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1 - lntroduc;ao 

0 presente artigo retoma uma parte de um trabalho mais vasto sabre 
a utilizac;:ao da analise do processo de transfen§ncias de rendimento real 
como instrumento para o balanc;:o da polftica econ6mica portuguesa no pe
rfodo de 197 4-1979 (1). Nesse trabalho procuramos proper e concretizar 
uma metodologia para um balanc;:o crftico da polftica econ6mica portuguesa 
num perfodo marcado par profundas transformac;:oes polfticas, econ6micas 
e sociais, no plano interne, e pela clara manifestac;:ao e desenvolvimento de 
uma crise estrutural do sistema capitalista mundial, no plano internacional. 

Este contribute procura fugir ao terrene restrito, e muitas vezes 
esteril, em que tem cafdo frequentemente os debates e as reflexoes sabre 
a polftica econ6mica portuguesa recente, terrene determinado, no essen
cia!, pelas pr6prias caracterfsticas dessa polftica econ6mica, que foi sendo 
crescentemente reduzida a simples articulac;:ao de alguns instrumentos da 
polftica conjuntural. Assim se vai centrando a atenc;:ao de forma quase ex
clusiva na avaliac;:ao conjugada da evoluc;:ao de ·um pequeno conjunto de 
variaveis macroecon6micas (muitas vezes nao se passando do saldo da ba
lanc;:a de transacc;:oes correntes, da taxa de inflac;:ao e do ritmo de cresci
mento do produto nacional) e, em nosso entender, passando ao lado dos 
reais problemas levantados pela (e a) polftica econ6mica. 

Com efeito, parece-nos ser necessaria uma abordagem alternativa que 
permita analisar quer as condicienantes estruturais dos problemas conjuntu
rais, quer o impacte estrutural das chamadas polfticas de estabilizac;:ao, 
quer ainda os efeitos da desarticulac;:ao entre polftica conjuntural e polftica 
de desenvolvimento, desarticulac;:ao que constitui, alias, um aspecto essen
cia! da polftica econ6mica portuguesa neste perfodo e, mais do que isso, 
um sinal evidente de incapacidade polftica no enfrentar dos mecanismos e 
dos efeitos da dependencia externa em economias semiperifericas como a 
portuguesa. 

(*) Assistente de Politica Econ6mica no lnstituto Superior de Economia. Membra do 
Centro de lnvestiga((ao sabre Economia Portuguesa (CISEP). 

(1) Trabalho que, numa primeira versao, foi apresentado na sessao de 27 de Janeiro de 
1981 do seminario permanente sabre a economia portuguesa, promovido pelo Centro de lnves
tiga<;ao sabre Economia Portuguesa, do lnstituto Superior de Economia, para alem de ter be
neficiado das crfticas e sugestoes resultantes do debate a que foi sujeito nalgumas sess6es 
de trabalho da equjpa de Polftica Econ6mica. 
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0 impacte de qualquer programa de polftica econ6mica no processo 
de transferencias de rendimento real, seja entre classes e camadas so-

. ciais, agentes econ6micos, empresas, sectores de actividade, ramos produ
tivos ou regioes, no plano interno, seja entre pafses, no plano das rela<;:oes 
internacionais, constitui um dos principais eixos de analise do seu conteudo 
e eficacia e, por isso mesmo, em nosso entender, um instrumento privile
giado de avalia<;:ao da polftica econ6mica na linha daquela abordagem alter
nativa. 

E isto por diversas razoes. 

Em primeiro Iugar, porque o sentido dessas transferencias e um indi
cador seguro da natureza dos interesses que tendem a prevalecer no qua
dro politico em que se movimenta qualquer polftica econ6mica. 

Em segundo Iugar, porque as formas, ritmos e posteriores utiliza<;:oes 
dessas transferencias sao claramente reveladoras nao s6 das apostas fei
tas - na maior parte das situa<;:des omissas ou camufladas sob as formu
la<;:oes genericas dos «objectives» explicitados- mas tambem do seu grau 
de exito ou inexito no quadro do dinamismo da estrutura econ6mica nacio
nal e da sua inser<;:ao internacional, em que mergulha qualquer polftica 
econ6mica. 

Em terceiro Iugar, porque a natureza dessas transferencias e reveladora 
do impacte da polftica econ6mica no processo de regula<;:ao econ6mico
-social, entendido como um processo de ajustamento/adapta<;:ao da dinamica 
que envolve, de um lado, a produ<;:ao e a procura sociais e, de outro lado, 
a utiliza<;:ao dos recursos (humanos e materiais) e a satisfa<;:ao das ne
cessidades. Torna-se, assim, possfvel ultrapassar os limites de analise im
pastos pel a tradicioilal vi sao redutora da pol ftica economic a conjuntural a 
manipula<;:ao de instrumentos visando essencialmente a regula<;:ao do nfvel 
da procura agregada, uma vez que, mesmo concebida e executada nessa 
perspectiva, a polftica conjuntural nao deixa de provocar impactes diferen
ciados e distor<;:6es a nfvel estrutural e de fazer recair sabre sectores 
econ6micos e sociais especfficos os principais custos e/ou beneffcios de
correntes da evolu<;:ao da procura e dos «efeitos secundarios» das medidas 
tomadas. 

Em quarto Iugar, porque essas transferencias de rendimento real sao 
determinantes do ponto de vista do processo -de acumula<;:ao e reprodu<;:ao 
de conjunto de uma economia, isto e, do ponto de vista do desenvolvimento 
econ6mico e social, para o qual nao e indiferente nem a forma que as
sume o valor criado e o excedente produzido nem o tipo de reparti<;:ao do 
rendimento nacional entre as diferentes classes e camadas sociais e entre 
os diferentes sectores de actividade. 0 impacte das medidas de polftica 
econ6mica no conjunto complexo de decisoes, comportamentos, conflitos e 
contradi<;:oes presentes naqueles processes constitui, assim, um importante 
instrumento de analise das suas repercussoes estruturais. 
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A experiencia portuguesa posterior ao 25 de Abril constitui um campo 
privilegiado de aplicac;:ao desta metodologia, ja que o processo de transfe-

'--

rencias de rendimento real atingiu proporc;:oes muito sigificativas e, mais do 
que isso, conheceu alterac;:6es profundas de sentido e ritmo, pelo que se 
reforc;:a a importancia da sua analise como instrumento para um balanc;:o 
crftico das polfticas seguidas neste perfodo. 

2 - A dinamica de infla~ao 

A inflac;:ao constitui uma das principais express6es de que os proble
mas conjunturais da economia portuguesa nao podem ser tratados como 
simples desequilfbrio de curto prazo susceptfveis de serem «corrigidos» nc. 
base de uma polftica conjuntural definida com autonomia em relac;:ao a 
uma estrategia de desenvolvimento plenamente assumida, com o que ela 
implica de medidas estruturais e de reforc;:o do papel do planeamento eco
n6mico, nomeadamente. 

· Com efeito, parece-nos claro que a dinamica de inflac;:ao que se insta
lou em Portugal desde os princfpios da decada de 70 - significativamente 
superior a das economias capitalistas desenvolvidas da OCDE- exprime, 
no essencial, problemas de ordem estrutural e, mais do que isso, carac
terfsticas basicas da configurac;:ao assumida pela dominac;:ao do modo de 
produc;:ao capitalista na sua estrutura econ6mico-social. 

Para um balanc;:o crftico das polfticas anti-inflacionistas seguidas torna-se, 
assim, necessaria explicitar quais os factores de ordem estrutural que 
elas enfrentaram, para alem do que existe de comum em todos os proces
ses de iriflac;:ao nas economias capitalistas actuais. 

Neste ultimo domfnio interessa referir que um dos resultados da pro
gressiva instalac;:ao de uma regulac;:ao de tipo monopolista nas economias 
capitalistas mais desenvolvidas (2) foi, precisamente, o da criac;:ao de uma 
base de decisiva importancia para o desenvolvimento da inflac;:ao. Com efeito, 
uma das suas caracterfsticas (pelos elementos de rigidez que introduz 
no comportamento de variaveis fundamentais, pelo desenvolvimento do sis
tema de credito em que assenta e pelo proprio papel que a polftica econ6-
mica assume) e a de deslocar as contradi<;;6es suscitadas pela validac;:ao 

(2) A progressiva instalac;:ao de uma regulac;:ao de tipo monopolista sabre o fracasso da 
anterior regulac;:ao de tipo concorrencial traduz·se, em grandes trac;:os, pela substituic;:ao de re
lac;:oes individualizadas ou atomisticas por relac;:oes crescentemente colectivizadas ou centrali
zadas, o que introduz importantes limites, resistencias e dependencias multiplas na expressao 
dos mecanismos concorrenciais de mercado (nomeadamente no que respeita a natureza do 
contrato de trabalho, a diversificac;:ao das formas de concorrencia arrastada pelo desenvolvi
mento do processo de concentrac;:ao-centralizac;:ao do capital e ao desenvolvimento das formas 
e estruturas de representac;:ao institucional colectiva dos diferentes agentes econ6micos - caso 
das associac;:oes sindicais e patronais e sua articulac;:ao com o aparelho de Estado). 
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social das produ96es privadas (3) para a determina9ao do nfvel de pre9os 
- e para as partilhas, conflitos e ajustamentos a ele associados- como 
seu terreno privilegiado de manifesta9ao. 

E neste quadro que nos parece importante chamar, alias, a aten9ao 
para o facto de a decada de 70, na continua9ao dos ultimos anos da decada 
de 60, significar em Portugal, neste domfnio, a consolida9ao de um con
junto de transforma96es associadas aquele tipo. de regula9ao monopolista. 
No essencial estamos a pensar na generaliza9ao da contrata9ao colectiva 
do trabalho, no crescimento do peso das despesas publicas no produto na
cional, no desenvolvimento dos esquemas de previdencia social e no forte 
movimento de centraliza9ao do capital na base da interpenetra9ao entre o 
capital industrial e o capital bancario. 

Oeste modo pensamos que uma verdadeira· compreensao da natureza 
dos processos inflacionistas s6 pode ser alcan9ada pelo amadurecimento e 
desenvolvimento das abordagens que se situam na analise das transforma-
96es sofridas pelo processo de regula9ao global das economias capitalis
tas, ja que se torna cada vez mais clara que a infla9ao nao e nem um 
problema relevando, apenas ou sobretudo, de desequilfbrios monetarios, 
nem um problema colocado, em exclusivo ou predominantemente, por 
simples desajustamento entre oferta e procura. 

2.1 - Condicionantes estruturais da infla~ao em Portugal. 

Na linha apontada atras, procuraremos destacar quais os factores es
pecfficos de ordem estrutural que condicionam a dinamica de infla9ao ac
tual na economia portuguesa, como base de partida para a sua caracteriza-
98.0 no perfodo de 197 4-1979. Esses facto res estruturais, que se prendem 
com as caracterfsticas assumidas, aos diferentes nfveis, pelo processo de 
acumula9ao de capital e reprodu9ao da for9a de trabalho, podem ser siste
matizados, sem preocupa9ao no sentido de estabelecer uma hierarquia ri
gorosa, em torno dos seguintes aspectos centrais: 

i) A dependencia externa da economia portuguesa representa uma 
forte componente na dinamica de infla9ao, componente que assenta quer 
no significado profunda do defice estrutural do comercio externo, quer na 
estrutura basica dos pagamentos externos, quer ainda no desenvolvimento 
das diversas formas de dependencia financeira e de dependencia pela tec
nologia, que tendem a refor9ar as distor96es suscitadas aqueles dais nfveis 
anteriores. A contribui9ao destes diferentes aspectos da dependencia exter-

(3) Aqui nao no sentido de produ96es do chamado sector privado, mas de produ96es ba
seadas em decisoes nao sujeitas a um processo de planeamento previa global, caracterfsticas 
do regime capitalista (independentemente do peso do sector publico). 

