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_____________________________________________________________ 

Com este texto de 2001, Heiner Flassbeck propõe que a discussão sobre a política 

económica seja reconduzida ao debate sobre os fundamentos lógicos da economia, 

utilizando quatro exemplos das insuficiências da ciência económica moderna, exemplos 
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estes que abordam “evidências” que políticos e fazedores de opinião regularmente nos 

difundem e confundem quanto às leis que regem a realidade dos nossos dias. 

___________________________________________________________ 

 

 

1. Introdução à versão alemã 

 

Se agora passarmos em revista a contribuição de Wolfgang Stützels para a ciência 

económica e a confrontamos com o estado da arte da política económica actual ficamos 

numa situação que podemos situar entre o desespero e o cinismo, entre a raiva e o espanto 

e – muita dor. Wolfgang Stützel escreveu sobre a mesma coisa há já trinta anos. Nos cursos 

de teoria e política económica, a que chamou com algum carinho o seu “Seminário 

[Oberseminar é um seminário avançado para graduados…]”, o participante neste 

seminário começava invariavelmente a sua apresentação com os modelos teóricos 

ambiciosos e pomposos e acabava, quase sempre, em consequência de erros que ele 

mesmo cometia ou “estimulado” por Wolfgang Stützel por uma recusa da mecânica dos 

balanços/equilíbrios económicos. [modelos teóricos do equilíbrio geral]. Porém, estes 

participantes devido ao conhecimento limitado que tinham das identidades contabilísticas 

da macroeconomia cometiam também aqui alguns erros na sua análise o que levava a que 

Stutzel lhes desse algumas lições sobre estas identidades. Estes cursos e os seus modelos 

teóricos [o modelo neoclássico] seriam ainda hoje os cursos preferidos por muitos 

economistas e políticos, pelos decisores das políticas económicas. Assim, tal como então, 

na discussão da política económica atual são introduzidas, constantemente, posições 

acerca das quais já sabemos, por razões que têm que ver com a mecânica dos equilíbrios 

económicos (saldenmechanischen), que não são sustentáveis. 

Apesar disso, ou talvez por causa disso, os economistas, especialmente na Alemanha, têm 

uma relação ambivalente para com os seus fundamentos lógicos. Um matemático que, nas 

suas apresentações, se distancie sempre das operações aritméticas básicas, rapidamente 

reduziria a sua disciplina ao silêncio. Um físico que, nas suas inferências tivesse 

“refutado”, casualmente, ou simplesmente ignorado, as leis de Newton, seria certamente 

desarmado em poucos minutos pelos seus pares. Na economia é diferente: nesta área é-se 

verdadeiramente virtuoso quando alguém se distancia das “identidades” e da “mecânica 

dos saldos” não importando sequer quantas vezes se viola a lógica pura. 
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A observação de que uma afirmação está baseada na “mecânica dos saldos” é vista em 

certos círculos como um dos contra-argumentos mais fortes1. Isto é como se alguém 

dissesse a um físico que a sua afirmação é “demasiado lógica“ e, por isso mesmo, não 

pode ser válida. Quando os nexos, contextos ou relações, são enfraquecidos ou são mesmo 

subvertidos, o economista moderno sente-se, especialmente na Alemanha, mais 

confortável. Se nada mais é contestável (no sentido de poder ser objecto de discussão e 

crítica tangível) mas, em vez disso, se é deixado a uma grande arbitrariedade, todos podem 

comentar sobre qualquer tema e declarar que os seus próprios objectivos são um resultado 

convincente da ação das leis económicas, sem que ninguém o possa obrigar a regressar ao 

trabalho oficinal. 

No sentido de Stützels e em seu apoio quero agora analisar com um certo detalhe alguns 

dos preconceitos modernos, e que são devidos especialmente ao fracasso dos economistas 

no campo da lógica pura. Muitas das posições que são hoje consideradas de modo bem 

apressado como sendo uma questão de teoria ou de ideologia para as imunizar contra o 

criticismo a que podem ser sujeitas, segundo a velha expressão de “serem apenas opiniões 

diferentes“, representam em termos de crítica não um problema quanto à sua alegada 

natureza, mas apenas uma posição conscientemente assumida ou um pensamento 

impreciso. A natureza do debate na economia deixa imensos e inconfundíveis traços na 

política económica. Não há nenhuma questão económica em que um não economista, um 

advogado, um empresário ou um professor do ensino médio não tenha a sua própria visão 

                                                           
1 Veja-se por exemplo a resposta de Rolf Langhammer (o comércio internacional não destrói empregos) como uma 

resposta aos meus argumentos (in the ZEIT of the 2nd / 9th / 16th March 2000). Neste seu texto, o autor acusa-me 

de falácia quanto à “mecânica dos saldos setoriais“ e com o argumento, sobre a perda de empregos de que eu falo, 

de que os défices correntes são anulados pelos excedentes e que portanto há uma destruição de empregos que é depois 

compensada por um ganho de empregos correspondente, daí que, diz ele, que eu argumento com categorias de “soma 

nula, que ”defendo “situações de soma nula”. É o argumento favorito dos economistas de Kiel, mas mesmo assim é 

um disparate, É claro, o comércio-livre não é um jogo de soma nula, ninguém fez tal afirmação a sério …. Contudo, 

não é menos verdade que o comércio internacional é habitualmente analisado com a balança comercial em equilíbrio 

e com resultados, ou seja com ganhos, iguais para ambos os lados. Se introduzimos a hipótese de balança comercial 

equilibrada, os ganhos e as perdas de empregos comportam-se da maneira descrita e sem que o livre-comércio seja 

desacreditado. Quem é que seriamente é capaz de pretender, na base das contas nacionais, que o acréscimo de 

excedentes sobre a balança de pagamentos (a contribuição externa) não tem nada a ver com empregos adicionais, que 

é independentemente da variação de empregos na região? 
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ou interesse no “conhecimento mais elevado” (JA Schumpeter) e não a possa explicar, 

sem se referir aos economistas de profissão.  

O insucesso da ciência económica na Alemanha não é fácil de explicar. Já não há aqui 

intelectuais independentes como Wolfgang Stützel. Os economistas dividem-se entre 

aqueles que estão embebidos e interessados em irem muito fundo em nichos muito 

pequenos e, portanto, de pouca relevância, ou seja, sem olharem para o futuro, e aqueles 

que estão desde sempre fora do pensamento dominante e dos seus interesses próprios e 

sem nenhuma perspectiva de influência ou de outras compensações da moderna sociedade 

de informação. Mas se os economistas não integram no debate político a lógica 

macroeconómica, isto leva a que este debate degenere num discurso ideológico ou se 

traduza simplesmente em simples análse económica, em simples cálculo económico. No 

que diz respeito quer aos empresários quer aos trabalhadores, somente a experiência 

económica molda a compreensão do que é a economia, uma permanente correcção é então 

necessária pela teoria económica se a política económica se quer situar ao nível das 

decisões racionais. Na grande maioria das questões actualmente em debate, a discussão na 

base “das questões de fé” está somente situada na segunda ou terceira linha. Se o debate 

fosse feito com base numa análise económica sem preconceitos, muitas “questões de fé”, 

seriam resolvidas por si sós, porque determinadas posições ficariam, a priori, “não 

ocupadas” e seriam, portanto, facilmente descartáveis. 

 

2. Introdução à versão francesa 

Tem-se às vezes a impressão na Alemanha que a política económica deveria inspirar-se 

inteiramente nos métodos da política internacional: tratar-se-ia apenas, por conseguinte, 

de avaliar os interesses em presença, de ter em conta os poderes dos grupos constituídos e 

de pôr em marcha mecanismos de arbitragem entre eles. Quanto à política económica 

moderna, esta seria reduzida ao papel de se vergar aos constrangimentos da mundialização 

e a garantir a flexibilidade da economia. Com efeito, os fatores de coerência económica, 

“as leis”, como se dizia antigamente, já não existem. Desapareceu todo e qualquer 

vislumbre de lógica. Tudo é “mercado”, e quando “o mercado” estabelece as suas 

exigências, a política só tem uma coisa a fazer, satisfazê-las. É assim que os debates em 

torno de questões essenciais como as pensões de reforma, os impostos e os salários 

degeneraram e transformaram-se em discussões anémicas entre os representantes de 
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diversos grupos de interesses, e cuja saída ou resultado já só depende da capacidade de tal 

ou tal lóbi se impor politicamente.  

Quereria na exposição que se segue voltar à origem de alguns preconceitos modernos, 

imputáveis antes do mais às insuficiências dos economistas no domínio da lógica pura. 

Muitas teses sobre as quais se declara apressadamente, hoje em dia, que são do domínio 

da teoria ou da ideologia, procurando assim colocá-las ao abrigo da crítica em nome de 

uma necessária divergência de opinião, não pertencem, de modo algum e se as analisarmos 

com um olhar crítico, a uma qualquer destas duas categorias e, contrariamente ao que se 

afirma, decorrem pura e simplesmente de raciocínios caracterizados pela ausência de 

rigor, seja de forma consciente ou inconsciente.  

Vamos desenvolver a seguir quatro exemplos das insuficiências da ciência económica 

moderna. 

 

 

 

3. Exemplos do falhanço da economia moderna 

3.1. A questão das pensões de reforma 

Comecemos pelo problema da política económica que é atualmente o mais discutido na 

Alemanha, ou seja, a segurança das pensões de reforma dada a evolução demográfica 

esperada. Isso tem levado a um debate apaixonado em torno da questão de saber se as 

pensões de reforma pela distribuição, como é atualmente praticada, não impõem, dado o 

envelhecimento previsível da população, um fardo demasiado pesado para as gerações 

futuras. Calcula-se o nível que as quotizações irão atingir em 2020 ou 2030, no caso de se 

manter o nível atual das pensões de reforma. Chega-se assim sistematicamente a uma 

carga superior a 25% do rendimento, levantando-se a questão de se saber se não 

poderíamos encontrar uma outra forma de financiamento das pensões para que no futuro 

se possa reduzir este fardo. Existe certamente uma maioria de economistas a defenderem, 

na sequência do Conselho de Peritos e do Conselho Científico junto do Ministro Federal 

da Economia2 alemã, que o sistema de pensões financiada por capitalização, ou seja, uma 

poupança de previdência privada é largamente preferível ao sistema de financiamento 

                                                           
2 Cf. Conselho dos Peritos para a Análise da Evolução Económica (Sachverstiindigenrat zur Begutachtung der 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung), Rapport annuel 1996/97, réf. 385 sqq. 
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atual das pensões de reforma por distribuição, para resolver o problema da evolução 

demográfica. Esta ideia está também igualmente muito difundida na classe política. A 

geração jovem está extremamente preocupada, mas, no entanto, esforça-se, obviamente, 

em defender a ideia de poupança de previdência privada pois que, de um ponto de vista 

microeconómico, mais poupança privada e um maior retorno sobre o capital aforrado 

podem, em última análise, reduzir a carga sobre as gerações futuras. Chega-se agora ao 

ponto de se formarem associações que visam defender os interesses dos “jovens“ contra o 

interesse dos “mais velhos” e, por consequência, a intervirem a favor do financiamento 

das pensões de reforma por capitalização. 

