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Resumo: Analisa a experiência histórica do Japão ao término da Segunda Guerra
Mundial quanto a inflação e políticas econômicas de estabilização no período entre 1945
e 1951. Aborda as origens e causas do aumento do nível de preços, as políticas econômicas
- reforma monetária e fiscal, reconstrução econômica, realinhamento e tabelamento de
preços, equilíbrio do orçamento público, ingresso de divisas estrangeiras, reformas
estruturais - e suas consequências quanto a estabilização dos preços.
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APRESENTAÇÃO

o Japão na segunda metade da década de 1980 foi, dentre os países industrializados,
aquele que apresentou uma das maiores taxas de crescimento econômico e estabilidade nos
níveis de preços, em contraposição às condições econômicas de 40 anos atrás, quando esse
país passou por uma destruição econômica e por um processo de aceleração inflacionária,
cujas taxas anuais chegaram a três dígitos.

Alguns intrumentos de política econômica, visando a estabilidade dos preços, que tem
sido utilizados na segunda metade da década de 1980 em países da América Latina,
particularmente no Brasil, tais como o realinhamento, o tabelamento e o congelamento de
preços, a reforma monetária com bloqueio das contas correntes ou o combate ao déficit
público, foram aplicados naquele momento histórico da economia japonesa.

Com o propósito de analisar as origens e as causas da inflação do Japão e as medidas
econômicas que desaceleraram a inflação no período após término da Segunda Guerra
Mundial, compreendido entre 1945 e 1951, esta monografia está dividida em cinco capítulos.

As reformas estruturais, a saber: a patrimonial-industrial, a agrária, a burocrático-
administrativa e a trabalhista, que formaram as pré-condições para a estabilização e uma
cronologia comparativa dos principais eventos internacionais, políticos e econômicos do
período em estudo são analisadas no primeiro capítulo.

As origens e as causas da inflação são apresentadas no segundo capítulo: a economia de
guerra e o seu financiamento, o controle econômico e a canalização de recursos para o esforço
militar com o acúmulo da poupança mostram as origens da inflação. O nível de preços que
estava controlado durante a guerra, se acelerou ao seu término devido à conjugação entre: (a)
elevação da demanda causada pela realização do poder de compra acumulado e pelo
aumento populacional; (b) estrangulamentos setoriais de oferta com a diminuição da
produtividade do trabalho causada pela destruição da infra-estrutura e do parque produ tivo
e pelo bloqueio aos mercados fornecedores de bens. .

A desaceleração da inflação foi possibilitada pela adoção de políticas de estabilização e
pelas condições econômicas que, para análise, foram divididas cronologicamente em duas
fases, correspondentes aos capítulos três e quatro: a Fase 1, de 1946 a 1948 quando foram
aplicados choques econômicos e realinhamento dos preços e a Fase 2, de 1949 a 1951, quando
houve medidas para institucionalizar a estabilidade dos níveis de preços e fatos geopolíticos
qu~ propiciaram o ingresso de divisas estrangeiras ao Japão.

O capítulo três, sobre a Fase 1, analisa o período em que houve uma reforma monetária
com a troca da moeda e bloqueio dos depósitos bancários; reforma fiscal com a incidência de
um imposto sobre o patrimônio; políticas que elevaram a oferta agregada e a transição para
a estabilidade nos preços através do realinhamento, tabelamento e congelamento de preços.

o capítulo quatro, correspondente a Fase 2, analisa as políticas que institucionalizaram a
estabilidade nos preços que, na essência, visaram o equilíbrio no orçamento público, que
seguidamente apresentava-se com déficits. As condições geopolíticas propiciadas pela
Guerra da Coréia a partir de 1950 que elevaram a demanda agregada via aumento das
exportações e fizeram ingressar divisas estrangeiras no país também são estudadas neste
capítulo. .

o último capítulo apresenta as conclusões do estudo face as análises realizadas nos
capítulos anteriores com enfoque especial aos determinantes da estabilização.
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A caracterizaçãorealizadaporNakano (1989),quantoaos fatores comunsdasexperiências
hiperinflacionárias, também pôde ser verificada na alta inflação ocorrida no Japão pós-
Segunda Guerra Mundial:

"llmprimeiro fator comum, que está na origem de todos os casos é um forte constrangimento físico
a que é submetida a economia, com forte redução na renda real disponível aos residentes no país ... um
constrangimento semelhante às reparações ou outros gastos impostos pela guerra aos gastos dos países
derrotados ...destruição de parte da capacidade produtiva ...

o segundo fator comum ... intimamente ligado a este primeiro fator, é o déficit público e dívida
pública. Além das pressões sobre gastos correntes, devido afome, desemprego, recessão econômica, e
demais custos típicos depois da guerra ...ou aumento de subsídios, o governo tem que responder pelas
reparações de guerra ...que se convertem também em crescente dívida pública, com fortes pressões sobre
a necessidade definanciamento do setor público. Como os impostos são corroidos pela própria inflação,
o déficit público tem que ser coberto com crescente endividamento interno ...

Na fase avançada da inflação, o governo sofre uma crise de confiança, não conseguindo mais
financiar odéficit público com títulos da dívida pública, tendo que recorrer à emissão da moeda deformá
. crescente e desconiroladd que se constitue o terceiro fator comum às hiperinflações. Como a demanda
real cai com a elevação da taxa de inflação - desmonetiza-se a economia - o próprio imposto inflacionário
arrecadado pelo governo, em termos reais, começa a sofrer queda a partir de uma certa taxa de inflação
fazendo com que o ritmo de emissão monetária tenha que atingir taxas extremamentes elevadas para
o governo financiar seus gastos. Além disso, com o colapso do sistema produtivo e as dificuldades
financeiras de algumas empresas, a arrecadação de impostos também sofre forte queda, enquanto que
as pressões de gastos são crescentes ...

Por fim, ofator comum mais importante, sem o qual guen·as, dívida externa, déficit público, dívida
interna ou crise cambial não se transforma em hiperinflação, éaqu ilo que podemos chamar defragilidade
política: a inexistência de instituições políticas democráticas estáveis, ou de uma classeou articulações
de macro-forças sociais capazes de 1/ impor" medidas de política econômica para estabelecer o equ ilibrio
macroeconômico. Isto significa que não é possioel estabelecer um consenso minimo sobre as medidas
necessárias para estabilizar e garantir o crescimento da economia, porque existem na sociedade
segmentos sociais sufucientemente poderosos para bloquear os seus interesses. Nesta situação o
governo tem reduzida capacidade de coordenação e comando sobre a economia e com isso as sucessivas
tentativas de estabilização redundam em fracasso ...

É por isso que um processo tão doloroso como a hiperinflação, uma vez instaurado, tem tido duração
de pelo menos cerca de 1ano, tempo necessário para que o consenso politico sobre questões básicas, e
se inicie um pmcesso de reconstrução das instituições e o reestabelecimento de valores sociais básicos ...
A principal questão econômica se resume a distribuir os custos da estabilização de forma clara e
consensual para os dioersos segmentos da sociedade. Trata-se de estancar a transferêncio de recursos
para o e:xterior, cortar os gastos do govet"no compatibilizando-os com um aumento da tributação
explfcita para eliminar o déficit, equacionar os problemas da diuida pública para eliminar o déficit e
reestabelecer as regras de mercado competitivo para afixação de preços. Trata-se de um reordenamenio
institucional com novo regime fiscal e monetário garantindo a estabilidade e confiança na moeda
nacional" (Nakano, 1989: 3 a 5).