322 



na para o condicionamento estrutural da inflac;:ao faz-se sentir, sobretudo, 
nas seguintes articulac;:oes: 

0 elevado defice alimentar (4) que se repercute, por via da estrutura 
do consumo privado e, em particular, da estrutura do con
sumo dos assalariados (note-se, por exemplo, que no fndice 
de prec;:os no consumidor as despesas com a alimentac;:ao 
atingem um peso de 49,2 % ), na dinamica inflacionista, quer 
na base das variac;:oes dos prec;:os das importac;:oes em es
cudos quer, sobretudo, na ligac;:ao que suscita entre agrava
mento das despesas de consumo/crescimento nominal dos sa
lc:hios/impacte na estrutura geral de custos; 

A natureza do defice .do comercio externo que, assente numa 
forte dependencia de meios de produc;:ao (bens de equipamento 
e intermediarios) (5), determina uma grande vulnerabilidade 
perante as tendencias em curso no comercio mundial: para 
alem da subida em termos reais do prec;:o das ramas de pe
tr61eo, regista-se, igualmente, uma acelerac;:ao do ritmo de 
crescimento dos prec;:os de exportac;:ao dos pafses capitalistas 
industrializados, que atingem repercussoes tanto mais fortes 
nos nfveis internos de prec;:os das diferentes economias quanta 
mais dependentes elas forem do ponto de vista energetico 
e tecnol6gico; 

A estrutura dos pagamentos externos correntes, onde as remessas 
dos emigrantes e as receitas do turismo surgem a compensar 
as saidas de divisas originadas pelas debilidades estruturais 
referidas, a custa, entre outras importantes distorc;:oes, da ali
mentac;:ao de tensoes inflacionistas. Tensoes, no entanto, de 
cariz diferenciado: expansao da procura sem articulac;:ao com 
a evoluc;:ao da produc;:ao e distorsao da estrutura interna de 
prec;:os sob o impacte do diferencial de poder de compra, res
pectivamente como efeitos principais dos enviesamentos sus
citados pelas remessas dos emigrantes e pelas actividades li
gadas ao turismo (com o papel concreto e actual que lhes e 

(4) Que, em termos medias, representou, no periodo de 1976·1979, cerca de 20% do 
defice comercial total, com as importa<;:oes a representarem, em termos medias e no mesmo 
periodo, cerca de 18% das importa<;:oes totais. 

(5) Que, em termos medias, assumiram no p:rfodo de 1976-1979, os seguintes pesos na 

estrutura das importa<;:oes: 

Bens de equipamento - 24 %; 
Bens intermediarios- 47,5 %; 
Combustiveis ~ lubrificantes- 16,4 %. 

Especial peso ganharam, no entanto, as importa<;:oes petroliferas, que passaram de 
cerca de 4% do total, em 1973, para cerca de de 20 %, em 1979. 
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reservado na estrutura dependente das rela<;:6es externas da 
economia portuguesa); 

0 desenvolvimento recente, sobretudo a partir dos finais de 1975, 
de um significative endividamento externo, publico e privado, 
gerando mecanismos diversificados de dependencia financeira 
que tendem a agravar o impacte dos efeitos atras apontados. 

0 ritmo da infla<;:ao em Portugal comporta, assim, multiplas determi
nantes ligadas a situa<;:ao de dependencia da nossa economia que devem 
ser encaradas nao do ponto de vista das «explica<;:6es» do tipo infla<;:ao im
portada, mas, sim, do ponto de vista de que um factor de ordem interna 
- no que diz respeito a capacidade de o enfrentar e ultrapassar - e de 
ordem interna e externa -no ql!e respeita a sua genese historica -, a 
saber, um modo dependente de acumula<;:ao e consumo, produz uma signi
ficativa perca de autonomia e uma evidente vulnerabilidade no que toea a 
dinamica de infla<;:ao interna (quer em termos de uma contribui<;:ao especffi
ca para o ritmo de crescimento do nfvel de pre<;:os quer, sobretudo, em ter
mos das condicionantes impostas a propria polftica economica). 

ii) A nao correspondencia entre o grau de centraliza<;:ao do capital e o 
grau de concentra<;:ao do mesmo, fruto, em grande medida, da polftica de 
condicionamento industrial, introduz uma rigidez estrutural nos ajustamentos 
entre custos de produ<;:ao e nfvel de pre<;:os. 

Com efeito, a economia portuguesa regista uma elevada centraliza<;:ao 
do capital sem que esse processo se tenha apoiado no desenvolvimento da 
concorrencia capitalista e no crescimento desigual de diferentes empresas 
(que constitui a base do processo de concentra<;:ao de capital), mas antes, 
ate, na propria limita<;:ao dessa concorrencia. Assim se criaram as condi
<;:6es estruturais de uma facil repercussao de aumentos de custos em au
mentos de pre<;:os, a par de uma vulnerabilidade na capacidade de integra
<;:ao de aumentos de custos na base de ajustamentos que nao impliquem 
aumentos de pre<;:os, para muitas empresas com posi<;:6es determinantes 
em diversos ramos de produ<;:ao. 

Esta caracterfstica, particularmente evidente no perfodo aureo da domi
na<;:ao do capital financeiro (segunda metade da decada de 60, infcio dos 
anos 70) foi alterada pelo processo das nacionaliza<;:6es decididas em 1975, 
nomeadamente no que toea a centraliza<;:ao do capital, mas nao pasta em 
causa, ate porque o sector empresarial do Estado nunca foi utilizado como 
instrumento de controle da infla<;:ao (nao confundir com controle administra
tive de alguns pre<;:os), apesar das enormes potencialidades que apresenta 
para tal com as caracterfsticas que assume no caso portugues. 

iii) Os efeitos de um elevado grau de endividamento presente na estru
tura financeira das empresas e a consequente debilidade do autofinancia
mento presente nos seus investimentos resultando, em grande parte, de 
uma polftica monetaria de credito barato praticada no perfodo anterior ao 
25 de Abril e mesmo nos primeiros anos que se lhe seguiram. 
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Essa polftica gerou, primeiro, aquila a que se pode chamar urn efeito 
alavanca [sempre que a taxa de jura se situa abaixo da taxa de Iuera glo
bal esperada, o recurso ao credito constitui uma forma de aumentar a taxa 
de Iuera do capital adiantado (6)] e, posteriormente, com a s.ubida acentuada 
-em termos nominais- das taxas de jura, aquila a que se pode chamar 
urn efeito patamar (face a uma taxa de infla<;:ao elevada, o nfvel atingido 
pelas taxas de jura nao e, em si, desincentivador, na maior parte das 
situa<;:6es, do recurso ao credito, mas, antes, uma especie de patamar que 
nao s6 limita a descida do ritmo da infla<;:ao como alimenta esta, na medida 
em que a estrutura de endividamento das empresas lhes imp6e a busca, 
par essa via, de uma taxa de jura real inferior a taxa de rentabilidade 
global do capital). Ouer isto dizer que, em fun<;:ao das caracterfsticas apon
tadas (1), a polftica monetaria, no seu vector de aumento da estrutura das 
taxas de jura nominais, representa uma componente inflacionista que nao 
se deve menosprezar, quer pelo seu efeito geral, quer pelo impacte diferen
ciado que produz nos diferentes ramos produtivos e sectores de actividade. 

iv) A estrutura da reparti<;:ao do rendimento nacional, sustentada par 
op<;:6es de crescimento econ6mico baseadas na conten<;:ao dos salarios a 
urn nfvel baixo e na limita<;:ao das diferentes formas de desenvolvimento do 
mercado interno, nao s6 cria urn quadro favoravel ao desenvolvimento do 
processo inflacionista como gera uma estrutura de consumo que retor<;:a to
dos os factores estruturais atras apontados. 

Com efeito, o fraco peso do rendimento salarial no rendimento nacio
nal tern como contrapartidas evidentes nao s6 urn fraco nfvel de satisfa<;:ao 
das necessidades basicas par parte da popula<;:ao trabalhadora como a hi-

. • ( excedente - encargos financeiros ) 
(6) A rentabilidade dos capitais proprios capital proprio pode decompor-se 

como a soma da rentabilidade do capit<tl total ( . 1 .excedent~· .d ) com o produto da 
cap1ta prop no+ en lVI amento 

. . . . . . ( excedente encargos financeiros ) 
d1feren<;a de rentab1ildades entre o cap1tal total e o capital alhe1o .

1 1 1 1 1 
- d .. d 

1 . cap1 a o a en 1v1 amen o 

com a «alavanca» ( endividam~nto ). Ela depende, assim, nao so das diferen<;as de rentabilidade 
cap1tal propno 

como da propria capacidade de endividamento. 

~· (1) A informa<;ao contida numa publica<;ao do GEBEl [«Estruturas financeiras da industria 
portuguesa (1968-1972)») permite dar uma ideia mais clara da estrutura de endividamento das 
empresas industriais, tendo em conta que de entao para ca a maioria dos elementos se conju
gou no sentido do refor<;o do endividamento. Assim, entre 1968 e 1972 o peso do capital 
proprio no capital total passou, para o conjunto das empresas da amostra utilizada, de 45 % 

para 41 %. enquanto o endividamento a curto prazo crescia de 28 % para 32,6 % e o endivi
damento a medio e Iongo prazo se mantinha a volta dos 20 %. No entantci; a. analise por ra
mos revela grandes diferen<;as. ja que em 1972, por exemplo, se obtinham os seguintes inter
valos de minimo e maximo: peso do capital proprio (23,9 %-64,4 %}, peso do endividamento a 
curto prazo (15,3 %-56,0 %) e endividamento a medio e Iongo prazo (7,5 %-39,3 %). Diferen
<;as ainda mais claras se se compararem as medias, ainda para 1972, das empresas produto
ras de bens de consumo (capital proprio- 34,8 %; endividamento de,:curto prazo- 40,5 %}, 
de bens intermediarios (45,7% e 27,7 %, respectivamente) e de bens de equipamento 
(28,1 % e 45,4 %, respectivamente). 
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pertrofia, na respectiva estrutura do consumo, dos produtos cujos pre<;:os 
relativos (por raz6es ligadas a dependencia externa e aos diversos bloquea
mentos do desenvolvimento interno) tendem a aumentar (veja-se, por 
exemplo, a tendencia revelada pelos pre<;:os ligados a alimenta<;:ao e a habi
ta<;:ao). Contrapartidas que, presentes nos ajustamentos salariais, refor<;:am 
circuitos inflacionistas gerados por aquela reparti<;:ao desigual e pela rigidez 
que lhe esta associada (daf a tendencia sempre latente para formas de li
mita<;:ao autoritaria e administrativa do crescimento dos salarios nominais 
nas polfticas anti-inflacionistas mais directamente ligadas aos intereses das 
classes beneficiadas por aquele tipo de reparti<;:ao). 

Por outro lado, essa rigidez na estrutura da reparti<;:ao do rendimento 
esta associada a resistencia de redu<;:ao do peso relativo das despesas de 
consumo privado originadas pelos rendimentos do capital e da propriedade, 
que determina uma partilha do excedente em acumula<;:ao de capital e con
sumo improdutivo, onde o peso deste surge como' factor de conten<;:ao do 
crescimento da produtividade e, desse modo, a!imentador da dinamica de 
infla<;:ao. 

v) A hipertrofia das actividades ligadas a circula<;:ao das mercadorias, 
onde coexistem formas modernas resultantes do desenvolvimento das rela
<;:6es capitalistas, com formas tradicionais bloqueadas em articula<;:ao com 
esse mesmo desenvolvimento e com formas ligadas a chamada economia 
«subterranea», hipertrofia quer em termos de emprego, quer em termos de 
distribui<;:ao do capital pelos diferentes sectores de actividade, representa 
outro importante factor inflacionista de natureza estrutural. Factor presente 
na cria<;:ao de circuitos de comercializa<;:ao e distribUi<;:ao (quer no comercio 
interno, quer no comercio externo), claramente encorajadores da especula
<;:ao como meio principal de valoriza<;:ao do capital, factor presente nas es
colhas «tecnol6gicas» que produz, nitidamente agravadoras da dependencia 
externa (veja-se o caso do sistema de transportes com o que representa de 
desperdfcio de energia), e factor presente, igualmente, nos custos que re
presenta para todo o sector produtivo. 

vi) 0 subdesenvolvimento da agricultura portuguesa, com as suas mul
tiplas facetas de estrutura da propriedade, organiza<;:ao da produ<;:ao, carac
terfsticas da for<;:a de trabalho (a exporta<;:ao de mao-de-obra nao produz 
apenas remessas de divisas e tem custos muito importantes que tendem a 
ser esquecidos), entre outras, conduz a elevados custos e fraca produtivi
dade, isto e, a uma tendencia para um elevado nfvel de crescimento dos 
pre<;:os da produ<;:ao agricola - fortemente ampliado, a seguir, pelos circui
tos especulativos de distribui<;:ao -, sem que isso se traduza nem numa 
melhoria generalizada das condi<;:6es de vida da popula<;:ao rural nem num 
crescimento da produ<;:ao agricola, que, pelo contrario, trilha um caminho 
de estagna<;:ao completa, comprometendo mesmo a fun<;:~o basica que as
sumiu na sociedade portuguesa, a produ<;:ao e reprodu<;:ao da for<;:a de tra
balho. 
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2.2- Caracteristicas da diniimica de inflac;:iio no periodo de 1974-1979 

Procuraremos de seguida salientar as caracterfsticas basicas que a di· 
namica de infla<;:ao, na base deste enquadramento estrutural, assumiu no 
perfodo de 197 4·1979, deixando para o ponto seguinte, pel a importancia 
que efectivamente nos, parece ter, o tratamento autonomizado das respon· 
sabilidades especfficas da polftica econ6mica. 

