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Alta dos salários
e estabilidade de preços:
um método de análise
A política dos salários, componente básica
tanto da política social como da política
económica, tem sofrido de grave carência
teórica. Nomeadamente, o problema fulcral
da relação entre altas de salários e estabilidade dos preços tem sido pouco estudado.
No entanto, ê já possível procurar critérios
de «óptimo» em política salarial.

Este artigo foi inspirado por duas reflexões em domínios tão
diferentes como o são o domínio político e o técnico.
A primeira reflexão resultou de certos problemas sugeridos
por uma constante «actualidade candente. Trata-se do papel cada
vez mais importante que toma a evolução dos salários nas perspectivas da economia francesa e na elaboração da política económica. Ao lado — mas não fora — das questões levantadas nesta
matéria pelo Mercado Comum e pelo esforço nacional de expor1tação, um problema aparece constantemente nas discussões dos
técnicos em análises conjunturais: Como irão evoluir os salários
nos próximos meses? Como deveriam evoluir?
Se os estudos do óptimo nacional se vierem a desenvolver,
certamente eles darão um lugar de relevo à questão de saber qual
é o ritmo de progressão dos salários mais favorável à realização
de uma dada política económica — caracterizando-se esta política
por um conjunto coordenado de objectivos e de meios.
Mas esta ideia conduz a uma segunda reflexão, desta vez de
ordem metodológica. Se é verdade que a conjuntura se situa no
crescimento económico, que os problemas do equilíbrio e da expansão estão estreitamente ligados-, não se poderá apenas pensar
N. R. — Tradução gentilmente autorizada pela Revue Économique, que
publicou o original deste artigo no seu número de Maio de 1961, pp. 440-467.
Foi suprimido o Anexo Estatístico.
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numa coordenação de políticas de curto e de longo prazo. Esta
coordenação na acção deve ser acompanhada de uma coordenação
na cmáMse.

Ora, os métodos de estudo do crescimento diferem radicalmente dos métodos de análise e de equilíbrio conjuntural. Este é,
actualmente, considerado como resultante da interacção de um
conjunto de fluxos monetários, arrastando variações solidárias das
quantidades e dos preços.
Mas estes últimos não fizeram ainda a sua verdadeira entrada
no estudo do crescimento, o qual se apresenta, ainda, geralmente
como um conjunto
de fenómenos onde a dimensão essencial é a
dimensão física1 — os preços têm pela sua estrutura um papel
na ponderação, mas aparecem, devido às suas variações, quase
como elementos perturbadores.
Precisemos. Não se trata de forma nenhuma de pretender
afirmar que os especialistas do crescimento sejam vítimas de
uma espécie de «ilusão real» que seria a contrapartida do clássico «véu monetário». 0 primeiro cuidado destes autores foi o de
medir resultados. Quiseram apreciar as realizações obtidas pelas
diversas economias nacionais em diversos períodos e, para o conseguir, tiveram que eliminar as variações de preços.
Por isso mesmo foram afastados de certos factores essenciais
do processo de crescimento. Porque se é verdade que as quantidades produzidas ou procuradas são determinadas em referência aos
preços (relativos e absolutos), deve resultar, desse facto, que a
dinâmica dos preços relativos e absolutos é um elemento essencial
do processo de crescimento.
Pode-se mesmo perguntar se esta dinâmica dos preços não
constitui uma das vias mais fecundas na aproximação que necessariamente se deve fazer2 dos estudos de conjuntura e dos de crescimento ou de estrutura . A ligação entre sialários e preços constitui em todo o caso um dos traços de união mais importantes
entre estes dois campos; a progressão de salários exprime o ritmo
de crescimento mas condiciona ao mesmo tempo a estabilidade dos
preços.
Tais são «as duas perspectivas em que nos colocámos: uma,
muito longínqua, queria trazer uma contribuição — muito limitada — à síntese do equilíbrio e do crescimento. A outra, mais
imediata, coloca-se ao nível de uma questão concreta de política
económica.
1 Isto está patente nas publicações do National Bureau oi Economic
Research e mesmo na maior parte dos trabalhos publicados pela International2 Association for Research in Income and Wealth,.
Reconheçamos, contudo, que esta insatisfação, exprimida por diversos
autores, suscitou já uma reviravolta muito recente nas pesquisas de longo
prazo. O estudo das variações de preços figura entre m preocupações do
IV plano francês*
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A técnica utilizada para abordar este problema foi voluntariamente limitada. Não procurámos introduzir hipóteses de comportamento, limitámo-nos, pelo contrário, a certas relações contabilísticas que se tentaram dinamizar exprimindo as suas variações
no tempo. Esta limitação — que pode decepcionar o leitor — foi
deliberada: ela impunha-se, com efeito, numa tentativa que é
antes de mais um estudo do óptimo, e que deve por consequência
examinar todas as situações possíveis, sem restringir o seu âmbito
por qualquer relação de comportamento que seria forçosamente
esquemática e discutível.
PESQUISA DE UM MÉTODO
O problema actual dos salários deve ser examinado em função
de dois grupos de critérios: de um lado os critérios económicos
de estabilidade e de expansão, do outro os critérios políticos postos
pelas reivindicações dos assalariados. È, pois, em termos de interdependência e de resolução simultânea das diversas relações que
este problema deveria idealmente ser posto.
Todavia, a imprecisão e a instabilidade dos critérios políticos
proíbem que se considere a determinação directa, por um sistema
de relações simultâneas, de uma taxa de progressão de salários
satisfazendo ao mesmo tempo os dois grupos de critérios. Por isso
parece preferível dissociar estes grupos, para fazer das considerações políticas uma condição qualitativa à qual o sistema deve
satisfazer.
O problema pode, então, ser posto de duas maneiras:
1.° Pode-se tentar definir um certo número de variantes —
cada uma correspondendo a uma taxa dada de progressão dos salários, e indicando as taxas de crescimento e de alta dos preços, bem
como a taxa de investimento que exigiria uma tal progressão:
a arbitragem entre estas variantes far-se-ia depois ao nível político.
2.° Pode-se, pelo contrário, fixar as variáveis centrais em
função de considerações gerais (segundo critérios que resultam
dos diferentes objectivos em matéria de desenvolvimento, de conjuntura e de equilíbrio exterior). A progressão dos salários resulta, então, — dentro de uma certa margem — dos níveis a que
as outras variáveis foram fixadas.
A diferença essencial entre estas duas ópticas é de ordem
formal. Na primeira proceder-^e-á, de facto, a uma resolução simultânea do conjunto do sistema para diversos valores dados à
alta anual dos salários. Na segunda, pelo contrário, proceder-se-á
por iteração, supondo previamente que um modelo geral do óptimo
(ou na sua falta uma definição de perspectivas gerais) permitiu
fixar as outras variáveis.
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Sem querer subestimar a importância e a possibilidade teórica do primeiro método, admitiremos que a segunda óptica &SSUme, por três motivos, uma importância prática muito maior.
O método das variantes é, com efeito, delicado de concretizar.
A definição das variantes apresenta numerosas dificuldades na medida em que cada uma das grandezas económicas é objecto de variações contínuas que terão de eliminar-se, arbitrariamente. Além
disso, a escolha entre estas variantes por uma arbitragem
política recorre a processos teoricamente concebíveis3, mas que são
difíceis de praticar nas condições actuais.
Por outro lado, a conslfcrução das diferentes variantes supõe
um trabalho estatístico muito mais pesado do que no segundo método. Ora, é essencial que os instrumentos a utilizar possam servir,
muito rapidamente, para dar sem atraso as respostas necessárias.
Enfim, é preciso reconhecer que é este segundo método —
no qual os salários constituem um objectivo subordinado às taxas
de crescimento ou ao nível de preços — que corresponde melhor
à concepção geralmente admitida em matéria de política conómica.
Ê, pois, por este segundo método — muito mais modesto —
que abordaremos o problema. Estando fixadas as perspectivas gerais da economia ao longo de um dado ano, perguntar-se-á qual
é a margem de progressão dos salários que estas perspectivas permitem realizar.
Esta óptica interfere em grande parte com os métodos de
análise conjuntural, baseados na contabilidade nacional. A sua
ambição é de prolongar estes métodos — não somente no sentido
da simplicidade e da rapidez — mas ainda no das pesquisas de
óptimo. As variações das taxas de salários foram, com efeito, tratadas até aqui como dados exógenos (sob reserva dos ajustamentos
às variações de preços). O problema aqui posto é o de saber se
se podem fixar normas à progressão doa salários.
Procurar-se-á assim dar uma base mais precisa às recomendações e às reivindicações manifestadas pelas autoridades governamentais, patronais e sindicais. O problema apresenta também um aspecto concreto que convém sublinhar: justifica-se a
prática actual tendente a ligar os aumentos de salários aos aumentos da produtividade nacional? E não se poderá tentar definir
a amplitude das perturbações que resultariam de uma distorção
entre estas duas séries de aumentos?
O estudo comportará duas etapas:
1.° Em primeiro lugar, formular^se-á a relação teoricamente
existente entre a variação dos salários e a das outras variáveis
económicas. Precisando melhor, tentar-se-á captar as relações
existentes entre a variação dos preços e a dos salários, atendendo
às variações dos outros elementos. Esta formulação geral permi8
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Foram já descritos por WICKSELL.

