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SISTEMAS COM RESTRI<;OES DE RECURSOS 
VERSUS SISTEMAS 
COM RESTRI<;CES DE PROCURA (*) (1

) 

J. Kornai 

lntroduc;io 

E meu desejo investigar alguns problemas fundamentais do sistema 
econ6mico socialista. Com a ajuda de modelos matematicos, eu e alguns 
colegas meus estudamos as questoes que serao aqui analisadas, estando 
esses resultados em fase de publicac;ao. 0 presente estudo nao se dedica, 
contudo, a descric;ao de urn ou outro modelo em particular, antes tenta dar 
uma ideia geral sabre os problemas econ6micos que estao subjacentes a 
todos eles. Tentarei nao encarar as dificuldades da economia socialista 
com menor franqueza do que a que e usada pelos economistas ocidentais 
quando falam das causas profundas da recessao, da inflac;ao e do desem
prego. 

Focarei a minha atenc;ao no problema da «carencia». Trata-se de urn 
dos temas centrais da economia socialista. Desempenha, na compreensao 
dos problemas das economias socialistas, urn papel semelhante ao das 
investigac;oes sabre o desemprego na descric;ao do capitalismo. 

Ao «consumidor» deparam-se constantemente fen6menos de carencia. 
Tomemos a experiencia hUngara. Embora a oferta de bens de consumo 
tenha melhorado muito nos ultimos anos a existencia de bens deficitarios 
continua a perturbar a regularidade da oferta. Dezenas de milhares de pes
soas aguardam ainda a instalac;ao de urn telefone ou a aquisic;ao de urn 
carro. 0 mais grave fen6meno de carencia ao nfvel do consumo e a falta 
de habitac;oes, que se vern tornando num problema social premente. 

Verificam-se fen6menos de carencia nao s6 ao nfvel dos consumido
res, mas tambem ao nfvel dos produtores. Nao sao raros estrangulamentos 
no fornecimento de materias-primas, de produtos semi-acabados e de com-

(*) Este artigo, na sua versao inglesa, foi publicado em Julho de 1979 na revista 
Econometrica. 0 Prof. Janos Kornai pos o artigo a disposir,:ao de Estudos de Economia para a 
sua publicar,:ao em portugues. A tradur,:ao e a respective revisao sao de Teresa Nunes, C. Silva 
Ribeiro e Lufs Silvestre. 

(1) Discurso presidencial, apresentado no Encontro Europeu e Norte-Americana da Eco
.nometric Society, de 29 de Agosto, em Chicago, e de 6 de Setembro, em Genebra, de 1978. 

0 artigo baseia-se num estudo de maior envergadura preparado durante a visita do au
tor ao Institute for International Economic Studies, Universidade de Estocplmo. Expresso o 
meu agradecimento ao Stockholm Institute e ao Institute of Economics da Hungarian Academy 
of Sciences de Budapeste pela ajuda prestada a minha investigar,:ao e pelos muitos e estimu
lantes comentarios e sugestoes. 
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ponentes. A falta de capacidade na construc;:ao civil e um obstaculo evi
dente ao investimento. Acresce a tudo isto a falta de mao-de-obra que se 
esta tornando cada vez mais urn factor de retardamento da expansao da 
produc;:ao. 

Muitos economistas e gestores pensam que esta questao abrange urn 
certo numero de problemas distintos. Embora os sintomas sejam semelhan
tes, a causa difere de caso para caso. Um tipo de carencia resulta de 
erros de planeamento, outro de negligencia da fabrica que fornece o pro
duto e o terceiro pode ser consequencia de se ter fixado um prec;:o dema
siado baixo, etc. 

Em minha opimiao, todos os sintomas apontados tem uma origem 
comum e em ultima analise pode-se procurar causas principais comuns. De
frontamo-nos com manifestac;:oes variadas de um mesmo fen6meno <<geral». 

Defrontamo-nos nao com um problema passageiro ou ocasional mas 
sim, com uma situac;:ao cr6nica. Determinadas condic;:oes sociais e certas 
propriedades dos mecanismos econ6micos, que desenvolveremos aqui, 
reproduzem constantemente a carencia. 

A analise da carencia e um tema que se desenvolve em varios sen
tidos. Ele esta interligado, quer como causa quer como consequencia, com 
problemas da vida econ6mica muito importantes. Para se ter uma analise 
exaustiva deve-se percorrer todos os capftulos da teoria econ6mica. Ora, e 
claro, que este pequeno estudo nao pode abarcar essa tarefa, antes devera 
contentar-se com uma parte do ambito do problema. Procurarei nao esco
lher, arbitrariamente, temas de pormenor mas sim analisar algumas interre
lac;:oes importantes. Devo, contudo, chamar a atenc;:ao para o facto de que 
a argumentac;:ao que se segue nao pretende ser nem completa nem sequer 
um sumario exaustivo de um pensamento mais desenvolvido. 

A carencia e, ao mesmo tempo, <<boa» e <<ma». E bom nao existir capi
tal desaproveitado, nao pretendido por nenhuma empresa para fins produti
vos. Ha pleno emprego (voltaremos a este ponto mais tarde). A produc;:ao 
cresc·e sem recessao. E ao mesmo tempo estes acontecimentos sao acom
panhados, necessariamente, por perturbac;:oes. As carencias provocam nos 
consumidores perdas e inconvenientes. Tem, frequentemente, que esperar 

t1 

pela oferta, fazer bicha e nao poucas vezes sao forc;:ados a contentar-se 
com bens diferentes dos que inicialmente pretendiam ou a nao satisfaze
rem de todo a sua procura. As carencias causam perturbac;:oes na produ
c;:ao. Quando nao ha incentivos a melhoria de qualidade dos bens e a ino
vac;:ao, surge um mercado dos vendedores. Tudo isto e aqui mencionado 
a tftulo de apreciac;:ao previa: o meu estudo nao pretende ser uma avalia
c;:ao de tipo normativo ou uma lista de sugestoes. 0 seu unico objectivo e 
a <<descric;:ao» do fen6meno e a exp/icaqao das suas causas. 

A analise das carencias existentes nas economias socialistas tem nu
merosos antecedentes na hist6ria do pensamento econ6mico. Limitac;:oes de 
espac;:o, tornam-me impossfvel descreve-los aqui em pormenor e apresentar, 
em contraposic;:ao a outros, o meu ponto de vista. 
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Desenvolverei a minha analise num plano bastante abstracto no qual nao 
tem Iugar descric;:6es detalhadas, da realidade economica. Das abstracc;:6es 
que farei ressalta a seguinte: basicamente, tratarei da forma «classica» das 
economias socialistas, a que precedeu as reformas economicas dos anos 
60 e 70. Nao discutirei em pormenor em que medida o estado actual dos 
mecanismos economicos na Hungria e nos outros pafses do leste da 
Europa difere da forma «classica». 

Como hip6tese simplificadora adicional nao considerarei nunca o 
comercio externo. 

Na primeira parte do meu trabalho abordarei o assunto numa optica 
microeconomica e na segunda sob um prisma macroeconomico. 

Analise microecon6mica 

As tres restric;oes ao crescimento da produc;ao 

Centremos a nossa atenc;:ao na empresa produtora. A especificac;:ao do 
conceito em termos de empresa capitalista ou socialista fica em aberto. 
Veremos, exclusivamente, o comportamento da empresa no curto prazo. 
Admitiremos que ela luta pelo crescimento da sua produc;:ao, sem discutir 
os motives. (Por ordem das autoridades ou por sua propria e livre iniciativa, 
para aumentar os lucros ou para aumentar os bonus dos gestores, ou pela 
pressao exercida pelos clientes, etc.) 