A metodologia utilizada consiste na tentativa de caracteriza<;:ao quantifi· 
cada dos circuitos de transmissao e das arbitragens presentes na dinamica 
de infla<;:ao, atraves da decomposi<;:ao da varia<;:ao do fndice de pre<;:os 
implfcito na despesa final total (produto interno bruto a pr-e<;:os de mer· 
cado + importa<;:oes de bens e servi<;:os), na contribui<;:ao de diversas compo· 
nentes (8). Esfor<;:o de quantifica<;:ao necessariamente limitado, nao s6 pela 
base estatfstica (9) como pelo facto de se prestar a interpreta<;:oes mecani· 
cistas tendendo a apagar a natureza de processo dinamico da infla<;:ao em 
favor da compara<;:ao de ajustamentos estaticos. 

Assim foi construfdo o quadro n. 0 1, onde se registam: 

a) A contribui<;:ao das diversas componentes, ao nfvel da forma<;:ao 
e partilha do rendimento, por um lado, e ao nfvel da sua 
utiliza<;:ao, por outro lado, para a taxa de infla<;:ao implfcita 
na despesa final total (contribui<;:ao medida de acordo com 
a nota n. 0 8); 

b) A contribui<;:ao de cada components para a varia<;:ao do ritmo 
da infla<;:ao medida na base da diferen<;:a, em pontos, en· 
tre a contribui<;:ao efectiva de cada components para a taxa 
de infla<;:ao [conforme a alfnea a)] e aquila que designa· 
mos por contribui<;:ao neutra para a varia<;:ao do ritmo da 
infla<;:ao, isto e, a contribui<;:ao que, hipoteticamente, teria 
sido dada por cada components, mantendo o peso respec· 

(8) Esta nota vai no lim do artigo. 
(9) Contas nacionais que, como sabemos, apresentam inumeras limita<;:6es, quer na de-

. termina<;:ao das variaveis fundamentais, quer na compatibiliza<;:ao dos grandes agregados, quer, 
ainda, na inexistencia de valores desagregados para o conjunto dos rendimentos nao salariais. 
Pela sua importancia, nao queriamos deixar de referir que, em fun<;:ao da utiliza<;:ao de uma 
inaceitavel metodologia, as contas nacionais (e as estimativas do Departamento Central de 
Planeamento e do Banco de Portugal) sobrestimam nitidamente a massa salarial na agricultura: 
com efeito, para o periodo 1976-1979, o peso da massa salarial do sector prima rio (agricul
tura, silvicultura, pecuaria e pesca) no respective produto interno bruto ao custo dos factores 
foi, em media, de 41,8%, enquanto o peso da massa salarial da industria no PI Bet industrial 
foi, no mesmo periodo e em media, de 39.5%, isto, claro, nao na realidade, mas nos valores 
das contas nacionais (recorde-se que, nesse periodo, o peso dos assalariados no emprego to
tal em cad a um dos sectores andaria a volta de 20% e 88%, respectivamente). Oeste modo, 
os valores utilizados sao par n6s encarados como meras estimativas apoiando um esfor<;:o ne
cessaria de quantifica<;:ao de uma analse que jamais se deve deixar enredar por este tipo de 
limita<;:6es. 
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QUADRO N° 1 

A) ContribuiQao das diversas componentes para a taxa de inflaQao implicita na despesa final total (PIBpm + importaQoes de bens e serviQos) 

Rendimentos Impastos 
Remunerac;Oes 

brut as indirectos + Consume Consume lnvestimento 
do 

cont. pat. previd. 
1mporta96es Total 

privado publico brut a 
Exporta96es 

de empresa 
trabalho 

e propriedade subsidies 

1973 .................... 1,8(17,0) 4,1 (38,7) 1,3(12,2) 3,4(32, 1) 1 0,6(1 00,0) 5, 1(48,1) 0,9 (8,5) 1,9(17,9) 2,7 (25,5) 

1974 .................... 10,3(41,0) 2,4 (9,6) 1,3( 5,2) 11,1(44,2) 25,1 (1 00,0) 12,5(49,8) 1,4 (5,6) 4,3(17,1) 6,9 (27,5) 
1975 .................... 13,2(88,0) -3,7(-24,6) 2,6(17,3) 2,9(19,3) 15,0(1 00,0) 10,7(71,3) 1,2 (8,0) 3,5(23,3) - 0,4(- 2,6) 

1976 .................... 5,7(36,5) 4,6 (29,5) 2,2(14, 1) 3,1(19,9) 15,6(1 00,0) 10,6(67,9) 0,8 (5,1) 3,3(21 ,2) 0,9 (5,8) 
1977 .................... 3,5(12,9) 13,4 (49,5) 3,1(11,4) 7,1(26,2) 27,1(100,0) 15,5(57,2) 2,5 (9,2) 4,9(18,1) 4,2 (15,5) 
1978 .................... 5,2(24,1) 9,0 (41 ,7) 1,8 (8,3) 5,6(25,9) 21 ,6(100,0) 12,4(57;4) 2,3(10,6) 3,6(16,7) 3,3 (15,3) 
1979 .................... 5,9(24,0) 9,4 (38,2) 1,2 (4,9) 8,1(32,9) 24,6(100,0) 13,1(53,2) 2,6(10,6) 3,4(13,8) 5,5 (22,4) 

8) ContribuiQaO para a variaQao do ritmo da inflaQao (diferenQa entre a contribuiQao efectiva e a neutra) (aceleraQao +, desaceleraQao -) 

Rendimentos Impastos 
Remuneray6es 

brut as indirectos + Consume Consumo lnvestimento 
do lmporta96es Total 

privado publico brut a 
Exporta96es 

de empresa cont. pat. previd. 
trab~lho 

e propriedade subsidies 

1974 .................... + 7,1 - 1 '1 0,0 + 8,4 + 14,5 + 6,7 + 0,2 + 2,4 + 5,2 
1975 ............ \ ....... + 4,6 -11,1 -0,2 -3,4 -10,1 -4,3 -1,8 + 0,8 -4,8 
1976 .................... -0,5 + 1,2 + 0,4 -0,5 + 0,6 + 1,7 -1,0 + 1,0 -1,2 
1~7 ···················· -2,8 + 9,8 + 1,2 + 3,3 + 11,5 + 6,7 + 0,7 + 1,9 + 2,2 
1978 .. ............... -4,3 + 1,1 -1,5 -0,8 - 5,5 -2,7 -0,8 -1,2 -0,8 
1979 ...... , ............. -1,2 + 2,7 -1,3 + 2,8 + 3,0 + 1,4 + 0,2 -0,1 + 1,5 

Fonte: Contas Nacionais/INE e estimativas do Departamento Central de Planeamento e Banco de Portugal. 



tivo na despesa final total, se a sua evoiU<;ao em «pre<;:o)) 
coincidisse com a taxa de infla<;:ao implfcita na despesa fi
nal total do ano anterior. 

Assume-se, assim, que, quando a diferen<;:a e nula, e tambem nulo o 
contribute para a varia<;:ao do ritmo da infla<;:ao; quando a diferen<;:a e posi
tiva, o contribute e no sentidb da acelera<;:ao do ritmo da infla<;:ao e, obvia
mente, quando a diferen<;:a e negativa, o contribute e no sentido da desace
lera<;:ao do ritmo da infla<;:ao. 

Procuraremos, deste modo, mostrar como os ja referidos factores de 
dependencia externa se configuram como uma condicionante basica, condi
cionante refor<;:ada com a polftica cambial de desvaloriza<;:ao, nos limites da 
qual se desenvolvem e «jogam)) as duas grandes arbitragens presentes na 
dinamica de infla<;:ao: entre salaries e lucros, ao nfvel da forma<;:ao e parti
lha do rendimento nacional, como expressao do processo de valoriza<;:ao e 
realiza<;:ao do capital, e entre consume e investimento, ao nfvel da circula
<;:ao do rendimento e do capital. 

Per arbitragem entendemos aqui negocia<;:ao e conflito (inter e intra
classes), em tude o que envolve a evolu<;:ao das variaveis associadas a re
parti<;:ao do rendimento, e escolhas e comportamentos, igualmente confli
tuais - ditados, essencialmente, pela propria evolu<;:ao da reparti<;:ao do 
rendimento, pelas realidades e expectativas inflacionistas e pelo impacte 
das diferentes medidas de polftica econ6mica -, em tude o que envolve as 
variaveis ligadas a despesa. Deste modo, s6 por comodidade utilizaremos a 
expressao «arbitragem consumo/investimento)), ja que com ela queremos 
significar OS efeitos provocados na estrutura do consume privado, per um 
lade, e nos circuitos de acumula<;:ao produtiva de capital ou de desenvolvi
mento da especula<;:ao como seu mecanisme central ou. importante de valo
riza<;:ao, per outre lade, e nao, portanto, qualquer especie de partilha entre 
presente e futuro envolvendo a simples utiliza<;:ao do rendimento. 

Estamos, agora, em condi<;:6es de avan<;:ar para uma caracteriza<;:ao 
mais rigorosa do comportamento das principais componentes presentes na 
dinamica de infla<;:ao no perfodo 197 4-1979. Caracteriza<;:ao on de, como dis
semos, assumem papel central os seguintes tres aspectos: 

i) Os efeitos da dependencia externa, encarados directa ou indirecta
mente (neste ultimo case como resposta as diversas medidas internas de 
polftica · econ6mica), representam uma componente essencial do processo 
inflacionista, componente que se apresenta de forma mais nftida como con
dicionante basica das varia<;:6es do ritmo da infla<;:ao: Efeitos que se pren
dem nao s6 com o peso e caracterfsticas da oferta externa (1o), mas tam
bem com os reflexes, no nfvel Jnterno de pre<;:os, da clivagem introduzida 

(10) Oferta externa que, de 1973 a 1979, representou, em media, 30,2% da procura in
lerna. 
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pela polftica de desvaloriza<;:ao entre as pre<;:os de produ<;:ao para exporta
<;:ao e para o mercado interne (1 1

). 

Com efeito, a componente associada a dependencia externa na dina
mica de infla<;:ao em Portugal, no perf ado 197 4-1979, assume as seguintes 
caracterfsticas principais: 

Uma contribt.Ji<;:ao significativa - em media cerca de 28% do to
tal --,- do crescimento dos pre<;:os das importa<;:6es, em escu
dos, para a taxa de infla<;:ao implfcita na despesa final total. 
Contribui<;:ao que em 197 4 e 1975 tem quase exclusivamente 
que ver com o crescimento, maior au menor, dos pre<;:os de 
exporta<;:ao dos nossos principais fornecedores e, progressiva
mente, a partir de 1976, com a amplia<;:ao desse crescimento 
par via da desvaloriza<;:ao do escudo; 

GRAFICO I 

Contribuil;:ao das importac;oes para a variac;ao do ritmo da taxa de inflac;ao 
implicita na despesa final total (acelerac;ao +, desacelerac;ao -) 

+15 

+10 

+5 

79 

-5 

-10 

--- varia<;:ao, em pontos, do contributo das importa<;:oes para a taxa de infla<;:ao. 

- varia<;:ao no ritmo global da infla<;:ao, em pontos. 