tira explicitar as condições a que a progressão dos saláHos deve
satisfazer para ser compatível com a estabilidade dos preços.
2.° Poder-se-ão a seguir confrontar as condições gerais de estabilidade dos preços com a norma empírica que liga os aumentos
de salários aos aumentos de produtividade. Discutiremos as implicações desta norma.
EXPRESSÃO FORMAL DA SOLIDARIEDADE ENTRE
SALÁRIOS, PREÇOS E QUANTIDADES
O problema das variações de salários é geralmente posto em
termos explícitos — procurando saber quais são os diferemtes factores susceptíveis de influenciar as taxas ou os ganhos dos assalariados4. Colocámo-nos aqui numa perspectiva diferente. Trata-se, com efeito, de fixar de maneara precisa a interdependência
que existe entre os salários e as outras variáveis económicas.
Esta interdependência pode ser definida a partir de dois elementos. Considerado como custo de produção, o salário liga-se aos
preços e às quantidades produzidas, assim como aos outros custos
e aos lucros na óptica da conta de exploração da empresa ou do
conjunto da economia nacional. Considerado como rendimento, o
salário liga-se aos componentes da procura por intermédio das
funções de repartição dos rendimentos, de despesa e de poupança.
Se este último aspecto foi largamente estudado e discutido em
trabalhos recentes5, parece que as ligações que contêm o salário
como custo de produção têm sido menos vezes examinadas ao longo
dos últimos anos. Ora, este aspecto é fundamental num estudo do
óptimo como o que se tenta aqui.
São, então, as ligações existentes entre de um lado o salário e
do outro a produção e os preços que tentaremos quantificar. Supor-se-á, de início, que a procura é um dado exterior ao sistema.
Mais geralmente, partir-se-á da hipótese de que coda uma das variáveis postas em jogo pode evoluir livremente, e procurar-se-á
simplesmente, numa primeira fase, de que maneira estas evoluções
livres se devem ligar umas às outras.
A.

ESTABELECIMENTO DE RELAÇÕES

1. São precisamente os termos desta solidariedade que faz
sobressair a conta de exploração de uma empresa. Esta conta
4

J. MARCHAL, La répartion du revenu national, especialmente o
tomo III; GUGLIELMI, Le développement. de Ia thèse. du salaire, 1945; R.
MossÉ, Les salaires, Paris, 1952; ROTHSCHILD, Theory of wages, Oxford, 1954.
5
Um primeiro balanço foi apresentado por J. MARCHAL no congresso
dos economistas de língua francesa em 1960.
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apoia-se com efeito na igualdade, entre o valor da produção e o
montante das compras e do valor acrescentado. Para f azêr aparecer os salários, decompor-se-á este valor acrescentado em dois elementos — os encairgos com os salários de uma parte (compreendendo os salários e os encargos sociais), e da outra o saldo que
corresponde aos impostos indirectos
e ao rendimento bruto de exploração (ou lucro bruto) 6.
Seja Q a produção total da empresa, e P o preço médio desta
produção. Sejam por outro lado L o efectivo do pessoal empregado,
s o salário médio anual, e A o montante das suas compras a preços correntes. Pode-se então escrever a igualdade contabilística
entre o valor da produção e o montante total das compras e do
valor acrescentado (este decompõe-se por sua vez em salários e
outros componentes — lucros e impostos — e o seu montante será
designado por B):
em í 0 : PoQo = Loso + Ao + Bo

(I)

em tx: PxQt = L A + Ax + Bt

(II)

Estas relações podem ser rigorosamente ampliadas ao nível
do sector ou do ramo, assim como ao nível da economia inteira —
com a condição de que preços e quantidades sejam definidos de
maneira homogénea — isto é, que os preços e as quantidades contidos nos dois agrupamentos P e Q sejam mutuamente coerentes.
Combinando estas duas relações, é então possível fazer aparecer as variações de preços. Tem-se com efeito:

para o ano t0: Po =

. ,+Ao+Bo

; para o ano tt: Pt i=

Donde:
AP

pi—po

LxSx+Ax
Qx

6

]