A partir desses fatores, foi possível formular hipóteses a respeito do objeto deste estudo.

No processo inflacionário após a guerra, pode ser encontrado o constrangimento físico, o
déficit público e a dívida pública, a emissão de moeda e a fragilidade política. Verifica-se
também que as políticas econômicas e as reformas para a estabilidade nos níveis de preços
foram realizadas visando combater aqueles fatores da alta intlação.
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o que se pode constatar é que somente quando foram sanados os fatores causadores da
inflação conseguiu-se atingir a estabilidade econômica. Vale ressaltar o vácuo de poder que
houve no período imediatamente após a guerra, com uma crisede poder num país derrotado,

.que foi preenchido pelas Forças Aliadas de Ocupação. Dentre os problemas enfrentados pela
ocupação, encontrava-se a inflação. A estratégia para resolver esse desequilíbrio econômico
foi realizada através das reformas sócio-político-econômicas e pelas políticas econômicas,
impostas pela ocupação com o auxílio da burocracia japonesa na sua efetivação.

É necessário ressaltar que, devido as condições de desestruturação da economia durante
e após a guerra, as variáveis macroeconômicas devem ser analisados tendo em vista a
fragilidade da coleta de dados, uma vez que foi realizada em condições precárias. Assim,
quaisquer índices de inflação à época podem não refletir uma variação acurada dos preços,
pois não há estimativas consistentes dos preços praticados nomercadonegrode mercadorias
e inexiste um índice que conjugue os preços controlados pelo governo e os do mercado
paralelo. Vale observar que o índice de preços ao atacado, utilizado neste estudo para se
realizar a análise da inflação, foi o único índice que apresentava uma série histórica mensal
dentre aqueles que puderam ser recuperados no Brasil. Portanto, foi utilizado esse índice por
apresentar variações mensais e, consequentemente, possibilitar uma análise das causas

.inflacionárias e dos efeitos das políticas de estabilização em períodos menores que um ano.
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1. CONTEXTO HISTÓRICO E REFORMAS ESTRUTURAIS

1.1. INTRODUÇÃO

Oito anos de guerra precederam a primeira ocupação estrangeira da história do Japão.
Com a sua rendição incondicional em agosto de 1945, as forças de ocupação americanas
ingressaram no território japonês com o objetivo prioritário de desmilitarização e
democratização(Adams, 1972; Kosai, 1981; Nakamura, 1980; Uchino, 1978).

A fim dessa principal meta ser alcançada, o Comando Supremo das Forças Aliadas
(CSFA), que dirigia a ocupação do Japão impusera uma série de transformações de cunho
político, social e econômico.

Essas grandes transformações configuraram-se nas reformas patrimonial-industrial,
agrária, administrativo-burocrática e trabalhista que formaram as pré-condições para a
futura estabilização dos preços. Essas mudanças institucionais realizadas através dessas
reformas estruturais foram importantes e consistiram em fatores chaves para a manutenção
da estabilidade, que fora conseguida através das políticas de estabilização, a longo prazo.

A destruição da estrutura econômica que houvera fortalecido militarmente o Japão e o
apoio ao desenvolvimento de instituições democráticas na indústria, na agricultura e no
governo, assim como políticas que permitissem uma ampla distribuição de renda e da
propriedade estavam inscritas no documento que deu as diretrizes para a ocupação ameri-
cana (Kosai,1981: 18). Assim, a finalidade dessas reformas era, na essência, desarmar e
destruir a estru tura econômica e social que possibilitara oJapão a ingressar na guerra(U chino,
1978: 23).

Dessa forma, antes de se discutir propriamente as origens e as causas da inflação e as
políticas de estabilização, serão mostradas neste capítulo aquelas reformas e um cronograma
histórico a fim de situar comparativamente o período em estudo face aos eventos políticos,
internacionais e econômicos.

A bandeira da democratização fora colocada pela Ocupação no contexto da Guerra Fria.
Aelaboração de um novo futuro ao Japão - democrático e desmilitarizado - foi realizada de
forma impositiva por estrangeiros. A sociedade japonesa aceitara essa condição devido ao
vácuo político criado com o término da guerra, a rendição incondicional do Japão e a perda
do "status" dos militares e de seus aliados.

1.2. REFORMA PATRIMONIAL-INDUSTRIAL

Já no início da ocupação, o CSFA decretou a intervenção em inúmeras empresas industri-
ais japonesas (1): somente com a préviaaprovação das autoridades de ocupação poderiam ser
realizadas transações comerciais ou modificações nos ativos e de capitais (Adams, 19732: 23).
Essa medida visava a dissolução dos grandes conglomerados industriais e monopolistas em
importantes setores econômicos, os "zaibatsu". A organização destes conglomerados era
geralmente verticalizada e também incluía uma instituição financeira.
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Os" zaibatsu", antes da Ocupação, eram controlados por um número pequeno de famílias
poderosas e com grande influência na sociedade e na economia japonesa. Segundo o CSFA,
essa concentração era danosa para a economia do Japão, e consideraram que as famílias dos
"zaibatsu" tiveram interesse na guerra a fim de aumentar a sua produção, assim teriam
contribuído para com os militares. Entre 1945 e 1950, foram adotadas uma série de medidas
tais como o congelamento dos ativos das empresas ligadas aos conglomerados, a transferên-
cia e a venda compulsória de suas participações acionárias, o expurgo patrimonial e
administrativo dos membros das famílias proprietárias e em cujo controle estavam os
"zaibatsu" (Uchino,1978: 5). A Federação das Organizações Econômicas ("keidanren") foi
criada em 1946 com a finalidade de fiscalizar o desmantelamento dos 11zaibatsu". Inicialmen-
te, 325 empresas foram incluídas na lista anti-monopólio, porém apenas 18 desses conglome-
rados foram divididos (Nakamura, 1985: 58). Ao final de 1947, devido à Guerra Fria, as
medidas anti-monopólio foram abrandadas. Houve uma reversão na política americana em
relação ao Japão e a dissolução dos "zaibatsu" não foi completada.

As reformas foram eficazes na destruição das bases do "zaibatsu" (Nakamura, 1985: 58 e
60), ou seja, retirar o poder das famílias fundadoras dos conglomerados que detinham um
grande poder econômico e influência na sociedade japonesa através do controle e da direção
de grande parcela do setor industrial do Japão (Uchino, 1978: 21 e 22). Outrossim, essa
reforma teve um efeito redistributivo de renda uma vez que o pagamento aos proprietários
dos "zaibatsu" foi realizado em títulos do governo com valor nominal e, com a aceleração
inflacionária, esses títulos se desvalorizavam.

A reforma foi benéfica em termos de sistema administrativo, pois a habilidade gerencial
tornou-se mais importante do que os laços familiares para assumir os cargos nas empresas.
A separação do capital com a direção fez com que surgissem novos empresários e novas
empresas, sem quaisquer ligações com os "zaibatsu".

Muitos dos" zaibatsu", que estavam sendo dissolvidos e divididos, foram reorganizados
após a ocupação em "keiretsu", que diferem na essência das primeiras em termos de
administração interna, de concentração da propriedade e de influência político-econômica.