(11) Clivagem assente num crescimento muito mais importante dos pre<;:os da produ<;:ao 
exportada e com reflexos que nos parecem mais visfveis no comportamento de produtos origi
narios de ramos como o textil, vestuario e cal<;:ado e como o material elect rico. 
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Uma contribui<;ao muito mais importante, no entanto, do cresci
mento dos pre<;os das importa<;6es, em escudos, no que toea 
a influencia, nao na taxa de infla<;ao implfcita na despesa fi
nal totai, mas no seu ritmo de varia<;ao: nao s6 o ritmo da 
infla<;ao e o ritmo de crescimento dos pre<;os das importa
<;6es tem sempre o mesmo sentido de varia<;ao, como a con
tribui<;ao relativa da varia<;ao deste para a varia<;ao daquele e 
muito elevada, atingindo, em 'media, no perfodo 1974-1979, 
cerca de 52%. lsto e mais claramente ilustrado no grcl.fico 1, 

onde se registam as varia<;6es positivas ou negativas (acele
ra<;ao ou desacelera(;ao) no ritmo global da infla<;ao e na 
contribui<;ao para aquele do crescimento dos pre<;os das im
porta<;6es (1 2). 

ii) A arbitragem salarios/lucros -que aqui analisaremos na base do 
crescimento das remunera<;6es do trabalho assalariado (ordenados e sala
ries, remunera<;6es do pessoal civil do Estado e das for<;as armadas) e dos 
rendimentos brutes de empresa e propriedade dos particulares e do Estado 
(onde se incluem lucros, rendas, juros, outros rendimentos nao salariais e 
amortiza<;6es), por unidade do produto.- conheceu, ao Iongo do perfodo 
1974-1979, uma evolu<;ao que, embora de facil descri<;ao no seu sentido 
global (com dois perfodos bem distintos em 1974-1975 e 1977-1979, funcio
nando 1976 como uma especie de ano de transi<;ao), comporta, no entanto, 
mecanismos e formas bem diferenciadas de melhoria e degrada<;ao dos 
rendimentos reais do trabalho assalariado e de evolu<;ao das principais 
componentes dos _«rendimentos brutes de empresa e propriedade», nomea
damente os Iueras distribufdos, os juros e a poupan<;a das sociedades. 
Deste modo, podemos sistematizar a contribui<;ao desta arbitragem para a 
evolu<;ao do ritmo da infla<;ao em torno dos seguintes aspectos (com o 
apoio do grcl.fico 11, p. 349): 

Dois mementos claramente inflacionistas (no sentido de contribui
<;ao para a acelera<;ao do ritmo da infla<;ao) indiciados pelos 
val ores assumidos em 197 4 e 1977 (como ja referimos, a di
namica de infla<;ao nao pode ser «obrigada», quando se in
terpreta este tipo de valores, a respeitar o perfodo anual), em
bora de caracterfsticas opostas: o valor de 197 4 aponta para 
uma subida da massa salarial real nao compensada pelos 
ajustamentos ao nfvel da massa de lucros (em especial ao 
nfvel dos lucros distribufdos), isto e, repercutida em grande 
parte em aumentos de pre<;os, e nao numa altera<;ao da re-

(12) Trata-se da diferenQa, em pontes, entre os valores, na coluna respectiva, do ano em 
causa e do ano anterior, obtida a partir do quadro n° 1, A). 
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parti<;:ao do rendimento (que se revelou insuficiente face a 
progressao do nfvel dos salarios), ao passo que o valor de 
1977 aponta para uma redu<;:ao da massa salarial real mais 
do que compensada pelos ajustamentos ao nfvel da massa de 
Iueras (assentando, essencialmente, na liberaliza<;:ao do regime 
de pre<;:os que possibilitou um forte crescimento da pou
pan<;:a das sociedades e, sobretudo, dos Iueras distribufdos) e, 
tambem,$ao nfvel dos juros (infcio da subida de toda a estru
tura das taxas de jura, com dais ajustamentos ao Iongo do 
ano); 

Dois momentos claramente deflacionistas (no sentido de contribui
<;:ao para a desacelera<;:ao do ritmo da infla<;:ao) indiciados pe
los valores de 1975 e 1978, tambem com caracterfsticas 
opostas: o valor de 1975 aponta para um ajustamento pro
funda na reparti<;:ao do rendimento ( + 11,2 pontos para o peso 
das remunera<;:oes do trabalho) sob o impacte da continua<;:ao 
e acentua<;:ao do processo de valoriza<;:ao da for<;:a de traba
lho e de subida do salario media real, no quadro de um am
plo e apertado controle dos pre<;:os, enquanto 'o valor de 1978 
aponta para a manuten<;:ao do movimento de redu<;:ao do sala
rio media real, confrontado com a modera<;:ao do crescimento 
da massa de Iueras em termos reais (em boa parte de
vida a dimensao dos aumentos de pre<;:os efectuados em 1977) 
e com um crescimento dos juros· (fruto do ajustamento no sen
tido da alta da estrutura das taxas de ju~o. em consequencia 
do acordo com o Fundo Monetario lnternacional, e da expan
sao dos depositos a prazo) que, todavia, em conjunto, ficaram 
aquem da margem deflacionista aberta pela degrada<;:ao dos 
salarios reais; 

Dais momentos relativamente neutros (ou ligeiramente inflacionis
tas) indiciados pelos valores de 1976 e 1979, como que re
flectindo, respectivamente, a inversao da tendencia de 197 4-
1975, por um lado, e a redu<;:ao, por outro lado, do ritmo de 
degrada<;:ao do salario media real perante a manuten<;:ao da 
tendencia para um importante crescimento real dos rendimen
tos do capital e da propriedade (refor<;:ada, em grande parte, 
pelo aumento dos juros pagos e pelo crescimento dos Iueras 
distribufdos). 



GRAFICO II 

Contribute das remunerac;oes do trabalho e dos rendimentos brutos de empress 
e propriedade para o ritmo da inflac;io (acelerac;io +, desacelerac;io -) 
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lmpacte da arbitragem salarios/lucros no ritmo da infla<;:ao (contributo global em pontos): 

1974 + 6,0 (a)(+ 6,8) 

1975 -6,5 (-3,2) 

1976 + 0,7 (+ 0,8) 
1977 + 7,0 (+ 6,6) 

1978 -3,2 (-2,7) 

1979 + 1,5 (+ 1,1) 

(a) l.mpacte calculado a partir das diferenc;:as entre as contribuiy6es efectivas e nao a partir das diferem;:as entre as 

contribuiQ6es efectivas e as contribui<;6es ((neutrasn. 

iii) A arbitragem consumo/investimento pode ser caracterizada com 
base no mesmo metod'o (servindo de referencia o gr<Hico 111) permitindo sa
lientar o seu papel na dinamica de infla<;ao sob o duplo aspecto do seu im
pacte na configura<;ao (quantitativa e qualitativa) da procura, por um lado, e 
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do seu impacte nos canais de circulac;:ao do rendimento e do -capital (refor
c;:ando ou moderando as condicionantes estruturais da inflac;:ao), por outro 
lado. Torna-se, assim, possfvel encontrar uma caracteriza.c;:ao mais completa 

' dos diferentes momentos de acelerac;:ao e desacelerac;:ao da inflac;:ao ja 
apontados (1 3). 

Com efeito, salientam-se os seguintes aspectos essenciais: 

A repercussao da arbitragem salarios/lucros na evoluc;:ao do consumo 
privado encontra-se sujeita a um conjunto de corldicionantes 
que importa destacar sob pena de uma incorrecta interpre
tac;:ao das indicac;:oes fornecidas pela contribuic;:ao do consumo 
privado para a dinamica de inflac;:ao. Dessas destacaremos 
duas que nos parecem ser as principais: 

a) 0 crescimento das remunerac;:oes medias, em termos 
reais, e a sua posterior degradac;:ao foram acom
panhados por uma reduc;:ao e por um alargamen
to do leque salarial, respectivamente, isto e, to
ram mais intensos para os nfveis salariais mais 
baixos, que, em termos medios, dao origem a 
mais intensa utilizac;:ao do rendimento salarial em 
consumo (e, dentro deste, na aquisic;:ao de bens 
essenciais); 

b) 0 crescimento significative da populac;:ao residente mo
tivado pelo processo de reintegrac;:ao na socieda
de portuguesa dos retornados das ex-col6nias 
(com maior impacte, portanto, em 1975 e 1976) 
desempenhou um papel importante · na evoluc;:ao 
do consumo privado, sendo manifestamente incor
recto associar, nesse perfodo - 1974-1976 -, o 
crescimento reat do consumo privado, de forma 
exclusiva, a subida real do salario medio real; 

A arbitragem consumo/investimento, no que respeita a utilizac;:ao 
dos rendimentos do capital e da propriedade e, dentro destes, 
em especial, dos Iueras, e decisivamente influenciada pela ja 
referida resistencia, no sentido do ajustamento impasto pe:as 

(13) Convem notar que, do ponto de vista quantitativa, nao existe uma corrrespondencia 
total entre as indicac;:oes fornecidas pelos dois tipos de arbitragem, em virtude quer do com
portamento da componente fiscal e parafiscal considerada, quer das caracterfsticas da evolu
c;:ao dos prec;:os de importac;:ao e exportac;:ao, ao Iongo de todo o perfodo. 
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altera<;oes estruturais de 197 4-1975, do nfvel do con sumo das 
classes e camadas sociais que controlam essa forma de ex
cedente econ6mico. Esta resistencia tern um duplo impacte 
inflacionista: par um lado, amplifica o impacte da arbitragem 
salarios/lucros na alimenta<;ao da dinamica inflacionista, atra
ves do impulso que transmite ao crescimento global do con
sumo privado; par outro lado, ao provocar uma clara degrada
<;ao do peso dos Iueras nao distribufdos na massa de Iueras, 
determina um processo de circula<;ao do capital caracterizado 
par uma degrada<;ao das estruturas de custos e das estrutu
ras financeiras das empresas, com nftida influencia na alimen
ta<;ao da infla<;ao (redu<;ao do autofinanciamento, maior endi
vidamento, menor taxa de acumula<;ao); 

Devido a elevada componente importada que o caracteriza, o in
vestimento bruto viu, em grande parte, o seu contribute para 
a varia<;ao do ritmo da infla<;ao ser determinado par uma ten
dencia para significativas amplitudes de varia<;ao do nfvel de 
pre<;os implfcito (resultante da conjuga<;ao da evolu<;ao dos 
pre<;os de exporta<;ao dos bens de equipamento das econo
mias capitalistas industrializadas com a evolu<;ao da polftica 
cambial), que tenderam a contrabalan<;ar a sua varia<;:~o em 
volume, nomeadamente as suas quebras; 

0 impacte da arbitragem consumolinvestimento nos canais de cir
cula<;ao do capital foi, ainda, determinado, em grande parte, 
pelas caracterfsticas assumidas pelos movimentos de caracter 
especulativo. Com efeito, parece clara que a acelera<;ao do 
ritmo da infla<;ao em 1977 deve muito a dinamica especulativa 
associada a constitui<;ao de stocks de produtos importados 
- como resposta- a expectativa de desvaloriza<;ao do escudo 
existente (criada) -, que determinou que a varia<;ao de stoks, 
por si s6, fosse responsavel par cerca de 40% do crescimento 
absoluto do investimento bruto, tal como a posterior ligeira 
desacelera<;ao do ritmo da infla<;ao se liga, tambem, em boa 
medida, a modera<;ao desses movimentos especulativos com 
a subida das taxas de jura e a introdu<;ao de limites quantita
tivos estreitos a expansao do credito. Do ponto de vista da 
dinamica de infla<;ao, o aumento do peso da especula<;ao (e 
ou o aumento do peso da esfera da circula<;ao em detrimento 
da esfera da produ<;ao) no processo de valoriza<;ao do capital, 
considerado globalmente, nao pode conduzir senao a um re
for<;o das condicionantes estruturais da infla<;ao atras aponta
das e, tambem,a uma contribui<;ao conjuntural especffica -no 
sentido da acelera<;ao do ritmo da infla<;ao. 
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GRAFICO Ill 

Contributo do Consumo Privado e do lnvestimento Bruto para o ritmo da inflat;:iio (acelera.;:iio +, desacelera.;:iio -) 
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lmpacte da arbitragem consumo/investimento no ritmo da infla<;:ao (contributo global em pontos): 

1974 + 9,3 (a) ( + 10,3) 1977 + 9,3 (+ 3,2) 
1975 -5,3 (- 2,8) 1978 -4,7 (- 4,6) 
1976 + 1,7 (- 0,7) 1979 + 1,1 (+ 0,8) 

(8) lmpacte calculado a partir das diferenQas entre as contribuiQ6es efectivas e nao a partir das diferen9as entre as contribui96es efectivas e as contribui96es «neutras". 



3 - A interacc;ao entre a inflac;ao e a politica econ6mica 

Ao Iongo de todo o perfodo em analise, a infla9ao nunca foi objecto 
de uma polftica global de controls (isto e, de uma polftica capaz de abar
car as suas manifesta96es conjunturais e as suas determinantes estrutu
rais), tendo mesmo recebido, da polftica econ6mica, um contributo, de forma 
nenhuma desprezfvel, no sentido de uma acelera9ao do seu ritmo (contri
bute consciente, nuns casos, e derivado da manipula9ao de instrumentos 
visando outros objectivos, noutros casos) . 