Desde o início, a linha de defesa da maioria dos defensores do “velho” sistema de 

financiamento por repartição é apoiada na lógica macroeconómica. Nesta linha de defesa 

assinala-se que, se um indivíduo pode “aforrar” no sentido em que acumula riqueza 

monetária, esta verdade deixa de ter sentido à escala da nação como um todo. A cada 

marco aforrado corresponde sempre exatamente uma dívida desse montante. Por outras 

palavras, um ator económico individualmente não pode gastar mais do que ganha, a não 

ser endividando-se, ou seja, a não ser que se encontre um outro ator individual que gaste 

menos do que ganha e no mesmo montante, ou seja, um ator económico que poupe, uma 

vez que o rendimento nacional criado só pode ser gasto uma vez. “A economia nacional 

não tem a possibilidade de aforrar“ e foi assim que foi formulada desde os anos 50 a tese 

bem conhecida (enunciada entre outros pelo economista de Colónia, Gerhard Mackenroth, 

especialista em questões financeiras) na base da qual foi criado o sistema de financiamento 

do sistema de reformas por repartição naquela época. Mas atualmente este dado não se 

impõe como verdade. Esta afirmação, de que a economia como um todo não pode aforrar, 

foi rapidamente desqualificada pelos defensores da capitalização e colocada na prateleira 

como sendo a “tese de Mackenroth”3 4. 

                                                           
3 Ver, por exemplo, Stefan Homburg: Kapitaldeckung als praktikable Leitidee, in: Rentenkrise. Und wie wir sie 

meistern können. Publikationen des Frankfurter Institut – Stiftung Marktwirtschaft und Politik 1997. Sublinhemos 

as seguintes frases dignas de serem registadas: "a poupança significa a transferência de poder de compra ao longo do 

tempo. Em contraste com o regime de repartição o destino de uma geração não depende da benevolência dos seus 

descendentes; Ela depende apenas de si-própria e nada mais. (P. 63) Depois Homburg sublinha ainda: "no período 

entre os anos 50 e os 70 anos foi..." formulada uma objeção ao sistema de capitalização integral, na base dos seus 

efeitos macroeconómicos. Essa objeção era a teoria, agora eliminada, de Lord Keynes, segundo a qual a poupança 

poderia causar recessão económica a curto prazo e mesmo fases de estagnação a longo prazo. Esta crítica, nos países 

germanófilos conduziu à tese do economista alemão Gerhard Mackenroth, segundo a qual criar uma poupança global 

a nível nacional para efeitos de pensão de velhice é impossível". (P. 78) 
4 N.E. Segundo Gerhard Mackenroth "Agora aplica-se a simples e clara frase de que toda a despesa social deve ser 

coberta sempre com o rendimento nacional do período atual. Não há outra fonte e nunca houve outra, de onde sair 
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Para uma disciplina que se reclama de cientificidade, aí está um método completamente 

particular. Qualifica-se “de tese”, atribuída a um autor preciso, a afirmação evidentemente 

justa, porque correspondendo a uma pura equivalência contabilística, segundo a qual o 

património monetário de uma economia é sempre igual a zero. A intenção subjacente é 

manifesta e é bastante desagradável. Pode-se evidentemente contestar “a tese “de um autor 

escolhido quase que arbitrariamente, o que não é nunca o caso, pelo contrário, quando se 

trata de uma equação matemática. Para defender a posição que, e qualquer que seja o 

motivo, se adotou, qualifica-se então como “tese”, portanto recusável sem mais, uma 

afirmação cujo conteúdo não é nem mais nem menos que uma das bases lógicas de toda a 

ciência económica. 

Uma tal abordagem é profundamente não-científica, porque os representantes da tese do 

financiamento por capitalização nada mais fazem do que escapar à responsabilidade de 

constituírem um sistema coerente de enunciados - com explícita consideração da 

identidade financeira como uma condição secundária mas logicamente necessária - através 

de um truque semântico.  

Quanto à questão de fundo, a única coisa que se poderia contrapor à “tese de Mackenroth” 

é a afirmação de que os ativos monetários poderiam ser positivos numa economia aberta 

fazendo parte de todo um conjunto maior, porque a economia nacional poderia acumular 

excedentes na balança corrente da sua balança de pagamentos e o “outro país” apresentaria 

então, e necessariamente, uma posição inversa, ou seja de défices e no mesmo montante. 

Isto é obviamente correto, mas irrelevante no contexto do debate sobre as pensões de 

reforma. Um saldo positivo do saldo de balança corrente só significa que a poupança 

monetária de uma região corresponde a dívidas de uma outra região e no mesmo montante, 

mas isso não significa que a riqueza monetária ou o “poder de compra” seja transferido 

para o futuro. Trata-se pura e simplesmente de uma transferência internacional, mas não 

                                                           

a despesa social. uma vez que não se produz nenhuma acumulação de período para período, nenhuma "poupança" 

no sentido privado-microeconómico, simplesmente não dá nada de diferente do rendimento nacional atual enquanto 

fonte da despesa social. Não é também uma astúcia ou uma desgraça específica do nosso tempo, que vive do trabalho 

dia-a-dia, antes foi sempre assim e não poderá nunca ser diferente". A tese Mackenroth nunca pode ser refutada até 

aos dias de hoje, não obstante não ser considerada indiscutível. (...) O economista alemão Wilfrid Schreiber (1904-

1975) … fala da "errada obsessão de formar reservas para o futuro: ... o rendimento para as rendas das pessoas 

idosas de todo um povo pode ser obtido na verdade do produto nacional do período. Nisso concordam todos os 

estudiosos. Um particular pode acumular fortuna a fim de a consumir quando envelhece – o conjunto do povo não 

pode fazê-lo". vd. http://wikipedia.qwika.com/de2en/Mackenroth-These 

 

http://wikipedia.qwika.com/de2en/Mackenroth-These
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intertemporal de “poder de compra”. Mesmo se o saldo da balança corrente de um país é 

positivo, isso não significa que este país transfira património monetário ou poupanças para 

o futuro, significa apenas que os devedores das posições credoras adicionais estabelecidas 

no quadro de pensões por capitalização não têm a sua sede no interior do país, mas sim no 

estrangeiro. Que apareça um saldo positivo em balança corrente não se pode daí deduzir 

se estes credores irão consumir ou investir as “poupanças” colocadas à sua disposição pela 

economia nacional5. Além disso, não se vê porque vias, isto é, porque mecanismos 

económicos os outros países devem ser sistematicamente incentivados a absorver de forma 

sustentável a poupança dos países que têm um problema de financiamento das pensões de 

reforma. Em todo o caso, não é suficiente pressupor pura e simplesmente que a disposição 

destes últimos à exportação de poupança, ou seja, a proceder a uma transferência desta 

natureza, possa assegurar por si-mesma essa função6. 

 

O facto de que a riqueza monetária de uma economia nacional é sempre zero, ao 

contrário da riqueza de uma família, tem uma enorme influência sobre a questão de se 

saber se há ou não uma solução para o problema das pensões de reforma pela simples 

mudança de métodos de financiamento ou se a solução passa por uma adaptação da 

economia em termos reais. A maioria dos economistas assumiu a defesa do 

pensamento único em economia e não tentou desde o início ganhar um espaço 

adequado para clarificar as questões da inclusão do que é indiscutível em termos de 

macroeconomia - o paradoxo da mecânica dos saldos setoriais7. A economia como uma 

                                                           
5 Mas mesmo no caso de uma utilização exclusiva para despesas de investimento, uma solução ao problema das 

reformas não seria possível, para os países excedentários, no caso do sistema por capitalização, a não ser que, durante 

os 30 próximos anos, se pudesse prever, nos países deficitários, uma situação exatamente oposta à dos países com 

excedentes, ou seja se se encontrasse muito mais pessoas jovens que pessoas idosas, e que estejam em idade activa e 

em condições de produzir, para o período de tempo referido, um rendimento tão importante e em aumento também 

rápido quanto o foi, no período passado, nos países com excedentes. Além do mais, estes países deveriam estar 

dispostos a retransféerir para os países agora de excedentes, sob a forma de reformas, a totalidade dos investimentos 

realizados por estes. É visivelmente absurdo admitir que todas as condições possam ser satisfeitas.  

 
6 Stutzel responderia que provavelmente é suficiente ajustar os preços da carteira de títulos em ações e então as taxas 

de juros mudariam de acordo com essa variação dos ativos bolsistas. Eu estou na mesma posição, mas decididamente 

com uma opinião diferente da de Stutzel que integra a lógica da mecânica dos saldos setoriais numa teoria a que 

chamou "Teoria da microbsorção " o que o levou a um impasse. Veja-se: H. Flassbeck: Preise, Zins und Wechselkurs 

– Zur Theorie der offenen Volkswirtschaft bei flexiblen Wechselkursen. Wirtschaftswissenschaftliche und 

wirtschaftsrechtliche 

 
7 As raras exceções, Peter Bofinger, Hans-Juergen Krupp ou Herbert Ehrenberg, são economistas ou estreitamente 

ligados a Stützel ou pelo menos próximos dele. 
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ciência falhou porque não compreendeu a função de correção da política económica 

sobre o que ela tem urgentemente necessidade de ser esclarecida nestas matérias.  

O debate sobre a reforma das pensões na Alemanha está agora a entrar na sua fase decisiva. 

Um governo dirigido pelos social-democratas decidiu avançar para a mudança 

fundamental de sistema preconizado pela maioria dos economistas. Pela primeira vez, a 

previdência privada tornar-se-á na Alemanha parte integrante do sistema nacional de 

pensões. Defende-se que o sistema de repartição introduzido na década de 50, o contrato 

entre as gerações, já não poderia ser financiado devido ao envelhecimento da população 

alemã. Se nada mudasse, as quotizações/contribuições para a reforma atingiriam os 26%, 

o mais tardar em 2030, e esta taxa não poderia ser imposta, por exemplo, aos empregados 

ou às empresas. As contribuições do empregador devem, portanto, ser limitadas à taxa de 

22% e os trabalhadores - ajudados fiscalmente – devem adoptar medidas de previdência 

privada para alcançar um nível de pensão de reforma adequado. 

Este último ponto em particular, a partilha de custos entre empregadores e empregados, é 

extremamente discutida a nível político. Mas a teoria económica que inspira 

implicitamente essas conceções governamentais quase não é discutida na Alemanha. 

Apenas interessa saber onde colocar todo esse dinheiro poupado e quais os riscos tais 

como aplicar esses valores aforrados no estrangeiro, e enquanto os tradicionalistas 

regularmente expressam a sua perplexidade os modernizadores respondem com 

afirmações tranquilizadoras. Eles referem-se regra geral às importantes necessidades 

mundiais em capital. Estão todos eles de acordo em referir que os alemães, os outros 

europeus e especialmente os japoneses colocam grandes somas em aplicações, a fim de 

conseguirem por isso mesmo uma reforma decente.  

Como economista, eu não quero acreditar nos meus ouvidos. Porque razão realmente, pelo 

amor de Deus, estar a dar cabo da cabeça a pensar para saber onde possa ficar este enorme 

volume adicional de capital? Não há nada mais simples! Uma oferta adicional de capital 

só pode significar uma coisa, a saber, que as taxas de juros vão cair no mundo e a procura 

de capital assim estimulada irá aumentar. Mas se considerarmos as coisas desta forma, 

não há absolutamente nenhuma razão para que este capital seja colocado no exterior. 

Porque não investir esse dinheiro no nosso país? Sendo a taxa de investimento na 

Alemanha historicamente baixa, não seria então lógico incentivar o investimento dentro 
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do país pelo mesmo processo, ou seja, pela queda nas taxas de juros decorrentes de um 

aumento da massa aforrada? 

