 
de coerc;ao econ6mica: as receitas das vendas e os custos dos factores sao 
uma questao de vida e de morte da empresa. 

Consequencia ii-H: crescimento. - 0 progresso tecnico e o crescimento 
da empresa, que requerem investimento, dependem dos mesmos facto
res. Os recursos financeiros para adquirir factores adicionais necessarios a 
expansao da empresa sao criados exclusivamente atraves da acumulac;ao in
terna na empresa. 

Consequencia iii-H: ajustamento aos prec;os. - Uma vez que os prec;:os 
sao dados exogenamente, a empresa deve adaptar-se aos mesmos. Os ajus
tamentos devem ser efectuados basicamente por acc;:oes reais, em primeiro 
Iugar, por aumento ou redw;:ao no nfvel de produc;:ao ou por modificac;:ao da 
combinac;:ao input-output. Estas alterac;:oes sao internas ao processo de pro
duc;:ao e nao estao, portanto, ligadas directamente aos prec;:os. lndirectamen
te, contudo, estao todas mais intimamente relacionadas com eles pelas com
pras de factores que permitem modificac;:oes na produc;:ao, bem como pelas 
vendas de produto tornadas possfveis por alterac;:oes na produc;:ao. 

(3) As condi<;:oes 4-H e 5-H sao condi<;:oes abstractas, que podem ser interpretadas ape
nas para uma economia estacionaria, isto e, para a reprodu<;:ao simples. E necessaria estabelece
-las, a fim de se definir o nosso caso puro de restri<;:ao or<;:amental rfgida. Voltaremos a esta 

questao mais tarde. 
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A empresa pode ser ajudada no seu ajustamento par duas variaveis fi
nanceiras: pode usar as suas disponibilidades de dinheiro e reduzir ou sus
pender a retirada de Iueras. As disponibilidades monetarias, contudo, podem 
esgotar-se e a retirada de Iueras s6 pode reduzir-se a zero. A empresa nao 
pode manobrar recorrendo a recursos financeiros externos. Finalmente, nao 
existe outro meio de ajustamento que nao seja par acg6es reais. 

Em tais circunstancias, o prego nao e um mero «sinal» que a empresa 
deva ou nao observar, consoante tencione ou nao utiliza~lo no controle das 
acg6es reais. Ela tem de o observar, porque, de outro modo, sera incapaz 
de se desenvolver ou expandir e pode mesmo caminhar para a faiE~ncia. 

Neste ponto podemos ignorar completamente as propriedades dos pre
gas. Pregos «6ptimos» ou «nao 6ptimos», «de equilibria» ou «de nao equili
bria» - e tudo o mesmo do ponto de vista da rigidez da restrigao orgamen
tal. 0 que interessa e apenas que os pregos nao dependem da empresa e 
que, no caso ·de restrigao rfgida, a empresa tem de se ajustar aos mesmos. 
lsto e indicado na figura pelo deslocamento da decisao do ponto A para o 
ponto B sob o impacte das alterag6es no prego. 

Consequencia iv-H: incerteza. - A empresa nao partilha os seus riscos. 
Esta sujeita as consequencias das circunstancias externas, bem como as das 
suas pr6prias acgoes. 

Uma vez que os pregos sao ex6genos, podem trazer o desastre ou o 
sucesso a empresa. Em qualquer dos casas, sera o insucesso ou o sucesso 
da propria empresa. Se e mal sucedida, ninguem a ajudara a sair desta si
tuagao; se e bem sucedida, ninguem se apropriara do resultado. 

Consequencia v-H: procura da empresa. - As consequencias acima enu
meradas, conjuntamente, implicam que a procura de factores seja finita. De
pende intimamente do prego de compra dos factores e do rendimento car
rente e esperado da empresa, das receitas das suas vendas. (Na figura, a 
natureza fin.ita da procura e expressa pelo facto de que somente os pontos 
sobre ou abaixo da restrigao orgamental sao atingfveis. A empresa pode com
prar somente tanta «maquinaria» e «trabalho» quanta e permitido pela sua 
restrigao orgamental.) 

Restric;oes orc;amentais quase rigidas (almost-hard) 

Em todos os sistemas econ6micos existem varios fen6menos em acgao 
que fazem com que nao se verifique a restrigao orgamental do caso puro 
de perfeita rigidez que se acabou de descrever. Vamos analisar, seguidamen
te, em que condig6es a restrigao orgamental devera ser, pelo menos quase 
rfgida. A expressao «quase rfgida» indica que, apesar de a restrigao nao ser 
tao rfgida como no caso te6rico puro, e aproximadamente rfgida. Tal sera 
indicado pelas consequencias. Uma restrigao orgamental e quase rfgida se 
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tem como implica<;ao as consequencias (i-H/- /vH) da sec<;ao anterior. Mais 
uma vez limitar-nos-emos a fornecer um conjunto de condi<;oes suficientes. 
Poderao existir outros conjuntos de condi<;oes capazes de produzir as mes
mas consequencias (i-H/ - /v-H). (As letras «AH», que seguem os numeros 
das condi<;oes, indicam a qualifica<;ao «quase rfgida».) 