P6e-se entao a seguinte questao: que «restric;:oes» limitam os esforc;:os 
feitos para aumentar a produc;:ao? Como ilustrac;:ao podemos imaginar um 
modele de programac;:ao matematica ao nfvel da empresa no qual as varia
veis representativas da produc;:ao estao submetidas a restric;:6es do tipo de
sigualdades. Existem, em cada memento, muitos milhares de restric;:6es em 
cada empresa e se tivermos em considerac;:ao o conjunto das empresas, 
isto e, a economia como um todo, o numero de restric;:oes que limitam supe
riormente a produc;:ao e de muitos milh6es. As restric;:6es dividem-se em 
tres grandes grupos: 

1) Restrir;oes de recursos. -A utilizac;:ao em actividades produti
vas de recursos reais nao pode exceder a sua quantidade 
disponfvel. Sao restric;:oes de natureza ffsica ou tecnica: o 
numero de trabalhadores com diferentes qualificac;:oes, 
existente no memento da produc;:ao, a quantidade de mate
rias-primas, produtos semi-acabados e componentes exis
tentes em armazem, a capacidade das maquinas e equipa
mentos disponfveis nas fabricas, etc.; 

2) Restrir;oes de procura. - As vendas de um bem nao podem 
exceder, ao prec;:o prevalecente, a procura dos compradores; 
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3) Restric;oes orc;amentais. - As despesas da empresa nao podem 
exceder o valor do seu stock inicial de dinheiro acrescido 
das receitas provenientes das vendas. (0 credito sera es
tudado mais tarde). 

Uma caraterfstica especffica do sistema social e a de qual dos tres 
tipos de restric;6es se encontra «saturado». E bern conhecido da teoria mate
matica dos sistemas de desigualdades o significado de «restric;ao saturada». 
Por exemplo, na soluc;ao de um problema de programac;ao verifica-se a 
igualdade em algumas das restric;6es que tinham a forma de desigualdades. 
A restric;ao em que se verifica igualdade esta <<saturada>> porque ela de 
facto limitou a escolha. Nas restantes restric;oes verificam-se desigualdades 
estritas e por isso nao estao saturadas naquela soluc;ao. Nao tern impacto 
na escolha, sao redundantes. Sao sempre as restric;oes mais <<apertadas>>, 
relativamente, que se tornam saturadas. 

Sistemas com restri(:oes de procura e sistemas com restri(:oes de recursos 

Do ponto de vista da saturac;ao das restric;oes podemos distinguir dois 
tipos <<puros>>. Um deles e o sistema com restric;oes de procura, no qual a 
restric;ao efectiva ao aumento da produc;ao e a procura dos consumidores. 
As restric;6es de procura sao mais apertadas do que as de recursos ffsicos. 
A quantidade disponfvel de recursos permitiria uma expansao da produc;ao. 
Contudo, as empresas produtoras nao se aproveitam dessa possibilidade 
por nao encontrarem escoamento para o excedente de produc;ao. 

0 capitalismo e, na sua forma classica, um sistema com restric;oes de 
procura. E esta a economia tratada por Marx, em Das Kapital,, quando 
escrevia sobre a contradic;ao entre a tendencia para a expansao ilimitada 
da produc;ao e o potencial de compra limitado do mercado (2). 

A atenc;ao de Keynes centrava-se neste problema (3). Analisou as possi
bilidades de expandir a procura efectiva, entre outras, pbr meio do investi
mento publico e de incentivos ao investimento privado, bern como dos seus 
efeitos indirectos sobre o emprego e o consumo. 

Principalmente por causa de uma polftica governamental de interven
c;ao activa, a que frequentemente se associa o nome de Keynes, o capita
lismo moderno ja nao pode ser qualificado como um sistema <<puro>> de 
restric;oes na procura. 

Um outro tipo <<puro>> e o sistema com restric;6es de recursos. Nele as 
restric;oes efectivas ao aumento da produc;ao sao as relativas aos recursos 

(2) Ver. por exemplo, cap. 15, sec<;ao II, do vol. Ill de Das Kapital [10]. 
(3) Ver The General Theory of Employment, Interest and Money, de Keynes [6]. 
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fisicos disponfveis. Na sua forma «classica)), a economia sociafista e uma 
economia com restriqoes de recursos (4

). 

Para evitar mal entendidos, devemos esclarecer que se qualificarmos 
uma economia como sistema com restri<;:oes de recursos isso nao significa 
que todos os recursos da economia sao utilizados a cem -per cento em 
cada memento. Na produ<;:ao ha fen6menos de «complementaridade)) que se 
exprimem de uma forma mais ou menos estrita no curta prazo. Dada a 
tecnologia, os recursos devem combinar-se em propor<;:oes fixas. lsto e, se 
um recurso apresentar momentaneamente um estrangulamento os outros 
podem ficar sem utiliza<;:ao, total ou parcial, durante o mesmo perfodo. Na 
oficina, alguns trabalhadores ficam sem trabalho se nao ha materia-prima 
para ser transformada, ou se falta uma parte do equipamento, ou se ha um 
corte de energia. Ou o case inverse: ha materia-prima que nao e transfor
mada porque o trabalhador encarregado disso nao veio trabalhar. Ha uma 
falta de recursos que esta representada pelo estrangulamento e os recur
sos complementares ficam subutilizados. Considerando a produ<;:ao como 
um todo, e um perfodo Iongo, os fen6menos de carencia e subutiliza<;:ao 
nao sao mutuamente exclusives, mas antes necessariamente concomitantes. 

Sobre a medida 

A presenca simultanea de carencias e subutiliza<;:oes leva-nos a uma 
importante conclusao: a classifica<;:ao de uma economia como sistema com 
restri<;:oes de procura ou de recursos nao pede basear-se apenas na verifi
ca~ao de subutiliza<;:oes. E posslvel, embora nao seja certo, que ao compa
rar duas economias, uma com restri<;:oes de procura e outra com restri<;:oes 
de recursos, seja a primeira a que apresenta uma media de utiliza<;:ao de 
recursos mais alta. 0 unico criteria de classifica<;:ao e o da restrir;ao que 
esta saturada ao nfvel dos acontecimentos elementares da produr;ao. Se na 
esmagadora maioria dos acontecimentos elementares eram as restri<;oes de 
procura que estavam saturadas e nao as de recursos trata-se de um sis
tema com restric;oes de procura. Porem, se na esmagadora maioria dos 
acontecimentos elementares se verifica a situacao inversa, isto e, a produ
<;:ao depara continuamente com estrangulamentos nos recursos, o sistema 
deve ser classificado como tendo restri<;:oes de recursos. 

(4) A ideia ja surgira nas discussoes sobre a economia sovietica dos anos 20. Kritsman, 
no seu estudo de 1925, [8], estabelece a seguinte compara<;ao: « .... na economia capitalista 
mercantil ressalta urn excedente generalizado e na economia proletaria natural uma escassez 
generalizada.» Encontrei esta cita<;ao no livro de Szamuely [12]. 

Kalecki, no seu trabalho de 1970 [5), afirmou que a determina<;ao dos parametros de uti
liza<;ao dos recursos pelo lado da procura, no capitalismo, e pelo da oferta, no socialismo, 
constituia a diferen<;a fundamental entre eles. A conclusoes semelhantes chegaram os econo
mistas checoslovacos Goldmann e Kouba no seu livro [3). 
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lsto conduz-nos a problemas de «medic;ao». A carencia nao pode ser 
descrita por um agregado macroecon6mico e nao pode ser calculada como 
a soma do poder de compra nao utilizado (ou nao utilizavel), em cada mo
menta, do conjunto das unidades econ6micas. Tanto mais que, a medida 
que as carencias se tornam cr6nicas, as unidades econ6micas ajustam o 
seu comportamento a essa situac;:ao. Torna-se habitual substituir o produto 
ou servic;:o desejado, mas momentaneamente nao disponfvel, por outro qual
quer, isto e, ha uma substituir;ao forr;ada. A substituic;:ao forc;:ada e o con
sumo forc;:ado absorvem permanentemente o poder de compra que o seu 
detentor nao consegue gastar de acordo com as suas intenc;:oes iniciais de 
compra. E por isso o excesso de procura agregada, medida em termos 
monetarios, nao e uma grandeza operacional (5). 