É aqui que os apoiantes de uma solução proveniente de uma economia de mercado e da 

previdência privada têm visivelmente dificuldade em argumentar. Eles começam então a 

falar em termos nebulosos de “necessidade global” em vez de usar o termo usual entre os 

economistas, o de “procura mundial”. Há para isto uma razão muito simples: na verdade, 

não é de modo algum numa pura economia de mercado mundial com preços e taxas de 

juro flexíveis que eles “vendem“ a previdência privada, mas sim num pseudo mundo no 

qual as taxas de juros são fixas de há longa data. Um dos principais argumentos a favor da 

previdência privada é, com efeito, o do “rendimento”, isto é, a afirmação de que o 

rendimento seria maior no caso da previdência privada do que no quadro do contrato entre 

gerações. Isto quadra mal com a oferta e a procura de capital. Os defensores da previdência 

privada, portanto, violam um princípio fundamental da economia de mercado, o de não se 

poder fixar simultaneamente o preço e quantidade. Quem quer que seja que queira, através 

de incentivos políticos, aumentar a oferta de capital à escala mundial, tem que admitir ao 

mesmo tempo que então a rentabilidade do capital, ou seja, as taxas de juros, deve baixar 

se queremos que a procura de capital aumente, isto é que esse capital possa simplesmente 

ser colocado. 

Mas ainda não chegámos ao fim da ciência económica, é ainda um pouco mais 

complicado. 

Se muitas pessoas se decidem atualmente a levar mais dinheiro do que antes para os bancos 

ou para os mercados financeiros, porque se lhes diz que devem ser eles próprios a zelar 

pelo seu futuro numa dimensão bem maior do que antes, a massa de empresários que 

investirão este dinheiro em ativos físicos irá ela aumentar mesmo que as taxas venham a 

descer? Há um estranho contraste entre essa esperança e o ceticismo com que se 

enfrentam, em todo e qualquer momento, aqueles que consideram os cortes de taxas pelos 

bancos centrais como um instrumento adequado de política económica. Mas nem se trata 

aqui sequer de um incentivo económico inicial externo, mas sim de um puro processo de 

mercado que nós sabemos de facto e desde longa data que tem falhas óbvias. 

Na verdade, as poupanças adicionais acumuladas atualmente não favorecem a atividade 

de todos os empresários do mundo, antes pelo contrário, comprometem-na. Um marco que 



11 
 

não é gasto atualmente para comprar bens produzidos pelas empresas reduz imediatamente 

os ganhos de todas as empresas exatamente no montante de um marco. Se devido à oferta 

adicional de capital as taxas de juros caem, o empresário pode, naturalmente, contrair um 

empréstimo de um marco em condições um pouco mais favoráveis junto do seu banco ou 

dos mercados financeiros. Mas o que significa isto em comparação com a situação de 

inexistência de um marco poupado, aforrado? Isto significa que o empresário deve agora 

pagar juros sobre o marco que obteve de empréstimo enquanto nada pagaria se não tem 

havido a poupança, [pois teria esse mesmo marco pela venda da mercadoria, em vez deste 

ficar com a mercadoria nas prateleiras]. Por isso, tornou-se mais caro agora investir. É 

certo, as taxas de juros baixaram, mas os ganhos feitos por todas as empresas, também. É 

no mínimo duvidoso que os empresários decidam investir nestas condições. De toda a 

maneira, o incentivo para investir já não é importante, antes pelo contrário, será menor em 

comparação com a situação em que não há nenhuma poupança adicional. 

Tudo isto mostra uma vez mais que em economia tudo tem as suas consequências. Seria 

o País da abundância e da felicidade com os seus pombos assados se se pudesse poupar 

mais, logo renunciar hoje a consumir, e ao mesmo tempo que as empresas continuassem 

alegremente a investir como se de nada se passasse, como se não houvesse aqui nenhum 

problema de escoamento da produção. Se fosse assim, não haveria razão para nos 

preocuparmos em fazer investimentos, dado que as empresas continuariam, 

independentemente da sua situação económica, sempre com bastante disposição de 

investimento em relação ao futuro. Se tivermos também em conta o Estado, chega-se em 

geral ao mesmo resultado. Se colocarmos o nosso dinheiro em títulos do Estado em vez 

de contribuirmos para a Segurança Social, para assegurar as nossas pensões de reforma, o 

Estado não poderá manter o seu nível de despesas senão endividando-se mais. O sistema 

de financiamento das reformas por capitalização não é então senão uma forma mais 

dispendiosa que o sistema de financiamento por repartição. Se o Estado gasta menos que 

antes, as empresas que fornecem os bens e serviços que materializam essa despesa terão 

então menos receitas, menos vendas, com as mesmas consequências que se verificam 

quando é a poupança privada que está a aumentar.  

Poupando, não asseguramos o futuro, fazemos precisamente o contrário. Todos estes 

raciocínios sobre as colocações de capitais dentro do país e no estrangeiro são 

frequentemente vazios de sentido e mesmo desonestos. A economia nacional como um 



12 
 

todo não pode poupar como se esta seja uma família. É necessário efectivamente admitir 

que não se pode nunca transportar património monetário para o futuro, mas apenas capital 

físico. Mas a constituição do capital físico é comprometida claramente por toda e qualquer 

tentativa de um grupo qualquer querer acumular mais património monetário [por querer 

não gastar agora para gastar no futuro]. Como se pode observar neste momento nos EUA, 

é antes o contrário que se produz: se as famílias poupam menos, as empresas investem 

ainda mais em capital físico porque o frenesi de consumo das famílias fez aumentar os 

lucros, ou seja, por outras palavras, faz aumentar a poupança das empresas, [o que 

incentiva ainda a mais investimentos]. Se a economia americana como um todo poupar, 

investir em teremos físicos, isto não é de modo algum o caso dos indivíduos. 

Todo este debate é puramente quimérico. Toda e qualquer reforma assenta numa mesma 

base que é a capitalização. Esta é coberta por um capital físico, que produz um retorno no 

momento preciso em que uma renda ou juro deve ser pago sobre uma aplicação feita. Não 

há outra cobertura por capitalização.  

Se daqui a 30 anos tivermos em relação a hoje muito mais reformados que gente em idade 

activa e em que os reformados devem receber uma garantia equivalente aos reformados 

de hoje, será necessário financiar estas despesas de uma maneira ou outra. Não podemos 

limitar os encargos que daí irão resultar senão investirmos massivamente hoje sob a forma 

de capital físico para poder dispor desta forma, dentro de 30 anos, de uma riqueza 

permitindo às empresas e aos trabalhadores enfrentarem as suas quotizações de reforma 

na ordem dos 26%.  

Se apesar disso nós não queremos pagar, teremos de nos colocar de acordo com os futuros 

aposentados explicando que eles terão, em comparação com os atuais aposentados, de se 

contentar com uma pensão de reforma reduzida relativamente ao seu rendimento e, 

portanto, eles serão relativamente pobres, apesar de uma maior prosperidade.  

Portanto, é tudo uma questão de distribuição e, como tal, uma questão difícil de resolver. 

No entanto, é charlatanismo estar a explicar às pessoas que estas hoje poderiam contornar 

este problema de repartição ao mesmo tempo que mantêm as suas disponibilidades 

monetárias. Em primeiro lugar, devemos todos estar cientes de que a poupança tem hoje 

um custo muito real para o indivíduo, ou seja, uma redução no seu consumo atual. Mas, 

pior ainda, a poupança compromete e enfraquece o investimento, reduzindo os lucros das 
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empresas e reduzindo diretamente o rendimento que um indivíduo pode esperar desta 

poupança. 

Por fim, as coisas são muito simples: há um problema real, que dentro de um período de 

20 a 30 anos em meados do século 21 terá o nome de "envelhecimento da população". 

Podem-se distribuir os encargos de uma forma ou de outra. Mas também podemos tentar 

resolver este problema real com medidas reais. Uma solução seria, em termos reais, por 

exemplo, permitir uma maior imigração de jovens de países cuja estrutura demográfica é 

diferente da nossa. A via real seria, naturalmente, através de um aumento de nascimentos 

no país. Devemos também pensar em prolongar a duração do período de vida ativa. Mas 

todas essas medidas reais pressupõem que o problema do desemprego seja então 

completamente resolvido, porque em caso contrário, nenhuma delas terá qualquer efeito. 

É principalmente sobre este problema, [o de conseguir o pleno emprego] que a nossa 

política se deve concentrar agora.  

Mas não há nenhum truque financeiro que possa resolver este problema real. Se 

introduzirmos o sistema de financiamento das pensões de reforma por capitalização e se 

as famílias realmente começam a poupar mais, coloca-se em perigo tanto a aceitação das 

soluções por repartição como a possibilidade de nos aproximarmos de uma situação de 

pleno emprego. 

 

 

3. Exemplos do falhanço da economia moderna 

(...) 

3.2. A baixa dos impostos e os lucros das empresas  

 

O segundo exemplo está intimamente ligado à lógica do primeiro e diz respeito à discussão 

sobre a redução de impostos incidentes sobre as empresas, acompanhada por uma 

consolidação do orçamento do Estado. Mais uma vez, o facto acima descrito, ou seja, que 

a riqueza monetária de uma economia nacional é zero, fornece uma análise chave sem 

preconceitos, bem para além da ideologia dominante. Os lucros das empresas, que 

geralmente se pensa que são os elementos determinantes, não podem, de facto, por causa 

da equação acima descrita, serem analisados em termos económicos senão no quadro de 

uma estrutura lógica rigorosa. Na sequência da crise económica global, vários economistas 
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chegaram quase simultaneamente a esta conclusão. Um de entre eles era Wilhelm 

Lautenbach8 com quem Wolfgang Stutzel tinha uma especial relação de amizade. 

Funcionário no Ministério da Economia do Reich durante a grande crise de 1929-1930 

tinha conseguido mostrar e de maneira muito clara que a doutrina que reinava então, e que 

reina ainda hoje, assentava num erro lógico fundamental: é certo que trabalhava na base 

da lei de Say, por conseguinte, com a tese segundo a qual a oferta cria a sua própria 

procura, mas a sua análise era feita de uma forma em que implicava [e implica] que oferta 

e procura são independentes uma da outra não só em termos de empresas e de famílias 

mas igualmente em termos de nação como um todo. Mas isto não pode ser exato se estiver 

correto que a oferta cria a sua própria procura.  

Lautenbach decompõe o rendimento global (R) da economia nacional (visto do lado da oferta) 

em rendimento dos empresários (RE) de um lado e rendimentos dos não-empresários (RN) do 

outro. Ao mesmo tempo, o rendimento global (visto pelo lado da procura) pode decompor-se 

apenas em consumo e em investimento. Tem-se, por conseguinte, sempre a seguinte igualdade: 

RE+RN= R = I+C 

Lautenbach, a partir desta identidade, deduziu: “Mas como o rendimento dos não-empresários 

é um dado imediato que é função da produção, e precisamente expresso pelo montante das 

compensações remuneratórias pagas pelos empresários aos não-empresários enquanto o 

rendimento dos empresários é precisamente indeterminado, sendo fixado á posteriori à 

produção pela venda desta no mercado, é então lógico resolver esta equação em função de 

RE”. Obtém-se então: 

[N.T. Sendo RN=CN+SN e C=CE+CN] 

RE= I + CE- SN9 

O rendimento dos empresários é, por conseguinte, igual ao valor dos investimentos mais o 

valor do consumo dos empresários menos a poupança “dos não-empresários”10.  

                                                           
8 As obras completas de Wilheim lautenbach foram editadas num volume por Wolfgang Stützel. Cf. Wilhelm 

LAUTENBACH: Zins, Kredit und Produktion, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1952. 
9 Ibidem, pag. 26 
10 N:T. Chegados aqui, fica-se espantado que isto tenha sido escrito em 1931! Por esta afirmação e paralela a ela 

porque desconhecida até há muito pouco tempo, passaram depois Keynes, Harrod, Kaldor, Kalecky, Arghiri 

Emmanuel, Bernard Schmitt, Wrandall Ray, Bill Mictchel, André-Delbecq e tantos outros. Comove, é o que posso 

dizer. A expressão acima significa que a poupança dos não-empresários está então materializada em bens de consumo 

dos empresários, mas sobretudo, como é natural, em bens de investimento. Daí que os rendimentos dos empresários 
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Isto é suficiente para descrever a relação fundamental que existe entre o lado da oferta e o lado 

da procura: o lado da oferta pode prosperar apenas, e apenas, se o lado da procura prosperar 

igualmente. Daqui se conclui que somente se “os não-empresários” ou as empresas elas 

mesmas gastarem o dinheiro, não o pouparem, é que os lucros dos empresários podem 

aumentar. Esta relação é, como se pode facilmente mostrar, de uma importância capital para a 

análise macroeconómica e, no entanto, é em geral escandalosamente negligenciada.  