Não damos nenhum significado teórico a esta associação dos lucros
e dos impostos: não se justifica a não ser por um cuidado de simplificação
nos cálculos. Há com efeito vantagem em tratar uns e outros como grandezas
de massa, sem proceder à sua decomposição em taxas e quantidades. No seguimento do raciocínio, os lucros e os impostos ficarão agrupados mas será
sempre possível isolar a® suais variações respectivas para fins de interpretação, sem que daí resulte dificuldade de maior.
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Qo

Qo

X

L1s1+A1+B1

•=

X—

Qi

1

(III)

LoSo+Ao+Bo

Designemos por r as diversas taxas de variação entre o ano 0
e o ano 1 (rD,rn,rT,r ,r .r_). A relação (III) vem então 7 :
Sr

V Li S A D

= r =J^fl
p
o^o
PoQ
,

:

1 (i + rr) (1 + r) +

'
^ -0- L

l a

+ — — (1 •+. rAÁ>) + - r 4 - (1 .+ rBB) | — 1

(IV)

LoSr

LQS0

OO

O produto do termo entre parêntesis rectos por

é um
PoQo

índice ponderado da produção em valor (1 + r y ) , é então fácil encontrar a partir disto a fórmula usual: r =

1.
l + rQ

Esta relação pode também escrever-se:

.._L_r
p

PoQo

l + r |_

7

Dividamos com efeito os dois termos d a fracção (III) pelo produto
L o s o Q o ...
L

0 numerador vemi:(

i*x

A

+

x

B

+

i

L

=

isi

A

A

i

+

o

.
L

nominador vem

(1 +
Qo

+
^ o

) = <X +r ) . (1 +
L s

oo

Q

+

oso

+
L

oso

)
L

oso

e como LosQ + Ao + Bo = P0Q0 o dlenomimador pode também escrever-se:
(1 + r ) X —
AP

donde se conclui que a relação (III) se transforma em:
°°Loso

1

A

o

As duas relações (IV) e (V) exprimem afinal a alta de preços como uma resultante da divergência entre a evolução das aplicações da conta de exploração (em valor) e a evolução dos recursos
desta conta (em volume) 8. Encontramos, deste modo, uma fórmula apresentando a alta de preços icomo função do desvio entre
os valores da procura e oferta totais.
A relação (V) permite, além disso, fazer sobressair as divergências entre a evolução (expressa em forma de taxa) de cada
uma das aplicações e a da produção. Atendendo a que cada uma
das variações em valor pode ser decomposta numa variação em
volume e numa variação em preço, a relação (V) permite também
introduzir as variações dos coeficientes técnicos médios — quetr
de ordem conjuntural, quer de ordem estrutural.
Estas duas equações exprimem uma relação contabilística,
mas dinâmica, entre um certo número de fluxos e de preços expressos em taxas de variação. Os três valores:
L0s0

Ao
1

PoQo

t

BQ
' 9

Loso

— — — — —

LOSO

são os coeficientes estruturais, em valor, descrevendo a estrutura
da conta de exploração. Os dois últimos destes três coeficientes
estão referidos ao montante dos salários Loso, o que do ponto de
vista da avaliação representa uma referência <em valor absoluto
muito mai<s precisa que o volume da produção9.
8
No segundo membro de cada uma destas relações}, as variações dos
empregos aparecem precedidas do sinal + , as variações dos recursos são
precedidas do sinal—.
• Relembraír^sfe-á ckxm efeito que P0Q0 .representa o valor total da produção, mas não se identifica com o valor acrescentado pela produção nacional.

A relação

não corresponde pois à parte dos salários no rendimento
PoQo

nacional. Os problemas levantados pela definição exacta de P0Q0 serão abordados na Secção II.
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2. Depois de termos exprimido a relação que deve necessariamente existir entre as taxas de variação dos diversos fluxos,
tentaremos ver o que supõe a estabilidade das preços.
A hipótese de estabilidade dos preços implica que A p = o .
O que dá em (IV) e em (V):

Para abreviar, designaremos por C., C , C os coeficientes
estruturais definidos por:

Simplificando a equação (VI) vem:
(rL + rs + rj)

+

c^ + ^

= C/Q

(vn)

A condição de estabilidade dos preços traduz-se assim por
uma relação entre as taxas de aumento da produção em volume,
do emprego, dós salários, das compras e dos lucros. Esta relação
contabilística entre as taxas de variação destes fluxo-s não exprime
mais do que uma identidade: para que o nível ^eral dos preços
fique estável, é necessário e suficiente que a média ponderada dos
ritmos de progressão do montante dos salários, das compras e do
saldo residual B (lucros brutos e impostos) seja igual ao ritmo
de progressão da produção em volume.
3. Mas esta identidade torna-se particularmente fecunda a
partir do momento em que se lhe introduz de maneira explícita o
aumento de produtividade. 10
Na sua acepção corrente , a produtividade T? é o quociente
da produção pelo emprego.
10
O que foi utilizado tanto em França como no estrangeiro nos estudos
a longo prazo assim como nas confrontações a curto prazo entre salários e
produtividade. Cf.: DAYRE, Productivité, Mesure du progrès,
Há quem ponha reserva a esta noção global de produtividade. Cf.:
Y. MAINGUY, «Notes sur Fmdétermination du concept de productivité dans
une économie dynamique», Economie Appliquée, 1956, n.° 2.
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Q = L.TTlx o que dá em índice, com as notações já definidas:
(l+rQ) = (l+rL)

(1+rir) ou rQ =

substituindo na relação (VII) vem:
C

A

Simplificando obtém-se:
(CQ-l)rQ-

(CArA + CBrB) 1 (VIII)

l+rL

No fim desta primeira etapa, constatamos que a ligação entre
salários e preços pode ser examinada de três maneiras :
1.° Dispõe-se de uma relação muito geral entre as variações
dos preços, da massa de salários e das outras grandezas (relação IV). É esta a expressão de base, que não é, contudo, mais do
que uma relação contabilística entre as taxas de variações.
2.° A estabilidade de preços é uma condição imposta sobre
eista relação. Esta condição pode ser apresentada como uma relação a ter em conta entre as diversas taxas de variações em valor
e em volume (relação VII). Mas pode igualmente ser exprimida
afirmando que o desvio entre as altas relativas de salários e os
ganhos relativos de produtividade deve ser igual a uma função
relativamente simples das taxas de crescimento da produção em
volume, das icompras e dos lucros e do emprego (relação VIII).
3.° Parece, então, que a regra empírica ligando a estabilidade
dos preços à igualdade das variações do salário e da produtividade
não constitui mais do que um caso particular da condição de estabilidade.
B. DISCUSSÃO DAS RELAÇÕES