Condk;ao 1-AH: decisao sobre precos dentro de limites estreitos. -
Algumas das empresas decidem os pre<;os de alguns factores ou produtos. 
Contudo, na decisao dos pre<;os estao restringidas pela resistencia dos seus 
parceiros comerciais e, finalmente, pelo nfvel da procura total. 

Condicoes 2-AH e 3-AH: nao h8. redistribuicao entre empresas feita pe/o 
Estado. - Aqui as condi<;oes 2-H e 3-H do caso puro deverao verificar-se 
plenamente. OEstado nao pode redistribuir as receitas financeiras das em
presas ou par impastos diferenciados e outros metodos de apropria<;ao de 
Iueras ou por subsfdios e outras concessoes (4). 

Condicao 4-AH: Cf(!Jdito em condicoes rfgidas. - lsto nao significa que 
o credor exija juros elevados, mas que certos princfpios -que sao «ortodo
xos» e «conservadores» - sao empregados na concessao de credito. 

0 credor (banco, etc.) concede credito a empresa somente se esta e 
merecedora de credito, isto e, se ha garantia de que a empresa e capaz 
de o reembolsar a partir das receitas das suas vendas de produto, ou seja, 
o credito e uma «antecipa<;ao de meios» (advance payment). 

Se a empresa contrair um emprestimo, devera sempre cumprir qualquer 
clausula do acordo: as anuidades devem ser pagas a tempo e os juros de
verao ser adicionados, de acordo com o contrato. A adesao aos acordos de 
credito resulta do completo rigor da lei. 

0 comprador nao pode for<;ar o vendedor a conceder credito, deixando 
de pagar prontamente, sem previa acordo, as mercadorias adquiridas. 

Condicao 5-AH: financiamento externo em condicoes rfgidas. - Os 
recursos financeiros internos da empresa podem ser completados pelos pro
prietarios sob a forma de entregas de dinheiro. Estes podem financiar ape
nas o progresso tecnico e a expansao da empresa e deverao ser reembol
sados atraves de aumentos nas vendas. Nenhum recurso financeiro externo 
pode ser usado para fazer face a dificuldades financeiras de curta prazo. 

Desejamos evitar repeti<;oes. Tendo em considera<;ao o que se disse na 
sec<;ao precedente, pode convencer o leitor de que as consequencias (i-H/ -
-/v-H) ali enumeradas ocorrerao neste caso tambem. Contudo, devera 
acrescentar-se que isso nao se pode garantir tao estritamente como no 

(4) Esta condi({ao apenas exclui ·a redistribui({ao de rendimentos monetarios entre empre
sas. E compatfvel com a redistribuiqao pelo Estado de rendimentos entre os varios grupos da 
popula({ao: lan({ando impastos elevados sabre alguns grupos e financiando monetariamente outros. 
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caso te6rico puro. E verdade que as condic;oes 2 e 3 nao foram alteradas: a 
possibilidade de redistribuic;ao do Estado esta ainda exclufda. Ainda assim, 
muitas dificuldades podem aparecer com as condic;oes 1, 4 e 5. Estas estao 
relacionadas com fen6menos em que nao se pode afirmar apenas «sim ou 
nao». Nao podemos dizer, por exemplo, que o credito seja dado ou em con
dic;oes rfgidas ou em condic;oes flexfveis. Existem muitos graus intermedios 
possfveis. Passa-se o mesmo com a decisao ou aceitac;ao dos pre<;os, bem 
como com a rigidez ou flexibilidade das condic;oes de financiamento externo. 

Restric;ao orc;amental flexivel: o caso puro 

Os casos intermedios serao discutidos mais tarde. Neste ponto, toda
via, omiti-los-emos e analisaremos o outro caso extrema. 

Quando poderemos dizer que a restric;ao orc;amental se t0rna totalmen
te flexfvel, isto e, nao restringe ex ante a liberdade de escolha da empresa? 
lremos estudar as cinco condic;oes acima analisadas. (Agora poremos a le
tra «S» (soft) depois do numero.) De facto, uma condic;ao simples - ou tal
vez mesmo uma simples parte de uma condic;ao - e suficiente para tornar 
a restric;ao flexfvel, embora habitualmente varias condic;oes se observem 
simultaneamente. 