Como é que, por exemplo, se podem criar mais empregos reduzindo os impostos e 

simultaneamente as despesas públicas, evitando, por conseguinte, a configuração que os 

economistas modernos qualificam com indignação “de redução fiscal a crédito”, 

estimulando, no entanto, ao mesmo tempo o investimento? Tomemos um exemplo simples: 

o Estado, numa preocupação de poupança, reduz o volume das suas despesas, há menos 

encomendas feitas às empresas de construção e de trabalhos públicos. Esta decisão reduz 

diretamente as receitas das empresas da construção e por conseguinte a sua propensão a 

contratar mais pessoal. Se o Estado fizer poupanças a nível das despesas sociais, as famílias 

que delas dependem reduzem as suas despesas no que diz respeito aos produtos fabricados 

pelas empresas. Por sua vez, as receitas das empresas reduzem-se a nível da economia 

global. Objetar-se-á, contudo, que o Estado reduz simultaneamente as cargas fiscais que 

pesam sobre as empresas. Isto contrabalança com efeito o esforço de poupança que tende 

a reduzir as receitas das empresas. Mas é sempre o saldo das receitas e das despesas do 

Estado, o défice público, que decide do efeito global sobre os lucros. Como Lautenbach o 

explicou, as empresas, numa economia de mercado, recebem o rendimento restante, o 

resultado de todas as atividades económicas. Qualquer redução das despesas tem por 

conseguinte incidência nos resultados das empresas. Mesmo as mais importantes reduções 

de impostos não podem compensar o efeito negativo das reduções de despesa quando o 

défice público se reduz no seu conjunto.  

Esta correlação acima descrita descreve a lei de ferro da economia: os lucros das empresas 

só podem aumentar quando pelo menos um setor da economia -incluindo o setor 

empresarial- aumenta a sua dívida ou reduz os seus ativos financeiros, ou seja, reduz as 

suas poupanças [o alemão Wolfgang Stützel chama a este contexto a equação empresarial, 

ou seja, a equação dos lucros das empresas]. No entanto, nem sempre é o Estado, na 

                                                           

tenham a parcela das poupanças a deduzirem no lado direito da igualdade. Relembremos, por exemplo Kalecky: os 

empresários ganham tudo o que gastam, os trabalhadores gastam tudo o ganham.  
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verdade, que deve assumir sozinho um endividamento adicional. O exemplo dos EUA 

citado acima mostra que uma outra solução também é possível. Embora as exportações 

tenham, mais uma vez, estagnado após a crise asiática, ou seja, o estrangeiro passou a 

endividar-se menos, tanto os lucros das empresas como os investimentos continuaram a 

crescer porque, simultaneamente, as famílias aumentavam o consumo reduzindo as suas 

poupanças anteriormente feitas e consumindo portanto ainda mais do que anteriormente. 

Do mesmo modo, os suecos e os holandeses de que se fala elogiosamente tanto na 

Alemanha pelos "sucessos" na área da redução dos custos orçamentais, têm, entretanto, 

uma taxa de poupança das famílias na ordem de 1%, a comparar com os nossos 11%. 

Pode-se, portanto, concluir que é somente no caso em que se consegue incentivar as 

famílias alemães a reduzirem as suas poupanças que se poderia pôr em prática e com 

sucesso um pacote de poupanças orçamentais com impacto positivo sobre o emprego e o 

investimento. Mas esta esperança, no entanto, contrasta estranhamente com a esperança 

mostrada ao mesmo tempo pelo governo de poder induzir, tendo em conta o problema [e 

o tratamento] das pensões de reforma, mais previdência privada, ou seja, de querer induzir 

a que haja mais poupança privada.  

Há um facto que, ao contrário de economistas como Wolfgang Stützel e como Wilhelm 

Lautenbach, os nossos especialistas financeiros modernos não compreendem: a aplicação 

de impostos mais baixos sobre as empresas não podem dar os efeitos desejados no 

mercado do trabalho se esta redução estiver associada a uma redução dos défices públicos. 

Pode-se, como Reagan fez na década de 80, financiar os enormes cortes nos impostos 

através de défices públicos mais elevados e obter assim efeitos positivos significativos 

sobre os lucros das empresas e do mercado de trabalho. Mas não podemos ter as duas 

coisas ao mesmo tempo, ou seja, um rigor no sentido de redução da despesa pública e uma 

forte redução nos impostos para apoiar o investimento, e isto foi precisamente o que ficou 

comprovado com as tentativas feitas por Kohl para imitar Reagan durante os últimos 16 

anos. A carga tributária sobre as empresas foi reduzida massivamente desde os anos 80. 

A carga fiscal total pesando sobre as receitas e os ativos das empresas desceu de mais de 

35% para cerca de 22% atualmente, enquanto a tributação sobre os rendimentos salariais 

permaneceu inalterada em 15% durante todo este período. Aliás, aquilo que os lobistas 

consideram como sendo o principal obstáculo ao investimento, as taxas sobre os ativos 

(Substanzsteuern), ou seja, o imposto sobre o património e o imposto sobre o capital 
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próprio (Gewerbekapitalsteuer) foram completamente suprimidos. Isto teve como "efeito" 

que no decorrer dos anos 90, após o desaparecimento dos efeitos positivos da unificação, 

efeitos estes naturalmente financiados pelo défice público, os investimentos registaram 

uma evolução mais fraca do que nunca. 

Isto põe em evidência uma vez mais uma relação simples, mas fundamental, que é a 

seguinte: as empresas decidem investir tendo em conta o resultado global da sua atividade, 

mas sem consideração de aspetos específicos, tais como a carga tributária atual, mesmo 

que previsível. Portanto, o plano de cortes orçamentais apresentado pelo Governo Federal, 

no verão de 1999 não podia nunca gerar efeitos positivos em termos de crescimento e do 

emprego. O pacote de políticas de austeridade foi baseado unicamente na presunção, 

ilusória num sistema de economia de mercado, segundo a qual os cortes de impostos 

prometidos para o futuro incentivariam o investimento, isto é, aumentariam o nível de 

endividamento das empresas, apesar dos significativos efeitos negativos sobre os seus 

rendimentos.  

Nesse caso, pode-se apenas questionar se os outros sectores da economia podem 

compensar as restrições aplicadas à despesa pública. Na equação de Lautenbach, podemos 

facilmente subdividir o sector ' não-empresários " em três setores a saber: famílias, setor 

externo e Estado. E na verdade, esta área sofreu, no caso concreto de ano de 1999, uma 

série de acontecimentos/evoluções. Na sequência da crise financeira asiática, a maioria 

dos países não europeus, incluindo os EUA, esforçou-se para melhorar a sua posição no 

comércio internacional e não teriam podido reagir a uma nova ofensiva alemã para 

aumentar as suas exportações senão com uma nova desvalorização. Mas um 

acontecimento de sorte para os europeus veio ajudá-los. O euro tornou-se objeto de uma 

grande especulação internacional e mostrou uma fraqueza inesperada. Como os 

consumidores americanos tomaram conta do lado direito da equação de Lautenbach e 

levaram o seu nível de poupança a um valor vizinho de zero, a taxa de câmbio elevada do 

dólar americano representou para a Europa um fator muito útil de dinamização da procura 

externa dos seus bens e serviços. Portanto, o efeito restritivo da política pública foi 

ofuscado pelos impulsos positivos vindos do exterior, ou seja, uma dívida adicional do 
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exterior que no futuro terá a forma de um aumento do excedente da balança de transações 

correntes quer alemã quer europeia11.  

Sem uma tal ajuda do exterior, a política monetária teria constituído o último recurso. Esta 

poderia, efetivamente, na hipótese de lucros inalterados, melhorar os parâmetros do 

investimento pela redução dos custos de financiamento e, portanto, diretamente 

encorajando as empresas a investir sem o impacto negativo do lado da procura. É, entre 

outras coisas, à atitude do BCE que, apesar ou por causa da pressão política agiu nesse 

sentido na primavera de 1999, se tem geralmente atribuído o crescimento que a Europa 

conheceu até ao verão de 2001. No entanto, o BCE rapidamente mudou a sua política de 

taxas de juro, aumentando as taxas de juros a curto prazo no Outono de 99. Com essa 

posição o BCE mostrou mais uma vez explicitamente que não aceita estar vinculado a uma 

doutrina de apoio ao investimento na Europa cujo peso não seria assumido apenas pelo 

Estado e pelo exterior. 

Conformemente à ortodoxia económica na Alemanha, o BCE - em contraste com o Banco 

Central americano - defende um conceito que imputa unicamente aos outros setores o 

encargo de apoiar o crescimento, enquanto o BCE em si-mesmo é autónomo e 

independente e tem apenas em consideração a inflação e calcula o crescimento cujo 

financiamento deve ser assegurado (o “crescimento potencial') apenas por extrapolação 

das evoluções passadas, cálculo que mais uma vez provou ser falso nos EUA. Portanto, e 

tendo em conta igualmente a política monetária americana mais restritiva, justificada por 

uma longa fase de crescimento e com uma situação de pleno emprego, as taxas de longo 

prazo tendem a subir, dando por aí o sinal de que o período de crescimento chegou ao fim. 

Mas a Europa não tenta de forma nenhuma dissociar-se da política monetária dos EUA. O 

perigo é grande de vermos a Europa, no início do novo século, deixar-se arrastar, como o 

fez já em 1994/95, na esteira da política restritiva dos Estados Unidos e sofrer os efeitos 

do enfraquecimento do dólar sem manifestar capacidade de ação porque ela não entendeu 

nem assumiu a missão macroeconómica da política monetária e orçamental. 

A lógica simples, mas convincente, da equação de lucro empresarial de Lautenbach é 

quase completamente ignorada no quadro do atual debate sobre a política económica na 

                                                           
11 O facto de que um tal excedente na balança corrente estava a ser formado foi, no entanto, temporariamente ocultado 

pela subida dos preços do petróleo. 
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Alemanha. Há aqui sérios erros de raciocínio e equívocos graves, porque essas relações 

deixam de ser conhecidas ou são afastadas como tabu, como ideias "keynesianas". Mas 

também o reconhecimento de Keynes pelas lições que as melhores cabeças retiraram dos 

erros cometidos com a Grande Depressão e que fizeram dela a maior aberração económica 

de sempre, foi também afastado, ignorado. Hoje dificilmente se encontra um diplomado 

de uma universidade na Alemanha que conheça os nomes de Lautenbach e Stützel ou que 

deles tenha ouvido falar, e que esteja a par do papel central em toda a macroeconomia 

desempenhado pela relação entre poupança e investimento. 

Lautenbach apresentou o paradoxo macroeconómico da poupança de uma forma 

invulgarmente clara e plausível12: 

 “ Se quisermos, podemos chamar a isto o comportamento dos empresários, em que uma 

das suas principais características é de que tentam consumir pouco, a que se chama uma 

atitude de poupança ou de aforro; mas não estaríamos a falar corretamente de poupança 

e de poupança dos empresários se considerados estes como um todo. O termo 

“poupança” dos não-empresários tem principalmente o seguinte significado: poupar 

significa dispor de um certo rendimento e de modo a que uma parte dele não seja 

consumida, isto é, seja poupada, seja aforrada. Mas isto não pode ser dito dos 

empresários, quando estes são vistos como um todo. Se como um todo, os empresários 

consomem menos, as poupanças em economia fechada não são por isso mesmo mais altas, 

mas o seu rendimento é mais baixo e exactamente no montante que eles consomem a 

menos, [uma vez que a produção não é escoada, isto não significa poupança líquida, 

significa apenas aumento das existências e a produção passa depois a baixar]. 