Essa reforma, que resultou na desconcentração econômica e na maior eficácia administra-
tiva, foi fundamental para a futura estabilização. O surgimento do espírito empreendedor,
a alta propensão a investir das empresas japonesas (Kosai,1981: 27), e o futuro crescimento
do Japão foram consequências adicionais da reforma patrimonial-industrial.

1.3. REFORMA AGRÁRIA

As autoridades de ocupação supuseram que os proprietários rurais haviam sido defenso-
res do militarismo japonês(Sachs, 1987: 28), assim a reforma agrária também foi realizada
dentro do princípio de democratização e desmilitarização. Outrossim, dever-se-ia destruir
todos os resquícios feudais da agricultura japonesa (Kosai,1981: 20), o que conduzia à
necessidade de uma reforma agrária.

Após a guerra, uma série de medidas foram adotadas para democratizar as comunidades
rurais, tais como a expropriação da maior parcela das grandes áreas que estavam em mãos
de um número relativamente pequeno de proprietários, o estabelecimento do pagamento em
dinheiro para os arrendatários e o controle governamental dos imóveis rurais. A reforma
agrária fundamentalmente reduziu a proporção da área total que estava nas mãos de poucos
proprietários de terra e aumentou o número de pequenos proprietários rurais(Uchino, 1978:
5).
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De 1946 a 1949, a reforma agrária resultou na transferência de 1,87 milhões de hectares de
terra cultivada, isto é, cerca de 81% do total da área arrendada nos latifúndios, e 240 mil
hectares de pastagens(Uchino, 1978: 20)..

Tal como na dissolução dos "zaibatsu", a divisão dos grandes latifúndios resultou não só
na redistribuição dos ativos imobilizados como também da renda, pois as indenizações foram
"reduzidas pelos elevados índices inflacionários" (Sachs,1987: 29). O governo indenizara os
proprietários rurais com seus títulos; como os valores nominais eram fixos, houve a sua
deterioração (Richardson,1981: 126).

Em consequência da reforma agrária, houve o declínio da antiga elite de latifundiários
rurais e o surgimento de uma nova classe constituída dos antigos arrendatários que se
tornaram proprietários de pequenas áreas. Entre os países que no pós Segunda Guerra
implantaram a reforma agrária, o Japão é tido como um dos que obtiveram mais sucesso,
dado que, a médio prazo a renda agrícola aumentou, a produção interna expandiu-se e houve
incremento nos investimentos agrícolas(Uchino, 1978:20). Assim, a reforma viria a contribuir
para a estabilização.

1.4. REFORMA ADMINISTRATIVO-BUROCRÁTICA

Essa reforma consistiu no expurgo de pessoas com cargos no alto escalão do governo e na
profissionalização do funcionalismo público do Japão.

As autoridades de ocupação objetivavam eliminar os elementos ultranacionalistas do
sistema social e político (Quigley,1956: 100). Todas as pessoas consideradas militaristas ou
militar-nacionalistas que cooperaram para o advento da guerra e que detinham cargos
públicos ou de direção foram expurgados e proibidos de se candidatar ou serem indicados
(Quigley,1956: 100 e 101; Uchino,1978: 22). Foram expurgadas 170.000 pessoas durante a
ocupação, entre funcionários públicos, políticos e outros.

Ao programa de expurgo, somou-se o de maior profissionalização do serviço público.
Houve a expansão da influência da burocracia Gohnson,1982: 41), uma vez que o CSFA
dirigia a ocupação de forma indireta, ou seja, as diretrizes eram por ele dadas e a elaboração,
execução e acompanhamento ficavam por conta do governo japonês. Logo, era necessária a
existência de um serviço público profissional e eficiente (Koh,1989: 35). Foi realizada uma
reorganização da administração pública; para o ingresso e para o provimento nos cargos
determinaram-se pré-requisitos e concursos públicos. Desde essa época até o momento atual,
quaisquer cargos - até o de Vice-Ministro Administrativo - são ocupados pelo pessoal de
carreira.

A profissonalização da burocracia, cujo poder sempre foi grande na sociedade japonesa,
garantiu uma melhor consistência das políticas e planos econômicos, o que viria a contribuir
para manter a futura estabilidade do nível de preços.
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1.5. REFORMA TRABALHISTA

Através dessa reforma, os trabalhadores adquiriram o direito de se organizarem em
sindicatos e de se reunirem em assembléias. Por um direito constituicional, ficou proibido às
empresas admitirem um trabalhador sob a promessa de não formar ou não ingressar num
sindicato (Richardson, 1981:53).Definiu -se regras para greves, proibiu-se o trabalho forçado,
implantou-se o sistema de oito horas diárias com dias de descanso obrigatórios, ampliou-se
o direito de trabalho às minorias e às mulheres, entre outras medidas(Uchino,1978: 21).

Predominou a organização dos sindicatos nas empresas (Kosai,1981: 29). Houve um
aumento rápido no número de trabalhadores sindicalizados. Em março de 1946, havia 3
milhões de trabalhadores sindicalizados e no final de 1948,contabilizava-se mais que o dobro
(Uchino,1978: 21), o que consitia em mais que 50% do total dos trabalhadores.

As greves foram frequentes no período da Ocupação, principalmente nas indústrias de
carvão, eletricidade, siderurgia e au tomobilística (Richardson, 1981:46). Os trabalhadores das
corporações públicas eram os que tinham a maior força de mobilização. Suas reivindicações
salariais tinham corno meta sobretudo derrubar a fixação e congelamento dos salários dos

.funcionários públicos estabelecidos periodicamente pelo governo.

Porém, ao lado da concessão de uma série de direitos trabalhistas, houve o expurgo de
líderes sindicalistas radicais (ultranacionalistas) e de esquerda pelo CSFA (Richardson,1981:
41), e a perda do direito a greve dos funcionários públicos após a greve geral dos trabalha-
dores, programada para fevereiro de 1947 mas não efetivada (Richardson,1981: 50).
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A partir das medidas de reforma trabalhista, o predomínio de sindicatos organizados nas
.empresas e a adoção de um sistema para conciliação, mediação e arbitramento de disputas
trabalhistas a nível nacional e regional (Richardson,1981: 51), surgiu, no Japão, um sistema
de trabalho próprio. Essa reforma trabalhista propiciou a médio prazo o surgimento de um
melhor relacionamento entre empresários, trabalhadores e governo, o que contribuiu para
a estabilidade econômica.