. Sob o ponto de vista da interac9ao entre a polftica econ6mica e a in
flayao, parece ser possfvel descortinar tres grandes fases ao Iongo deste 
perfodo: 

i) Uma primeira fase em 1974-1975, em que o aspecto central consis
tiu na institucionaliza9ao de um apertado regime de controls dos pre9os 
(comportando, inclusivamente, em 1974, perfodos de congelamento natural
mente impastos pelo desenrolar do processo politico) que, conjugado com 
os movimentos de fuga de capitais e com a resistencia a urn ajustamento, 
correspondents ao crescimento da massa salarial, ao nfvel dos lucros distri
bufdos, conduziu a uma degrada9ao significativa da situa9ao financeira de 
tum numero importante de pequenas e medias empresas e mesmo de algu
mas grandes empresas mais penetradas pelos movimentos especulativos 
anteriores ao 25 de Abril; 

ii) Uma segunda fase, preparada desde 1976 e impulsionada, sobretudo, 
a partir do infcio de 1977, em que a propria polftica econ6mica favorece 
a intensifica9ao do ritmo da infla9ao, quer com o objectivo de repor e 
incrementar margens de lucro, quer com o objectivo de promover uma 
transferencia de rendimento real, a custa dos rendimentos do trabalho, vi
sando uma redu9ao do consumo privado (em termos relativos) apoiada na 
degrada9ao dos salarios reais, e uma dinamiza9ao da poupan9a e do inves
timento, apoiada no crescimento, em termos reais, dos rendimentos do ca
pital· e da propriedade. Neste quadro, como que se inverte a condu9ao da 
polftica de pre9os e rendimentos, em rela9ao ao perfodo anterior: o. con
trols de pre9os cede o seu Iugar ao controls dos salarios; 

iii) Uma terceira fase, preparada desde 1979 e concretizada, no essen
cia!, ja em 1980, em que a polftica «anti-inflacionista» assume a forma de 
uma modera9ao do caracter inflacionista da polftica seguida anteriormente, 
nomeadamente no que toea a redu9ao do ritmo de desvaloriza9ao do es
cudo e a uma menor liberaliza9ao dos ajustamentos de pre9os, em articula-
98.0 com um controls dos pre9os de inputs basico-s (em bens e servi9os) a 
custa da degrada9ao financeira do sector empresarial do Estado. 

Porque assume um papel importante na interac9ao entre infla9ao e 
polftica econ6mica e representa, atraves das alteray6es sofridas, um factor 
de nftida diferencia9ao das orienta96es de polftica econ6mica ao Iongo do 
perfodo em analise, parece-nos importante deixar aqui uma nota sobre a 
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evolu<;:ao, nos seus grandes tra<;:os, da polftica de pre<;:os, antes de avan
<;:armos para um tratamento mais completo das responsabilidades da polftica 
econ6mica na dinamica de infla<;:ao. 

Em termos genericos, a evolu<;:ao da polftica de pre<;:os assentou, como 
dissemos, nas profundas transforma<;:6es sofridas pelo regime de pre<;:os, 
com os seguintes passos essenciais: 

0 regime de pre<;:os introduzido pelo Decreta-Lei n. 0 329-A/74, in
cluindo as modalidades de pre<;:os maximos, controlados, de
clarados, contratados e .livres e, ainda, de fixa<;:ao de margens 
de comercializa<;:ao, tinha como ·espinha dorsal as modalida
des de pre<;:os declarados e, sobretudo, controlados (necessi
dade de aprova<;:ao governamental dos aumentos de pre<;:os, 
para as empresas com factura<;:ao superior a 50 000 cantos 
em 1973, dos produtos com vendas superiores a 10 000 can
tos, bem como dos produtos anteriomente sujeitos ao regime 
de homologa<;:ao previa - para os pre<;:os controlados - e 
obrigatoriedade de declara<;:ao, com uma antecedencia de 
trinta dias, dos aumentos pretendidos, para as empre·sas 
com factura<;:ao entre 30 000 e 50 000 cantos e produtos com 
factura<;:ao superior a 5000 cantos -para os pre<;:os decla
rados -, o que mostra bem o alcance do controle institucio
nalizado com esta medida); 

A liberaliza<;:ao do regime de pre<;:os traduzida em lei atraves do 
Decreta-Lei n. 0 75-Q/77 (inclufdo no chamado «pacote 1») visou 

exactamente aquela espinha dorsal, isto e, suprimiu o con
trole a priori dos aumentos de pre<;:os e moderou (para nao 
dizer que reduziu drasticamente) o alcance do controle a pos
teriori (redu<;:ao para quinze dias da antecedencia na decla
ra<;:ao). 

Por outro lado, a institucionaliza<;:ao do «cabaz de compras» [sob essa 
designa<;:ao, ja que esquemas de subsidia<;:ao -de produtos com garantia de 
pre<;:o fixo por um determinado perfodo sao anteriores (1 4)] a partir de 1977 
revelou-se, de multiplas formas, um · instrumento duplamente ineficaz do 
ponto de vista da articula<;:ao entre polftica econ6mica e dinanica de infla
<;:ao e poderosamente enviesador dos criterios de orienta<;:ao da produ<;:ao e 
distribuiqao dos produtos abrangidos. 

Duplamente ineficaz porque, como COrTJ.Pensa<;:ao dos aumentos susci
tados pela liberaliza<;:ao do regime de pre<;:os, o seu impacte foi muito redu
zido [quer pelo pequeno peso do «cabaz» na despesa media das famflias, 

(14) Por exemplo, em Abril de 1975 o conjunto dos produtos abrangidos por medidas se
melhantes representava cerca de 20% da despesa media das famflias em alimentac;:ao. 
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quer pela dimensao dos aumentos previos de prec;:os dos produtos nele in
clufdos (veja-se o quadro n. 0 2)], por um lado, e porque, sobretudo, veio 
permitir uma «legitimac;:ao» ou fornecer um «alibi» para uma vaga de au
mentes generalizados de prec;:os em muitos outros produtos e servic;:os 
- facilitada pela outra vertente da polftica de prec;:os (o controle liberal a 
posteriori)-, que contribuiu significativamente para uma acelerac;:ao do 
ritmo da inflac;:ao, por outro lado C5

). 

Quanta aos efeitos de enviesamento de uma polftica como a do «ca
baz» (com ou sem esse nome), eles revelaram-se, essencialmente nos 
domfnios de movimentos de fraude e especulac;:ao - desvio de produtos 
subsidiados do consume ·para a produc;:ao, falsificac;:ao, etc. -, nos domf
nios de opc;:6es de produc;:ao conduzindo a subutilizac;:ao de capacidades 
produtivas (ou dificuldades de comercializac;:ao) ou ao estfmulo de importa
c;:oes que vem reforc;:ar a dependencia alimentar e, ainda, no domfnio de 
uma manifesta regressividade no que diz respeito ao impacte do «cabaz», 
ja que todos os consumidores beneficiam dos subsfdios (beneficiando mais, 
em termos absolutes, quem tem maior nfvel de rendimento e despesa) e 
nem todos tem a mesma capacidade de resposta ao impulse inflacionista 
dado pelo «cabaz» - na sua forma, ja analisada, e, tambem, nos seus me
canismos de financiamento -, em termos de defesa do seu nfvel real de 
rendimento. 

QUADRO N. 0 2 

Caracteristicas basicas do «Cabaz de comprasn 

1977 1978 1979 

Taxa de aumento medio dos pre<;os do «cabaz» (percenta· 
gem) ............................................. 23,0 22,0 18,0 

Subsidios (milh6es de contos) .......................... 10 9 11,5 
neso do «cabaz» na despesa das famflias (percentagem) .... 10,4 12,8 11,9 

Fonte: Ministerio do Comercio e Turismo. 

A deterniinac;:ao das responsabilidades especfficas da polftica econ6-
mica na dinamica inflacionista pode, em nosso entender, ser clarificada em 
torno dos seguintes aspectos centrais (para alem e no quadro dos aspectos 
ja referidos): 

i) A experiencia de 1975 - necessariamente limitada pela instabilidade 
polftica e pela. sua curta durac;:ao- constitui, no entanto, um exemplo das 

(15) Este aspecto constjtui um bom exemplo de como uma medida de politica econ6mica 
jamais se esgota no seu Gonteudo - aferido pela natureza do instrumento e amplitude da sua 
varia<;ao -, assumindo a forma e o processo da sua execu<;ao uma importancia muitas vezes 
decisiva (neste caso, chegou·se ao extrema de fazer coincidir - ou quase- o anuncio do 
«cabaz de compras» com a actualizac;:ao dos pre<;os de servi<;os publicos essenciais). 
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limita<;:6es de qualquer polftica anti-inflacionista que tende a eng1r o con
trole de pre<;:os em seu instrumento privilegiado (e era essa na altura, sem 
duvida, a «filosofia» dominante). Limita<;:6es que nao derivam do controle de 
pre<;:os - necessaria e importante perante a actual dinamica de infla<;:ao 
prevalecente nas economias capitalistas, e ainda mais necessaria e impor
tante nas condi<;:6es concretas do Portugal de 1975 -, mas da confusao 
acerca da natureza da infla(;:ao: porque o problema nao e um problema de 
pre<;:os (ou de ajustamentos maiores ou menores, mais ou menos espa<;:a
dos), a sua .conten<;:ao atraves da interven<;:ao administrativa do Estado, por 
si s6, nao pode deixar de ser ilus6ria e artificial, podendo mesmo gerar 
tensoes que, na ausencia de medidas de caracter estrutural ou de medidas 
de caracter compensat6rio, no plano dos rendimentos, emprego, das finan
<;:as publicas e da moeda e do credito, conduzem a um agravamento poste
rior da infla<;:ao. 

ii) A condu<;:ao generica das polfticas or<;:amental e monetaria, bem 
como a sua coordena<;:ao (nomeadamente no que respeita as modalidades 
de financiamento do defice do sector publico administrative), nunca foi, ao 
Iongo de todo o perfodo em analise, orientada no sentido de conten<;:ao do 
ritmo da infla<;:ao, nem sequer, sobretudo no perfodo 1976-1979, pondera
dos, em toda a sua dimensao, os reflexes das medidas tomadas nesta area 
na acelera<;:ao do ritmo da infla<;:ao. 

Com efeito, a polftica or<;:amental assumiu um papel essencialmente 
passivo do ponto de vista da regula<;:ao conjuntural, isto e, a sua evolu<;:ao 
foi muito mais determinada pelo impacte financeiro de medidas de polftica 
econ6mica tomadas noutras areas e pelo comportamento dos agentes eco
n6micos (nomeadamente no que respeita a evasao e a fraude fiscais em 
torno do impasto de transac<;:6es 8 dos impastOS directos sabre OS rendi
mentos do capital e da propriedade e das profiss6es liberais) do que deter
minants na evolu<;:ao da conjuntura. Um sinal evidente desta passividade e, 
sem duvida, a sistematica disparidade entre as metas fixadas (nomeada
mente quanto a expansao do consumo publico e aos defices corrente e 
global) e as realiza<;:oes obtidas. Por outro lado, o recurso a essa passivi
dade para aumentar as receitas fiscais (nao actualiza<;:ao dos escal6es dos 

. impastos,. conduzindo a um aumento das taxas em fun<;:ao do crescimento 
nominal dos rendimentos pressionado pela infla<;:ao) gerou grandes distor
<;:6es com evidentes reflexes na alimenta<;:ao da dinamica inflacionista, ja 
que a .forma de rendimento mais negativamente afectada foi o rendimento 
salarial (atraves do imposto profissional), tendo gerado como contrapartida 
a institucionaliza<;:ao de um factor adicional com significado quantitativa nos 
ajustamentos salariais (pelo menos para os nfveis salariais mais elevados e 
para os sectores de maior poder reivindicativo): a compensa<;:ao da erosao 
do salario lfquido por via fiscal. 

Pelo seu lado, a polftica monetaria considerada globalmente - onde 
interessa distinguir duas sitl!a<;:6es de enquadramento institucional e estrutu-
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ral bem diferenciadas: uma ate a nacionaliza<;:ao da banca comercial e res
pectiva consolida<;:ao, em 1974-1975, e outra caracterizada pela estabiliza
<;:ao da nova estrutura do sistema monetario, em 1976-1979- acabou, 
igualmente, embora numa medida bastante menor, por ser determinada quer 
pelo comportamento dos agentes economicos privados, quer pelo comporta
merito do sector publico.administrativo (em especial no que respeita as suas ne
cessidades de financiamento). 

Com efeito, essas caracterfsticas da polftica monetaria sao bem visfveis, 
quer no financiamento do sector publico administrative pelo banco central- de
terminando, numa primeira fase, um papel muito importante a emissao de moe
da -, quer no refinanciamento da banca comercial, igualmente pelo banco 
central, atraves do redesconto, que atingiu grandes propor<;:6es ate ao 
momenta em que o crescimento acentuado dos depositos a prazo 
veio anular os problemas de liquidez da banca comercial, quer, ainda, 
nas medidas (como a redu<;:ao da taxa de reservas obrigatorias) que vi
saram compensar os movimentos ao nfvel dos depositos, entre 1974 e 
1976 (fruto quer das altera<;:6es na reparti<;:ao do rendimento, quer nos mo
vimentos de fuga de capitais, quer, ainda, da retrac<;:ao das remessas dos 
emigrantes). 