Recordemos, isto só é válido para os empresários como um todo, não para o empresário 

tomado singularmente, e a este aplica-se a mesma lógica que se aplica aos não-

empresários, desde que a sua atitude seja diferente da que têm os outros empresários. Se 

um empresário aumenta o seu consumo, enquanto todos os outros mantêm o seu ao mesmo 

nível que no passado, ele não será capaz, de facto, de gerar efeitos de difusão na economia 

com esse seu aumento de consumo; mas se todos fizerem o mesmo e ao mesmo tempo, eles 

não terão diminuído a sua riqueza, quer em termos individuais quer em termos do 

                                                           
12 Op.cit página 33 
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conjunto dos empresários, antes pelo contrário, é quase certo, isso sim, que os seus 

activos terão por essa via aumentado, [por outras palavras, a sua riqueza terá 

aumentado]”. 

Uma página mais à frente Lautenbach explica a diferença com a teoria tradicional de uma 

forma especialmente acutilante: "Sublinhando assim o contraste com a teoria tradicional, 

podemos afirmar que a análise da atividade económica nos indica: não é o investimento 

que é determinado pela poupança, mas, inversamente, é sim a poupança que é 

determinada pelo investimento. A poupança é um puro conceito de distribuição. A 

poupança não decide qual é o volume total do investimento, mas apenas determina a 

proporção em que as diversas entidades económicas contribuem para o crescimento da 

economia com o investimento realizado. "13 

Consequentemente, Lautenbach também determina o papel da taxa de juro no 

conhecimento que se tem quanto às funções poupança e investimento e fá-lo numa via 

que é totalmente oposta aquela que é hoje prevalecente na teoria económica na Alemanha. 

Porque "investimento e poupança são sempre entre si iguais, não há nenhuma 

necessidade da taxa de juro para que se verifiquem compensações ou ajustamentos de 

modo a que investimento e poupança sejam iguais. A taxa de juro, essa sim, tem a função 

de permitir controlar o investimento de forma racional, ou seja, para que a economia 

funcione a nível do pleno emprego e em condições normais de trabalho e que todas as 

forças produtivas sejam plenamente utilizadas." (P.40, itálico no original, H. F.) 

Wolfgang Stützel queria contribuir com a publicação da obra de Wilhelm Lautenbach 

para se ter uma formação permanente e bem esclarecida quanto ao erro fatal dos 

economistas na crise económica mundial e para ajudar a evitar novos erros do mesmo 

                                                           
13 Lautenbach conclui: " não é a poupança que decide sobre o volume total do investimento, mas apenas na proporção 

dos ativos das empresas no crescimento económico que a economia está a ter com esse mesmo investimento.... Não 

há a menor dúvida de que esta afirmação é verdadeira e aplica-se à economia fechada. Mas essa afirmação não inclui 

nenhum juízo de valor sobre a poupança. No máximo, leva a que se obtenha uma tomada de consciência que faz 

descer a poupança do reino das nuvens altíssimas, em cujo trono estava sentada e em plena glória, para a terra onde 

irá perder uma parte da sua imagem divina e da sua pureza angelical. 
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tipo na política econômica. Hoje, 50 anos depois, temos de constatar: não foi bem-

sucedido. A ignorância e a ideologia foram mais fortes, a ciência falhou. 

 

3.3. A concorrência entre as nações 

 

O terceiro exemplo do fracasso da ciência económica moderna também está diretamente 

relacionado com as lições da crise económica global e a maneira como a teoria dominante 

defende o abandono da política monetária e orçamental. No contexto da globalização, a 

moda consiste agora em falar sobre a concorrência não somente entre as empresas, mas 

também entre nações e atribuir assim, em certa medida, ao sector económico "estrangeiro" 

um papel ativo na regulação da economia. 

A política económica desde muito cedo colocou no centro das suas preocupações a 

concorrência entre as empresas no sentido próprio do termo, o mesmo é dizer, em estudar 

como as empresas atuam no mercado e como procuram obter vantagens sobre os seus 

concorrentes. Considerou-se constantemente a manutenção e o desenvolvimento das 

regras com que os atores operam sobre os mercados como uma missão que incumbe 

naturalmente ao Estado. A concorrência entre as empresas, de facto, só pode gerar os 

resultados desejados se esta não for neutralizada pelas posições monopolistas ou pela 

tentativa de essa concorrência ser determinada pelo jogo de poder económico. Os Estados 

Unidos, por exemplo, desde o final do século XIX puseram em prática uma legislação 

anti-trust extremamente detalhada. 

Um dos pontos-chave de qualquer legislação anti-trust é o esforço para impedir, através 

de normas anti-dumping, essa forma de concorrência desleal quando uma empresa, usando 

deliberadamente consideráveis recursos económicos, por exemplo, intencionalmente 

aceita perdas temporárias em certos setores de atividade, pois está a tentar expulsar do 

mercado outros concorrentes e ganhar assim uma posição de monopólio. Mesmo sendo 

difícil fornecer provas de tais práticas de dumping neste ou naquele caso particular, 

ninguém contestará que o dumping é possível e que a longo prazo são os consumidores a 

serem prejudicados, o que requer, por este facto, que o Estado tome contramedidas. 

No entanto, com o avanço da globalização, a ideia de uma concorrência, não só entre 

empresas, mas também entre Estados começa a ganhar adeptos, concorrência em que o 
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que está em causa seria o sítio de produção mais favorável para os investidores e a 

melhoria das condições importantes para as indústrias exportadoras. Mas, se a 

concorrência entre as empresas já precisa de ser regulamentada, os Estados podem eles, 

devem eles, entrar em concorrência uns com os outros, sem regras supranacionais?  

O risco de abuso, isto é, de concorrência desleal, é, obviamente, muito mais importante no 

contexto da concorrência entre os Estados do que no contexto das empresas. Uma empresa 

que, a fim de excluir os seus concorrentes do mercado, reduz drasticamente os preços para 

um produto específico em si expõe-se ela mesmo a alguns riscos. Devem ser 

suficientemente fortes noutros setores para resistir a essas perdas durante algum tempo, 

enfraquecendo assim a sua posição para vir a ter sucesso no longo prazo. Esta situação 

também ocorre no caso de falarmos não em concorrência entre empresas, mas de 

concorrência entre os Estados. Se um governo renuncia por exemplo, para tornar atrativa 

à escala internacional a tributação sobre as empresas, a desenvolver as infraestruturas 

públicas, pode ter sucesso no curto prazo, mas também pode enfraquecer a longo prazo a 

competitividade sustentável do seu espaço.  

Os Estados dispõem, no entanto, em comparação com as empresas, de recursos adicionais 

quando se trata de promover o emprego local. Os governos podem convencer as pessoas, 

pela força ou pela persuasão, da necessidade de reduzir de forma sustentável o seu nível 

de vida para vir a ter sucesso nas suas exportações. Se conseguem assim este objetivo, 

esses governos não estão, geralmente, ao contrário de empresas, sujeitos à obrigação de 

sucesso rápido, porque a mobilidade internacional da população é muito limitada e por 

muitas razões. Portanto, se um país consegue aplicar uma política de apertar o cinto, por 

conseguinte a viver abaixo do seu potencial, pode permanentemente intervir nos mercados 

internacionais e manipular os resultados do mercado a seu favor. 

Curiosamente, esta prática não é de modo nenhum posta em questão no domínio das 

subvenções públicas. Ela já o é mais no caso dos cortes de impostos, o que se chama de 

dumping fiscal entre Estados. Ainda menos se tem conta do perigo de uma tal política no 

caso de dumping salarial, por exemplo, quando a evolução dos salários é bem mais lenta 
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em comparação com que os ganhos de produtividade obtidos14. O que todos esses casos 

têm em comum é que não se deve perder de vista as repercussões internacionais, mesmo 

se desejadas por razões puramente nacionais, que resultam de tais medidas. 

É por esta razão que a afirmação, frequentemente repetida, de que a cooperação 

internacional seria certamente desejável mas irrealista, passa completamente ao lado do 

problema. A questão não é de se saber se a cooperação é desejável ou não, mas é sim, e 

sobretudo, a de saber quais são as consequências da concorrência entre as nações, ou seja, 

de uma atitude deliberada de não-cooperação, para a comunidade internacional. Se 

imaginarmos estas consequências podemos, em grande parte, dispensar refletir ainda 

sobre a necessidade de cooperação. A ausência de cooperação ou pior, a guerra económica 

entre as nações não pode, em caso algum, constituir uma resposta à globalização. 

Mas essa forma de transposição à escala dos Estados do modelo microeconómico da 

concorrência entre atores de força mais ou menos igual está sobrecarregada ainda por 

outros erros, o mais grave dos quais é o de confundir os custos mais baixos sob qualquer 

forma que seja com a concorrência entre as empresas. Logo, a ideia de que a concorrência 

interempresas é sempre imediatamente rentável e benéfica para o desempenho económico 

global de uma economia não é totalmente correta. Quando uma empresa reduz os seus 

custos, ela aumenta, sem dúvida, a sua competitividade e regra geral aumenta a sua quota 

de mercado. Mas o que é verdadeiro para uma empresa vale igualmente para todas as 

empresas? Será que não existe, à luz da lógica de Lautenbach, os jogos de soma zero em 

que ninguém fica a ganhar? 

Consideremos um caso simples. Seja uma empresa que reduz os seus custos, reduzindo os 

chamados custos indiretos, tais como as contribuições para eventos científicos e culturais, 

ou reduzindo os custos de viagem e representação dos seus funcionários. Esta redução de 

custos na empresa em questão significará necessariamente menores receitas em outras 

empresas. Portanto, estas últimas também devem realizar reduções nos seus custos e assim 

reduzir as suas despesas gerais. Isto acabará por levar a despedimentos nalgumas 

empresas. Isso também irá diminuir os rendimentos das famílias e, portanto, irá reduzir as 

                                                           
14 Veja-se: Herbert Giersch: Der lachende Dritte, in: Wirtschaftswoche Nr. 39, 1997; Oskar Lafontaine: Wo ist der 

lachende Dritte?, em : Wirtschaftswoche Nr. 43, 1997. 
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suas despesas para adquirir bens que são, naturalmente, também produzidos por empresas. 

Se o Estado ajuda os desempregados, há aumento dos gastos e queda das receitas por se 

passar a receber menos impostos. Se, por outro lado o Estado mantém o seu défice 

constante, reduzindo os gastos com outros itens, é mais uma vez as receitas das empresas 

que diminuem porque o Estado e as famílias estarão a comprar menos. 

O simples facto de que uma empresa reduza os seus custos e deste modo consiga poupar 

nem sempre conduz, à escala macroeconómica, a uma melhoria da situação das empresas 

no seu conjunto, pois as despesas de uma empresa constituem as receitas de outra empresa. 