Condiqao 1-S: decisao dos prec;os. - A maioria das empresas decide o 
prec;o e nao o aceita como dado. 0 prec;o nao e ex6geno para a maior par
te das empresas. 

Teoricamente, pode ser este o caso em ambos os mercados: prec;os dos 
factores e prec;os dos produtos. Na pratica, contudo, e o ultimo que torna 
flexfvel a restric;ao orc;amental. A empresa e capaz de impor os aumentos 
dos seus pr6prios custos ao comprador. lsto pode acontecer porque, no ca
so de contrato de prec;o livre, e o vendedor que e mais forte que o compra
dor. (Por exemplo, e um grande vendedor monopolista enfrentando muitos 
compradores dispersos ou pode existir carencia cr6nica que lhe permite, por 
esta razao, impor o prec;o.) Ou pode influenciar o prec;o porque, embora se
ja formalmente decidido por uma autoridade administrativa, a empresa tem 
grande influencia na decisao desta autoridade. 

A imposic;ao continuamente de todos os custos ao comprador e torna
da possfvel, finalmente, pelo facto de a procura total, em termos moneta
rios, nao ser estritamente limitada, mas ajustar-se mais ou menos passiva
mente ao aumento do nfvel dos custos. 

Condic;ao 2-S: o sistema de impastos e flexfvel. - Algumas manifesta
c;oes caracterfsticas sao: 
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b) Pode ser concedida a empresa isen<;:ao ou diferimento de paga
mento como um favor individual; 

c) Os impastos nao sao estritamente cobrados. 

Condic;ao 3-S: contribuic;oes do Estado nao reembolsaveis. -A empre
sa pode obte-las de diversas formas: 

a) Contribui<;:6es para despesas de investimento sem obriga<;:ao de 
reembolso; 

b) Subsfdios permanentes pagos continuamente para compensar 
uma ultima perda ou encorajar alguma actividade de Iongo 
prazo; 

c) Subsfdios ad hoc nao sistematicos para fazer face a uma perda 
ocasional ou encorajar alguma actividade especial. 

Condic;ao 4-S: o sistema de credito e flexfvel. - 0 credito nao segue 
princfpios «ortodoxos» e «conservadores». 

A empresa e concedido credito, mesmo quando nao ha completa ga
rantia da sua capacidade de o reembolsar atraves das receitas das vendas. 
0 credito nao e estritamente uma «antecipa<;:ao de meios». A sua concessao 
nao esta intimamente relacionada com as produ<;:6es e vendas esperadas. 

E permitido a empresa deixar de cumprir as suas obriga<;:6es de paga
mentos que constam do contrato de credito. Alem disso, a empresa, na 
posi<;:ao de compradora de factores, e permitido o diferimento arbitrario do 
pagamento sem acordo previo com o vendedor. 

Condic;ao 5-S: financiamento externo em condic;oes f/exfveis. - No caso 
de uma empresa propriedade do Estado, esta condi<;:ao nao se pode distin
guir da condi<;:ao 3-S: contribui<;:6es do Estado nao reembolsaveis. Fen6me
nos deste tipo tambem podem observar-se nas empresas privadas: os pro
prietaries investem dinheiro na empresa proveniente dos seus pr6prios re
cursos nao a fim de a desenvolverem e engrandecerem, mas sim ajuda-la 
a veneer as suas dificuldades financeiras (5). 

Podemos agora contrastar os sinais que acompanham o fen6meno e as 
consequencias directas de uma restri<;:ao or<;:amental flexfvel com as de uma 
restri<;:ao or<;:amental rfgida. 

Consequencia i-S: sobrevivencia. -A sobrevivencia da empresa nao de
pende apenas da sua capacidade de cobrir os custos das suas compras de 
factores atraves das receitas das vendas. Mesmo se os primeiros excedem 
permanentemente as ultimas, isto pode ser contrabalan<;:ado por isen<;:6es de 

(5) Par exemplo, uma empresa familiar em dificuldades em que os proprietarios tentam 
garantir a sua sobrevivencia a custa da sua riqueza pessoal. lsto e, evidentemente, limitado 
pela grandeza desta riqueza. 
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impastos, subsfdios do Estado, credito flexfvel, etc. A diferen<;:a entre recei
tas da produ<;:ao e os custos de produ<;:ao nao e uma questao de vida e 
morte. 

Consequencia ii-S: crescimento. - 0 progresso tecnico e o crescimen
to da empresa nao dependem apenas da sua capacidade de aumentar os 
recursos financeiros para investimento a partir da acumula<;:ao financeira in
terna (das suas disponibilidades monetarias, isto e, das poupan<;:as de Iueras 
anteriores ou de emprestimos para investimento, em condi<;:oes rfgidas, que 
tem de ser amortizados mais tarde com os fundos provenientes das suas 
pr6prias receitas). Os recursos financeiros necessaries a aquisi<;:ao de facto
res adicionais para desenvolvimento e expansao podem ser fornecidos pelo 
Estado, na forma de subsfdios nao reembolsaveis ou de creditos para inves
timento flexfveis. 