A «Carencian e o conjunto de milh6es de acontecimentos e/ementares 
de faltas sentidas ao nfvel submicroecon6mico. Vejamos alguns exemplos. 
(Para garantir uma melhor cobertura do fen6meno, mencionaremos, de par 
com as empresas produtoras, as instituic;:oes de fins nao lucrativos e 
as famflias): 

- Num dado Iugar, falta um bem ou servic;:o e uma empresa, ins
tituic;:ao de fins nao lucrativos ou familia, deseja comprar 
exactamente esse bem ou servic;:o, nesse mesmo Iugar. 

- Falta um input numa oficina ou nas instalac;:oes de uma institui
c;:ao de fins nao lucrativos e a empresa ou instituic;:ao, pa
ra prosseguir as suas actividades, precisava exactamente 
desse input. 

- A empresa, instituic;:ao ou familia e forc;:ada a fazer uma adapta
c;:ao improvisada por forma a atenuar as consequencias da 
falta momentanea. lsto pode acontecer durante a aquisi
c;:ao ou durante a utilizac;:ao. Por exemplo: o bern ou ser
vic;:o de que se nao pode dispor e substitufdo par outro 
de qualidade inferior ou mais caro. 

Em situac;:ao de carencia cr6nica ocorrem milhares ou centenas de 
milhares de acontecimentos elementares de carencia semelhantes a estes. 
A intensidade da carencia depende da frequencia dos acontecimentos ele
mentares e tamb8m da amplitude das consequencias que mais frequente
mente originam. 

Como se trata de um fen6meno estocastico de massa podemos descre
ve-lo estatisticamente. Embora individualmente o conhecimento elementar 
possa ser observado e evidentemente impassive! observar e registar todos. 
Porem, para efeitos praticos, e possfvel substituir adequadamente uma me-

(5) Este e um ponto importante, embora nao o unico, em que o meu pensamento se 
desvia da analise da chamada «teoria do desequilibrio» sobre os fen6menos de carencia que 
ocorrem em economias socialistas. Ver, por exemplo, Barro-Grossman (1], Partes e Winter (11]. 
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di9ao exaustiva pela observa{{ao de amostras representativas que revelem 
a distribuiQao dos principais tipos de acontecimentos caracterfsticos de ca
rencia. Decorre do que acima se disse que a intensidade de uma carencia 
nao se pode medir de forma sumaria e tera antes que ser descrita par um 
conjunto de varios indicadores {6). 

Voltando a produvao, e seguindo o esquema do pensamento anterior, 
podemos usar com sentido identico as duas afirma96es seguintes: «a pro
duvao depara-se, muitas vezes, com restri96es de recursos, isto e, estran
gulamentos ffsicos» e «a intensidade da carencia de inputs para a produ{{ao 
e elevada>>. 

Restrit;oes ort;amentais fortes e fracas 

Depois da digressao feita a prop6sito da mediQao, voltemos as restri
Q6es da produvao. A esse prop6sito introduziremos uma classificavao que 
nao e ate agora habitual em microecpnomia: a distinQao entre restri96es 
or{{amentais fortes e fracas. 

A restrivao or{{amental e «forte» se for aplicada com disciplina ferrea: 
a empresa s6 pode gastar o dinheiro de que disp6e. Tem que cobrir as 
suas despesas com as receitas das vendas. E possfvel obter credito mas o 
banco s6 lho pode conceder em condi96es «ortodoxas» ou «conservadoras», 
o que podera significar apenas um adiantamento sabre as receitas das ven
das. A restri{{ao or{{amental e «fraca» se estes princfpios nao forem aplica
dos rigorosamente. 

A classifica{{ao da restriQao em fraca ou forte pode ser feita, indivi
dualmente, atraves da observa{{ao de dais fen6menos. 

Primeiro.- Sobrevivencia. -A restri{{ao or{{amental e forte se dificul
dades financeiras graves podem levar a empresa a falencia. Desaparece 
par causa das suas perdas, no sentido estrito do termo, sendo irrelevante 
que os problemas sejam derivados da sua negligencia ou da coincidencia 
infeliz de circunstancias externas. A restriQao or{{amental e fraca se o 
Estado ajuda a empresa a resolver os seus problemas. 

Ha varios processes de o conseguir: subsfdios; isen96es de impastos 
ou outros encargos, sua remissao total ou parcial ou adiamento; subsfdio 
sabre o pre9o fixado centralmente para um input; aumento do limite supe
rior dos pre{{os de venda centralmente fixados ou tolerancia, disfar9ada, de 
aumentos de pre{{os; concessao de credito em boas condi96es, adianta
mento do seu reembolso, etc. 0 Estado e uma companhia de seguros uni
versal que mais tarde ou mais cedo compensa as empresas prejudicadas 

(6) Pretendo apenas dar algumas pistas daquilo a que chama «descrigao estatlstica» da 
carencia e de como a categoria «intensidade de carencia» se pode tornar operacional. Devido 
a limitagao de espago nao entrarei aqui em mais pormenores do problema da medigao. 
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pelos prejufzos sofridos. 0 Estado paternalista garante automaticamente a 
sobrevivencia das empresas. 

0 segundo fen6meno que nos permite tirar uma conclusao indirecta 
sabre o grau fraco ou forte da restri<;:ao or<;:amental e o crescimento da 
empresa. Ele e forte se o crescimento da empresa depende dos seus pr6-
prios recursos financeiros. lsto e, por um lado, depende de quanta poupou 
ou acumulou dos seus Iueras anteriores, e, por outro, da sua capaci
dade de obter credito para investimento em condi<;:6es restritivas, «conserva
doras», o que depende das previsoes, quanta a sua situa<;:ao financeira, e 
da rentabilidade do investimento. Se se vier a verificar que o investimento 
foi um insucesso financeiro, isto podera conduzir a falencia da empresa. A 
restri<;:ao or<;:amental e fraca se o crescimento da empresa diverge da sua 
situa<;:ao financeira presente e futura. Nao ha investimento que conduza a 
falencia; a empresa sobrevive a investimentos desastrosos. 

A situa<;:ao que eu designo por restri<;:ao or<;:amental forte pode nao 
coincidir com o que, nas discussoes sabre a reforma da gestao das empre
sas dos pafses socialistas, se chama «o incentive do Iuera nas empresas». 
0 Iuera como incentive, isto e sua distribui<;:ao a trabalhadores e gestores, 
e compatfvel com restri<;:6es or<;:amentais fracas. Em tais casas, os gesto
res pedem as autoridades superiores auxflio financeiro precisamente para 
poderem dar aos trabalhadores (e talvez a eles pr6prios) a habitual parte 
nos Iueras, mesmo quando ha prejufzos. 

0 sentido da expressao restri<;:ao or<;:amental saturada e o que ja foi 
explicado. Delimita a ac<;:ao e a capacidade de escolha. So podemos gastar 
o dinheiro que temos. Se investirmos mal, desapareceremos por causa 
disso. 

Uma restric;ao orc;amental fraca nao esta. saturada. A situa<;:ao financei
ra da empresa nao lhe limita a ac<;:ao. 0 dinheiro nao desempenha senao 
um papel passive. «Custe o que custar»- «0 principal e adquirir material e 
capacidade porque o dinheiro aparecera de alguma forma»- «Assim que 
tenhamos um fornecedor nao pararemos o investimento s6 porque nao te
mos dinheiro»- «Se houver uma perda o Estado cobri-la-<i». 