Resta, entretanto, precisar as modalidades de utilização destas relações.
a) Níveis de utilização
Os elementos em que se baseiam estas relações são em número
de três — conta de exploração de uma empresa ou de um grupo
11
A produção Q à qual nos referimos geralmente é o valor acrescentado nacional. Pode contudo corresponder a qualquer outra extensão desde
que a mesma extensão se aplique a Q e a II.
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agregado de empresas, condição de estabilidade dos preços, igualização dos salários e da produtividade em taxas de variação. Cada
um destes elementos é significativo em qualquer nível de agregação. Formalmente, a pirâmide solidária destas três relações interligadas é utilizável a todos estes níveis com a condição que o índice
de preços seja adequado, isto é, que a sua ponderação seja mesmo
a das produções que se estão a analisar.
Na realidade, o emprego de uma ou outra destas relações
pode ser examinado sobre um dos planos seguintes:
No plano da empresa ou do ramo, a relação geral (IV) é útil
para analisar a interdependência dinâmica das diversas grandezas
na conita de exploração (é neste caso indispensável distinguiir os
lucros dos impostos). Pode-se então inserir esta relação num sistema mais amplo sobre o qual se trabalhará por resolução simultânea — recorrendo por exemplo às funções de procura e de investimento. Pode-se também considerar esta relação isoladamente,
dando-$e todas as variações salvo uma. Se se trata de um ramo
monopolístiico, a variação dos lucros será dada, sendo a variação
dos preços a variável independente. Para um ramo onde a concorrência se manifeste é, pelo contrário, a variação dos preços que
será dada, os lucros tornam-se a variável independente.
Quanto às duas outras relações, não parecem, salvo casos excepcionais, a este nível, muito úteis... A condição de estabilidade
permitirá, por exemplo, descobrir os constrangimentos que arrasta
uma blocagem dos preços sobre as variações das diversas grandezas. A igualdade na variação dos salários e da produtividade servirá
do mesmo modo para examinar as distorções internas e externas
que resultariam de uma indexação entre salários e produtividade.
Mas a fluidez da mão-de-obra tira muito do seu interesse a uma
fórmula que tenderia a ligar ois salários à produtividade de cada
sector, o que conduziria a desigualdades de salários completamente
instáveis.
!É, pois, no plano nacional que a condição de estabilidade e a
ligação de salários-produtividade apresentam uma significação real.
A este nível, o problema deverá ser encarado tendo em conta a
matriz de relações intersectoriais (em valores). Produção e compram deveriam então ser avaliadas com as transacções intermediárias. A estabilidade dos preços não afectaria senão o índice de conjunto e não os preços de venda de cada sector — porque uma política de estabilidade não implica de modo nenhum a rigidez dos
preços particulares. Do mesmo modo, a ligação salários-produtividade actuaria enftre salários individuais de cada sector e a produtividade média nacional — o que supõe uma hierarquia imutável
e uma progressão paralela de salários individuais dos diferentes
sectores.
Isto implica todavia a existência de uma matriz de relações
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intersectoriais (em valores) para cada ano12. Ora o problema pode,
igualmente, ser abordado por uma forma mais simples, que consiste precisamente em reunir as diversas contas de sectores considerando uma conta de exploração contraída para o conjunto das
empresas.
A dificuldade reside na indeterminação desta conta agregada.
Até onde é necessário com efeito levar a contracção? !É sobre este
ponto que importa centrar a discussão atendendo ao objectivo do
presente estudo.
b) Grau de contracção e definição das grandezas a analisar
O problema consiste em pesquisar a natureza das ligações
existentes entre a variável preço (variável objectivo) e um certo
número de variáveis instrumentais mais ou menos independentes
(salários, lucros, compras). A variação do preço médio foi definida como uma taxa de divergência entre fluxos em valor e fluxos
em volume.
A definição precisa das grandezas a analisar dev^ satisfazer
a dois critérios:
— Devem, do ponto de vista contabilístico ser homogéneas
umas em relação às outras.
—. Devem, do ponto de vista do comportamento económico,
corresponder a conjuntos significativos.
L° Pesquisa de grandezas homogéneas
Sob a sua forma mais geral, a identidade contabilística correspondente escrever-se-ia:
Valor acrescentado + Compras intermediárias ••= Produção
Se a noção de valor acrescentado é relativamente fácil de definir, não sucede o mesmo com ois outros dois termos.
Admitamos que existe apenas a produção das empresas, des^
prezando por consequência a produção doméstica, a qual se pode,
com efeito, considerar como marginal. O problema consiste então
em definir as noções de compra intermediária e de produção de
maneira homogénea.
12
Os únicos elementos actualmente disponíveis são o «Tableau économique» de 1951, já ultrapassado, e uma matriz de relações intersectoriais
de 1956 que será brevemente publicada pelo Service des Etudes Economiques
et Financières.
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Várias soluções podem então ser examinadas:
—• Nenhuma compra é tomada em consideração; a produção é
igual ao valor acrescentado.
— Não se consideram senão as compras de origem exterior ao
universo das empresas. Admitindo que as administrações
não produzem e que a produção dos «ménages» é cedida
directamente ao consumo, as únicas compras correntes
consideradas, nesta hipótese, corresponderiam às importações. Trata-se mais precisamente da fracção das importações que passa através da conta de exploração das empresas. Esta fracção compreende a totalidade das importações
de produtos de consumo intermediário; exclui as importações de bens de equipamento na medida em que estas sho
imputadas à conta de capital. Quanto às importações destinadas ao consumo final, a sua classificação dependerá da
forma como forem consideradas as compras dos sectores
comerciais. Se são consideradas como compras intermediárias estas importações devem incluir-se na rubrica «compras» da conta agregada — enquanto as outras compras
do comércio são eliminadas por agregação pois que correspondem a uma produção intermediária de origem interior.
Se, ao contrário, o comércio é considerado «à parte», tudo
se passa como se não fizesse compras intermediárias, mas
recebesse simplesmente uma espécie de corretagem sobre
os produtos que distribui. Nesta hipótese, as importações
de produtos de consumo não passam pela conta de exploração das empresas, a qual não recebe senão ias margens
comerciais. Claro que em todos estes casos o valor da produção deve ser aumentado de um montante igual ao das
compras.
— Um último tipo de solução consiste iem considerar no todo
ou em parte as compras entre sectores, ou até mesmo o
conjunto das compras entre empresas propriamente ditas.
A noção correspondente de produção tende então para uma
noção de volume de negócios acumulado — não sendo deduzidos os empregos duplos.
Percebe-se bem que a variação de preço médio que aparece
aqui como uma relação de divergência entre a evolução de uma
soma de fluxos em valor (compras + valor acrescentado) e a de
uma soma de fluxos em volume (produção), tome valores diferentes segundo as definições que se considerem.
Isto leva-nos a precisar o que se entendera por estabilidade
de preços. Quais são então as grandezas significativas? Para escolher entre estes tipos de definição, parece importante ter em
conta a noção de preço médio que está implícita em cada um deles.
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2.° Pesquisa de grandezas significativas (quase agregados)
A que agrupamentos somos conduzidos por esta pesquisa contabilística?
A primeira solução deu-nos um preço médio para o valor
acrescentado ou produção nacional (no sentido utilizado pelo
S. E. E. F.), análogo aos deflacionadores do produto nacional.
A segunda apoiasse num preço médio da produção final aumentada das importações de bens intermediários.
A terceira supõe enfim um preço médio das transacções em
bens e serviços.
Do ponto de vista do equilíbrio económico, são evidentemente
as noções ligadas à produção bruta final as mais significativas.
O prieço médio das transacções em bens e serviços é muito sensível
às deformações de origem conjuntural que afectam a estrutura (e
por isso a ponderação) dos diferentes circuitos. É, portanto, simultaneamente instável e menos significativo.
A escolha circunscreve-se asisim às duas primeiras soluções.
Os preços a estabilizar são,
em última análise, os da produção
final. Decerto, as variações1 que afectam os preços intermediários
também desempenham um papel importante nos mecanismos da
alta de preços. M&s este papel é de certo modo interno ao polo
empresa considerado. Pode-ise, com efeito, distinguir dois casos.
Se as variações de preços nascidas das transacções intermediárias
são transmitidas aos preços finais de maneira puramente mecânica, a variação destes últílmos dá uma conta fiel da situação no
interior do pólo. Se, pelo contrário, essas variações nas transacções intermediárias são ampliadas quando atingem o nível da procura final, a amplificação nos preços é compensada por uma amplificação nos lucros.
Parece, assim, que as relações apresentadas são particularmente apropriadas quando se quer analisar as variações de preço
distinguindo os pontos principais de variações que provêm das
próprias empresas (e que se localizam nos lucros) e por outro lado
os pontos principais de variações de origem externa (salários, impostos e compras).
É nesta perspectiva quie se deve colocar a escolha entre as
duas soluções em causa. 0 valor acrescentado — solução (a) — não
permite tomar em iconta as variações de preços de origiem exterior; a tomada em conta das importações de bens intermediários
— solução (b) — permite, pelo contrário, introduzir na análise o
papel destas variações de origem exterior.
Este nível de contração (b) pareceu o mais adequado para
utilizar as relações estabelecidas acima13.
13
A questão de saber qual é o índice de preços a estabelecer é demasiado extensa e demasiado importante para que se pretenda expô-la aqui,
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Estando assim estabelecidas as condições de utilização, a discussão das relações entre preços e salários pode ser considerada
a diferentes graus de generalidade, correspondendo respectivamente às três relações que foram apresentadas.
Num primeiro grau situa-se um problema muito concreto:
o que vale a norma empírica segundo a qual a estabilidade dos
preços supõe que os salários progridam ao mesmo ritmo que a
produtividade? Viu-se no início desta parte que este era um caso
particular da condição geral de estabilidade. Tratasse, pois, de
discutir a amplitude e as implicações deste caso particular.
O problema da estabilidade dos preços pode, também, ser
posto na sua generalidade, procurando-se, então, quais são os valores associados das diferentes taxas de variações dos fluxos que
asseguram esta estabilidade, sem que haja necessariamente igualdade dos salários e da produtividade.
Mas esta condição de rigorosa estabilidade do» preços é difícil
e raramente respeitada. Conclui-se, portanto, que a alta de preços
deve ser tão reduzida quanto possível, mais que não seja, por
exemplo, para assegurar o equilíbrio da balança de pagamentos.
Pode-se, então, abandonar a condição de estabilidade dos preços
para tentar substituí-la por uma condição de (equilíbrio exterior.
Como se traduziria esta substituição em termos de preço?
Podemos assim constatar a vastidão das investigações possíveis em matéria de óptimo. Limitar-nos-emos aqui ao primeiro problema levantado: .em que medida a norma empirica visando fazer
variar os salários proporcionalmente à produtividade se identifica
com a estabilidade dos preços? A discussão vai dar naturalmente
ao segundo problema, que será evocado na conclusão.
II
ESTABILIDADE DE PREÇOS E PARALELISMO ENTRE
SALÁRIOS E PRODUTIVIDADE
A formulação da condição de estabilidade dos preços conduziu-nos à relação (VIII):
rg-rrr