1.6. CONCLUSÃO

Durante a ocupação, foram realizadas diversas reformas, dentre as quais a Patrimonial-
Industrial, a Agrária, a Administrativo-Burocrática e a Trabalhista, visando a democratização
e a desmilitarização do Japão. Em consequência das medidas adotadas nas reformas, houve
a deselitização sócio-econômica da população, o surgimento de novos empresários e de uma
burocracia profissionalizada, enfim de uma nova sociedade. Essas reformas estruturais
foram importantes para a futura estabilização dos preços, uma vez que desconcentrou e
distribuiu o poder econômico no país.
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AP"êNDICE

CRONOLOGIA -sumário dos eventos internacionais, políticos e econômicos entre 1945 e
1951 (adaptado de Uchino,1976: 73-76)

1945

INTERNACIONAL

- Julho - Conferência de Potsdam

- Setembro - União Soviética proclama soberania das Ilhas Kurilas

- Outubro - fundada a Organização das Nações Unidas

- Dezembro - Acordos de Bretton Woods

POLzTICA

- Agosto - Término da 11Guerra Mundial- aceitação da Declaração de Potsdam pelo Japão

- Setembro - Assinatura dos termos da rendição

- CSFA anuncia as políticas iniciais da Ocupação

- Outubro - revogada a Lei da Manutenção da Ordem Pública

- Dezembro - estabelecido o sulfrágio para mulheres

ECONOMIA

- Agosto - reestabelecidos o Ministério do Comércio e Indústria e o Ministério da
Agricultura e Recursos Florestais

- Outubro - estabelecido o sistema de distribuição e de atacado para importações e
exportações

- Novembro - CSFA bloqueia os ativos patrimoniais e dissolve 15 "zaibatsu"

- Dezembro - CSFA emancipa agricultores e determina reforma agrária

. - Sindicatos têm permissão para serem fundados
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1946

INTERNACIONAL

- Janeiro - fundado o Fundo Monetário Internacional

- Março - Grã-Bretanha nacionaliza indústrias chaves

- Junho - fundado o Banco Mundial

POLtrICA

- Abril - 39 mulheres eleitas para a Dieta (Parlamento japonês)

- Maio - reestabelecido oDia do Trabalho

- empossado o Gabinete Yoshida

- Novembro - promulgada a nova Constituição

ECONOMIA

- Fevereiro e Março - Política de Emergência para a Crise (bloqueio das contas correntes,
realinhamento e congelamento de preços e salários, reforma monetária)

- Junho - Medidas Extraordinárias para o Comércio Exterior - impedimento para as
empresas privadas atuarem no comércio externo

.;.Julho - Imposto sobre o Patrimônio

- adotado o segundo Plano de Reforma Agrária

- Agosto - Divisão das Contas Bancárias

- estabelecido o Departamento de Preços e de Estabilização Econômica

- criada a Federação das Organizações Econômicas ("keidanren")

- Outubro - Imposto sobre Indenizações de Guerra

- Lei para Reconstrução e Melhoramento das Corporações

- Medidas Especiais para Criação de Proprietários de Terras

- Dezembro - Sistema de Produção Prioritária
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1947

INTERNACIONAL

- Março - criada a Comissão Econômica para Ásia

- anunciada a Doutrina Truman

- Junho - anunciado o Plano Marshall - reconstrução européia

- Agosto - Independência da India

- Outubro - estabelecido o GATI

POLITICA

...Março - Lei da Padronização do Trabalho

- Abril - implantado o Novo Sistema Educacional

- Eleição parlamentar

- empossado o Gabinete Katayama

- Agosto - estabelecida a Suprema Corte

- Outubro - Lei do Serviço Público Civil

- Dezembro - Lei Civil revisada

ECONOMIA

- Janeiro - fundado o Banco de Reconstrução Financeira

- Abril - promulgada a Lei Antimonopólio

- CSFA decide manter a economia japonesa aos níveis

de 1934 ~1936
. .

- Julho - Política Econômica de Emergência - novo sistema de preços baseado em 1.800
ienes mensais de salário

- Agosto - Empresas privadas tem permissão para Comércio Externo
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1948

INTERNACIONAL

- Abril - estabelecida a Organização para a Cooperação Econômica Européia

- Maio - criado o Estado de Israel

- Julho - empossado o Presidente da República do Coréia

- formado o Governo da Coréia do Norte

POLITICA

- Março - empossado o Gabinete Ashida

- Junho - empossado o Gabinete Yoshida

ECONOMIA

- Maio - Departamento de Estabilização Econômica submete seu primeiro ante-projeto
para o plano quinquenal de reconstrução econômica

- Junho - Sistema de Preços baseado em 3.200 ienes mensais de salário

- fundado o ]ETRO (Iapan Externai Trade Organization)

- Setembro - iniciada a importação de matérias-primas com ajuda econômica da EROA
(Economic Rehabilitation in Occupied Areas)

- Novembro - CFSA anuncia os três princípios para racionalização e estabilização dos
salários das corporações

- Dezembro - CSFA anuncia os Nove Pontos para a Estabilização Econômica

1949

INTERNACIONAL

- Março - formado o BENELUX

- Abril . formada a OTAN

- Setembro - Libra desvalorizada em 30,52%
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POLITICA

- Novembro- Hideki Yukawa recebe o Prêmio Nobel de Física

ECONOMIA

- Março - Plano Dodge anunciado (equilíbrio orçamentário, medidas anti-inflacionárias,
estabelecimento de uma taxa única de câmbio)

- Abril - fixada em 360 ienes por dólar a taxa de câmbio

- Maio - CSFA permite a reabertura das bolsas de valores de Tóquio, Osaka e Nagoia

- Setembro - CSFA anuncia as Recomendações Shoup para a Reforma Tributária

- Dezembro - Lei para o Controle de Divisas~xternas e Comércio Externo

- CSFA ordena redução do controle de importantes bens (ferro, aço, cimento, algodão
.etc)

1950

INTERNACIONAL

~Março - assinado o Tratado de Aliança Sino-Soviético

- Junho - Guerra da Coréia

POLÍTICA

- Janeiro - emissão da cédula de 1.000 ienes

- Julho - formado o Conselho Geral dos Sindicatos Trabalhistas

- Agosto - estabelecida a Força de Auto-Defesa

ECONOMIA

- fundado o Banco de Exportação do Japão
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1951

INTERNACIONAL

- Fevereiro - Grã-Bretanha nacionaliza indústria siderúrgica

- Abril - formada a Comunidade Européia do Carvão e do Aço

- Julho - Plano Colombo (plano de desenvolvimento para países da Comunidade das
Nações no Sudeste Asiático)

- Armistício na Coréia

POLÍTICA

- Junho - Japão ingressa na Organização Inte~nacional do Trabalho

- Setembro - Tratado de Paz de São Francisco

- Tratado de Segurança Japão - Estados Unidos

ECONOMIA

- Estabilização econômica
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(1) Empresas tais como a Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo e Yassuda, que eram os quatro
maiores "zaibatsu", estiveram sob intervenção .

.'
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2. ORIGENS E CAUSAS DA INFLAÇÃO

2.1. INTRODUÇÃO

Em períodos imediatamente posteriores ao término de guerras há a aceleração dos preços
nos países que participam diretamente delas. As experiências históricas de economias como
a do Japão, da Alemanha eda Hungria revelam esse fato. A inflação foi devidaà desestruturação
econômica decorrente de fatores que existiram durante e imediatamente após os conflitos
bélicos.

As origens e as causas do processo inflacionário no Japão pós-Segunda Guerra são
encontradas através da análise da política econômica do período da guerra e do contexto
posterior às atividades militares, em 1945.

As causas aceleradoras de preços que podem atuar" alternativa ou simultaneamente são: 1)
excesso generalizado da demanda agregada em relação à oferta, em circunstância de pleno emprego e
esgotamen to da capacidade ociosa; 2) estrangulamen tos setoriais na oferta; 3) aumentos au iônomos de
preços ou salários devido ao poder de monopólio das empresas ou sindicatos; 4) redução da produtivi-
dade do trabalho"(Bresser Pereira e Nakano,1984: 8).