Os exemplos anteriores do pensamento comum no meio dos neg6cios 
sugere que o grau fraco ou forte de uma restri<;:ao or<;:amental reflecte uma 
«atitude», que nao deve ser confundida com ·a categoria contabilfstica que 
e o equilfbrio financeiro duma empresa. Este e uma identidade ex-post, 
uma rela<;:ao que se verifica em qualquer momenta: a diferen<;:a entre o 
stock final de dinheiro e o stock inicial e identica a diferen<;:a entre recei
tas e despesas. Ao contrario a restri<;:ao or<;:amental, quando forte e satura
da, e um fen6meno regular de comportamento ex-ante, que exerce a sua 
influencia nas decis6es da empresa. 

E, precisamente, por ser uma restri<;:ao ex-ante que ela esta relacio
nada com as expectativas do gestor da empresa. Estas nao se baseiam 
nem num acontecimento unico nem apenas na experiencia do gestor rela-
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tiva a sua empresa; sao antes o resultado de um perfodo Iongo de observa
c;ao de varias experiencias e da sua generalizac;ao. Se nenhuma empresa 
recebeu auxflio para escapar a falencia financeira, ou se isso apenas rara
mente acontece, o gestor esperara, para a sua empresa, uma situac;ao 
semelhante. Considerara a restric;ao financeira como forte e agira em conse
quencia. Se as compensac;oes de prejufzos se tornam mais frequentes, se 
o crescimento das empresas se comec;a a afastar da .sua situac;ao finan
ceira em maior numero de casas, o gestor pode acreditar que aumentou a 
possiblidade de a sua empresa sobreviver ao desrespeito da restric;ao orc;a
mental ou ao insucesso financeiro derivado de um mau investimento. A 
restri<;:ao or<;:amental ja nao e assim tao forte - esta a tornar-se fraca. E, 
para alem de um certo limite, pode esperar, com 100% de certeza, a 
garantia de sobrevivencia da sua empresa; pode suportar todos os prejufzos 
financeiros e investimentos mal sucedidos. Se a esmagadora maioria dos 
gestores de empresa tiver esta expectativa pode dizer-se que a restri<;:ao 
or<;:amental e fraca (?). 

Na sua forma «Classical) as economias socialistas apresentam restri
r;oes orr;amentais fracas. Parece que as reformas econ6micas - a partici
pa<;:ao nos Iueras foi introduzida em varios pafses socialistas entre os quais 
a Hungria- nao conduziram a uma altera<;:ao significativa da restri<;:ao or
<;:amental e nao a transformaram em restri<;:ao saturada. 

Procura da empresa 

Ha uma rela<;:ao causal muito estreita entre o grau fraco ou forte da 
restri<;:ao or<;:amental e os outros dais grupos de restri<;:oes que analisamos 
antes, isto e, a satura<;:ao das restri<;:6es de recursos e de procura. 

Tomemos primeiro o caso de restric;ao or<;:amental «forte)) (B). 
A procura de inputs da empresa depende do pre<;:o e da sua situa<;:ao 

financeira. As conclusoes, bem conhecidas, da teoria da procura tradicio
nal, sao validas se a restri<;:ao or<;:amental ·do comprador for forte (e s6 
nesse caso). 

A empresa compradora age «voluntariamente)) quando restringe a aqui
si<;:ao e a acumulac;ao excessiva de materias-primas, a contrata<;:ao de 
demasiados trabalhadores ou o lanc;amento de investimentos muito grandes. 
As expressoes «demasiado)) e «muito grande)) devem ser interpretadas 

(7) Pretendemos mostrar com esta breve descric;:ao que: a) A formac;:ao de expectativas 
se baseia na observac;:ao das propriedades estocasticas dos acontecimentos regulares e na 
sua avaliac;:ao subjectiva; b) A distinc;:ao entre forte e fraca deve ser feita numa escala conti
nua porque nao existem s6 estes dois casos extremos. E apenas para simplificar a exposic;:ao 
que emprego no meu estudo a dicotomia «fraco»-«forte». 

(B) Nem neste caso nem no de restric;:ao orc;:amental fraca faremos uma analise exaus
tiva. Por agora limitar-nos-emos as relag6es entre empresas, abstraindo da procura das famflias 
e das instituic;:6es de fins nao lucrativos. Considera-las-emos brevemente na segunda parte 
deste trabalho. 
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como colocando a empresa, enquanto vendedora do seu produto, na posi<;:ao 
de atingir a restri<;:ao da procura e nesse caso as despesas efectuadas 
viriam a mostrar-se justificadas a posteriori; a empresa pode sofrer perdas 
que a levem a falencia. Assim, a empresa deve ser cautelosa na formula
<;:ao da procura porque a «aventura)) envolve riscos e pode p6r em perigo a 
sua propria existencia. 

Tudo isto tem efeitos multiplos nas rela<;:oes inter-empresas. 
Todas elas sao vendedoras e compradoras ao mesmo tempo. A procura 

da empresa «compradora)) esta limitada por uma restri<;:ao or<;:amental 
forte. As vendas da empresa «vendedora)), e consequentemente tambem a 
sua produ<;:ao, estao limitadas pela restri<;:ao da procura dos compradores. 
Chegamos a um sistema com restri<;:oes de procura. 

A procura agregada pode ser expandida utilizando a polftica econ6-
mica keynesiana. Mas enquanto se mantiver forte a restri<;:ao or<;:amental a 
procura e finita. A aversao ao risco dos investidores persiste mesmo face a 
expansao keynesiana da procura. 0 sistema nao se expande ate aos limi
tes tra<;:ados pelos estrangulamentos das restri<;:oes de recursos. 

Vejamos agora o caso de restri<;:oes or<;:amentais fracas. Neste caso 
nao ha restri<;:oes voluntarias do lado da procura. A procura nao e apenas 
demasiado grande, e, numa primeira aproxima<;:ao, infinita. 

A procura de inputs da empresa e inelastica em rela<;:ao ao pre<;:o. Nao 
depende do seu rendimento financeiro. Deste modo, a forma da fun<;:ao 
procura difere muito da habitualmente apresentada na microeconomia. 

Se alguma coisa impede a empresa de manifestar uma procura «inti
nita)), e principalmente OS seguintes dois factores: 

- Embora desejasse aprovisionar o mais possfvel de materias-
-primas, produtos semi-acabados e componentes, a sua 
capacidade de armazenagem e limitada. 

-A opiniao publica e as autoridades condenam o aprovisiona
mento excessivo que inclui, alem das mencionadas, a «re
serva)) de mao-de-obra. Da melhor impressao e, portanto, 
e melhor tactica, mostrar alguma conten<;:ao na formula<;:ao 
da procura. 

Lembremos estes condicionantes ao estabelecer a seguinte proposi
<;:ao: a procura de inputs das empresas e quase insaciavel. Vai mesmo ate 
ao limite da oferta de inputs. Assim, na esfera das rela<;:oes input-output 
entre empresas esta-se perante um sistema com restri<;:oes de recursos. 

Se a restric;ao orc;amental e fraca (9), a lei de Say nao e valida e, con
juntamente, tambem nao e valida a lei de Walras. Em ultima analise, os 

(9) A analise detalhada do sistema capitalista nao esta no ambito deste trabalho. Limi· 
to-me a chamar a aten<;:ao para o facto de as modernas economias capitalistas apresentarem 
sinais de um ligeiro (ou nao tao ligeiro ... ) abrandamento da restri<;:ao or<;:amental. 

140 



axiomas fundamentais da microeconomia tradicional nao sao validos. Af re
side o ponto fulcra/ para a compreensao dos fundamentos microecon6-
micos de uma economia de carencia. 