,= - J _ í (CQ - l)rQ - CA.rA 1+Tr

L

CBrl
J

JLt

Reaparece constantemente nais discussões sobre a inflação. Cf. sobretudo
THORP et QUANDT, The New Inflatian, 1959; Joini Committee on the Economic Report, Priee Stability and Ecónomo GrowtK Wiashington, 1958.
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entre as taxas de crescimento de salários, da produtividade, do
emprego, da produção, das compras e do saldo residual J? (lucros
L+ impostos).
Parece, então, que esta condição nao coincide necessariamente
com a regra -empírica segundo a qual as taxas de salários deveriam
progredir do mesmo modo que a produtividade. A equivalência
destas duas normas suporia com .efeito que o segundo membro
fosse nulo.
Para apreciar o grau de validade da regra empírica, podemos
pôr duas questões. Primeiramente procurar-se-á re concretamente
o siegundo membro é nitidamente diferente de zero ou se, ao contrário, o desvio é desprezível.
Nesta última hipótese, a regra empírica pode ser considerada
como sendo sempre válida. Na hipótese contrária, a regra empírica constitui uma condição suficiente, mas não necessária. Mas,
nos dois casos, podemos pôr uma segunda questão quanto às implicações da regra no que diz respeito aos (ritmos de progressão
dos salários e dos lucros.
A. A NORMA EMPÍRICA fi NECESSÁRIA?