Esta forma de concorrência entre empresas não traz a solução para os nossos problemas 

económicos. A verdadeira concorrência entre empresas funciona de uma forma totalmente 

distinta. Se um empresário tem novas ideias sobre como combinar de um modo mais eficaz 

os fatores de produção já existentes, o trabalho e o capital, ele estará em condições de 

poder oferecer os seus produtos a um preço menos elevado que anteriormente. Neste caso, 

o resultado é outro completamente diferente. Todos os atores económicos têm agora mais 

poder de compra resultante da descida dos preços. Consequentemente, ou eles aumentam 

a procura de bens produzidos pela empresa pioneira, o que permite que esta produza mais 

bens com os mesmos efetivos, ou então, graças ao poder de compra assim obtido, eles 

comprarão outros bens de outras empresas que assim contratarão mais pessoal, oferecendo 

deste modo possibilidades de emprego aos assalariados que não sejam necessários na 

empresa pioneira. Esta forma autêntica de concorrência entre empresas tem sempre efeitos 

positivos a nível macroeconómico – precisamente não é um jogo de soma nula – mesmo 

que isso exija de cada um uma certa mobilidade quanto à sua qualificação e quanto ao 

local e ao ramo de atividade para encontrar emprego. 

Tem-se muitas vezes a tendência, precisamente na Alemanha, de transpor o modelo da 

concorrência entre empresas para a concorrência entre as nações. Mas qual dos dois tipos 

de concorrência se aplica às nações? As nações, são elas inovadoras, têm elas novas ideias, 

inventam elas novos processos de produção e novos produtos? Quem ousaria afirmar isso 

da maioria das medidas que têm consequências decisivas para a concorrência entre as 

nações? Essa possibilidade certamente não é de excluir, mas os cortes de impostos, por 

exemplo, que são a medida mais popular na concorrência internacional, certamente que 
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não é uma medida inovadora, porque esses cortes forçam simplesmente uma nação a fazer 

o que outras nações já fizeram. Se podemos afirmar que isto irá resultar num melhor 

sistema fiscal para o mundo, certamente não o poderemos provar. Numa simples corrida 

à baixa dos impostos animados unicamente por considerações de concorrência entre 

localizações de produção, nem os Estados nem o setor privado sairão ganhadores. Se os 

governos forem demasiado longe nesta luta entre as nações, todos perderão porque os 

Estados acabarão por deixar de ser capazes de desempenhar as suas funções essenciais, e 

a eficiência do sistema como um todo vai obrigatoriamente diminuir.  

O segundo mal-entendido diz respeito à reação dos concorrentes e ao ambiente económico 

em que agem as empresas de um lado e os Estados do outro. As empresas podem definir 

o objetivo de eliminar definitivamente do mercado um outro concorrente, seja por redução 

dos custos num espírito de dumping, seja por inovação empresarial. Se é uma empresa 

inovadora que se impõe, o resultado global será certamente positivo. Mas os Estados não 

podem eliminar outros Estados com as armas da economia. E mesmo se eles pudessem 

eliminá-los isso não iria trazer nada no plano da economia. Um estado "eliminado" 

economicamente deixa de oferecer mais-fontes de rendimentos aos seus cidadãos, de 

modo que estes se pauperizam e não podem finalmente acabar por comprar os bens 

produzidos pelo estado "vencedor". O Estado vencedor deve, portanto, para poder 

desfrutar da sua vitória, alimentar os cidadãos do Estado que perdeu a luta económica. Um 

exemplo particularmente significativo deste fenómeno é a Alemanha Oriental depois da 

queda do Muro de Berlim15. 

Mas, num primeiro tempo, um Estado ameaçado por uma derrota económica tentará 

encontrar respostas para esse desafio. Estas respostas diferem elas também profundamente 

dos meios de que dispõe uma empresa. Isto é o que se observou na Ásia durante os últimos 

anos, nos países a que se chamou os "pequenos tigres". Tendo perdido pontos na 

concorrência internacional e suportando défices elevados nas suas trocas comerciais, estes 

                                                           
15 Este exemplo é, naturalmente, uma variante do problema discutido antes da Segunda Guerra Mundial sob o nome 

O problema das transferências. Tratava-se de determinar se os "vencedores" poderiam exigir transferências à 

Alemanha "derrotada", sem se prejudicarem eles próprios. Na famosa controvérsia Keynes-Ohlin, Keynes defendeu 

uma posição adequada em todos os aspectos, Ohlin defendia um ponto de vista insustentável. Isso não impediu que 

evidentemente tenha prevalecido a ortodoxia e ganharam as teses de Ohlin. O caso da Alemanha de Leste demonstrou 

mais uma vez que a posição keynesiana é a única pertinente. Veja-se t : H. FLASSBECK : «Die déutsche Vereinigung 

- ein Transferproblem.», in : Vierteljahreshefte des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, 3/1995. 
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países desvalorizaram as suas divisas e forçaram os seus cidadãos a apertarem o cinto. Os 

ganhos de quota de mercado de que os países ocidentais beneficiavam no início dos anos 

90, particularmente a Alemanha, foram afinal de curta duração. 

O livre comércio em mercados competitivos é justo e necessário. A concorrência 

empresarial pela inovação é o motor do desenvolvimento económico e, portanto, do nosso 

bem-estar, mas a abordagem neo-mercantilista de muitos estados ocidentais, cuja política 

só tende a melhorar a competitividade de um país, não pode senão fracassar a mais ou 

menos longo prazo, porque esta política não pode suscitar como resposta outra coisa que 

não seja o neo-mercantilismo de outros países. Se um tal desenvolvimento se reforça pelo 

efeito de pêndulo, a corrida à desvalorização ou à redução dos custos, tal como se pôde 

observar antes da crise económica mundial dos anos 30, são pois inevitáveis. Daí decorrerá 

inevitavelmente, se essas corridas à desvalorização ou aos custos mais baixos ocorrem, 

como é o caso agora, num contexto de inflação já muito baixo, uma deflação geral. 

A concorrência entre as nações é sempre uma corrida para a desvalorização por outros 

meios. Esta é uma lição que será de especial importância para a União Monetária Europeia. 

Quando a arma da desvalorização, ou seja, a utilização desta forma particular de ilusão 

monetária, enfraquece, é então necessário um consenso entre os Estados interessados 

sobre o facto de que, se quisermos evitar uma tendência deflacionista ou até flutuações 

cambiais massivas, serão excluídas outras formas de desvalorização competitiva. Tanto 

quanto a nação permaneça o espaço no seio do qual são definidas as condições societais e 

culturais que determinam em última análise os resultados do processo económico, ou seja, 

o rendimento real e a produtividade, as nações devem garantir que os frutos dos seus 

esforços sejam recolhidos e consumidos localmente em vez de serem usados como 

instrumentos de uma desvalorização escondida na luta entre nações. Isto significa 

concretamente que os vários ganhos de produtividade dos Estados da União Europeia 

devem ser utilizados para aumentos salariais locais, de modo que os custos unitários do 

trabalho expressos em moeda nacional, e também em euros, aumentem apenas ao mesmo 

ritmo que as taxas de inflação esperadas e estabelecidas como objetivo pelo Banco Central 

Europeu. Os Estados não têm o direito de renunciar conscientemente em explorar este 

potencial de rendimentos se não querem obrigar outros países a reclamarem, a exigirem a 
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transferência de rendimentos da parte dos países "vencedores" ou entrarem numa corrida 

deflacionista à descida dos custos salariais16.  

Mais uma vez, vale a velha fórmula tão ao gosto de Stützel, fórmula segundo a qual um 

só espectador pode levantar-se para ver melhor a passagem da procissão, mas isso não 

acontecerá se todos fizerem o mesmo. Estas questões têm tido um lugar de destaque no 

pensamento de Stützel. Ele tinha ficado profundamente impressionado pelo trabalho de 

Wilhelm Lautenbach que estava, tal como hoje, a debater-se contra a confusão moderna 

sobre a guerra entre as nações a correrem para uma crise económica global17, num mundo 

globalizado.  

 

No seu prefácio à obra de Lautenbach, Stützel escreveu: 

"Todos os países querem... exportar mais do que o que importam. É claro desde o 

princípio que não alcançarão este objetivo. Basicamente, em teoria, existem aqui duas 

possibilidades. Ou todos os Estados estão ativamente a promover as suas exportações e 

permitem a importação livre: num tumulto de perda nas trocas internacionais, o volume 

total de exportações irá subir sem que alguém tenha exportado mais do que importou, em 

suma. Ou - e isto é o mais provável e, infelizmente, sempre historicamente dado: procurar-

se-á restringir as importações para alcançar ativamente um saldo de balança corrente. 

Assim, nenhum país pode continuar a aumentar as suas exportações. Pelo contrário. A 

aspiração geral de alcançar uma diferença entre o valor das exportações acima das 

importações levará pois ao declínio do volume total de trocas comerciais acumuladas. O 

resultado é a luta pelos mercados externos, uma concorrência internacional agressiva, a 

guerra, primeiro de todos contra todos e, finalmente, talvez de "Imperialismo, como fase 

superior do capitalismo18 " 

 

 

                                                           
16 Veja-se: Cf. H. FLASSBECK : « Und die Spielregeln für die Lohnpolítik ? - Über Arbeitnehmereinkommen und 

Wettbewerbsvorsprünge einer Volkswirtschaft in der Europaischen Union », in : Franlcfurter Rundschau du 

31.10.1997 
17 Veja-se: A. Korsch: Der Stand der beschäftigungspolitischen Diskussion zur Zeit der Weltwirtschaftskrise in 

Deutschland. In: Ramser/Timmermann/Wittmann (Hrsg.): Der Keynesianismus, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 

New York 1981, S. 59–61 
18 Veja-se W. Lautenbach, pag.. 9 
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3. Exemplos do falhanço da economia moderna 

(...) 

3.4. A convenção coletiva de trabalho  

A contratação coletiva de trabalho é também hoje tema de debate na Alemanha. Alega-se 

que esta seria muito rígida para a economia moderna, que não permitiria que as empresas 

tenham um campo de ação adequado na economia globalizada. Os economistas que 

sublinham assim a rigidez e os bloqueios do mercado de trabalho na Alemanha geralmente 

são os partidários da teoria neoclássica. Esta escola de pensamento económico estuda 

(depois de ter sido publicado o trabalho fundamental de Leon Walras) o equilíbrio geral 

do sistema de mercado. Atribui-se a este sistema todas as principais características da 

economia de mercado real. Este é o erro central em toda a discussão em torno da "rigidez" 

do mercado de trabalho alemão. 

Também aqui se trata de uma lógica muito simples. Neste modelo neoclássico, a alavanca 

essencial do mercado, é a flexibilidade de preços. Sobre cada mercado particular, o preço 

assegura o equilíbrio entre a oferta e a procura. Se a quantidade procurada num mercado 

é suscetível de cair abaixo da oferta, o preço do produto transacionado neste mercado tem 

que descer e de modo suficiente para gerar uma procura adicional suficiente ou para que 

uma parte da oferta seja reduzida no mercado até que se encontre o ponto de equilíbrio, 

ou seja, até que a procura iguale a oferta (que desceu). Isto é verdade no universo 

walrasiano para qualquer produto transacionado em qualquer mercado, passando-se, pois, 

o mesmo no mercado de trabalho, sob todas as suas formas. 

Todo e qualquer empregado oferece, de algum modo, todas as manhãs a sua capacidade 

específica de trabalho e verifica a que preço esta está a ser negociada naquele dia, ou seja, 

toma conhecimento das condições em que naquele dia pode encontrar trabalho. Se o preço 

do trabalho é bastante flexível, ou seja, se este baixa quando baixa a procura de trabalho 

pelo empregador, se sobe quando aumenta a procura de trabalho pelo empregador, então 

o trabalhador pode sempre encontrar emprego em cada período, tal como qualquer outro 

bem oferecido encontra sempre a sua procura. Na verdade, neste universo, um fenómeno 

como uma força de trabalho não-empregada só pode aparecer se o preço do trabalho 
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oferecido não é suficientemente flexível, como por exemplo, se os trabalhadores não 

aceitam que o seu salário desça ao sabor dos mercados e não estiverem então dispostos a 

trabalhar por aquele salário. Neste caso, eles estão obviamente em desemprego voluntário 

porque eles poderiam sempre encontrar trabalho ao preço de mercado. 