Vamos encerrar a analise microecon6mica. 0 nosso raciocfnio contem 
um grande numero de simplificar;:oes, nao havendo aqui espar;:o para uma 
descrir;:ao mais completa. Em todo o caso o instrumental microecon6mico e 
suficiente para examinarmos algumas relar;:oes macroecon6micas. 

Analise macroeconomics 

Hip6teses simplificadoras 

sao: 
As hip6teses mais importantes do modelo simples que iremos admitir 

1) Analise da forma «classica» da economia socialista. 
2) Analise de curta prazo. 
3) A economia esta em estado estacionario. 
4) lnclusao apenas de bens armazenaveis e exclusao de servir;:os. 
5) Divisao da economia em dais sectores: o das empresas e o 

das famflias. As instituir;:oes sem fins lucrativos nao serao 
consideradas, embora em certos pontos lhes seja feita re
ferencia. 

6) Ausencia de comercio externo (conforme se referiu na introdu
r;:ao deste trabalho). 

7) Divisao da produr;:ao em duas secr;:oes, conhecidas da teoria da 
reprodur;:ao: 

Secr;:ao I - De bens de produr;:ao. 
Secr;:ao II- De bens de consumo. 

Admitiremos que os unicos compradores de bens de 
consumo sao as famflias que os trocam por dinheiro. As
sim nao consideraremos o consumo fornecido em especie 
a popular;:ao. Os compradores dos bens de produr;:ao sao 
as empresas, da Secctao I e da Secctao II. 

Pode demonstrar-se que as observar;:oes que vao seguir-se sao verda
deiras com hip6teses meoos restritivas. 

Apresento o modelo numa forma «figurativa» e nao matematica, utili
zando uma ana/ogia hidraulica: o fluxo de produtos e representado pefo 
caudal de um lfquido, por exemplo agua, e a sua armazenagem pefa arma
zenagem do lfquido. Nao e uma analogia nova. A maquina de Phillips foi 
apresentada na London Schoof of Economics hci varias decadas. Era um 
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modelo realmente analogico em que a interdependencia das variaveis fluxo 
e stock da macroeconomia keynesiana era representada por fluxos de 
lfquido (1°). Utilizaremos diagramas para substituir nao s6 o modelo anal6-
gico «tangfvel», mas tambem a descric;ao matematica do processo. 