0 caracter genericamente expansionista da polftica monetaria, que so 
viria a ser abandonado, em favor de uma orienta<;:ao claramente restritiva, 
a partir do acordo negociado com o Fundo Monetario lnternacional (apli
cado a partir do 1.0 trimestre de 1978), encontra, portanto, duas vertentes: 
uma passiva, que procuramos salientar, e outra activa, assumida sobretudo 
em 1976 e 1977, que tambem alimentou a dinamica inflacionista (1 6) ja que 
os seus objectives declarados de expansao da poupan<;:a e do investimento 
foram claramente postos em causa pela expansao do consumo e, sobretu
do, da especula<;:ao. 

Convem, ainda, salientar que a viragem restritiva operada na polftica 
moneta ria a partir de 1978 nao alterou o tipo de articula<;:ao entre a pol ftica 
or<;:amental e a polftica monetaria, a nao ser no que respeita as modalida
des de financiamento do defice do sector publico administrative, com o 
crescimento das aplica<;:6es financeiras em tftulos de dfvida publica por 
parte da banca comercial, utilizando a liquidez fornecida pela expansao 
dos depositos a prazo. 

De qualquer modo, o que querfamos salientar e que, do ponto de vista 
do controle da infla<;:ao, as orienta<;:6es genericas prevalecentes na condu
<;:ao das polfticas or<;:amental e monetaria produziram dois resultados clara
mente negatives, sobretudo a partir de 1976: por um lado, em fun<;:ao de 
uma elevada dose de passividade (ou simples adapta<;:ao a conjuntura num 

(16) E, tambem, de uma forma evidente a degrada!(ao da balan9a de transac96es cor-

rentes. 
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quadro estrutural desfavoravel), (1 7) criaram condic;6es para que os principais 
conflitos e contradic;6es suscitados pela evoluc;ao da economia portuguesa 
encontrassem no terreno da articulac;ao dinamica entre prec;os e rendimen
tos um local privilegiado de expressao ou, mais simplesmente, se pudes
sem exprimir com grande liberdade sob a forma de um impulso no sentido 
da acelerac;ao do ritmo da inflac;ao; por outro lado, em func;ao das articula
c;6es presentes no seio e entre essas duas grahdes areas da polftica eco
n6mica, quando opc;6es expansionistas e restritivas foram assumidas com 
clareza, alimentaram a dinamica inflacionista, quer por via do impacte conjun
tural das medidas, quer por via da criac;ao de condic;6es de agravamento 
das condicionantes estruturais da -inflac;ao (nomeadamente no que toea a 
estrutura do consumo privado e a limitac;ao da expansao qualitativa e quanti
tativa do mercado interno). 

QUADRO N. 0 3 

Variilveis e indicadores ~as politicas or~amental e monetilria. 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 

A) Defice do sector publico 
administrative (a): 

Corrente (em percen- + 1,2 1-- 9,3 - 13,0 r- 12,6 -26,3 r- 37,9 
tagem do PIBpm). {0,4) (2,5) {2,8) {2,0) (3,4) {4,0) 

Global (em percenta- - 7,1 r- 18,5 1-- 32,9 1-- 45,5 -89,3 1-- 98,6 
gem do PIBpm) ..... {2,1) {4,9) {7,1) {7,4) (11,7) (10,3) 

B) lndicadores da divida publica: 

Divida pub I ica/PI Bpm 18,2 26,4 32,2 34,0 38,2 45,7 
Servi9o divida/PIBpm 1,0 1,1 1,6 2,1 3,0 4,1 

C) Massa monetaria real (b): 

M,+(c). ...... - 1,8 + 3,5 1-- 0,5 -12,4 r- 9,1 - 1,9 
M{(c) ... - 0,4 1-- 2,2 r- 0,8 - 5,3 + 3,8 + 8,4 
PIBpm (d) ........... + 1,1 r- 4,3 + 6,9 + 5,3 + 3,2 + 3,7 

0) Credito nominal (e): 

Empresas e particula-
res . . .. + 18,2 + 9,0 + 29,1 + 30,8 + 21,4 + 21,2 

Sector publico (liquido) + 1 108,8 + 263,9 + 120,3 + 63,2 + 39,3 + 44,7 

(a) Milh6es de contos. 
(b) Expansao em termos reais na base dos valores medias. 
(c) Abrangem as aplicac;:6es financeiras das instituic;:6es financeiras nao monetclrias no mercado interbanc8.rio de tftulos. 
(d) Crescimento real. 
(e) Crescimento nominal entre Dezembro de cada ana. 

Fonte: Relat6rios do Banco de Portugal. 

(17) Nalguns casos inevitavel, como na reintegravao dos funcionarios retornados das ex

-col6nias, por exemplo. 
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iii) 0 programa de «estabiliza<;:ao» conjuntural patrocinado pelo Fundo 
Monetario lnternacional (executado em 1978 e 1979, mas preparado, em di
versos aspectos, pelo menos desde 1977) revelou-se portador de uma forte 
componente inflacionista, sobretudo nos seguintes aspectos principais: 

A natureza inflacionista da articula<;:ao entre a polftica monetaria e 
a polftica cambial, alicer<;:ada nos seguintes vectores: 

a) Subida do nfvel dos prec;os medios de importac;ao de 
bens e servi<;:os. em escudos, atraves da polftica 
de desvalorizac;ao, contribuindo significativamente, 
em fun<;:ao das ja analisadas caracterfsticas de 
dependencia externa, para a acelera<;:ao do ritmo 
da inflac;ao; 

b) Subida acentuada de toda a estrutura das taxas de juro 
(imposta pelos objectives de contenc;ao da pro
cura e capta<;:ao adicional de poupanc;a, nomea
damente dos emigrantes, por um !ado, e pela ne
cessidade de contrabalan<;:ar os efeitos especula
tivos da desvaloriza<;:ao, por outro lado), repercutida 
com intensidade no nfvel de prec;os por via de 
uma estrutura financeira das empresas assente 
num forte endividamento (recorde-se a referencia 
feita aos efeitos «alavanca» e «patamar»); 

c) Forte incentivo aos movimentos especulativos, pelo 
menos em boa parte de 1976, em todo 1977 e 
no infcio de 1978, apoiado numa desajeitada ma
nipula<;:ao da articula<;:ao entre taxas de juro e 
ritmo de desvaloriza<;:ao e numa manifesta hesita
<;:ao sobre as modalidades a adoptar na execu<;:ao 
da desvaloriza<;:ao (1 8). Com efeito, introduziu-se. 
nesse perfodo, uma elevada expectativa de des
valoriza<;ao do escudo, ao mesmo tempo que se 
mantinham taxas de juro claramente inferiores e. 
portanto, encorajadoras da constitui<;:ao de stocks 
especulativos de produtos importados, da coloca
c;ao de capitais no exterior por via da subfactura
<;:ao das exportac;6es e da sobrefactura<;:ao das 
importac;oes e, ainda, da deten<;ao de divisas ad
quiridas no mercado negro (alimentado pelas divi
sas introduzidas no Pafs por turistas e emigran
tes). 0 ano de 1977 constitui, sem duvida, o me-

(18) Torna-se evidente que os movimentos especulativos foram muitissimo mais Ionge do 
que aquilo que os responsaveis pela politica econ6mica eventualmente desejaram no quadro 
da dinamiza<;:ao da taxa de lucro e do sector exportador. 
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lhor exemplo disto, uma vez que as medidas dos 
chamados «pacotes 1 e 2)) introduziram uma ex
pectativa de desvalorizac;ao muito superior a 
20 %/ano, enquanto, por exemplo, a taxa de des
canto do banco central era elevada de 6,5 % pa
ra 8 % e, depois, para 13% (1 9). 

d) Cfrculo vicioso degradac;ao financeira ~ desincentivo 
ao investimento - aumento da vulnerabilidade 
das estruturas de custos - aumentos de prec;os 
e/ou degradac;ao financeira para as empresas 
mais dependentes do mercado interne, das impor
tac;6es intermediarias e do credito; 

A natureza inflacionista da polftica de prec;os e rendimentos prati
cada, nomeadamente no que diz respeito: 

a) A liberalizac;ao do regime de prec;os precisamente numa 
altura em que o controle dos prec;os se tornava 
necessaria para contrabalanc;ar movimentos de 
caracter especulativo e ajustamentos de prec;os 
que, sob a pressao do crescimento dos custos 
(equipamentos e bens intermedios importados e 
encargos financeiros, nomeadamente) e da evolu
c;ao anterior, tendiam a ultrapassar essa pressao 
expandindo significativamente a taxa de lucro 
(embora mantendo ou acentuando a vulnerabili
dade da estrutura de custos). 

b) Aos efeitos reais despoletados pela alterac;ao da estru
tura da repartic;ao do rendimento, isto e, em vez 
da ilus6ria sequencia descida dos salaries reais 
~ aumento da massa de Iueras em termos 
reais - maior ·nrvel de poupanc;a e investimento, 
verificou-se, na pratica, uma vez mais, a se
qu€mcia «perversa» descida dos salaries reais 
- aumento da massa de Iueras (mas tambem 
dos juros dos depositos a prazo)- aumento do 
consume e desenvolvimento da especulac;ao -
estagnac;ao do investimento (FBCF), com o qqe 
ela implica de agravamento dos factores estrutu
rais impulsionadores da dinamica inflacionista; 

c) Ao facto de a contenc;ao drastica dos salaries e a sig
nificativa reduc;ao por estes sofrida, em termos 

(19) 0 diferencial de remuneravao e valorizavao do capital (medido pela diferenva entre 
a taxa de juro no mercado do eurod61ar. ponder ada pel a desvalorizavao do escudo, e a taxa 
de juro intern a dos depositos a prazo) atingiu em 1977 cerca de + 22 %. 
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reais, durante cerca de quatro anos, nao s6 nao 
terem coexistido com uma redu<;ao do ritmo de 
infla<;ao mas, ate, com uma acelera<;ao, o que 
mostra bem que, afinal, esse foi; sim, um factor 
que impediu que a infla<;ao atingisse ritmos extre
mamente fortes e dificilmente controlaveis. 

4 - As transforma~;oes qualitativas da reparti~;ao do rendimento 

A evolu<;ao da reparti<;ao funcional do rendimento nacional pode, as
sim, ser objecto de uma abordagem especffica na sequencia da caracteri
za<;ao de dinamica de infla<;ao, ja que as altera<;6es verificadas a esse 
nfvel espelham, numa medida importante, os resultados dos diferentes tipos 
de ajustamento das principais formas de rendimento a evolu<;ao da propria 
dinamica inflacionista. Por outre lado, a evolu<;ao da reparti<;ao do rendi
mento tende a apoiar a periodiza<;ao, ja esbo<;ada, da polftica econ6mica, 
nest'e perfodo, em tres grandes fases. 

QUADRO N. 0 4 

Evolu.;:ao da reparti.;:iio funcional do rendimento nacional 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Rendimento Nacional ........ 100,0 100,0 100,0 foo,o 100,0 100,0 100,0 
Remunera<;6es do trabalho (a) 46,9 52,2 63,4 62,5 54,0 51,2 49,1 
(Ordenados e salarios) ....... (37,6) (43,1) (51,7) (50,3) (42,5) (39,5) (37,2) 
Seguran<;a social (b) ......... 4,6 4,7 5,8 6,2 6,1 6,1 5,3 
Rendimentos de empresa e pro-

priedade dos particulares ... 39,6 37,6 33,3 31,5 35,7 38,2 41,6 
Rendimentos de empresa e pro-

priedade do Estado ........ 1,0 0,7 0,5 1,2 1,7 2,3 1,2 
Poupan<;a das sociedades .... 5,6 2,9 - 4,0 - 1,4 2,7 3,8 4,2 

(a) Ordenados e salaries. remunerav6es das larvas armadas e do pessoal civil do sec1or publico administrative. 

(b) Contribui9oes patronais. 

Fonte: Contas nacionais!INE e estimativas do Departamento Central de Planeamento e 

do Banco de Portugal. 

Essas fases da Polftica Econ6mica podem ser assim sistematizadas: 
uma primeira fase, em 1974-1975, em que as altera<;6es institucionais e 
estruturais comandam (com diferentes ritmos, op<;6es e contradi<;6es) uma 
linha de orienta<;ao global da polftica econ6mica onde e visfvel um des
prezo (ou uma clara subestima<;ao do seu papel) pela(s) polftica(s) de regu
la<;ao conjuntural; uma segunda fase cobrindo os finais de 1975, 1976 e 
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1977, que se configura como uma especie de «transi<;ao», no seio da qual 
a polftica conjuntural vai ganhando peso decisive em rela<;ao as preocupa
<;6es de ordem estrutural e a defini<;ao de uma estrategia de desenvolvi
mento, e uma terceira fase, em 1977-1979, em que a polftica economica 
e reduzida em exclusive a expressao restritiva de polftica conjuntural e, 
mesmo esta, e formulada com um fortissimo enviesamento no sentido da 
busca do «reequilfbrio externo» e de uma compatibiliza<;ao oferta/procura (ou 
produ<;ao/consumo) por via da simples conten<;ao desta ultima, isto e, por 
via do sacriffcio do ritmo de crescimento do produto nacional (e do seu de
senvolvimento qualitative) e, naturalmente, do proprio emprego. 