Consequencia iii-S: ajustamento aos prec;os. -A empresa nao e com
pel ida a ajustar-se aos pre<;:os, em todas as circunstancias, por duas razoes. 

Ou a restri<;ao or<;:amental enfraqueceu como consequencia da acima 
indicada consequencia 1-S. A empresa nao e price-taker, mas sim price-maker. 
Por exemplo, consideremos o caso em que pode influenciar o pre<;:o de ven
da do seu produto. Nao precisa de muita informa<;:ao sabre os pre<;:os relati
ves dos factores. Todavia, mesmo que aumentem muito, sera capaz de ajus
tar o pre<;;o de venda do seu produto para cobrir os aumentos dos custos. 

Ou, mesmo se este metoda nao funciona e a empresa e price-taker, nao 
tem de se ajustar aos pre<;;os, alterando a sua combina<;;ao input-output. Mes
mo que nao preste aten<;;ao aos pre<;;os e sofra perdas como consequencia, 
estas podem ser compensadas por perdao de impastos, subsfdios do Esta
do, diferimento da amortiza<;;ao do credito, concessao de credito extra em 
condi<;;oes flexfveis, etc. 

Sobrevivencia e crescimento da empresa nao dependem dos prec;os. -
A empresa toma em conta ou nao os pre<;;os, consoante o seu desejo. No 
caso de nao os ter em considera<;;ao, pode ainda sob reviver e mesmo crescer _ 

A empresa pode reagir a altera<;;oes nos pre<;;os nas suas acc;oes reais, 
nomeadamente por uma adequada altera<;;ao da sua combina<;;ao input-output. 
lsto modifica a quantidade real de factores adquirida e tambem a quantida
de real das vendas e, portanto, afecta a situa<;;ao financeira da empresa_ 
Esta pode ainda reagir de outra maneira. Pode tentar influenciar os pre<;;os 
de compra e venda, como tambem as variaveis financeiras (impastos, subsf
dios do Estado, termos do credito, etc.). 

No primeiro caso, a empresa reage na esfera real e, no segundo, na 
esfera do controle. No primeiro caso actua na fabrica e no segundo nos ga
binetes do ministerio, autoridade fiscal ou banco. Naquele caso, o elemento 
principal da reac<;;ao e a produ<;;ao: o ajustamento da combina<;;ao input-output 
a nova situa<;;ao. Neste, os elementos principais sao: requerimentos, queixas 
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e negociac;ao - par outras palavras, tentativas de manipular todos aqueles 
de quem dependem o perdao de impastos, os subsfdios, o credito flexfvel, etc. 

A flexibilidade da restric;ao orc;amental nao exclui a primeira reacc;ao, 
mas tambem nao a implica necessariamente. Ao mesmo tempo oferece um 
largo campo - e mesmo tentac;oes - para o segundo tipo de compor
tamento. 

0 

Consequencia iv-S: incerteza. -A empresa nao assume risco sozinha, 
mas partilha-o com o Estado. Se as circunstancias se desenvolvem favora
velmente, nao esta certa de que possa guardar o Iuera adicional: provavel
mente ser-lhe-a retirado. Contudo, se e mal sucedida ou nao se pode ajustar 
adequadamente as condic;oes, provavelmente sera capaz de transferir para 
outrem as consequencias: para o comprador, par um aumento do prec;o, 
para os credores, e, primariamente, para o Estado. 

A situac;a'o financeira da empresa e a sua restric;ao orc;amental estao 
sujeitas a uma dupla incerteza. Uma e a especie de incerteza a que esta 
sujeita qualquer empresa (tambem com restric;ao orc;amental rfgida): os pre
c;os e os mercados sao incertos. Adicionalmente, a incerteza e tambem cau
sada pela redistribuic;ao continua das receitas financeiras da empresa. Esta 
nao pode prever exactamente quanta e que o Estado lhe dara ou lhe retirara. 

Consequencia v-S: procura da empresa. - Como resultado das conse
quencias acima enumeradas, a procura de factores pe/a empresa e quase 
insaciavel. Nao depende nem do prec;o de aquisic;ao dos mesmos nem do 
rendimento corrente ou esperado pela empresa. Mais cedo ou mais tarde tem 
esperanc;a de ser capaz de cobrir os custos dos factores, e se as receitas 
das vendas dos produtos nao sao suficientes sera capaz de cobrir os custos 
com recursos financeiros externos. 