0 dep6slto da Sec9io II 

Come9amos a descric;ao do sistema com a apresentac;ao do segundo 
deposito em que se armazena o produto da Sec9ao II (ver fig. 1). Devemos 
fazer a seguinte interpretac;ao: todos os produtos das empresas da Sec
c;ao II entram no deposito, logo que produzidos e portanto antes de serem 
transferidos para as famflias. E como se, de acordo com a nossa perspec
tiva macroeconomica, todos os stocks de produtos acabados das empresas 
produtoras de bens de consumo e das suas sec96es comerciais fossem 
acumuladas num grande armazem. 

~~~~ Fluxo de entrada 

-Torneira 

- Fluxo de safda 

Fig. 1 

Vamos admitir que o segundo deposito esta perfeitamente isolado do 
deposito da Secc;ao I. 

De que depende o nfvel da agua do deposito, isto e, qual e a dimen
sao do stock de bens de consumo acabados? Obviamente da proporc;ao 
entre o tluxo de entrada e o de safda. Tomemos o caudal de entrada como 
fixo. Entao o nfvel da agua depende do caudal de safda permitido pela «tor
neira» fixada no deposito. Regula-se a torneira alterando o nfvel de prec;os 
do consumidor e o reridimento nominal das famflias. Como se trata de rela-
96es elementares de interdependencia macroecon6mica nao se revela ne-

(10) 0 modelo foi construfdo como ajuda visual pelo mesmo A. W. Phillips cujo nome se 
tornou conhecido com a curva de Phillips. Enquanto a maquina Phillips mostra o fluxo de 
lfquido sabre «pressao», o nosso trabalho incide nos fluxos que se geram em situa<;:ao de suc<;:ao. 
Para explica<;:ao destes dois termos ver [7]. 

A ideia de mostrar as interdependencias criadas numa economia de carencia com a 
ajuda da analogia hidraulica foi inspirada por J. Weibull. 
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cessario discuti-las mais pormenorizadamente. 0 fluxo de saida torna-se 
maior se, para Uf!l dado nivel de pre<;os do consumidor, o rendimento no
minal aumenta· ou se, para um dado rendimento nominal, o nivel de pret;os 
do consumidor diminui. Nestes casas o nivel da agua come<;:a a baixar, e 
se o caudal de safda e maior do que o da entrada durante um perfodo 
Iongo, o stock acaba por se esgotar. A partir desta altura s6 pode chegar 
as maos do consumidor a quantidade de bens que acabou de ser produ
zida pelas empresas. lnversamente, o caudal de safda diminui se, para um 
dado nivel de pre<;os do consumidor, o rendimento nominal das familias 
decresce ou se, para um dado rendimento nominal, o nfvel de pret;os no 
consumidor aumenta. 0 nfvel da agua eleva-se no dep6sito, ou seja, o 
stock de bens de consume cresce. 

A torneira pode tuncionar porque a restrit;ao ~r<;:amental das familias e 
forte. 0 consumidor apenas pode comprar as quantidades permitidas pelo 
dinheiro de que dispoe, ap6s dedugao da poupan<;:a pretendida. Detenhamo
-nos um momenta para abordar a questao da importancia do nivel da agua 
do deposito. 

Ha uma relat;ao de proporcionalidade inversa multo torte entre os 
stocks por um lado, e a intensidade das carencias por outro (ceteris pari
bus: para uma dada organizagao do sistema e para determinadas proprie
dades adaptativas da produt;ao e troca). (Esta rela<;ao esta representada na 
fig. 2). Pode ser demonstrada teoricamente, com todo o rigor, e tambem e 
verificavel empiricamente, mas. de momenta, apenas recorreremos a 
intui<;:ao. Pensemos na nossa experiencia diaria de compradores. Se formos 
as compras e encontrarmos as prateleiras e os armazens das lojas repletos 
de bens, teremos grande probabilidade de encontrar o que pretendemos logo 
na primeira tentativa, ou, quando muito, ap6s uma breve busca. Porem, se 
as prateleiras e os · amazens estao bastante vazios e natural que nos 
digam, e nao apenas numa loja, que o produto que procuramos e um bern 
deficitario. Trata-se de uma relagao estocastica. Um stock muito grande 
tambem nao assegura a satisfat;ao perfeita e imediata de todas as inten
<;:oes de compra mas reduz a probalidade de ocorrencia de fen6menos de 
carencia. 

lndicador de carencia 

~ 
Stocks 

Fig. 2 
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Com as hipoteses enunciadas, o nivel de pre<;:os no consumidor e o 
rendimento nominal (a «torneiran) regulam o volume de stocks de bens de 
consume (o «nivel da aguan) e consequentemente, a intensidade das caren
cias no mercado de bens de consume. 

0 dep6sito da Sec~io I 

0 primeiro deposito esta representado na fig. 3. De acordo com a nos· 
sa abordagem macroecon6mica, podemos considera-lo um imenso armazem 
transit6rio. Nele dao entrada todos os bens de produ<;:ao fabricados pelas 
empresas da Sec<;:ao I e daf sao enviados as empresas das Sec<;:6es I e II 
que os usam como inputs. 

ji! 
Comando da bomba 

Fig. 3 

Como ja dissemos, de momenta consideramos que este deposito esta 
perfeitamente isolado do segundo deposito. 

Ao comparar os dais verificamos que a diferen<;:a reside no facto de 
nao haver torneira no primeiro. A restri<;:ao or<;:amental do sector das em
presas e fraca. 0 liquido sai livremente do deposito: a procura des compra
dores, as empresas das Sec<;:6es I e II, nao e limitada pela sua situa<;:ao 
financeira. Mais ainda, nao basta realgar a nao existencia de torneira. Na 
figura aparece uma «bomban que aspira liquido do deposito. 0 deposito esta 
vazio (nao ha stocks de bens da produ<;:ao) e simultaneamente, ha fenome
nos de intensa carencia ao nfvel da produ<;:ao. 0 facto de o primeiro depo
sito estar vazio e, ao nivel macroecon6mico e na analogia hidraulica, cor· 
respondente a situa<;:ao que descrevemos na primeira parte do trabalho, ao 
nivel microecon6mico como: «a prodU<;:ao atinge sistematicamente as restri· 
<;:6es de recursosn. 

· Antes de falarmos nas bombas, fa<;:amos um comentario. Recordemos 
uma lic;:ao importante da analise microeconomica: carencias e subutiliza
<;:6es esUio presentes simultaneamente. Considerando ainda a analogia hi· 
draulica, poderiamos dizer que 0 fundo do deposito nao e completamente 
lise. Se o examinarmos atentamente podemos ver que esta cheio 
de depressoes em que o lfquido fica retido. Mais ainda, nao e agua o que 
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circula no deposito mas sim uma substancia menos flufda que se agarra as 
parades e ao fundo. Voltando a realidade econ6mica, o sistema funciona com 
«atritos». A adaptac;ao faz-se com atrasos e e acompanhada de decisoes 
erradas. Assim, apesar dos efeitos de sifao, os stocks que nao se ven
dem podem degradar-se, os recursos podem ficar par utilizar. 

Porem, para simplificar, nao levaremos em considerac;ao aqui os efei
tos do atrito e continuaremos a usar urn enquadramen.to macroecon6mico 
menos aperfeic;oado. Manteremos que as bombas aspiram em maior ou 
menor grau as reservas do sistema e que a carencia e altamente intensa. 

Fort;as que comandam a bomba 

Vao indicar-se duas das forc;as motrizes que manobram os comandos 
da bomba. 0 motor quantitativa ao nfvel da produc;ao por ser induzido por 
pianos centrais rfgidos. As empresas recebem instruc;oes para cumprir me
tas de produc;ao elevadas. E bern conhecido o facto de que na sua forma 
«classica» o mecanisme de directivas do plano incentivava, principalmente 
os gestores de empresas, a aumentar o volume da produc;ao. 0 fen6meno 
nao esta necessariamente ligado a uma ordem, urn dos tipos possfveis de 
comunicac;ao do centro para a empresa. Para se obter urn efeito semelhante 
nao e necessaria que o organismo superior emita qualquer instruc;ao, 
basta que se limite a indicar, com enfase, as suas expectativas. Com urn 
ou outro tipo de comunicac;ao entre centro e empresa, a rigidez do plano 
significa que, de qualquer modo, exige-se maior produc;ao do que a que se 
pode obter a partir dos recursos, para uma dada organizac;ao e capacidade 
de resposta. Nestas circunstancias o fen6meno de saturac;ao das restri
c;oes dos recursos, que referimos na primeira parte do estudo, ocorre 
necessariamente. 

Porem, nao sera correcto atribuir o motor quantitativa apenas a rigidez 
dos pianos centrais. Tambem pode ocorrer nos casos em que o plano cen
tral e mais razoavel e moderado. Existe tambem urn mecanismo de caren
cias aut6nomo e descentralizado. Ele vern, desde logo, juntar-se as carem
cias geradas pelo plano central e pode tornar-se predominante mesmo que 
a polltica econ6mica central nao induza carencias (ou o fac;a apenas em 
grau limitado). 

A este respeito, recorde-se a analise microecon6mica da primeira par
te. As empresas, enquanto «compradoras», apresentam uma procura quase 
insaciavel porque tern restric;oes orc;amentais fracas. Seja qual for a oferta 
de recursos e inputs, as empresas consideram-nos sempre insuficientes. A 
impaciencia leva-as a fazer pressao sabre os produtores au a pedir a inter
venc;ao dos organismos superiores. 

Pensemos agora na sua outra func;ao: as empresas como vendedoras. 
Efectiva ou simbolicamente os clientes dispoem-se em fila de espera e, impa