A conjugação de estrangulamentos setoriais na oferta com a redução da produtividade do
trabalho e de um excesso da demanda por bens resultou num incremento da taxa de inflação
ao término da Segunda Guerra, sancionado pelo aumento da Iiquidez via emissão de moeda
e títulos públicos. Houve uma nítida mudança do patamar inflacionário, em 1945, cuja taxa
foi maior que a de todo o período de guerra e cujo percentual do mês de dezembro foi de
65,31%, contribuindo para a elevação da taxa anuaJ.dos preços de atacado.

TABELA 2 -1 TAXA DE INFLAÇÃO A PREÇOS DE ATACADO

PERíODO TAXA (%)

julho/1937 a dezembro/1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944

6,50
6,29

12,63
10,82
12,03
3,28

12,90

janeiro a agosto/1945
agosto a dezembro/1945

julho/1937 a agosto/1'945 166,40

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952

187,91
235,71
270,53
1.24,98
16,90
29,93
25,28 '
(0,35)

Observação: Taxas calculadas a partir da série do índice de preços de atacado do Price
Index of Statistics Department of Bank of [apan Iapan Statistical Yearbook 1953. Dados em
Miyata (1953: 22)
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TAXAS DE INFLACAO ANUAIS
300..--------------..;...---------- __

TABELA 2 - 2 MOEDA EM CIRCULAÇÃO E TAXA DE INFLAÇÃO

Período (A) Moeda(B) Variação(C) Inflação(D) Moeda / PNB(E)

15/ agosto /1945 30,300 6,48 1,50 15,95

agosto 42,300 39,60 3,02 22,26

setembro 41,426 (2,07) 9,46 21,80

outubro 43,188 4,25 2,61 22,73

. novembro 47,748 10,56 ·7,45 25,13

dezembro 55,440 16,11 65,31 29,18

Observações:
(A) ,refere-se ao último dia do mês quando não especificada a data.
(8) quantidade nominal de moeda em bilhões de ienes.
(C) taxa de variação da quantidade nominal de moeda nos períodos (primeiro aoúltimodia

do mês, quando não especificada a data).
(D) taxa de inflação a preços de atacado no período ..
(E) relação entre moeda e produto nacional bru to nominal de 1945estimado em 190bilhões

de ienes, em percentuais.
Fonte: dados em Miyata(1953: 22) e Goldsmith{l983: 132)
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Havia estrangulamentos setoriais na indústria pela destruição do parque industrial e
infra-estrutura, e pela mudança do gênero dos produtos fabricados de uso pessoal para
militar, ocorrida durante a guerra. Com o término da guerra, houve a necessidade de
reconversão que requeria um determinado tempo. Não havia a possibilidade de ser uma
reconversão imediata. A agricultura também estava estrangulada dada a quebra significativa
de sua safra, em 1945. Observou-se também a redução da produtividade do trabalho, tanto
na indústria quanto na agricultura.

Dado o bloqueio ao acesso aos mercados fornecedores de matérias- primas e alimentos,
cresceu a escassez. Com o estrangulamento da oferta e a escassez, o racionamento e o
tabelamento vigoraram ao lado do mercado negro.

A escassez da oferta de bens foi motivada pela destruição do parque industrial e da infra-
estrutura, pelas barreiras ao acesso nos mercados fornecedores de matérias primas e
alimentos e pelas intempéries.

A procura de bens elevou-se devido à explosão da demanda devido: (a) a realização no
pós-guerra da poupança acumulada durante o conflito, (b) o aumento populacional pelo
'repatrlarnento de militares e civis, e (c) pela elevação da Iiquidez com a maciça emissão de
"moeda e títulos do governo.

Houve o aumento da liquidez pela emissão de títulos públicos e moeda para o pagamento
de indenizações de guerra, desmobilização de militares, créditos a indústrias e para fazer
frente a saques em contas correntes que se deslocaram ao consumo. Dado que o governo
necessitava cumprir suas obrigações mas não tinha receitas suficientes, houve a geração de
déficits cobertos por emissões. Com a crescente elevação dos preços, houve a necessidade
cada vez maior do aumento nominal de moeda. O aumento da Iiquidez, portanto, contribui u
para a elevação da taxa de inflação. "

O racionamento e o tabelamento principalmente de gêneros de primeira necessidade,
junto com os estrangulamentos setoriais da oferta e excesso da demanda por bens, fez
emergir um mercado negro de produtos cujos preços tinham um ágio em relação à tabela.

A soma dessas causas, mencionadas anteriormente, resultou na aceleração inflacionária
cujos determinantes serão descritos e analisados a seguir.

2.2: ANTECEDENTES: O PERíODO DA ECONOMIA DE GUERRA

A eclosão da guerra entre a China e o Japão em julho de 1937 foi o marco inicial do período
da economia de guerra que prosseguiu com a entrada desse país na Segunda Grande Guerra
Mundial, em 1941, e viria a terminar em agosto de 1945 com a derrota e a rendição do Japão
às forças aliadas. .

A política econômica durante a guerra foi direcionada para o esforço militar, com ênfase
à canalização dos recursos para as indústrias, dando prioridade à produção bélica. A guerra
representava um gasto extraordinário para o governo. Em consequência, havia a geração de
crescentes déficits cobertos através da emissão de títulos públicos e moeda.
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Apartirdoiníciodosconflitosbélicos,foramdecretadasumasériedeleisqueinstitucionaram
o esforço de guerra e que ampliaram cada vez mais o controle do governo sobre a economia.
Tais como as leis decretadas em 1937, uma que determinou a provisão de fundos
prioritariamente para as indústrias militares ou uma outra que regulou o comércio exterior.
A primeira deu o poder ao governo de /Icontrolar o estabelecimento de companhias, aumentos de
capital, pagamentos e empréstimos de longo prazo" prioritariamente para indústrias bélicas e a
segunda deu "autoridade ao governo no controle da produção, processamento, comercialização,
armazenamento e consumo de mercadorias e matérias primas relacionadas à importação e à exporia-
ção". Em 1939 foi decretada a Lei de Mobilização Geral da Nação, para /I recrutamento da força
de trabalho, determinando salários e condições de trabalho, dando diretrizes para a produção
e distribuição de bens" (Nakamura,1980: 7).

Em 1939, o controle e tabelamento de preços e o racionamento de alimentos e matérias-
primas começaram a existir. A partir de 1941, houve a fixação de uma quota e do preço ao
consumidor do arroz que se manteve em 55 ienes por "koku" (=180,4kg) atéo início de 1945.
Com o governo subsidiando os produtores de arroz. Ao lado do racionamento e do
tabelamento, constatou-se a existência de um o mercado negro praticando preços com ágio
em relação aos preços oficiais (Nakamura,1980: 9 e 19).

Analisando a capacidade produtiva de plantas industriais e equipamentos entre o nível
pré guerra e os níveis durante a guerra, verificaram-se variações dependendo do ramo de
atividade. Nas indústrias de bens de consumo houve uma redução gradativa enquanto na
indústria mineral e manufatureira elevou-se e manteve sua capacidade durante a guerra (ver
tabela 2 - 3).