Este percurso da polftica economica e, tambem, ao nfvel da reparti<;ao 
do rendimento, aquele em que as altera<;6es de estrutura impulsionadas em 
197 4-1975 sao absorvidas e anuladas ao Iongo de 1976-1979. Processo que 
pode ser evidenciado, de forma talvez mais clara, com base na compara
<;ao dos ritmos de crescimento nominal (integrando, portanto, ajustamentos 
reais e em pre<;os) do rendimento nacional e das suas componentes princi
pais. 

QUADRO N. 0 5 

Taxas medias de crescimento nominal anual do rendimento nacional 
e das suas componentes principais 

1974·1975 1976 1977·1979 

Rendimento nacional ........................ 15,4 23,0 28,3 
Remunerac;:oes do trabalho ................... 34,2 21,4 18,4 
Rendimentos de empresa e propriedade dos par-

ticulares ................................. 5,8 16,6 40,7 
- ---~-----

L 

1974·1979 

(a) 23,0 
(a) 24,0 

(a) 24,0 

(a) 0 facto de estas duas taxas mSdias serem superiores a do rendimento nacional e compensado pelo menor cresci· 

menta de outras componentes, nomeadamente a poupan<;a das sociedades. 

Fonte: Contas nacionais!INE e estimativas do Departamento Central de Planeamento e 
Banco de Portugal. 

Mas e possfvel ir mais Ionge no esclarecimento do comportamento dos 
rendimentos nao salariais. Para isso torna-se necessaria, no entanto, proce
der, na base de um conjunto de hipoteses devidamente fundamentadas, a 
constru<;ao de uma estimativa de desagrega<;ao dos rendimentos de empresa 
e propriedade dos particulares nas suas componentes mais relevantes. Essa 
estimativa (que se apresenta no quadro n. 0 6) assenta numa estimativa 
dos juros dos depositos a prazo e de poupan<;a (20

) e dos rendimentos 

(20) Obtida na base da taxa media de juro dos depositos a 180 dias, em cada ana, e na 
media dos valores, no inicio de cada trimestre, das responsabilidades quase monetarias dos 
bancos comerciais, de poupanc;:a e investimento. 0 Banco de Portugal passou, finalmente, a 
publicar, nos seus boletins trimestrais de 1980, estes valores, que para 1978 e 1979 sao, res
pectivamente, de 53,7 e 94,3 milh6es de cantos e que permitem, portanto, utilizar com segu
ranc;:a a estimativa que, entretanto, tinhamos construido. 
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do trabalho nao assalariado e1
), que, pelo seu lado, permitem isolar um 

residua que deixa transparecer muito mais claramente a evoiU<;:ao dos 
Iueras. 

QUADRO N° 6 

Desagregac;iio dos rendimentos de empresa e propriedade dos particulares 

(Milhoes de cantos - estrutura em percentagem) 

1973 1974 1975' 1976 1977 1978 1979 

Juras de depositos a prazo (a) 
7,4 10,3 14,6 17,6 29,5 60,3 91,4 

(7, 7) (9,2) (13,6) (14,0) (15,6) (23,9) (26, 1) 
Rendimentos do trabalho nao 

assalariado ............... 
1 

26,9 31,7 36,5 40,9 55,7 66,6 81,2 
(28,0) (28,4) (33,9) (32,5) (29,5) (26,3) (23,2) 

lsolados agricolas ....... 10,9 12,4 13,8 15,0 19,1- 23,2 28,8 
lsolados nao agricolas 11,2 13,1 15,1 1n,5 22,8 26,8 31,8 
Profissoes liberais ....... 4,8 6,2 7,6 9,4 13,8 16,6 20,6 

61,9 69,7 56,7 67,2 103,5 125,9 177,6 
~crns~ ............... (64,3) (62,4) (52,6) (53,5) (54,9) (49,8) (50, 7) 

Total ..... 
96,2 111,7 107,8 125,7 188,7 252,8 350,2 

.......... (100,0) (100,0) 100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) 
--- - - - - - - --- - --- -- -- - - - -

actives. 

(a) Exisle uma pequena parcela de duplicavao resullante dos depositos a prazo das empresas. 
(b) lnclui todos as outros rendimentos nao salariais, nomeadamente as rendas e os rendimentos directos dos patr6es 

Fonte: A mesma do quadro anterior e estimativas· conforme notas 21 e 22. 

(21) Obtida com base nas seguintes hip6teses: 

a) Utiliza<;:ao de uma estrutura fixa na desagrega<;:ao do emprego nao assalariado 
com 59,0 % para os isolados agricolas, 33.,6 % para os isolados nao agri
colas e 7,4 % para as profissoes liberais; 

b) Nao inclusao dos pat roes, computados em 12,8 %. do emprego nao assalariado; 
c) Considera<;:ao de que, em 1973, o rendimento media do trabalho nao assalariado 

coincidia com o rendimento salarial media - o que tende a sobrestima-lo, 
ja que, segundo 0 inquerito as despesas familiares de 1973-1974, a des
pesa media deste conjunto e compani.vel a dos trabalhadores manuais 
nao agricolas (78,5 cantos para 78, 1); 

d) Atribuh;:ao de rendimentos medias diferenciados a cada grupo de emprego nao 
assalariado de acordo com as diferentes medias anuais de despesas apu
radas no referido inquerito; 

e) Considera<;:ao dos seguintes ritmos de crescimento nominal nominal dos rendi
mentos medias ao Iongo do periodo: rendimento dos isolados agricolas 
- ritmo do PAS; rendimento dos isolados nao agricolas - ritmo dos pre
<;:os da produ<;:ao nao agricola, e rendimento das profissoes liberais - ritmo 
conjugado da infla<;:ao (1. P. C.) e do volume do produto dos servi<;:os. 
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QUADRO N. 0 7 

Ajustamento global dos lucros 

1974 1975 1976 

Creseimento nominal global dos Iueras 
(pereentagem) ...................... + 3,8 -44,6 +41,4 
Peso relativo no aereseimo global (per-
eentagem): 

Dos Iueras distribufdos ........... + 169,0 37,1 58,3 
Da poupan<;a das soeiedades ..... - 169,0 62,9 41,7 

Fonte: Quadros nos 4 e 6. 

1977 1978 1979 

+ 92,2 + 27,7 + 40,9 

64,0 68,5 83,8 
36,0 31,5 16,2 

--

No essencial, esta estimativa de desagregac;:ao. dos rendimentos de 
empresa e propriedade dos particulares, para alem de confirmar aspectos 
ja referidos, vem permitir uma analise mais clara dos ajustamentos provo
cades pelas alterac;:oes da estrutura da repartic;:ao do rendimento e pelas 
medidas de polftica economica, nomeadamente aquelas que se prendem 
com a articulac;:ao entre a polftica monetaria e a polftica cambial. Nesse 
sentido, e possfvel detectar os seguintes elementos: 

i) A progressiva importancia da componente juros dos depositos a 
prazo e de poupanc;:a no conjunto dos rendimentos de empresa e propriedade 
do.s particulares, motivada pelo aumento conjugado das taxas de jura e 
dos montantes dos depositos a prazo (desde 1976), traduzindo quer a recu
perac;:ao das remessas dos emigrantes, e a. sua ampliac;:ao em escudos por 
via da desvalorizac;:ao, quer a recuperac;:ao da taxa de poupanc;:a. Evoluc;:ao 
que representa uma transformac;:ao que nao deve ser menosprezada - os 
juros passam a representar mais de um quarto dos rendimentos de empresa 
e propriedade dos particulares e mais de um nona do rendimento nacio
nal -, quer por esse impacte quantitativa, quer pelos reflexes que este novo 
rentismo produz na forma assumida pelo excedente e no processo de 
consume e acumulac;:ao; 

ii) A confirmac;:ao de significativas oscilac;:oes na componente Iueras (22), 

com mementos mais significativos em 1975 (crescimento nominal de 
- 18,6 %) e em 1977 (crescimento nominal de + 54,0 %) e do tipo de 

ajustamento ja caracterizado. Com efeito, a considerac;:ao global desta apro
ximac;:ao aos Iueras distribufdos e da poup·anc;:a das sociedades e a desa
gregac;:ao por cada uma delas do peso respective no ajustamento global 
medido pelos diferentes ritmos de crescimento nominal confirmam que em 
197 4, 1975 e 1976 a alterac;:ao na repartic;:ao do rendimento e suportada, 
no essencial, pela poupanc;:a das sociedades, exprimindo a ja referida resis
tencia no nfvel de consume destas classes e camadas sociais e, tambem, 
os movimentos de fuga de capitais, em especial em 1975. 

(22) Oseila<;oes neeessariamente mais amplas, quer na baixa, quer na alta, em virtude do 
eomportamento das rendas (igualmente inelufdas neste residua)- erosao em termos reais ao 
Iongo de todo o perfodo. 
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OUADRO N: 0 8 

Processo de valoriza~iio da for~a de trabalho nalguns ramos de actividade 
(Situat;iio em Dezembro de cada ano) 

Remunerayao do trabalho extraordin8.rio 
Horario 

Subsidio 
-

de trabalho 13.0 mes Percentagem 
de ferias -A no semanal 

~-Dias d:-salario 
Dias de salario Oiurno Nocturne Descanso 

- - - -Horas 
1.a hora/outras 1.8 horas/outras Feriados 

I 
11973 

I 

48 2/12 0 25/50 50/75 100 
1974 48 2/12 0 25/50 50/75 100 

Textil (fia<;:ao, tecelagem e acabamento de tecidos) ..... ·1 
1975 45 24 30 50 90 200 

I 

1976 40/45 30 30 50 90 200 

{ 1973 
48 0/18 0/15 25/50 50-100/75-1 00 100 

1974 45/48 12/30 7,5/30 25/50-75 50-100/75-100 100 
lndustrias metalurgicas e metalo-mecanicas ........... · . , 1975 45 30 30 50/75-100 75/100-125 100 

1976 45 30 30 50/75-100 75/100-125 100 
I 

{ 1973 
48 2/22 0 50 75 100 

1974 48 2/22 0 50 75 100 
lndustrias da madeira e mobiliario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1975 48 15/24 15 50/50-100 50/75-100 100 

1976 48 15/24 15/30 50/50-100 50/75-100 100 
1977 45 30 30 50/75-125 75/100-150 100 

I 

~""'"''0 o;,u ..... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . { i m 
48 6/18 0/30 25/50-75 50-100/75-1 00 100 
45 6/18 0/30 25/50-75 50-100/75-1 00 100 
45 20/30 0/30 25/50-75 50-100/75-100 100 
45 30 20/30 25/50 50/50-75 100 

1977 45 ' 30 30 25/50 50/50-75 100 I 
I 

Tm,poct" ....................................... { ;~;: 
48 3/12 0/15 25-50/50 50-75/75 100 
48 4/30 15/30 25-50/50 50-75/75 100 

45/48 30 30 50 75 100 
. 1976 45 30 30 50 75/75-100 200 

w 
~ Fonte: Relat6rios de conjuntura do Ministerio do Trabalho (segundo a evolu<;:ao dos 1. R. c. T.). 



Por outro lado, torna-se necessaria distinguir os diferentes movimentos 
que neste perfodo se conjugaram no sentido de determinar a amplitude dos 
ajustamentos expressos pela evolugao d~s remunerag6es medias e pelo 
peso da massa salarial no rendimento nacional. Com efeito, interessa nao 
confundir dois movimentos bem distintos: 

i) 0 movimento que se prende com a actualizagao do salario de base 
e, de um modo geral, dos diferentes factores com incidencia nas remunera
<;6es, que sao arrastados por aquela actualizagao, que em fungao do ritmo 
da inflagao determina a evolugao do salario real; 

ii) 0 movimento que se prende com a evolugao das pr6prias condi
<;6es (hist6ricas, sociais, polfticas, jurfdicas) em que se desdobra a relaqao 
salarial (comportando aspectos como o horario de trabalho, subsfdios, pre
mios, ferias, prestagao de trabalho extraordinario, entre outros) e que deter
mina a evolugao do valor da forga de trabalho. 

Esta distingao e tanto mais importante quanto o perfodo que estamos 
a analisar se caracteriza por importantes alterag6es estruturais e institucio
nais que conduziram a uma nftida sobreposigao daqueles dois movimentos. 
A evolu<;ao das remunerag6es medias globais ao Iongo do perfodo foi, as
sim, largamente influenciada pelo processo de valorizagao da forga de tra
balho, que conheceu o seu momenta mais forte em 1975, mas se alongou 
para alguns sectores e subsectores de menor capacidade reivindicativa ate 
1976, e mesmo 1977. 