cientes, pressionam as empresas. Mesmo que nao sejam instrufdas para o 
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fazer, as empresas comec;:am, por sua iniciativa, a apressar e a forc;:ar o 
aumento da produc;:ao de modo a poderem satisfazer rapidamente os clien
tes impacientes. Mas para isso precisam de mais inputs e entra-se no 
cfrculo vicioso da car{mcia, auto sustentado. 

Mais ainda, a carencia cr6nica e a saturac;:ao permanente da restri<;ao 
dos recursos (estrangulamentos ffsicos), criam incerteza quanta a oferta de 
inputs. lsto gera uma tendencia para o aprovisionamento excessivo. Ao 
mesmo tempo que se generaliza a diminuic;:ao dos stocks de produtos, os 
produtores procuram amontoar stocks de inputs. 0 aprovisionamento ex
cessivo vem ainda ampliar mais a auto-sustentactao da carencia. 

Podemos entao concluir que a carencia gera a carencia. 

Outra importante forc;:a motriz de aspirac;:ao e o motor de expansao. 
Esta aparece (de modo semelhante ao das decis6es de curta prazo) como 
consequencia de pianos de investimento centrais rfgidos. Se a polftica eco
n6mica pretende expandir a produc;:ao a uma taxa forc;:ada, impora objecti
ves de investimento cujas necessidades de inputs excedem as disponibilida
des de bens de investimento. As decis6es de investimento saturam mais 
uma vez as restric;:6es ffsicas do investimento. 

Tal como anteriormente fizemos em relac;:ao a produc;:ao corrente pode
mos afirmar que o motor de expansao nao e necessariamente impasto por 
ordem do centro as autoridades intermedias da gestao econ6mica e as 
empresas. Trata-se de uma forc;:a interna que acciona o motor de expan
sao. Todas as empresas, sem excepqao, desejam crescer e os seus «repre
sentantes», as organizact6es sectoriais, tambem desejam que o sector a 
seu cargo cresc;:a. A ansia de investir e geral e sempre crescenta, mesmo 
que, em alguns casas e por algum tempo, seja refreada» (1 1). 

Ha alguns motivos para o surgimento de um motor de expansao interno, 
e com ele, a ansia de investimento. 0 mais importante e a «identifica
c;:ao» com a empresa ou, no ca:so de uma organizac;:ao superior, com o sec
tor sob o seu controlo. Todos os dirigentes estao perfeitamente convenci
dos de que a sua actividade e socialmente importante. Apercebem-se de 
que ha carencia do seu produto e por isso consideram a expansao justifi
cada e urgente. Vemos mais uma vez o mecanismo auto-sustentado da 
carencia, agora na esfera das decis6es de Iongo prazo. A percepctao da 
carencia intensifica o motor de expansao e a ansia de investimento inten
sifica a carencia. 

Porem, nao basta reconhecer a causa efectiva que estimula a expan
sao e o investimento. Pode ser ainda mais importante compreender que, no 
caso de restric;:ao orc;:amental fraca, nada impede a empresa de investir. 0 

(11) Para descrever os mecanismos de regulac;:ao do investimento servi-me do trabalho 
de investigac;:ao de T. Bauer [2]. 
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risco de investimento cessou, a falencia financeira e impossfvel. Nao ha 
nenhuma empresa que rejeite voluntariamente as possibilidades de investi
mento que lhe sao oferecidas. Esta e a diferenc;a mais importante entre as 
duas situac;6es sociais que se nos deparam, e que Keynes tratou no seu 
tempo. 0 seu problema era como encorajar os investidores cautelosos, 
medrosos da falencia, e como seria possfvel completar, pelo menos em 
parte, com investimentos publicos a insuficiencia dos privados. Porem, 
defrontamo-nos com empresas cujo apetite de investir e ilimitado. 

Surge entao uma forma particular de ilusao monetaria do investimen
to. E como se as quotas de investimento financeiro, ou seja, dinheiro, fos
sem distribuidas pelas autoridades centrais - pelo departamento de planea
mento, pelas autoridades monetarias, e pelos bancos. De facto, o que elas 
distribuem sao autorizac;oes para iniciar as acc;oes reais de investimento. E 
uma vez comec;ada, a acc;ao nao pode parar, mesmo que custe muito mais 
dinheiro do que o que estava planeado. A oferta de moeda ajusta-se passi
vamente a procura de moeda gerada pelos inputs ffsicos das acc;6es de 
investimento. A restric;ao orc;amental relativa ao investimento e nao s6 
fraca mas tambem nao saturada. 

Em conclusao, podemos afirmar que o motor quantitativa cria uma 
procura quase insaciavel de inputs para a produc;ao corrente e o motor de 
expansao cria uma procura quase insaciavel de bens de investimento. 

Fazendo um pequeno parentesis diremos que o papel das instituic;oes 
de fins nao lucrativos e semelhante ao das empresas. Elas tambem conhe
cem os sintomas dos motores quantitativa e de expansao (1 2). Por isso tam
bem, elas «aspiram». 

Ja afloramos a seguinte questao: quem e que de facto maneja as 
bombas? Se, como ja frisamos, a causa do ritmo forc;ado dos motores de 
expansao e quantitativa reside na polftica econ6mica central, esse facto 
contribui substancialmente para o reforc;o do efeito de aspirac;ao. No entanto, 
se a polftica econ6mica central fosse menos apertada, continuaria a haver 
centenas de autoridades administrativas de nfvel medio e milhares de 
empresas e de instituic;6es sem fins lucrativos que tomariam a bomba nas 
suas maos; e diffcil incutir-lhes o auto-controlo; se alguem aspirar menos 
outros aspirarao mais. Apesar de haver varios gestores de empresa, institui
c;oes sem fins lucrativos, ou 6rgaos superiores descontentes com as conse
quencias da carencia, eles compreendem que nao podem parar - tem que 
continuar a aspirar. 

(12) E daqui que provem a parte do consumo que a popula9ao recebe gratuitamente, ou 
quase, a um pre9o simb61ico (por exemplo: servi9os de saude, educa9ao, etc.). Estes servi9os 
chegam a popula9ao atraves das institui96es de fins nao lucrativos. Em rela9ao a urna grande 
parte delas a procura e quase insaciavel, surgindo fen6menos intensos de carencia. E com· 
preensfvel a participa9ao destas institui96es na «aspira9ao». 
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Fugas e filtragem 

0 proximo passo da nossa amilise e abandonar a hipotese de isola
menta perfeito dos dois depositos. Observemos a fig.4 que mostra os dois 
depositos lado a lado. Na parede comum, ha «fugas» por onde o lfquido se 
escoa. Passemos da analogia a economia real: nao ha dois mercados 
completamente isolados um do outro, de tal forma que num so comprem 
as famflias e ao outro apenas tenham acesso as empresas. Estes dois ti
pos de compradores entram em concorrencia pela mesma oferta (13). 

A agua pode escoar-se atraves das fugas em qualquer direc<;:ao, o 
mesmo podendo acontecer na economia. (Proprietaries de carros particulares 
compram pe<;:as antes que as empresas, que tambem possuem automoveis, 
as apanhem, ou inversamente). Na pratica, a circula<;:ao e assimetrica, ape
sar de existir a possibilidade de simetria. E o sector das empresas que pro
duz o «efeito de sifao» em seu proprio proveito. 

I J 
Valvulas) Fugas 

~ 

Comando da bomba 

Torneira 

Fig. 4 

Nao nos esque<;:amos que existe uma torneira do lado direito, ou seja, 
a safda do segundo deposito, o que nao acontece do lado esquerdo. Su
ponhamos que, para um dado caudal de entrada no deposito II a abertura 
da torneira e apertada (por exemplo, sobe o nfvel de pre<;:os no consumi
dor). 0 nfvel da agua sobe durante algum tempo. Mas, ceteris paribus, isto 
e apenas transitorio, pois actua o princfpio dos vasos comunicantes. 

Se um dos vasos esta cheio e o outro vazio, ha passagem de lfquidos 
entre eles e a agua tendera para um nfvel comum. No caso em analise o 
nfvel do segundo deposito desce ate igualar o do primeiro. 

(13) De acordo com a figura, a concorrencia incide nos bens que os produtores ja cana
lizaram para o· «deposito». Evidentemente que a «concorrencia» come<;:a nas primeiras fases do 
processo integrado de produ<;:ao - cada sector pode aspirar factores de produ<;:ao. Porem, 
isto nao se pode discutir no ambito da analogia que serve de enquadramento a analise macroe
con6mica aqui exposta. 

Na «filtragem», o comercio internacional, cuja analise tem sido omitida neste trabalho, 
desempenha papel importante. 
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A interpretac;:ao economica da analogia e a seguinte: Ha uma concor
rencia desigua/ entre dais tipos de compradores. As famf/ias tern uma res
tric;ao orc;amental forte e por isso sao sensfveis aos custos. A empresa tern 
uma restric;ao orc;amental fraca e e pouco ou nada sensfvel aos custos. As
sim, a concorrencia das empresas compradoras supera a das famflias e 
pode desviar uma parte da oferta que a elas se destinava. 

Vejamos um ou dais exemplos. As tarifas dos taxis sobem. As famflias 
reagem de acordo com os manuais de microeconomia; reduzem a procura. 
Para a empresa, porem, as tarifas sao uma despesa pequena. Se se ser
vem de taxis, continuarao a faze-lo com as novas tarifas mais elevadas. 
Alem disso, podem ate aumentar a utilizac;:ao deste servic;:o vista que o 