TABELA 2-3

1NDICE DE PRODUÇÃO POR RAMO DE ATIVIDADE (1941-1944) - base:
1937=100

1941 1942 1943 1944

Agricultura 95,1 99,8 96,3 76,2

Arroz 83,0 100,6 94,8 88,2
Mineração e manufatura 123,0 119,4 121,0 123,0
Mineração 120,2 117,4 118,5 107,8

Manufatura 123,1 119,6 121,0 124,2

Aço 132,0 139,5 156,1 145,8
Metais não ferrosos 111,4 126,1 153,2 170,2
Máquinas 188,2 195,4 214,3 253,3
Químicos 120,3 100,3 87,1 80,0
Papel e celulose 106,3 83,6 71,5 41,4

Têxteis 60,4 47,7 31,3 16,6
Produtos alimentares 78,1 69,4 57,5 47,4
Outros 60,8 59,2 52,1 31,3

Fontes: Indices oficiais do Ministério da Indústria e Comércio Internacional e Minstério da
Agricultura e Recursos Florestais. BankofJapan,Meiji ikoHonpo Juyo KeizaiTokei[Hundred-
year Statistics of the IaFanese Economy] reproduzido de Nakamura(1980: 12)
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INDICE PRODUCAO - RAMOS DE ATIVIDADE
BASE:1937=100
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A tendência de diminuição gradativa das atividades na indústria de bens de consumo ao
longo desse período foi consequência do redirecionamento das máquinas e da mão-de-obra
para a indústria bélica (Adams e Hoshii,1972: 18), de forma que parte das plantas industriais
e equipamentos foram desmontadas e deslocadas para a produção militar durante a guerra.
Em contraposição, a produção de munições passou de 3,5 bilhões de ienes (1/10 do PNB) em
1940 a 12 bilhões de ienes (1/4 do PNB) em 1944, a preços de 1940. Este direcionamento fez
diminuir a oferta de bens de consumo, duráveis e não duráveis, para a população, ou seja,
houve a redução na produção de bens não militares, pois foi às custas dele que a indústria

. bélica cresceu (Goldsmith,1983: 111).

o fundo militar, denominado conta especial para gastos militares extraordinários, era
coberto através da emissão de títulos públicos e da aquisição compulsória de títulos pela
população (Uchino,1978: 29). As despesas militares foram o mais importante item do
orçamento em termos de montante e participação nos gastos do governo.
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TABELA 2-4

GASTOS DO GOVERNO E GASTOS MILITARES I (1937 - 1945)

ANO (E) (F)

FISCAL(A) G.G.(B) G.L.G.(C) G.M.(D) (D)/(B) (D)/(C)

1937 11,182 9,195 3,485 0,31 0,38

.1938 15,176 13)24 6,335 0,42 0,48

1939 14,364 12,273 6,866 0,48 0,56

1940 17,942 15,704 8,370 0,47 0,53

1941 25,248 22,891 13,265 0,53 0,58

1942 34,365 31,965 19,795 0,58 0,62

1943 50,256 47,458 31,855 0,63 0,67

1944 84,786 n.d. 77,537 0,91 n.d.

1945 99,851 n.d. 52,240 0,52 n.d.

unidade: bilhões de ienes a preços correntes

.n.d.: não disponível

colunas:

(A) O ano fiscal inicia-se em abril e termina em março do ano seguinte.

(B) Total dos gastos do governo central e locais.

(C) Gastos líquidos do governo central.

(D) Gastos militares, inclusive os dispêndios nos territórios e áreas ocupadas.

(E) Parcela dos gastos militares em relação aos gastos do gov.erno central e local.

(F) Parcela dos gastos militares em relação aos gastos líquidos do governo central.

Fonte: Emi(1963: 143,148 e 155)

••
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TABELA 2-5

GASTOS DO GOVERNO E GASTOS MILITARES 11

ANOS G.G. G.M. G.M./G.G.%
1937-40
1941-45

58,664
268,893

25,056
194,692

42,7
72,4

unidade: bilhões de ienes a valores correntes.
G.G.: gastos totais do governo, inclusive dos governos locais e das contas especiais
G.M.: gastos militares, inclusive os realizados nos territórios ocupados.
Fonte: Emi(1963: 30)

As despesas militares representavam um montante vultoso dos gastos governamentais
ultrapassando as receitas fiscais e, portanto, resultavam em déficits que eram cobertos
através do lançamento e transações de títulos do governo no mercado financeiro e da emissão

.primária da moeda. Somente uma pequena parcela dos gastos militares era coberta pelos
tributos. O déficit resultante era financiado pelo Banco do Japão e outras instituições
financeiras. Entre 1941 e 1944, a dívida do governo cresceu 160%, o meio circulante 120% e
os ativos totais das instituições financeiras 170% (Goldsmith,1983: 111 e 132).

TABELA2-6

MOEDA EM CIRCULAÇÃO E PRODUTO NACIONAL BRUTO

ANO MOEDA EM P.N.B. M1/PNB P.N.B. Variação
FISCAL CIRCULAÇÃO corrente corrente real-preços anual (%)

(M1) em% 1934-1936 P.N.B.

1937 1,579 23,43 6,74 21,3 24,3

1938 2,754 26,79 10,28 21,97 3,1

1939 3,679 33,08 11,12 22,09 0,6

1940 4,777 39,40 12,12 20,63 (6,6)

1941 5,978 44,90 13,31 20,91 1,4

1942 7,148 54,38 13,14 20,82 (0,4)

1943 10,266 63,82 16,09 21,09 1,3

1944 17,745 74,50 23,82 20,11 (4,6)

1945 55,440 190 29,18 14,80 (11,2)

unidade: bilhões de ienes
Fonte: adaptado de Miyata(1953: 23) (moeda em circulação) e Goldsmith(1983: 108 e 132)

(P.N.B.)
observações: P.N.B do ano fiscal de 1945 calculado a partir da média geométrica dos anos

fiscais de 1944 e 1946 e o montante da moeda em circulação refere-se ao de dezembro de cada
ano calendário
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TABELA2-7

DíVIDA DO GOVERNO 1932-1944 (ANO FISCAL)

1932-36 1937-41 1942-44 1932-44
MONTANTE

DA DÍVIDA

(bilhões ienes

correntes)

Governo central 4,3 30,4 110,2 144,9

Governos locais 1,1 0,5 0,8 2,4

Total 5,4 30,9 111,0 147,3

TAXA DE

CRESCIMENTO DA

DÍVIDA (% ano) 9,3 25,2 50,5 24,0
•

EM RELAÇÃO AO

PRODUTO NACIONAL 7,0 18,4 57,6 33,6

Fonte: reproduzido de Goldsmith(1983: 127)
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Com o ingresso na guerra, houve a necessidade de se canalizar os recursos de tal forma
que o controle da economia por parte do governo foi se intensificando à medida em que os
conflitos também o foram. O volume das poupanças, tanto pessoais quanto de empresas,
cresceu durante a guerra. A poupança das pessoas físicas consistia em cerca de 8% da sua
renda disponível entre 1932a 1936,25% entre 1937e1941, emaisdeum terço entre 1942e 1944
(Goldsmith,1983: 115). As receitas recebidas durante a guerra não eram gastos para o
consumo de bens pessoais, uma vez que havia a insegurança quanto ao futuro devido ao
ambiente de guerra e a limitação do número de produtos para o consumo pessoal dada a
transformação gradativa desse setor para a produção militar. Durante a guerra, a demanda
efetiva não aumentou devido ao severo controle econômco exercido pelo governo. Entretan-
to, essa acumulação de poupança formava um poder de compra potencial.