No entanto, neste universo, mesmo as empresas devem aceitar o preço do trabalho no 

mercado, tal como ele se forma durante cada período. As empresas devem então pagar o 

preço de mercado de qualquer forma específica de trabalho, como é o caso de qualquer 

outro bem utilizado na sua produção. Não há diferenciação de salários em função de 

qualquer aspecto que seja relevante para as empresas. Seja qual for o lugar de produção 

das empresas, em qualquer sector que seja e independentemente da sua própria situação 

económica, as empresas deixam, pois, que lhes sejam impostos os preços de todos os bens 

e fatores que são utilizados no seu processo de produção. No universo walrasiano reina 

rigorosamente a "lei do preço único" para qualquer bem ou serviço oferecido no mercado. 

"A trabalho igual salário igual": esta palavra de ordem sindical que proporciona desde há 

décadas a base ideológica da convenção colectiva de trabalho de cada sector profissional 

encontra pois, e de forma inequívoca, uma justificação teórica no mundo walrasiano da 

economia de mercado. No entanto, este modelo tem de diversos pontos de análise enormes 

falhas e nem explica sequer como se desenvolve o sistema de economia de mercado e 

como é que ele progride, no sentido de que atualmente o mundo da economia é bastante 

diferente do que era há 20 anos, não só ao nível dos rendimentos mas também no que 

respeita aos produtos e métodos de produção. Na nossa conceção quotidiana, um sistema 

de economia de mercado é caracterizado pelo facto de que este gera diariamente, através 

do investimento, novos produtos ou novas formas de produção dos mesmos bens, o que 

seria impossível no puro universo do equilíbrio do sistema neoclássico universo, que é 

baseado apenas na flexibilidade dos preços. 

O motor do sistema da economia de mercado é visivelmente o investimento das empresas. 

Estas investem mais ou menos, dependendo da perspetiva de lucros de cada uma delas. 

Mas as diferenças de rentabilidade das empresas derivam por um lado de evoluções 

diferentes para cada uma delas no que diz respeito à sua produtividade, e por outro dos 

preços unitários de todos os seus consumos intermédios que as empresas em situação de 
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concorrência devem financiar. As matérias-primas que a empresa adquire no exterior ou 

no mercado nacional fazem parte dos consumos intermédios. Mesmo no mundo de 

Schumpeter, todas as empresas que operam em concorrência nos mercados devem pagar 

exatamente o mesmo preço para todos os consumos intermédios. A rigidez dos preços, do 

ponto de vista de cada empresa em particular, é pois o pressuposto fundamental para esta 

forma realista da economia de mercado, para a concorrência pela inovação e para o 

investimento entre as empresas. 

Isso deve aplicar-se igualmente ao trabalho. Em países como os EUA, desfrutando de uma 

grande mobilidade dos trabalhadores, isso é indiscutível. Se uma empresa não paga o 

preço unitário de mercado por trabalhador ele despede-se e vai à procura de uma empresa 

disposta a pagar o preço de mercado. Nos países onde não há essa mobilidade da força de 

trabalho, as soluções alternativas (equivalentes funcionais) foram criadas durante o 

movimento de industrialização de modo a restabelecer para as empresas, sobre o mercado 

de trabalho igualmente, as condições da economia de mercado. A mais importante destas 

soluções é a convenção coletiva de trabalho por setor de produção. 

Quando uma empresa, nas condições de concorrência perfeita ou no âmbito de uma 

convenção coletiva setorial aumenta a produtividade, por exemplo inovando mais do que 

os seus concorrentes em termos de processos de fabricação, o seu lucro aumenta 

necessariamente uma vez que não tem de pagar mais pelos seus consumos intermédios 

unitários, incluindo o trabalho, do que os seus concorrentes mais fracos em termos de 

produtividade. É isto que constitui o incentivo decisivo para que os pioneiros se esforcem 

em promover as inovações e aplicá-las no mercado, o que constitui propriamente dito o 

investimento [intensivo]. Inversamente, as empresas distanciam-se da concorrência se não 

conseguem manter o mesmo ritmo de ganhos de produtividade que os seus concorrentes. 

Aquelas empresas encontram-se então em situação de défice e são, mais cedo ou mais 

tarde, forçados a deixar a concorrência. Se o mecanismo pelo qual a empresa é punida 

pelas suas decisões, geralmente défices temporários ou no caso extremo a falência, é 

mitigado, a seleção desejável pelo jogo de economia de mercado é reduzida ou mesmo 

neutralizada. 
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De um modo geral, os sistemas que são caracterizados pela rigidez – ao nível das empresas 

individuais – dos preços dos seus consumos intermédios são regulados pela flexibilidade 

dos lucros. Os sistemas de preços flexíveis ao nível dos consumos intermédios criam, pelo 

contrário, lucros não flexíveis e, portanto, necessitam de outros mecanismos de regulação. 

Quanto mais os preços dos consumos intermediários, incluindo o da mão-de-obra, são 

rígidos para as empresas que operam no mercado, mais os lucros dessas empresas são 

flexíveis e eficazes na regulação do sistema. Quanto mais os preços dos consumos 

intermédios - trabalho incluído - são flexíveis, mais os lucros das empresas são rígidos e 

consequentemente ineficientes na regulação do sistema. É mais do que estranho ver 

precisamente entre os próprios empregadores que estes tendem a desviar-se do sistema de 

lucros flexíveis a favor de um sistema de lucros rígidos. 

Será racional do ponto de vista dos empregadores exigir-se um sistema em que os ganhos 

de produtividade que obtém uma empresa são em grande parte confiscados por um 

aumento de preços dos seus consumos intermédios, em especial o trabalho? Quem vai 

decidir num tal sistema sobre a permanência no mercado de uma empresa que, apesar de 

uma evolução constantemente fraca da sua produtividade, sobreviverá porque pagará 

muito menos do que os seus concorrentes pelos seus consumos intermédios, mão-de-obra 

incluída? Mas por outro lado: é racional do ponto de vista dos sindicatos, exigir um sistema 

onde os ganhos de produtividade empresarial beneficiem apenas ou maioritariamente os 

trabalhadores desta empresa? Quem vai decidir quais os trabalhadores que devem ser 

colocados às/nas boas ou más empresas e beneficiarem, portanto, de bons ou maus 

salários? 

Portanto, a "flexibilidade no mercado de trabalho " que se exige nos discursos habituais 

como resposta às "exigências da globalização" não deve precisamente consistir em preços 

flexíveis, na aceção de serem variáveis para se terem lucros semelhantes. A flexibilidade 

dos preços é tanto maior quanto as diferenças visíveis nos preços pagos pelos produtos 

intermédios sejam menores ou quase nulas. Esta situação é melhor assegurada por uma 

convenção coletiva de trabalho e que comporte o menor número possível de exceções. É 

somente num sistema desse tipo que pode operar a regulação da evolução económica 

através dos lucros flexíveis mais do que pelos mecanismos alternativos ou de substituição, 
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tais como os acordos de empresa. Do mesmo modo que para os subsídios públicos para as 

indústrias em dificuldade, as entorses ao princípio da igualdade de preços para todos os 

consumos intermédios, o trabalho incluído, deve permanecer a exceção e não a regra1920. 

Quando se tornam a regra, não só se estão a destruir as estruturas de diálogo social tal 

como foram criadas no nosso país por muitas e boas razões, mas destrói-se igualmente a 

eficiência, regulada pelo mercado, de um sistema em evolução dinâmica, tal como tem 

caracterizado até agora a economia alemã. 

Mas como é que os países com salários muito altos e os países de muito baixos salários, 

podem eles ter trocas comerciais sem convenção coletiva setorial comum, sem que isso 

conduza a que as empresas de países com baixos salários sejam favorecidas em todos os 

produtos? Tomemos um caso simples e que é, desde 1990 bastante realista, em que um 

país de baixos salários, cujas fronteiras económicas estavam até aí completamente 

fechadas, as abriu de um dia para o outro, de repente e totalmente, aos países de elevados 

salários. A Polónia nas suas relações com a República Federal fornece um exemplo 

clássico de um tal caso. Obviamente, assumindo apenas que a força de trabalho polaca 

tem um nível de formação equivalente, a produção não é mais rentável em qualquer região 

da Alemanha no caso de perfeita mobilidade de capitais e de uma rnobilidade perfeita de 

todos os consumos intermédios, que podem ser comprados nos mercados intemacionais, 

incluindo matérias-primas. 

Sob essas condições, a teoria neoclássica realmente prevê que ocorreria uma transferência 

massiva de capitais dos países de altos salários para os países de baixos salários. A procura 

por mais trabalho em países de baixos salários aumentaria e cairia nos países de altos 

                                                           
19 O nº 2 da construção e grandes obras públicas, Holzmann, entrou em situação de falência. Uma das soluções 

propostas foi o despedimento de 3000 trabalhadores na Alemanha, em 17.000, a redução dos salários de 6% e o 

aumento do horário de trabalho de 38 para 43 horas.  

A direção de Philipp Holzmann empenhou-se, diz ela, em não utilizar esta redução do custo do pessoal para fins ”que 

possam falsear a concorrência aquando do cálculo do preço dos contratos." 

Por seu lado a Federação Alemã da Construção (ZBT) exigiu que Philipp Holzmann não possa, no futuro, beneficiar 

dos mercados públicos se uma baixa dos salários é adotada no seio do grupo e no quadro do plano de resgate. 

 
20 O caso Holzmann mostrou com uma evidência cartesiana como é que o o abandono da convenção colectiva setorial 

levou a situações de subvenção e, portanto, a distorções da concorrência. O caso Holzmann não é exemplo da rigidez 

da convenção colectiva setorial mas é sim a evidência de que o sistema tem uma porta que impede que os assalariados 

subvencionem arbitrariamente uma empresa em grande dificuldade. 
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salários até que os salários nas duas regiões se equilibrem [até que os salários fiquem 

iguais].  

O exemplo dos investimentos diretos na Polónia contradiz fundamentalmente a relação 

estabelecida pelos neoclássicos. Se uma empresa alemã se deslocaliza para a Polónia é, a 

partir da perspetiva dos neoclássicos, para tirar vantagem do facto dos salários serem 

muito mais baixos na Polónia do que na Alemanha. Isso é certo e esta é a motivação básica, 

mesmo que numa interpretação schumpeteriana deste processo. Mas é aí que acabam as 

semelhanças entre estas várias interpretações. Na abordagem neoclássica, o empresário 

faz na Polónia exatamente o que faria na Alemanha caso houvesse descida dos salários: o 

empresário mover-se-ia na sua “função de produção neoclássica”, partindo de uma 

produção a ser feita com um elevado coeficiente de capital por trabalhador, mover-se-ia 

para a produção a ser feita agora com um mais baixo coeficiente capital-trabalho. Produz 

pois a mesma quantidade mas utilizará na Polónia (por exemplo, após a descida dos 

salários) menos capital, que continua caro, e mais trabalho, agora menos caro. O preço 

relativo do trabalho, ou seja, a relação entre o salário por unidade trabalhador e o lucro 

por unidade de capital, desce e, portanto, passou-se a produzir com um coeficiente mais 

elevado de força de trabalho por unidade de capital [diremos que passou a ser utilizado 

mais trabalho e menos capital, daí que a relação quantidade de trabalho por unidade de 

capital desça obrigatoriamente]. O rendimento, ou seja, o lucro por unidade de capital, 

ganho pela empresa graças a este investimento na Polónia aumenta mesmo com a massa 

salarial constante (maior número de trabalhadores x salário por trabalhador mais baixo), 

devido à redução dos custos de capital, uma vez que o mesmo benefício é agora alcançado 

com menos investimento em capital. 