A relação (VIII) mostra claramente que -a norma empírica
(que supõe que r8 = TTT) exige que a média ponderada dos crescimentos relativos das compras, dos impostos e dos
lucros seja
igual à taxa de crescimento da produção em volume14. Este ritmo
de crescimento da produção deve, pois, reger o ritmo de crescimento ponderado dos três montantes não salariais. Todo o avanço
de um deles deve ser compensado por um atraso em razão inversa
das suas respectivas importâncias de um dos outros dois.
a) Raciocinando em ordens de grandeza, retomemos as estruturas da economia francesa em 1954; tem-se15
CQ = 2,75

CA = 0,22
^

x

CB = 1,53

(

É-se então levado a introduzir uma hipótese sobre a taxa de
crescimento das importações (r^).
14

Com efeito, lembremos que C Q — C 4 4- C B + 1. Para que r^r^
é
necessário e suficiente que (Cg — l ) r ç —^A r 4 "*" ^BrB
15
As bases estatísticas sobre as quais os coeficientes foram calculados
estão apresentadas no Anexo Estatístico que acompanha o original deste
artigo.
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1.° Se r progride ao mesmo ritmo que r vem imediatamente:
A

Q

rs — r-K = 1,53 (rQ — rB).

A taxa de acréscimo anual da produção em volume16 situou-se entre 3 % ie 7 % para o período de 1955-1958. A taxa de acréscimo dos lucros (a preços constantes) pode ser avaliada em ordem
de grandeza se se admite que a taxa de rendimento do trabalho
não varia sensivelmente. Com esta hipótese grosseira tem-se:
I

IXt
__

B

KXt

I

K

R
yy

__

R

K

sendo R o rendimento nacional e / o investitmento bruto.
Pode-se, pois, admitir que a taxa de crescimento dos lucros
é igual ao produto da taxa de investimento pelo inverso do coeficiente médio do capital. Os níveis geralmente atingidos por estas
relações são da ordem de 20 % para a primeira*e de 4 para a
segunda. A taxa r_ será assim da ordem dos 5 %.
Daqui resulta que a taxa diferencial (r —r B ) pode variar
de 0 a 2 % ou 3 %. A taxa diferencial (rs — rir) poderá, portanto,
variar entre 0 e 5 %. É necessário, contudo, ter em conta a cornelação que existe de facto entre r e rB.
Sob reserva desta última observação, podemos, por conseguinte, dizer que a condição de estabilidade dos preços não exclui
a prioiri que a taxa diferencial (salários — produtividade) atinja
5 %; ela não exclui que o ganho relativo dos salários exceda o da
produtividade de 5 %.
2.° Mas o que se passará se os aprovisionamentos exteriores
(em valor) progridem a um ritmo diferente do da produção (em
volume), isto é, &e r ^r ?
O fraco coeficiente que afecta rAr reduz consideravelmente a
influência deste factor. Com CA = 0,22, uma tax>a de aumento das
compras que fseria o dobro da taxa de cnescimento daria:
rs — rTr « (1,75 — 0,44)rQ — l,53rB
Para r = r g = 5%, ia taxa diferencial (r —rir) é modificada de uma unidade: se os aprovisionamentos progirídem duas
vezes mais depressa do que a produção (o que é um caso limite),
16

Não a confundamos com a do rendimento nacional
9i

esta distorção traduzir-se-á por um atraso de 1 % dos salários
sobre a produtividade.
Mas estes raciocínios em ordem de grandeza não nos têm permitido tomar em consideração as intordependências e correlações
qme actuam por outras vias entre as diferentes taxas utilizadas
(por exemplo entre Q e B). Se a taxa diferencial (r —TV) pode
teoricamente atingir 5 %, como se comporta na realidade, tendo
em consideração essas interdependências? Só o recurso a um caso
concreto nos permitirá sabê-lo. Examinaremos com este fim a evolução da economia francesa de 1954 a 1958.
6) A estabilidade não existiu efectivamente a não sier em dois
dos dez últimos anos na economia francesa e não correspondeu
senão a uma fase específica da conjuntura.
Nestas condições, o controle dos facto® supõe que apliquemos
a relação (VIII), válida em períodos de preços estáveis, a uma
situação de preços instáveis (para a alta). Isto pode ser tentado
— de uma mangira aproximada — pelo seguinte processo: F&zem-ise variar as aiferentes taxas, consideradas a preços constantes,
supondo que estas variações e esta taxa de aumento poderiam
ser obtidas a um nível de preços constantes. Esta hipótese é certamente contestável. Permitirá ao menos apreciar ia divergência
entre salários e produtividade numa situação ficticiamente considerada a preços constantes.
A expressão r8 — r-n- da relação (VIII) to<rna-se nestas condições em:
r*9—

TTT

=

l+rr

onde os r* correspondem a taxas de variações deflacionadas pelo
índice repreisieintativo dos preços.
A diferença r% — rv itoma assim os valores seguintes:

1955/1954
1956/19'55
1957/1956
1958/1957
1958/1954
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rs

deflacioaiadOT

9&
10,2
9,6

1Q1^

ia,2
49,3

103,9
102,3
113,6
124,5

7,9
5,9
7,1
—0,4
19,9

6,5
2,8
,3,9
1,8

— 2,2

15,8

+ 4,1

+ 1,4
.+ 3,1
.+ 3,2

É necessário exprimir reservas sobre o significado destes números. Criou-ae uma «situação fictícia na qual a economia teria
progredido às taxais que foram nealmente obsetrvadas, mas com
os preços estáveis. Uma tal hipótese não seria realmente significativa a não ser que ise dispusesse de dados relativos ao conjunto
de um período conjuntural. Teria então sido necessário lir até 1960,
data à qual as últimas consequências do surto inflacionista teriam
sido eliminadas. !É verosímil que em 1959 os salários reais tenham
evoluído ainda menos favoravelmente que a produtividade; o desvio foi, pelo contrário, muito fraco em 1960.
Para o conjunto do período, o adiantamento inicialmente tomado pelos salários extinguiu-se ao longo dos dois ou três últimos
anos. O desvio médio anual entre as duas taxas de progressão é
de 1 % entre 1954 e 1958, de um pouco menos sem dúvida para
o conjunto do «diclo»,
Isto tende a confirmar — muito imperfeitamente, é certo —
a sugestão já expressa: a estabilidade dos preços1 não exclui desvios sensíveis em relação à norma do paralelismo salários-produtividade.
De facto, uma margem de manobra pode ser encarada.
1.° A longo prazo, o® salários podem ultrapassar a produtifvidade até 1 %, sem que a estabilidade dos preços seja comprometida. Isto é, aliás, confirmado pela lenta progressão da parte
dos salários no rendimento nacional. Vier-se-á com efeito que a
igualdade rs = m arrasta, mantendo-se constantes os restantes
factores, a estabilidade da parte dos salários no rendimento nacionaL
2.° A curto prazo, o quadro acima fornece algumas indicações
sobre os desvios toleráveis. O desyrio teórico de 5 % obtido anteriormente parece realmente excessivo em relação aos desvios constatados. Um desvio de 3 % corresponde aos anos demagógicos de
1956 e 1957. Não parece em definitivo, salvo circunstâncias excepcionais, que seja oportuno ultrapassar um desvio de 2 %.
Ao longo desta discussão, refenimo-nos às ordens de grandeza
e às estruturas da economia francesa. Ê em referência a certas
hipóteses explícitas (especialmente para a evolução dos lucros) que
atingimos a conclusão que acaba de ser exposta. Mas esta conclusão comporta certas hipóteses implícitas que importa por sua vez
revelar.
B. AS IMPLICAÇÕES DA NORMA EMPÍRICA