2.3. ACELERAÇÃO INFLACIONÁRIA: DA ECONOMIA DE GUERRA PARA A
DESESTRUTURAÇÃO ECONÔMICA

Analisando a tabela 2 - 1 do início do capítulo, verifica-se ao longo daquela série, taxas
anuais de inflação entre 3,28% (1943) e 12,90% (1944). E uma nítida mudança de patamar em
1945, que apresenta uma taxa de 166,40% a preços de atacado. De janeiro a agosto, já se
observa a aceleração inflacionária, e com o término da guerra o seu ritmo aumentou ainda
mais, principalmente em dezembro.

Como foi analisado na seção anterior, o ingresso na guerra fez com que houvesse gastos
extraordinários do governo que resultavam em déficits cobertos por crescentes emissões de
títulos e de moeda. Esta última aumentou Cerca de dez vezes entre 1937 e 1944 e não houve
aceleração significativa da taxa de inflação nesse período.

A causa da relativa estabilidade nos preços foi o severo controle da economia exercido pelo
governo durante a guerra. Havia a necessidade de racionamento de alimentos e matérias-
primas e de canalização dos recursos para o esforço de guerra. À medida em que houve a
transformação das indústrias de consumo para indústrias militares, resultando numa
diminuição das mercadorias de consumo para a população, esta, não tendo bens suficientes
para adquirir, poupava sua renda. Outro fator que criava poupança era o próprio ambiente
de insegurança da guerra, que fazia as pessoas evitarem consumo e acumularem parte da
renda.

Com o término da guerra, houve aceleração inflacionária cujas orígens remontavam ao
período dos conflitos bélicos. As causas serão analisadas nas seções seguintes.

2.3.1. DESTRUIÇÃO MATERIAL EESTRANGULAMENTO DA OFERTA DE BENS
COM REDUÇÃO DA PRODUTIVIDADE DO TRABALHO

Com a derrota na guerra e a rendição do Japão às forças aliadas, em agosto de 1945, o país
se encontrava devastado. A destruição do parque industrial, da infra-estrutura e de equipa-
mentos foi consequência direta dos ataques aéreos e dos bombardeios navais. Indiretamente
as perdas materiais foram causadas pela deterioração, desmontagens e evacuações, manu-
tenção inadequada ou insuficiente e desmoronamentos (Uchino,1978: 13).
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· Fábricas, pontes, rodovias, veículos, navios, residências, móveis e infra-estrutura de
serviços públicos tais corno energia, telefone e água foram destruídas. Foram perdidas 30%
das termo-elétricas, 58% das refinarias de petróleo e 27% da indústria de cimento. Esta
situação de destruição fez com que houvesse urna queda abrupta das atividades produtivas
para menos de 20% do nível pré-guerra(média 1934-1936) (Tsuru,1968: 160).

Na tabela seguinte, pode-se verificar urna diminuição abrupta da produção com o término
da guerra.

TABELA 2-8

fNDICE DA PRODUÇÃO POR RAMO DE AllVIDADE NOS ANOS DE 1944-45

base: 1937=100

1944 1945

Agricultura 76,2 59,3

Arroz 88,2 59,0

Mineração e manufatura 123,0 53,1

Mineração 107,8 56,9

Manufatura 124,2 52,7

Aço 145,8 51,8

Metais não ferrosos 170,2 63,2

Máquinas 253,3 107,2

Químicos 80,0 33,2

Papel e celulose 41,4 19,5

Têxteis 16,6 6,4

Produtos alimentares 47,4 31,6

Outros 31,3 11,3

Fonte: dados reproduzidos de Nakamura (1980: 12)
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· A contabilização dos prejuízos medidos em "Riqueza Nacional" é mostrada na tabela 2-
9.

TABELA 2-9

DESTRUIÇÃO DA "RIQUEZA NAOONAL" - SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Montante Riqueza Proporção Riqueza

Perdas Nacional Destruída Nacional

(1944) (1945)

Estruturas( edifícios) 22.220 90.435 24,5 68.215

Máquinas e equipamentos

uso industrial 7.994 23.346 34,21 5.352

Navios 7.359 9.125 80,6 1.796

Gás e Eletricidade 1.618 14.933 10,8 13.313

Rodovias e Veículos 1.523 15.415 9,8 13.892

Telégrafo,Telefone e Água 658 4.156 15,8 3.497

Bens de capital 7.864 32.953 23,8 25.089

Móveis e utensílios

domésticos 9.558 46.427 20,5 36.869

Outros 5.483 16.340 33,5 10.857

TOTAL 64.278 253.130 25,3 188.852

unidade: milhões de ienes aos preços de agosto de 1945

Fontes: Economic Stabilization Board. Taiheiyo senso ni yoru waga kuni higaisogo hokokusho
[Comprehensive Report of Damage to the Nation Due to the Pacific War],1949 and
Nakayama.Ichiro.ed ..Nihon no kokufu kozo [The Structure of ]apan's National Wealth] adap-
tado de Kosai(1981: 38)

O prejuízo total da guerra foi de 99,2 bilhões de ienes a preços de 1945, subtraindo desse
total as perdas militares tais como aeronaves, navios de guerra, armamentos e munições,
chega-se ao montante de 64,3 bilhões de ienes a preços de 1945. A magnitude dessas perdas
significavam respectivamente 35%e25% do total da Riqueza Nacional de 1944 (Uchino,1978:
15).
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. oProduto Nacional Bruto (PNB) e o padrão de vida da população diminuíram. O PNB ao
término da guerra equivalia a 60% do nível pré-guerra (média 1934-1936) em termos reais
(Uchino,1978: 15). A preços de 1945, a riqueza nacional de 1935 fora de 186,7 bilhões de ienes
e a de 1944 de 253,1 bilhões de ienes, tendo aumentado 35% reais em 10 anos, mas que foi
destruída pela guerra, uma vez que, para 1945, tem-se a cifra de 188,8 bilhões de ienes. Essa
diminuição abrupta da riqueza nacional entre 1944e 1945foi devida à intensificação da guerra
nesses anos e, portanto, a uma maior destruição nesse período do que nos anteriores.

As 119 maiores cidades foram reduzidas a escombros pelo bombardeios. Aproximada-
mente 2,2 milhões de residências foram destruídas, o equivalente a um terço das residências
urbanas. 9 milhões de pessoas ficaram desabriga~as. A destruição da área urbana das três
maiores cidades foi significativa: 70% de Tóquio, 80% de Osaka e 90% de Nagoia (Kosai,1986:
37 e 38; Uchino,1978: 13; Cohen,1987: 4).

TABELA2-10

DESTRUIÇÁO DE RESIDÊNCIAS DURANTE A SEGUNDA GUERRA

.Total Áreas

urbanas

Completamente incendiadas

Completamente demolidas

Parcialmente incendiadas

Parcialmente demolidcs

2.188

64

49

61

2.119

55

39

51

Total 2.362 2.264

Fonte:Uchino(1978: 14)

Os navios foram os mais afetados depois das residências. No início da guerra, existiam 6,3
milhões de toneladas aos quais no seu decorrer foram adicionadas 4 milhões de toneladas.
Foram perdidos 8,6 milhões de toneladas, restando somente 1,53 milhão de toneladas, ou
seja, cerca de 80% foram destruídos, afundados ou incendiados e somente 1/3 dos que
restaram tinham condições de navegação (Uchino,1978: 15; Kosai,1981: 37; Tsuru,1958: 18).