Finalmente, uma restric;ao orc;amental flexfvel nao obriga a empresa na 
sua acc;ao na esfera real, nomeadamente na produc;ao e comercio. A restri
r;ao orr;amental flexfvel - em oposir;ao a restrir;ao rfgida - e incapaz de 
actuar como restrir;ao efectiva de comportamento, mas existe apenas como 
uma relar;ao contabilfstica. 

Voltemos de novo a figura. No caso de restric;ao rfgida, a linha orc;a
mental e impenetravel, como se fosse de pedra, enquanto no caso de restri
c;ao flexfvel pode ser facilmente expandida, como se fosse de borracha. Par 
isso, nao determina a localizac;ao dos pontos A ou B. 0 decisor forma a 
combinac;ao input-output nao pelo ajustamento dos prec;os. 

Acontecimentos elementares e comportamento geral 

Nas secc;oes anteriores . consideramos os facto res que torn am mais 
flexfvel ou mais rfgida a restric;ao orc;amental da empresa. Estes factores 
influenciam a vida da empresa ao nfvel submicro, atraves de milhOes de aeon-
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tecimentos elementares. Tem Iugar acontecimentos objectives que sao 
subjectivamente apreendidos pelos decisores (decision-makers) da empresa. 
Estes sao afectados nao so pela sua propria experiencia, mas tambem pela 
observa<;:ao do que se passa nas outras empresas. Finalmente, todas estas 
experiencias formam as expectativas. A rigidez ou flexibilidade da restri<;:ao 
or<;:amental reflecte o que o administrador (manager) da empresa espera para 
o futuro. Quante maier e a sua esperan<;:a de que a existencia e crescimen
to da empresa dependerao somente dos custos de produ<;:ao e das vendas, 
mais respeitara a restri<;:ao or<;:amental e, portanto, mais rfgida esta sera. 
E quanto menor for a esperan<;:a de que isto assim seja, menos seriamente 
a encarara e, portanto, mais flexfvel esta se tornara. 

Segue-se - como acima notamos - que a restri<;:ao nao assume ape
nas dois valores diferentes: rfgida ou flexfvel. Existem tambem estados inter
medics, por duas razoes. Primeira, um ou outre decisor pode, ele proprio, 
esperar um valor intermedio. Segunda, dentro do mesmo sistema, as expec
tativas dos diferentes decisores podem variar: alguns esperarao uma restri
<;:ao or<;:amental rfgida e outros flexfvel. 

Existem, contudo, tendencias no sentido de expectativas uniformes e ex
tremas. Se um acontecimento ocorre com bastante frequencia, de modo a 
dar a impressao de uma restri<;:ao or<;:amental flexfvel, e se a sua frequencia 
vai alem de algum valor crftico, a «opiniao publica» desenvolvera a ideia de 
que a restri<;:ao e flexfvel. 

0 grau de rigidez da restri<;:ao or<;:amental e observavel e mensuravel. 
Uma vez que e um grupo muito complexo de fenomenos, nao pede ser des
crito por um simples indicador cardinal. Somente pede ser medido ordinal
mente atraves de diversos indicadores conjuntamente. 

Fazendo observa<;:6es durante um Iongo perfodo, o grau normal da rigi
dez da restri<;:ao or<;:amental da empresa no sistema pede ser estabelecido 
para condi<;:oes sociais dadas. 

Observac;oes acerca das economias capitalists e socialists 

Ate este ponto do estudo analisamos a restri<;:ao or<;:amental a um nfvel 
abstracto. 0 nosso desejo foi elaborar os instrumentos analfticos (conceitos, 
rela<;:6es de causa e efeito, princfpios de observa<;:ao e medida, etc.) para 
a analise de sistemas especfficos historicamente concretizados. Agora, na 
oosse dos instrumentos analfticos, vamos come<;:ar a desempenhar tal tarefa. 

Primeiro que tudo faremos alguns comentarios acerca da rigidez da res
tri<;:ao or<;:amental da empresa na economia capitalista. Entre os pafses exis
tem diferen<;:as consideraveis, mas, apesar disso, observado um Iongo pe
rfodo passado, torna-se evidente uma tendencia comum. 

0 grau normal da rigidez da restri<;:ao parece ter-se modificado: a ten
dencia vai na direc<;:ao da flexibilidade. Rigidez perfeita na sua pureza abso
luta pode nunca ter existido, apesar de o sistema capitalista ter estado perto 
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deste ponto abstracto extrema nos pafses entao avan9ados no seculo XIX. 