mesmo esta mais disponfvel e mais rapido. Vejamos um exemplo mais 
importante. Suponhamos que as rendas dos apartamentos privados sobem 
de repente. Esta situac;:ao levara um consideravel numero de famflias a 
mudar-se para apartamentos mais baratos e mais pequenos. Se a subida 
for suficientemente forte havera mesmo apartamentos que acabarao por 
ficar vazios. Mas essas disponibilidades serao imediatamente absorvidas 
pelas empresas que as pretendem para escritorios. As rendas excessivas 
que pesariam demasiado no orc;:amento familiar, podem ser facilmente 
pagas pelas empresas. 

Ha, contudo, varias razoes que impedem a passagem da totalidade 
dos stocks do segundo deposito para o primeiro de acordo com o princfpio 
dos vasos comunicantes. lndicaremos apenas duas. Uma e o «atrito» a que 
ja nos referimos. Os agentes compradores das empresas nao se apoderam 
dos bens suficientemente depressa, talvez nao necessitem dos produtos 
que concretamente sao oferecidos. A outra razao e a criac;:ao de processos 
de intervenc;:ao administrativa que profbem as empresas de adquirir os bens 
e servic;:os destinados as famflias (por exemplo, e proibido utilizar as casas 
de habitac;:ao para escritorios). As «valvulas» que fecham ou estreitam algu
mas das fugas da fig. 4 simbolizam estas intervenc;:oes. Claro que e diffcil 
impor, de forma consequente, estas restric;:oes administratfvas e e parti
cularmente diffcil estende-las por forma a cobrir todos os bens e servic;:os 
capazes de serem filtrados. 

A conclusao e a seguinte: a intensidade da carencia no mercado con
sumidor nao depende apenas dos regu/adores normais (oferta de bens de 
consumo, prec;os no consumidor, rendimento nominal). Depende tambem da 
forc;a do «efeito de sifao» produzido pelo sector das empresas e instituic;oes 
sem fins /ucrativos. 

0 esvaziar dos depositos, ou seja, a intensificac;:ao da carencia, assume 
maior forc;:a se, ceteris paribus, se abrir completamente a torneira do 
segundo deposito (por exemplo, a subida do rendimento nominal, a prec;:os 
fixos, acelera-se e o crescimento da oferta de bens e servic;:os de consumo 
nao consegue acompanha-la). Mas os depositos podem esvaziar-se ou des
cer a nfveis muito baixos, noutras circunstancias, havendo ainda restric;:oes 
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a procura das famflias causadas pelo efeito de sifao da procura quase 
insaciavel das empresas, que nao estao limitadas par restri<;:oes or<;:amentais. 

Acaba aqui a discussaq da analogia hidraulica. Vimos sob uma forma 
figurativa o sistema de fluxos com depositos, torneiras, bombas, fugas e 
valvulas, a que no meu livro Anti-Equilibrium chamei suq;ao (1 4). 

lmplicac;oes na politica econ6mica 

Podemos tirar algumas conclusoes praticas no domfnio da polftica eco
n6mica, apesar do caracter abstracto da nossa analise. Vejamos apenas 
dais exemplos: as questoes da inflagao e do emprego. 

lnflat;ao 

Na Hungria, durante os debates econ6micos, surgiu a ideia de que a 
inflacao e um antrdoto eficaz contra a carencia: a precos fixos, as caren
cias sao intensas; a pre<;:os crescentes a sua intensidade diminuiria. Neste 
sentido, ha substituigao entre carencia e inflagao. Quanta mais intensa 
uma, mais fraca a outra. Pressupunha-se a existencia de uma especie de 
<<curva de Phillips socialista». 

Na minha opiniao este ponto de vista e errado. Chega-se a essa con
clusao par raciocfnios que partem de bases falsas, par nao tomarem em 
considera<;:ao as condigoes institucionais existentes. 

A substitui<;:ao carencia-infla<;ao pode de facto prevalecer numa eco
nomia uperfeitamente monetarizada» onde as restrigoes or<;:amentais de 
famflias e empresas sejam fortes. Numa tal economia se o processo infla
cionario comegar pelos salaries, mantendo-se artificialmente limitada a 
subida dos prec;:os, infla<;ao reprimida, a expansao do excesso de procura 
conduz obviamente a uma carencia ainda mais intensa (1 5). A liberalizagao 
da inflac;:ao ureprimida?>, isto e, a possibilidade da subida dos prec;:os, pode 
nestas condic;:oes fazer desaparecer o aumento do excesso de procura. As 
restri96es de procura tornam-se de novo saturadas e as carencias podem 
ser mais ou menos eliminadas. 

(14) Ver capitulos 17 ·22 de [7]. Descrevi aqui o mesmo «fen6meno» do livro mas as rei a· 
96es de «causalidade» diferem em varios pontos importantes. 0 que considerei no Anti· 
-Equilibrium como principais factores explicativos da sucvao tem tambem o seu papel aqui, se 
bem que secundario. A «ponderavii.o» das causas foi reordenada. Considero agora que a «prin
cipal» causa da sucvii.o e o enquadramento institucional, isto e, o facto das restrivoes orva· 
mentais serem fracas. 

( 15) Sabre a teoria da inflar;ao reprimida ver B. Hansen [4), Barro-Grossman [1) e 
Malinvaud [9]. 
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No entanto isto nao e valido para uma economia apenas «semi
·monetarizada». Nas condic;oes institucionais discutidas na primeira parte 
deste estudo o sector para o qual se mantem forte a restric;ao orc;amental 
esta monetarizado enquanto o sector que apresenta restric;ao orc;amental 
fraca esta apenas semi-monetarizado. 0 sector que funciona com restric;ao 
orc;amental fraca nao reage aos prec;os, diminuindo a procura. A empresa 
pede repercutir, mais tarde ou mais cede, no comprador ou no orc;amento 
do Estado, qualquer subida do prec;o dos inputs. Por isso, mesmo durante o 
processo inflacionario, a procura continua quase insaciavel. Mais ainda, 
este sector esta apto a por em funcionamento o efeito de sifao em detri
mento do sector que ainda esta mantido sob forte restric;ao orc;amental. 
Este, de facto, reage a subida dos prec;os reduzindo a procura. 

Em consequencia da cadeia de causa e efeito, que acabamos de resu
mir, nao ha substituic;ao possfvel entre inflac;ao e carencia. A carencia re
produz-se enquanto subsistirem as condic;oes institucionais que a tornam 
cr6nica, quer o nfvel de prec;os seja estavel, aumente ou diminua. 

Emprego 

Numa economia com restric;oes de recursos, o plene emprego torna-se 
permanente uma vez passado o perfodo hist6rico de abson;:ao do trabalho. 
Trata-se de um dos mais importantes resultados da economia socialista. 
Simultaneamente surgem carencias cr6nicas de trabalho, uma das manifes
tac;oes de carencia de recursos. 

Nao e como consequencia de polfticas especfficas destinadas a aumen
tar o emprego que se consegue o plene emprego, nem sequer por um 
planeamento que encare combinac;oes input-output intensivas em trabalho. 
Devemos procurar a explicac;ao do fen6meno nas condic;oes institucionais. 
A procura de inputs torna-se quase insaciavel como consequencia de uma 
restric;ao orc;amental fraca. A procura de inputs, incluindo o trabalho, tern 
necessariamente que crescer enquanto nao esbarrar com a restric;ao da 
oferta. 

Este e outros efeitos de uma restric;ao orc;amental fraca aparecem 
segundo uma combinac;ao fixa: o plene emprego permanente e concomitante 
com uma carencia permanente de trabalho e outros fen6menos de caren
cia. A inversa tambem e verdadeira: uma restric;ao orc;amental autentica
mente forte reproduz geralmente o desemprego assim como as outras con
sequencias, positivas e negativas, de uma restric;ao daquele genero. 

Poe-se a grande questao: e possfvel estabelecer uma situac;ao interme
dia, ou seja, uma «combinac;ao convexa» de dois enquadramentos institucio
nais diferentes e, simultaneamente, uma situac;ao em que nao aparec;a nem 
carencia de trabalho nem desemprego? Ou sera que o sistema econ6mico 
e desviado, para urn ou outre ponte extreme, por forc;as sociais poderosas? 
0 autor tern que confessar que ignora a resposta para esta pergunta. 
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Para terminar convem fazer mais uma observac;:ao. 0 meu estudo nao 
oferece propostas concretas. Nao tentei construir uma teoria normativa da 
determinac;:ao do metoda para ultrapassar a carencia. Limitei-me estritamente 
a dar uma contribuic;:ao para uma teoria descritivo-explicativa. 0 conjunto 
de fen6menos em causa e extremamente complexo. Foram ja feitas algu
mas, poucas, sugest6es mas verificou-se em todos os casas que apenas 
forneciam tratamento para os sintomas nao conseguindo eliminar as causas 
profundas que reproduzem a carencia cr6nica. E minha convicc;:ao que o 
esforc;:o dispendido na analise aprofundada da situac;:ao e na melhor clarifi
cac;:ao das relac;:6es de causa-efeito produzira uma soluc;:ao pratica para o 
problema. 
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COMENTARIOS 

Antecedentes na obra do autor 

0 presente artigo de Janos Kornai insere-se num tema a que se vem 
dedicando desde ha ja alguns anos: o funcionamento dos sistemas econ6-
micos. A preocupac;:ao com a analise descritiva e interpretativa do compor-
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