E com base nesta constatagao que interessa retirar uma conclusao de 
largo alcance, no que diz respeito as caracteristicas da evolugao salarial, 
sobretudo no perfodo de 197 4-1975: o que e correntemente tratado com 
uma forte subida do salario medio real tem, na sua parte mais significativa, 
que ver com a valorizagao da forga de trabalho e s6 em ·segundo plano 
com uma subida mais do que proporcional do salario de base em relagao 
a subida do nfvel de pre<;os no consumidor. 

Um indicador, embora com grandes limitag6es (23), que pode apoiar 
adicionalmente esta conclusao e o que resulta da compara<;ao da evolugao 
do salario medio de base (obtida a partir dos inqueritos sobre nfveis de 
qualificagao do Ministerio do Trabalho) com a evolugao das. remunerag6es 
ou ganhos medios (onde incluem, para alem do salario de base, os subsf
dios, o 13. 0 mes, as horas extraordinari;;~s, etc.). Assim, enquanto encontra
mos diferengas sensfveis de evolugao em 1975 e 1976 (salario de base 
com + 18,5 % e + 11 ,5 % e remuneragao total com + 33,2 % e 
+ 18,3 %, respectivamente), em 1979 ja encontramos valores praticamente 
identicos·(+ 19,9% e + 19,7 %). 

(23) Que resultam, para alem da propna informa<;ao disponivel sabre salarios, do facto 
de o crescimento do salario media de base ser obtido a partir de valores de Setembro de 
cada ano, enquanto o das remunera<;oes medias globais se obtem a partir da compara<;ao 
de valores medics anuais. 
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5- Conclusao 

Apesar de neste artigo abordarmos de forma limitada a evolu<;:ao e ca
racterfsticas da pol ftica econ6mica portuguesa no perfodo de 197 4-1979 
- centramos a nossa aten<;:ao na articula<;:ao entre a dinamica da infla<;:ao 
e a reparti<;:ao do rendimento -, parece-nos ser possfvel apresentar algu
mas notas conclusivas de ambito mais global (embora naturalmente sujeitas 
aquela limita<;:ao). 

Uma primeira conclusao e a de que o processo atraves do qual as alte· 
ra<;:6es introduzidas na estrutura da reparti<;:ao do rendimento ao Iongo de 197 4· 
1975 foram progressivamente absorvidas e anuladas, se bem que contendo 
custos sociais e econ6micos muito fortes, nao originou qualquer contrapar
tida significativa em termos da supera<;:ao dos grandes problemas estrutu· 
rais da economia portuguesa, e, mesmo, das suas manifesta<;:6es conjuntu· 
rais: o investimento nao conheceu qualquer dinamiza<;:ao visfvel (quantitativa 
ou qualitativa), tal como a reestrutura<;:ao do sistema produtivo, enquanto a 
travagem do ritmo de crescimento da produ<;:ao, e, portanto, do emprego, 
agravou os problemas de ordem social e econ6mica enfrentados (embora 
de formas bem diversas), de forma mais directa, pela maioria da popula
<;:ao- o desemprego e a erosao· do nfvel de rendimento real. Mesmo os 
resultados obtidos no terrene dos pagamentos externos (e cuja analise nao 
cabe neste artigo) estao Ionge de estar consolidados (24). 

Uma segunda conclusao e a de que esse processo assentou em trans
ferencias de rendimento real, dos rendimentos do trabalho, muito em espe
cial do trabalho assalariado, para os rendimentos do capital e da proprie
dade, muito importantes. 

Uma avalia<;:ao dessas transferencias pode ser obtida atraves do calculo 
da diferen<;:a entre os valores registados pelas contas nacionais e os que 
se verificariam se cada grande componente do rendimento nacional tivesse 
crescido desde o ano tomado como base ao mesmo ritmo PNBcr ou, o que 
e o mesmo, se a estrutura da reparti<;:ao se tivesse mantido (25). Essa ava
lia<;:ao, tomando como base o ano de 1975, indica-nos que, em termos me· 
dios, a transferencia de rendimento que, como «pun<;:ao» nos rendimentos 

(24) Na altura em que escrevemos este artigo as estimativas disponfveis apontam para 
um defice da balan9a de transac96es correntes s6 superado pelo de 1977 e para o qual a 
inevitavel desacelerayao do crescimento das exporta96es e das remessas de emigrantes, a 
par da acelera9ao do ritmo da safda de divisas para pagamento de juros (fruto do significative 
endividamento externo), contribuiu numa medida apreciavel. 

(25) Transferencias que sao, assim, calculadas atraves da seguinte formula: 

Tt+i - VEt+; - VEt • PNBt+i 
PNBt 

(com Tt+i significando a transferencia no ano t+i, sendo toano base e simbolizando VE os 
valores efectivos das componentes do redimento nacional consideradas). 
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do trabalho, veio acrescer os rendimentos do capital e da propriedade re
presentou, para o conjunto dos anos de 1977-1979, 12,7% do PNBct e 
22,0 % dos rendimentos globais do trabalho. Transferencia que, no essen
cia!, foi suportada pelo rendimento salarial, que se viu amputado de cerca 
de um quarto (23,8 %) do valor global que assumiu nesse perfodo. 

Uma terceira conclusao e a de que o programa de «estabilizac;:ao)) 
conjuntural patrocinado pelo Fundo Monetario lnternacional constitui uma 
boa ilustrac;:ao dos vfcios e limitac;:6es das opc;:6es de polftica econ6mica 
que se baseiam na promoc;:ao das desigualdades na repartic;:ao do rendi
mento e na contenc;:ao monetarista da procura. 

Com efeito, esta evoluc;:ao global da estrutura da repartic;:ao do rendi
mento exprime, afinal, um processo em que a transferencia de rendimento 
real que beneficiou os rendimentos do capital (e dentro destes, em espe
cial, os sectores ligados a produc;:ao para exportac;:ao e ao comercio externo), 
Ionge de ter um efeito principal na dinamizac;:ao da poupanc;:a e do in
vestimento, veio agravar as condic;:6es de vida, ou impedir a sua melhoria, 
da maioria da populac;:ao e alimentar a especulac;:ao, o parasitismo econ6-
mico e reforc;:ar os aspectos mais negatives da estrutura do consume- ja 
que a contenc;:ao do consume privado conduziu ao mesmo resultado que se 
produziu em experiencias semelhantes, isto e, aqueles, muito numerosos, 
que ja consumiam pouco passaram a consumir muito menos, enquanto 
aqueles, pouco numerosos, que ja consumiam muito passaram a consumir 
muito mais. Por outre lado, em termos de crescimento econ6mico (ja que o 
desenvolvimento estrutural fica de fora das preocupac;:6es deste tipo de op
<;:6es), o unico caminho que fica disponfvel e o qUe assenta na ainda maier 
extroversao da economia portuguesa, abrindo-se ao mercado mundial e ao 
capital estrangeiro, com base num sector exportador alicerc;:ado em baixos 
salaries, caminho que, sacrificando qualquer perspectiva de desenvolvi
mento do mercado interne e de promoc;:ao da satisfac;:ao das necessidades 
basicas da populac;:ao, nao pode conduzir senao a um agravamento das 
condic;:6es estruturais dos «desequilfbrios)) conjunturais. 

Nota sobre o rnetodo de calculo das componentes de variac;ao do indica de prec;os 
implicito na despesa final total. 

Queremos deixar aqui uma nota metodol6gica, que nos parece importante, acerca da 
determina<;ao das componentes da varia<;ao do fndice de pre<;os implfcito na despesa final to
tal. Com efeitp, nao adoptamos a metodologia que tem vindo a ser utilizada na maioria dos 
pafses da OCDE, e tambem em Portugal (Departamento Central de. Planeamento e Banco de 
Portugal}, que retoma um trabalho inicial desenvolvido pelo Banco de lnglaterra (Bank of En
gland, Quarterly Bulletin, vol. 16, n. 0 4, Dezembro de 1976). E isto por uma razao simples, que 
e a de que essa metodologia nos parece incorrecta apesar da sua aparente 16gica, sobretudo 
em perfodos, como o que estamos a analisar, onde se verificam altera<;oes sensfveis na estru
tura do comercio mundial e na estrutura da despesa final total de cada economia. 

A diferen<;a de fundo entre a metodologia que construfmos e a que e usualmente utilizada 
(diga-se, de passagem, sem grande preocupa<;ao de r"igor ou capacidade interpretativa, no caso 
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portugues) consiste no seguinte: enquanto n6s trabalhamos com varia96es em volume dife
renciadas para cada componente, a metodologia do Banco de lnglaterra utiliza varia96es uni
formes em volume para cada componente, dadas pela variaQao media, que e a da despesa final 
total. Diferen9a que condu? a distorQoes importantes nos resultados obtidos, ja que, resul
tando a contribui9ao de cada componente de um efeito «volume» e de um efeito «preQo» (ou 
variaQao nominal por unidade do referencial considerado no caso das componentes do produto), 
facilmente se compreende que nao e indiferente a forma como se medem um e outro. 

Em termos condensados, a metodologia que estamos a criticar tende a redistribuir o 
efeito «preQo» pelas diferentes componentes em fun9ao das diferen9as que elas registam na 
variaQao efectiva em volume face a varia9ao media em volume considerada, que e a da des
pesa final total. Por exemplo, enquanto para o efeito «preQo» das remunera96es do trabalho 
n6s consideramos a varia9ao nominal por unidade do produto (PIBpm). a metodologia do Banco 
de lnglaterra toma a variaQao nominal por unidade da despesa final total, o que, numa situa
Qao de reduQao do peso das importa96es na despesa final total (suponha-se um caso de redu
Qao das importaQ6es de bens de «luxo»), conduziria a que, de acordo com .a metodologia do 
Banco de lnglaterra, o efeito «preQo» das remuneraQoes do trabalho fosse tanto mais sobresti
mado quanto maior fosse a diferen9a de varia9ao em volume do produto e da despesa final 
total. 

Um bom exemplo deste tipo de distorQao e-nos fornecido, por exemplo, pela Austria, onde 
a aplicaQao da metodologia do Banco de lnglaterra conduz ao seguinte resultado: em 1975 
as importaQ6es, com um peso de 26,2 % na despesa final total e um crescimento dos seus 
preQos de + 4,9 %, dii.o um contributo para a varia9ao do lndice de pre9os implicito na des
pesa final total - 0,2 pontos, enquanto em 1976, com um peso semelhnate (28,4 %) e um 
crescimento muito menor dos preQos ( + 2,9 %}, dao um contributo de + 3,0 pontos. 

Para um melhor esclarecimento de todos estes aspectos apresentamos de seguida as 
formulas de calculo dos dois metodos (podendo qualquer delas ser apresentada de forma mais 
condensada, pois aqui procuramos explicitar as suas diferenQas): 

Metodo do Banco de lnglaterra 

LlifFT = ~ £::,. ifi pci!DFT com 

e 

Metodo utilizado 

£::,. ifFT = ~ fli7 pciiDFT com 

£::,. ci II Ci ) - 1 

Ci_, OFT• __ t 

OFT• 
1-1 

. ( . OFT; ) 

pciiDFT = c;_, OFT;_, 

oFT; 
OFTt-1 ( . OFT;_, 

£::,. 
1
7(P/8) Ci(P/8) 

c; (P/8) 
t-1 

Pia; 
Pia;_, 

£::,. if(M) 
Ci(M) 

I 

Ci(M) 
1-1 

M. 

M;_, 

) - 1, 

) - 1 
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Ci(PIB) P/8; Ci(M) M. 
1-1 t~t 

__ t_ 

e ci (PIB)fDFT PIB,'_ 1 p cf(M) OFT = M,'_, 
p -

OFT,_, on; OFT1 _ 1 
on; 

on;_, on;_, 

0 metoda utilizado origina uma ligeirissima discrepil.ncia em relar;:il.o a variar;:il.o do indice 
de prer;:os implicito na OFT, devido a nil.o uniformizar;:il.o das variar;:oes em volume, que e dada 
por 

(:i_pcf(PIB)fDFT + pcf(M) )-1, 

representando: OFT despesa -final total, Ci componente i da despesa final total, Cf(PIB! compo

nentes da OFT associadas ao PIB (remunerar;:oes do trabalho, rendimentos brutos de empresa 
e propriedade, impastos indirectos + contribuir;:6es patronais para a seguranr;:a social - subsi
dios); Ci<M! importar;:oes de bens e servir;:os, D. !pFT variar;:il.o do in dice de prer;:os implicito na 

OFT no periodo t, D. lji variar;:il.o em «prer;:o» da componente i no periodo t, pCiiDFT peso da 
componente i na OFT. Os simbolos marcados com * representam valores a prer;:os constan
tes. 
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