Se este ponto de vista neoclássico estivesse correto, dever-se-ia notar que as empresas, 

quando mudam a sua produção para países de baixos salários alterariam então os seus 

processos de produção [a evolução na sua função de produção] relativamente aos métodos 

de produção que eram utilizados nos países de altos salários, ou seja, passariam a recorrer 

a mais de mão-de-obra. Porém, é exatamente o oposto que é observado. As empresas 

exportam exatamente a mesma tecnologia que estava a ser utilizada nos países de altos 
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salários ou até mesmo uma tecnologia mais moderna e mais intensiva em capital. Este 

facto por si só priva de toda e qualquer validade o raciocínio neoclássico. 

Porque é que as empresas não utilizam a oportunidade, de acordo com a teoria neoclássica, 

que lhes é oferecida para aumentar os seus lucros, economizando capital? A resposta é 

simples: porque viram uma oportunidade completamente diferente para aumentar os seus 

lucros, e bem mais atraente. Na verdade, qualquer um que desloca a sua produção para a 

Polónia com uma tecnologia inalterada, ou seja, da Alemanha Ocidental, obterá na 

Polónia, devido à sua alta produtividade e aos baixos salários, e com os preços mundiais 

dados, lucros adicionais temporários em relação à sua produção alemã, lucros esses que 

terão um impacto positivo bem maior na sua conta de resultados e na sua rentabilidade do 

que deslocando-se na sua função de produção a minimizar os custos como é defendido 

pela doutrina neoclássica. Estes lucros são, contudo, lucros monopolistas em sentido lato, 

daí que se esteja numa situação de desequilíbrio ignorado pela teoria neoclássica. Estes 

lucros adicionais são em primeiro lugar determinados pela diferença entre a produtividade 

dos polacos e dos alemães e, em seguida, pelo ritmo da evolução convergente da 

produtividade em geral na Polónia relativamente à Alemanha [convergência a que os 

economistas dão o nome de catch-up]. De acordo com o que sabemos sobre os processos 

de convergência dos países em desenvolvimento, as fases de adaptação ou de 

convergência são muito longas, mesmo nos países mais bem-sucedidos, isto é, elas podem 

prolongar-se por várias décadas. Ao longo desse período, as empresas ocidentais podem 

gerar lucros excedentários que não são sequer considerados na teoria neoclássica. 

Portanto, o benefício adicional das empresas ocidentais só se reduzirá ao longo do tempo, 

se os ganhos de produtividade e aumentos salariais [com o processo dinâmico de 

convergência] na Polónia forem mais elevados que na Alemanha e esses ganhos adicionais 

irão desaparecer completamente quando o nível de produtividade e salários da Polónia 

atingir o nível macroeconómico idêntico ao do Ocidente. Como com a Alemanha e o Japão 

após a Segunda Guerra Mundial, os investimentos ocidentais podem ter uma grande 

importância para os países em recuperação porque, pelo menos em algumas áreas, estes 

permitem-lhes a oportunidade de realizarem saltos tecnológicos que não poderiam realizar 
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senão de forma muito menos eficiente ou então muito mais tarde, se o fizessem apenas 

com os seus próprios meios. 

No entanto, o capital que as empresas ocidentais investem na Polónia não é retirado ao 

Ocidente, antes pelo contrário, ele forma-se precisamente porque o Ocidente mantém 

trocas comerciais frutuosas com a Polónia. Frutuosas significa aqui que o Ocidente tem 

excedentes na sua balança de operações correntes. Apenas um país que apresente um saldo 

positivo na sua balança de transações correntes pode ser um exportador líquido de capital. 

A dinâmica das exportações no âmbito do comércio com a Polónia fez surgir, num mundo 

schumpeteriano, rendimentos e capital que não teriam sequer existido sem este comércio 

externo. O capital que sai do país não significa pois para o Ocidente uma perda de 

empregos, mas apenas uma compensação pelos empregos obtidos pelo Ocidente graças ao 

seu comércio com os países em recuperação económica. 

Mas o fator decisivo para pôr em marcha este processo de transferência de capitais, 

positivo para ambas as partes, é – e o processo conclui-se assim – a validade da "lei do 

preço único" no mercado de trabalho na Polónia, e com isto quer-se dizer ou que haja 

mobilidade no mercado de trabalho na Polónia ou então que se verifique a existência de 

acordos coletivos de trabalho setoriais. Se, pelo contrário, os salários fossem realmente 

flexíveis na Polónia, na aceção da variante moderna de flexibilidade, os resultados seriam 

bem diferentes. Se os aumentos salariais na Polónia fossem regulados por acordos de 

empresa sobre a situação de cada empresa, a mutação estrutural internacional, em paralelo 

com o processo schumpeteriano, seria seriamente dificultada ou até mesmo inexistente. 

Para os países em desenvolvimento, os mercados de trabalho "flexíveis" neste sentido 

devem ser condenados ainda muito mais fortemente que nos países industrializados. Os 

países em vias de desenvolvimento perdem de facto grande parte do investimento direto 

internacional enquanto fonte de uma mutação acelerada. 

O exemplo da Alemanha de Leste mostra o quão absurdo é também sob este aspeto a 

reivindicação geral da supressão ou da flexibilização das convenções coletivas setoriais. 

Na Alemanha de Leste, a convenção coletiva setorial foi muito especialmente 

desmantelada "para baixo" porque os salários tinham tido um aumento rápido na sequência 

da unificação. O nível dos salários na Alemanha de Leste é na realidade demasiado alto, 
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mesmo se medido a partir de todos os critérios racionais (não neoclássico), tais como os 

custos unitários do trabalho. Pode-se também perfeitamente explicar e justificar o facto de 

que, perante isto, o número de empresas que procuram uma solução sob a forma de uma 

reelaboração dos contratos é muito mais importante do que seria se o nível salarial fosse 

o adequado. Isso não implica precisamente que se elimine o acordo coletivo setorial como 

um todo ou mesmo apenas para a Alemanha de Leste, pelo contrário: na ótica de uma 

terapia agindo sistematicamente sobre as causas, seria necessário fazer tudo o que era 

possível para reduzir o nível de custos ou - e esta é a alternativa politicamente concebível 

e aceitável – fazer com que aumente o nível de produtividade. Mas a eliminação da 

convenção coletiva setorial seria contraproducente. Com esta eliminação priva-se a 

economia do leste alemão da última vantagem que tinha aos olhos dos investidores 

ocidentais, nomeadamente a manutenção do nível salarial baixo. O investidor estrangeiro 

ou alemão ocidental deve, na ausência de uma convenção coletiva sectorial, esperar ser 

confrontado ao nível da empresa com a reivindicação de uma igualização imediata dos 

salários, uma vez que têm a mesma produtividade que na zona ocidental e podendo, 

portanto, pagar o mesmo salário. 

 

Conclusão 

Wolfgang Stützel foi um economista liberal. Defendeu a economia de mercado sempre 

que considerava adequado defendê-la. Contudo, diferentemente de muitos economistas 

liberais modernos na Alemanha, isso nunca o impediu de consistentemente pensar e 

analisar a economia como um todo ou mesmo de rejeitar todo o pensamento económico21 

[quando o considerava desaquado pelas suas hipóteses]. Só uma teoria económica que faz 

dos fundamentos lógicos da economia a base da sua construção teórica pode pretender 

responder aos problemas da economia de mercado. Só uma ciência económica que 

estabelece as suas construções teóricas com base nos fundamentos lógicos da economia 

                                                           
21 Assim no início dos 50 já se discutia a questão ideológica moderna, se a desemprego era "cíclico" ou "estrutural", 

e sobre isso escreveu Stutzel: um tal conflito de definição seria irrelevante, se não nos dissessem de novo, e de 

novo, apontando-nos o dedo que não existe nenhum problema «econômico» para a solução do qual seja necessário 

aplicar a abordagem macroeconómica (também dita a abordagem teórica de circuito). (P. 11) Uma tão “moderna” 

citação escrita no ano de 1952 prova melhor do que muitos argumentos de como é constantemente necessário o 

pensamento macroeconómico para evitar conceções da economia profundamente erradas 
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pode afirmar o que é que é válido no domínio da economia de mercado. Empunhar a 

bandeira do liberalismo e infringir a lógica macroeconómica global, ou ignorá-la mesmo, 

como foi magistralmente explicado por Stützel com a sua relação mecânica dos saldos 

setoriais22, é caminhar para à falência científica. Há muita gente disposta a fazê-lo agora, 

porque caso contrário eles sentir-se-iam obrigados a opor-se à aplicação da “lógica” do 

pensamento único, do pensamento do mainstream microeconómico, tal como se expressa 

no mundo dos empresários e dos seus representantes.  

Isto não está, obviamente, na moda na Alemanha. Quem, nas suas análises e 

recomendações, se aproxima mais daquilo que os políticos ignorantes, os empresários e 

os gestores, todos eles submetidos ao cálculo microeconómico, defendem como sendo em 

termos de política económica o mais correto, pode esperar então as maiores recompensas 

pecuniárias e não-pecuniárias. Todo aquele que se recusa a esta venda intelectual como o 

fez antigamente Wilhelm Lautenbach e aqueles que pensavam como ele, é suspeito desde 

o início de não confiar no mercado e de defender soluções estatais, [ou seja é acusado de 

tendências esquerdistas]. É por isso que a maioria das discussões sobre a política 

económica se realizam num espaço pré-científico e são, portanto, subtraídas a toda e 

qualquer crítica fundamentada no raciocínio macroeconómico. Para remediar esta 

situação, deve-se acabar com a discussão incidindo sobre a ideologia de mercado como 

oposição ao Estado e deve-se retomar o debate sobre os fundamentos lógicos da economia. 

Por outras palavras, nem as guerras religiosas nem os debates teóricos podem ser 

fecundos, se não se começar por colocar primeiramente as suas bases lógicas. 

Isso não significa que a mecânica dos saldos setoriais seja tudo; mas na verdade não haja 

nenhuma dúvida de que não há nada em macroeconomia que dispense a ferramenta que é 

a análise permitida pelos saldos sectoriais. A mecânica dos saldos setoriais torna-se uma 

ferramenta extremamente valiosa para a economia, tanto quando ela é a base da teoria do 

crescimento do rendimento, como é o caso em Keynes, Kalecki e Kaldor, mas também em 

Schumpeter, Lautenbach e Stützel23. Não é exagero dizer que uma teoria dinâmica da 

                                                           
22 Veja-se W. Stützel: Volkswirtschaftliche Saldenmechanik – Ein Beitrag zur Geldtheorie, 2. Aufl., J.C.B. Mohr 

(Paul Siebeck) Tübingen 1978. 
23 N.T. O leitor imagine a minha sensação ao ler isto pela primeira vez, uma vez que não faz parte da edição 

francesa.  
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formação do rendimento só pode merecer este nome se esta tem como base as relações 

entre os saldos sectoriais e os contextos subjacentes. Somente aqueles que consideram que 

o aumento da poupança das famílias conduz à redução da poupança das empresas [ou seja, 

a diminuição dos lucros] e que o aumento da despesa pública ou do saldo externo pode 

aumentar a capacidade de poupança das empresas [ou seja, o aumento dos seus lucros] 

pode avançar com uma teoria sobre a poupança, que pode também ser chamada de teoria 

do investimento. Apenas aqueles que dominam a teoria do investimento, podem assumir 

posições que sejam verdadeiramente válidas sobre o funcionamento de uma economia de 

mercado e que não a descrevem num tempo abstrato algo teórico mas permitem, isso sim, 

uma interpretação adequada do sistema ao qual devemos a nossa prosperidade. 
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