A assimilação da norma empírica com a condição de estabilidade dos preços supõe de facto que se aceite uma certa evolução
dos lucros como sendo política e economicamente justificada.
Acabou-se, com efeito, de constatar que n pode desviar-se
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de rir até 3 % ou 4 % sem comprometer necessariamente a estabilidade. Quais são as consequências sobre & repartição? Supondo-se dado o ritmo de crescimento global r , essas consequências
são função dos níveis relativos de r e de r 17.
a) Na hipótese mais simples, em que os aprovisionamentos
progridem ao mesmo ritmo que a produção, ficou, claramente,
visível na relação (VIII) que os lucros progridem também ao
mesmo ritmo que a produção.
Suponhamos agora que havia divergência entre o ritmo de
progressão da produção e dos aprovisionamentos. Ainda segundo (VIII), a norma empírica que exprime a estabilidade de
preços exige que esta divergência seja compensada por uma divergência inversa entre os lucros e a produção: o avanço (ou retardamento) dos lucros sobre a produção é igual ao avanço (ou retardamento) desta sobre os aprovisionamentos, dividida pela relação entre lucros de uma parte, e compras da outra. As economias
realizadas sobre os aprovisionamentos são assim transferidas para
os lucros; os salários não beneficiam senão dos ganhos de produtividade realizados no interior do sector produtivo. Quanto mais
importantes são essas economias, mais os lucros aumentam em
relação à produção — o que actua com tanto mais intensidade
quanto menos a economia é dependente do exterior, facto que se
traduz por um fraco nível (de CA).
b) Importa, pois, ver como se comportam os aprovisionamentos (rA) em relação à produção (r ) — pois que a sua divergência
de progressão determina o ritmo de progressão dos lucros.
A taxa rA de progressão dos aprovisionamentos é a soma de
um termo em volume (T ) e de um termo em preço (rpA)*
A taxa de crescimento das compras exteriores em volume depende de dois factores. Sofre, de um lado, a influência das variações nos coeficientes técnicos. Toda a redução destes coeficientes
resultante de uma melhoria na produtividade das matérias-primas
e da energia, traduzir-se-ia por um atraso de rA em relação a r
Em compensação, o segundo factor resulta da substituição das
compras exteriores pelas compras interiores em produtos intermediários. Este factor de substituição deve certamente ter um
papel de relevo no período de liberalização e de integração inter17

No que se segue, admitir-se-á que rB foi decomposto nos seus dois
termos — impostos indirectos e lucros. Supondo além disso que os impostos
indirectos são sempre prooprcionais à produção, a relação (VIII) será utilizada isolando os lucros e a sua taxa áe progressão, o que é rigorosiamente
válido.

nacional que ataavessa actualmente a economia francesa. Tende a
fazer progredir as compras exteriores ( r . ) mais ràpidaniiente que
A.

a produção ( O . Uma compensação se estabelece entre os dois factores: de 1954 a 1958, a progressão em volume das importações
totais foi tão importante como a dá produção (cerca de 29• %).
Quanto à variação dos preços de importação — segunda componente de r — é difícil de dizer a prioH a sua orientação. Esta
Jx.
questão assemelha-se à da evolução das relações de troca entre
produtos industriais e matérias-primas, sobre a qual os numerosos
estudos efectuados concorrem mais para determinar uma orientação conjuntural do que para sugerir uma tendência durável18.
Podem-se distinguir, para concluir sobre este ponto, duas situaçõss.
Em tempo normal, a produção cresce mais depressa do que
as compras exteriores — as produções tornam-se mais elaboradas,
o desenvolvimento qualitativo dos produtos tende a aumentar a
parte dos factores «activos» (trabalho e capital) em prejuízo dos
factores «inertes» (matériajs-primas). Nestas condições, os lucros
crescem mais depressa do que «a produção.
Mas as nações atravessam por vezes períodos de mutação estjrutural, tendendo a integrá-las mais no circuito internacional.
Podem também ver os seus recursos naturais esgotar-se lentamente
e serem, por isso, levadas a reforçar o seu grau de dependência
internacional. Em tais situações, os aprovisionamentos crescem
mais do que a produção em volume. A igualdade dos salários e da
produtividade traduz-se então por uma progressão dos lucros mais
lenta do que a da produção. Os salários são por assim dizer protegidos das consequências desta integração pela norma empírica.
A situação da economia francesa desde 1954 corresponde
em suma a uma fase intermediária, pois que as duas séries de
factores actuaram, compensando-se mutuamente e assegurando
assim aos aprovisionamentos (em volume) uma progressão paralela à da produção.
c) Em definitivo, o recurso à norma empírica leva às seguintes consequências:
1.° Enquanto que a progressão dos salários está indexada à
produtividade, a dos lucros está indexada à produção. Se se têm
em conta os efectivos dos assalariados, esta situação conduz a uma
progressão paralela dos lucros e da massa salarial. Mantendo-se
tudo o mais constante, a repartição do rendimento nacional entre
estas duas massas permanece, pois, estável.
18
M. K. ATALIAH, The long terme movemeyit of the terms of trade
between agricultural and industrial products, Netherlands Economic In^titute, Ratterdam, 1958.
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2.° A esta estabilidade das relações globais corresponde uma
deformação progressiva da estrutura dos rendimentos individuais.
Efectivamente, a estrutura da população activa varia de forma
contínua: de 1949 a 1959, os efectivos dos assalariados aumentaram de 8 % enquanto que os «efectivos'dos não assalariados (independentes) diminuíram de cerca de 12 % (3,5 % para ois independentes não agrícolas). Desde 1954, as variações correspondentes são de + 4,5 %, para OiS assalariados e de —7 %, para os
independentes (—2,8% fora da agricltura).
Na presença destas evoluções tão nitidamente divergentes, a
estabilidade das proporções dos dois tipos de rendimento supõe que
o lucro individual médio
cresça sensivelmente mais do que o salário médio individual19.
Há aí um factor de distorção que 'reduz sensivelmente a validade da norma empírica.
3.° Um elemento suplementar de distorção é introduzido pela
evolução dos aprovisionamentos; a sua tendência normal é de fazer
aumentar ainda o acréscimo dos lucros em relação ao dos salários
(no quadro das relações derivadas da norma empírica). Parece
todavia que este factor é actualmente neutralizado pelo processo
de integração europeia e de liberalização das trocas.
Em resumo, a norma empírica indexando as altas de salários
à produtividade média constitui uma aproximação aceitável da
condição de estabilidade de preços. Mas as distorções a que conduz
em matéria de repartição dos rendimentos põem um limite à sua
validade.
A estabilidade de preços admitiria um desvio da ordem de
uma ou duas unidades entre os dois ritmos de progressão. A necessidade de evitar distorções de rendimento que devem derivar
desta progressão paralela conduz ao aproveitamento da margem
de tolerância disponível. Nestas condições, o óptimo compatível
com a estabilidade dos preços não supõe que os salários progridam
à mesma taxa que a produtividade, mas que progridam a uma taxa
ultrapassando de 1 % pelo menos a da produtividade.