A falencia era realmente falencia: a empresa que falhava nao era ajudada 
por ninguem, mas sim esmagada, sem piedade, pelos competidores mais bem 
sucedidos. A venda pelo credor dos bens particulares dos homens de neg6-
cios falidos e a prisao do devedor eram sfmbolos do sistema rfgido fiscal 
e de credito. Com poucas excep96es (os caminhos de ferro, os transportes 
marftimos, os seguros, umas poucas companhias grandes envolvidas no 
comercio colonial), as empresas nao eram grandes; os pre9os eram forma
des, fundamentalmente, por processes an6nimos de mercado e eram, par
tanto, dados exogenamente a empresa. 

Altera96es significativas tiveram Iugar desde o perfodo inicial do capita
lismo classico, e estas levaram a que a restri9ao or9amental se afastasse 
do ponto «perfeita rigidez». Embora estas sejam bem conhecidas, faremos 
delas uma breve revisao. 

A economia esta a tornar-se altamente concentrada: grandes empresas 
estao a ser criadas. Nao sao mais price-takers, mas sim price-makers. Este 
e um dos factores basicos no que respeita a flexibilidade ou rigidez da res
tri(fao or9amental. Uma grande empresa capitalista e capaz de reagir a alte
ra(foes de pre9os de factores, nao pelo ajustamento da sua combina9ao input
-output, mas sim pelo ajustamento dos pre9os do produto ao custo real, mais 
a margem de lucro esperada. Pelo seu poder de decisao do pre9o, pode 
quase «automaticamente» garantir a sua sobrevivencia, a sua propria exis
tencia. 

A experiencia hist6rica orienta a aten9ao da sociedade no sentido do 
emprego, e nao somente a dos trabalhadores directamente afectados pelo 
desemprego, mas tambem a aten<;ao dos capitalistas e de outros estratos 
da sociedade. A falencia nao e somente um problema do proprietario capita
lista, uma vez que tambem afecta o emprego. Os trabalhadores da fabrica 
erri dificuldades sao despedidos. E o que e mais importante e que a econo
mia moderna mostrou que existem efeitos multiplicadores e aceleradores: 
cada falencia reduz a procura agregada e, consequentemente, poe tambem 
em perigo o emprego noutros locais. Nao sao somente os proprietaries en
volvidos, mas tambem os sindicatos, e quase toda a sociedade pressiona o 
Estado no sentido de salvar a empresa amea9ada: devera ser-lhe dada uma 
isen9ao fiscal, um subsfdio e credito com garantias governamentais. Ac<;oes 
de salvamento muitas vezes tomam a forma de nacionaliza96es. 

A interven<;ao do Estado proteccionista esta a aumentar em numerosos 
campos. 0 Estado protege as companhias nacionais que ficam para tras na 
concorrencia internacional se a sua ac<;ao na exporta9ao ou importa9ao e 
fraca. Por varias razoes s6cio-polfticas, subsidia bens e servi9os nao rentaveis. 

0 crescimento da empresa depende nao somente do seu sucesso nos 
mecados atomfsticos, mas tambem do seu poder: a pressao que exerce nos 
seus parceiros comerciais, as rela96es que tem com a banca e, finalmente, 
mas nao menos importante, a maneira como pode influenciar as decisoes 
estatais, impastos, subsfdios e encomendas do Governo. 

307 



Os princfpios do credito sao flexfveis: no espfrito keynesiano desviam-se 
dos princfpios «conservador>> e «ortodoxo>>. Um defice on;:amental e conside
rado admissfvel e mesmo desejavel em certas condic;:oes. 

Repetimos que todos os fen6menos acima mencionados sao bem 
conhecidos atraves da literatura marxista (6), bem como atraves das obras 
dos economistas nao marxistas (?). Aqui consideramo-los de acordo com um 
criteria simples: desejamos evidenciar que todos estes processos contribufram 
para a flexibilidade da restric;:ao orc;:amental da empresa capitalista. A em
presa capitalista dos nossos dias nao reage as circunstancias meramente atra
ves de acc;:oes reais. Esta nossa afirmac;:ao aplica-se tanto mais quanto mais 
poderosa e a empresa. Esta pode influenciar a sua vida de numerosas ma
neiras: desde a decisao do prec;:o ate a criac;:ao de grupos de pressao junto 
das autoridades (lobbying). 

No que respeita ao grau de rigidez da restric;:ao orc;:amental da empresa 
capitalista, nao pode ser formulada nenhuma proposic;:ao geral. 0 grau de 
rigidez normal e diferente em cada pafs, dependendo do nfvel de concentra
c;:ao, da actividade econ6mica do Estado e de outros factores sociais. Tam
bam varia dentro do mesmo pafs: e diferente para a empresa poderosa e 
para a fraca. Ha uma esfera onde se pode dizer que a restric;:ao orc;:amental 
e ainda «quase rfgida» e outras em que «nao e muito rfgida» ou «bastante 
flexfvel>>, embora em parte alguma, em condic;:oes capitalistas, a restric;:ao 
orc;:amental tenha alcanc;:ado completa flexibilidade, com uma garantia auto
matica de sobrevivencia da empresa. 

Nao e objectivo do presente artigo analisar com mais pormenor a posi
c;:ao da enonomia capitalista. Abordamos a questao principalmente para evi
tar comparac;:oes distorcidas. Podemos comparar casos te6ricos: o caso «pura 
rigidez» e o caso «pura flexibilidade», como definidos a nfvel abstracto. Ou 
podemos comparar um sistema real com outro sistema real. E, neste ca_so, 
devemos comparar o comportamento empiricamente observavel da empresa 
capitalista moderna com o que podemos observar empiricamente na empresa 
socialista. No que respeita a esta ultima, as nossas hip6teses fundamentais 
sao: 

1) Na economia socialista tradicional (antes da reforma de gestao 
e controle econ6mico) a restric;:ao orc;:amental da empresa 
e flexfvel; 

(6) A importancia hist6rica da concentra<;:ao do capital foi primeiro evidenciada por Marx 
e mais tarde desempenhou um papel importante no pensamento de Hilferding, Lenin e Luxemburg. 

(1) 0 papel da decisao do pre<;:o pela grande empresa foi primeiro sublinhado na literatura 
sobre a concorrencia imperfeita: os pontes de partida foram as obras de Robinson e Chamber· 
lin. A obra de Galbraith sobre a rela<;:ao entre a companhia capitalista contemporanea e o Esta· 
do despertou grande interesse. 

0 ponto de partida te6rico para a polftica econ6mica activa do Governo, a fim de atingir 
o pleno emprego, e a actividade de Keynes; e numerosa a literatura pr6 e antikeynesiana com 
esta relacionada. A escola neoliberal oeve ser especialmente nomeada: Hayek, Friedmann e seus 
seguidores, que, enquanto nostalgicos· acerca do perfodo de mercado livre classico, apontaram 
claramente varies aspectos da flexibilidade da restri<;:ao or<;:amental. 
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2) Uma reforma parcialmente descentralizadora, como a reforma 
hUngara de 1968, modificou o grau normal de rigidez da 
restric;ao orc;amental da empresa, mas somente um pouco. 
A restric;ao permanece, basicamente, bastante flexfvel (8); 

3) A restric;ao orc;amental nao e uniformemente flexfvel para cada 
empresa. E. relativamente mais flexfvel nas industrias con
sideradas essenciais (preferred) e para as maiores 
companhias. 

Nao foi por mero acaso que chamei as ideias acima «hip6teses», e nao 
«afirmac;oes». Verdadeiramente, sao verificadas por centenas de especies de 
experiencias e tambem muitos artigos publicados na literatura econ6mica hUn
gara as suportam com factos (9). Apesar disso, sao necessarias posteriores 
investigac;oes empfricas, a fim de que as hip6teses possam considerar-se com
pletamente provadas (10). 

A validade da hip6tese 2) esta confinada ao tim de 1979, deixando em 
aberto a questao da rigidez da restric;ao orc;amental no comec;o de 1980. E. 
conhecido que uma das ideias basicas da justificac;ao da introduc;ao do sis
tema de centrale de 1980 foi tornar rfgido o sistema de credito e de finan
ciamento, para fortalecer a pressao econ6mica sabre a empresa. E. muito 
cede para fazer qualquer julgamento sabre a extensao em que isto foi reali
zado. 0 grau normal de rigidez ou flexibilidade da restri<;:ao or<;:amental nao 
pede mudar de um mes para outre. Como salientamos, isto e uma regra de 
comportamento, e o comportamento humane e formado por muita experien
cia, longa observac;ao e «Mbitos enraizados». Os executives econ6micos te
rao de fazer repetidas experiencias ou observar o que acontece aos seus 
colegas, a tim de compreenderem que a perda e uma questao seria, que 
a transgressao da restric;ao orc;amental e impossfvel e que a vida e a morte 
da empresa, o seu crescimento, dependem da sua posic;ao financeira- ate 
que o reconhecimento disto se tome profundamente incutido nas suas cons
ciencias e governe as suas decisoes, quase inconscientemente, como um «re-

(8) Esta hip6tese e indirectamente suportada pela seguinte compara<;:ao. Primeiro, baseio· 
·me num artigo sabre o Japao, de um semanario americana: «[ ... ] a combina<;:ao de cresci· 
menta econ6mico Iento, concorrencia do estrangeiro e a rapida valoriza<;:ao do iene foram fa
tais para muitas companhias [ .. .]. No ultimo ana, um record, 18 000 companhias entraram em 
falencia [ ... ] a transforma<;:ao pode ser desastrosa [ ... ]» (Nagorski [7].) Pelo contrario, na Hun· 
gria, seguindo a explosao do pre<;:o, talvez uma ou duas empresas tenham sido sujeitos a pro· 
cedimento de reabilita<;:ao financeira. 