19
Pode-se objectar, sem dúvida, que o crescimento do rendimento dos
empresários individuais é mais lento do que o do conjunto dos lucros, de
que uma parte é distribuída aos assalariados sob a forma de dividendo.
Mas o desvio efectivamente observado no período 19154-58 (índice 142
para o rendimento bruto de exploração das empresas individuais; índice 151
para as sociedades), sendo bastante apreciável, não o é bastante para basear
esta objecção.
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CONCLUSÃO
Para um aperfeiçoamento das normas de óptimo em matéria
de política de salários

As ideias atrás expostas permitem formular as seguintes afirmações 20:
1.° 0 paralelismo do salário e da produtividade permitiria
indiscutivelmente assegurar a estabilidade dos preços. Seria, todavia, acompanhado de uma progressão do lucro individual mais
rápida, do que a do salário individual. Isto poderia provocar, por
um lado, o afrouxamento da progressão da procura e comprometer o pleno emprego. Por outro lado, esta evolução conduziria a
distorções na estrutura dos rendimentos: é, pois, necessário cuidar
de que a estabilidade dos preços não seja obtida à custa de instabilidade social,
2.° Salários e produtividade podem divergir sem que daí resulte necessariamente uma alta de preços. A longo prazo, o avanço
da taxa de progressão dos salários sobre a da produtividade pode
ser da ordem de 1 %. A curto prazo, podense elevar até 3 %, mas
é então compensada por períodos em que os salários progridem
mais lentamente que a produtividade.
Nestas condições, a norma empírica que foi discutida na segunda parte de&te estudo parece pouco satisfatória; é possível
aperfeiçoá-la a partir de algumas sugestões que a seguir se indicam.
A utilização da taxa de crescimento da produtividade como
critério para a progressão dos salários não panece dever ser abandonada. Tratasse, sem dúvida, de uma grandeza abstracta, conceptualmente muito criticável, difícil de medir, mais difícil ainda
de prever. Mas apresenta uma vantagem dupla: tecnicamente é
comparável aos salários (em taxas de variações); psicologicamente
evoca a ideia de performance individual e compreende-se facilmente.
É preciso, pois, ter em conta este critério, mas em vez de
igualar o ritmo de progressão do salário ao da produtividade, é
necessário procurasse qual pode síer o desvio óptimo entre estes
dois ritmos.
1.° A longo prazo, a manutenção das estruturas actuais de
rendimentos supõe que o salário progrida um pouco mais depressa
20 Dizem sòmenite respeito à fixação dos salários em função da produtividade média nacional. As relações entre salários e produtividade por sector são de natureza diferente.
97

que a produtividade — cerca de 1 % —, pelo menos enquanto as
estruturas sociais estiverem em processo de modificação por «salarização» progressiva da economia. Se não fosse assim, o lucro
individual cresceria mais do que o salário individual, à medida que
os efectivos de independentes decresceriam e que os efectivos de
assalariados aumentariam — o que parece, inaceitável.
2.° Qualquer que seja o desvio considerado a longo prazo, este
desvio não poderia em caso nenhum ser considerado como uma
norma constante a realizar cada ano. A taxa diferencial entre
salários e produtividade tende com efeito a seguir espontaneamente um comportamento cíclico. No início da expansão, as reservas de capacidade desutilizadas permitem um crescimento rápido
da produtividade. O crescimento dois salários arranca mais lentamente, para acelerar à aproximação do pleno emprego. A recessão
arrasta uma travagem dos salários, mas arrasta também ganhos
acrescidos de produtividade. Há, pois, um ciclo de ganhos em produtividade que varia inversamente ao ciclo da alta de salários.
O esquema será pouco mais ou menos o seguinte:

Importa evidentemente que uma norma de política económica
tome em conta estas variações espontâneas de ordem quase técnica.
Será necessário que o desvio procurado entre as duas taxas aumente em período de expansão, e diminua e até mesmo se inverta,
em períodos de contracção ou de retoma (os ganhos de produtividade são então particularmente importantes).
Notemos, contudo, que sendo conhecidas as variações do emprego, pode ser cómodo substituir a referência às variações de
produtividade por uma referência às variações de produção. O esquema normativo de evolução dos salários será, então, mais ou
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menos o seguinte: em períodos de pleno emprego, a taxa diferencial deve estar acima do seu nível médio (objectivo a longo prazo);
em período de recessão, deve descer abaixo deste nível, para depois
o alcançar e ultrapassar de novo durante a reprise.
Este esquema pode constituir a base analítica de uma política
de salários. É a ele que .podem em seguida ser aplicados os diversos
elementos que, de propósito, não foram aqui considerados: política salarial como instrumento de expansão económica, controle
dos custos salariais durante a depressão para encorajar a produção, refreamento dos custos de mão-de-obra em período de pleno
emprego para evitar a inflação.
Trata-se de normas suplementaras que conviria reintroduzir
— do mesmo modo, aliás, que a pressão dos próprios assalariados
— para levar a uma determinação de conjunto da taxa óptima de
alta dos salários. O estudo tentado .aqui não constitui senão um
modelo parcial destinado a abrir caminho para outros estudos do
mesmo género. Deve necessariamente inserir^se — repetimo-lo —
num modelo de equilíbrio geiral com os diferentes icritéráos de
óptimo que este pode comportar.
(Tradução de Nelson Trigo.)