(9) Gostarfamos de destacar, entre eles, os seguintes: Csanadi Demeter, M. [1], Deak, A 
ed. [2], Deak, A [3], Faluvegi, L. [4], Fenyovari, I. [5], Szabo, B. [9], Tall6s, Gy. [1 0], e Vincze, 
I. [15]. 

(10) 0 autor - conjuntamente com outros colegas do State Development Bank: A Deak, 
A. Ferge, K. Sztah6 e M. Simek- esta agora a processar os balan<;:os financeiros das empre· 
sas do Estado dos anos recentes, a fim de tirar algumas conclusoes sabre os fen6menos estu· 
dados neste artigo. Sera feita uma tentativa de medida da rigidez e flexibilidade da restri<;:ao 
or<;:amental. 
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flexo condicionado». Alem disso, uma opiniao acerca do impacte do sistema 
de controle de 1980 s6 pode ser formulada, a este respeito, depois de 2, 
3 ou 5 anos. 

Restric;ao orc;amental e motivo-lucro 

Chegado ao fim do meu artigo, pode dizer-se que ficaram muito mais 
questoes em aberto do que aquelas em que fui bern sucedido na resposta. 
Apenas extrafmos da cadeia de causas e consequencias urn simples elo. 
Neste Iugar nao podemos analisar em profundidade que factores realmente 
explicam o grau normal de rigidez ou flexibilidade da restri<;ao or<;amental 
e a direcgao de uma possfvel altera<;ao: se se tende para a rigidez ou para 
a flexibilidade. E, por outro lado, nao mostramos todas as possfveis conse
quencias da flexibilidade (ou bastante flexibilidade} da restri<;ao or<;amental: 
como e que afecta a adaptabilidade da empresa, a sua procura e oferta, 
o equilfbrio da economia nacional, a emergencia da carencia, etc. 

Em vez de analisar todos estes problemas neste local, limitar-me-ei a 
urn simples comentario. Para aqueles bern versados na literatura sabre re
formas dos sistemas de controle economico diremos que abordamos varios 
problemas amplamente discutidos na mesma literatura. Mais, o foco do de
bate a este respeito na reforma foi o «incentivo-lucro», enquanto neste arti
go o foco incide sabre a «flexibilidade da restri<;ao orgamental». Nao valeria 
a pena menciona-lo se se tratasse apenas de uma diferen<;a terminologica. 
Nesse cascf. este artigo poderia ser responsavel pela alteragao da terminolo
gia, desnecessariamente. 

0 assunto aqui tratado nao e meramente uma alteragao de palavras, 
pois existem diferengas na logica do argumento e na ordem de importancia 
dos factores explicativos. 0 facto de os proprietaries, gestores e trabalhado
res da empresa estarem interessados no aumento dos Iueras nao determi
na, por si so, o seu comportamento. Quando os incentives de Iuera sao com
binadas com uma restrigao orgamental rfgida, os esforgos vao directamente 
no sentido da linha de acgoes reais. Combinando incentives de Iuera com 
uma restri<;ao or9amental flexfvel, da, pelo menos, um papel igual a manipu
lagao das variaveis financeiras, aumentos de pre<;os, tentativas de obten<;ao 
de donatives do Estado, etc. 

A questao crucial que afecta a situagao da empresa socialista nao e 
se a parte pessoal dos Iueras do administrador e 0 %, 10 % ou 50 % do 
seu salario base. Nem e fundamental qual a formula utilizada na determina
<;ao das quotas dos Iueras distribufdos pelos trabalhadores ou como os fun
dos sociais ou impastos pagos estao relacionados com o Iuera. Tudo isto 
e importante, mas nao fundamentalmente importante. No caso de uma res
trigao orQamental rfgida, o administrador nao sera indiferente ao Iuera, mes
mo se a sua quota pessoal nos mesmos for zero no curta prazo, uma vez 
que o proprio esta identificado com a sobrevivencia e expansao da empresa. 
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Nao procuramos alterar a terminologia, mas ter em aten9ao o facto de que 
a questao principal - quer teoricamente, quer em termos de polftica econ6-
mica pratica- nao e a forma efectiva de incentive, mas as regras de 
sobrevivencia e crescimento da empresa e, relacionado com este fen6meno, 
a rela9ao entre o Estado e a empresa. 
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