A destruição material com a perda dessa magnitude do parque produtivo em estruturas,
. edifícios, máquinas e equipamentos, bens de capital, meios de transporte e dos serviços
públicos tiveram um impacto direto na produção e na distribuição tornando escassos os bens.

A produção da indústria mineral e mariufatureira aumentou durante a guerra devido
àquela realocação da força de trabalho e de equipamentos que houvera, diminuindo
abruptamente devido à destruição direta, paralisação da produçã o militare repatriamento de
prisioneiros que executavam trabalhos forçados.

1)
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· Houve uma diminuição da produtividade do trabalho por causa da redução do capital,
pela destruição e pela obsolecência e falta de manutenção das máquinas (Adams,1972: 18).
O desvio da mão-de-obra qualificada para a produção militar fez com que as indústrias de
bens de consumo tivessem recrutado pessoal menos qualificado. A intensificação dos
ataques aéreos nas áreas urbanas, onde se localizavam a maioria das fábricas, trazia uma
migração dos habitantes da zona urbana para o campo diminuindo ainda mais o número de
trabalhadores (Pons,1963: 51).

TABELA2-ll

PRODUTIVIDADE DO TRABALHO

NO TRIÊNIO 1947-1949

base: 1934-36 = 100

ANO íNDICE

1947

1948

1949

24,9

32,4

42,2

Fonte:Kosai (1981: 63)

A perda de suas casas, a falta de alimentação adequada, a destruição dos meios de
transporte que provocava atrasos e abstenções e a escassez de matérias-primas foram fatores
causadores da diminuição da produção o que, por sua vez, tornou a oferta de bens
insuficiente.

A geração de energia caiu por causa da destruição de 30% das termo-elétricas, do bloqueio
dos mercados, do esgotamento das minas de carvão e da demissão de trabalhadores das
atividades extrativas. Entre 1940 e 1943, a média mensal de extração fora de 4,5 milhões de
toneladas ao que eram acrescentadas 3 a 4 milhões de toneladas importadas dos territórios
ocupados. A força de trabalho quando da máxima produção chegou a 240.000 pessoas, sendo
que 140.000 eram chineses e coreanos (Cohen,1987: 318). Com a exaustão das minas e da sua
destruição parcial, a produção diminuiu para 1.670.000 toneladas, em agosto de 1945. O
término da guerra fez com que houvesse demissões dos trabalhadores chineses e coreanos
que estavam trabalhando forçados nas minas durante a guerra, pois estes se recusavam a
continuar no Japão e retornavam a seus países. Em consequência, a produção diminuiu para
550.000 toneladas, em novembro de 1945 (Kosai,1986: 33) e não existia a possibilidade de
importação. A insuficiência de carvão, matéria-prima para as termo-elétricas, levou à
redução do fornecimento de energia para as indústrias remanescentes e à diminuição da
frequência dos trens que eram amplamente utilizados como meio de transporte da popula-
ção, gerando uma queda na produção de bens de consumo.

O término da guerra evidenciou a dependência japonesa de matérias-primas e alimentos.
Nos termos da rendição, o Japão teve que renunciar a todos os territórios conquistados na
guerra. O império japonês que em 1940 tinha uma área geográfica de 670.000 krn-, abrangeu-
do a Coréia, Formosa, China, Manchúria e Sudeste Asiático foi reduzido a 56% desse total,
ficando limitado às quatro principais ilhas e suas adjacentes, com 378.000 km2 (Adams,1972:
18 e Uchino,1978: 16).
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A devolução desses territórios a seus respectivos povos e o término da influência teve
como consequência imediata a restrição a produtos que eram abastecidos por esses merca-
dos. Por exemplo, eram importados da Coréia arroz, feijão e ferro; de Formosa arroz e açúcar;
da Manchúria ferro, carvão e soja; e da China sal e ferro (Uchino,1978: 18).

o bloqueio a esses mercados agravou ainda mais o quadro de déficit alimentar e de fome
da população. Em 1945, o Japão teve a pior colheita desde 1935 principalmente do seu
produto básico de alimentação, o arroz, devido a intempéries, à queda da produtividade
agrícola e à negligência governamental.

TABELA 2-12

íNDICE DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

ANO íNDICE

1937

1944

1945

100,0

76,2

59,3

Fonte:Nakamura(1985: 56).

TABELA 2-13

PRODUÇÃO DE ARROZ

ANO MILHÕES DE

TONELADAS

1943 11,365

1944 10,644

1945 7,036

Fonte: Adams(1972: 18)
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· Uma série de tufões, furacões e geadas atingiu o Japão, em 1945, prejudicando a safra
agrícola. A produtividade continuava a cair, inicialmente pela migração de mão-de-obra
agrícola que era direcionada para a produção e infra-estrutura militar durante a guerra, que
resultou na diminuição da área total de cultivo. As áreas que restaram sofreram da falta de
fertilizantes químicos. Posteriormente, com o repatriamento dos civis e mili tares dos antigos
territórios, houve o problema do excesso da mão-de-obra. As fazendas não conseguiam
absorver essa força de trabalho adicional que migrava para o campo em busca de emprego
para sua subsistência. Como não havia nem aumento da área cultivada nem progresso
técnico, os rendimentos marginais tornaram-se decrescentes. Outro fator que agravou o
quadro de queda da produção agrícola foi a negligência do governo quanto ao controle e
manutenção dos rios, do sistema de abastecimento de água e da falta de projetos de
reflorestamento (Adams,1972: 18; Nakamura,1980: 15; Uchino,1978: 16). Além disso, a
escassez de produtos se agravava com a intensa redução da produtividade do trabalho.

A escassez, especialmente de alimentos, fez com que o governo mantivesse o controle
sobre a economia. Houve a intensificação do racionamento e do tabelamento de preços. A
administração da escassez era feita através do racionamento com a distribuição de vales para

<que cada família pudesse trocar com gêneros alimentícios e ter um mínimo de suprimento
diário. Entretanto, apesar do controle governamental, não havia regularidade na distribuição
dos produtos para os pontos de venda autorizados. Ou até mesmo, os suprimentos não
chegavam ao seu destino (Uchino,1978: 28). Como resultado do racionamento e da queda do
padrão de vida, o consumo alimentar diário no pré guerra que fora de 2.260 calorias por
pessoa, diminuiu para 1.352 calorias, em maio de 1946. Assim,as quotas de alimentação
cobriam menos que o total demandado (Kosai,1986: 33).

A escassez (1), somada à fome da população, inabilidade do governo em administrar o
racionamento e declínio de sua autoridade, fez com que as atividades do mercado negro se
intensificassem. Estimou-se em 60.000 os pontos de venda ao ar livre <eos vendedores
ambulantes (Nakamura,1980; 25). O mercado negro atendia a demanda adicional dos
produtos racionados e tabelados.

A quota determinada pelo governo era insuficiente para atender as necessidades alimen-
tares. Assim, a população adquiria os produtos alimentares e também os produtos que não
eram disponíveis no período de guerra no mercado negro. Os seus preços tinham um ágio
em relação à tabela oficial, chegando até a serem 267 vezes maiores como foi o caso do açúcar
(Uchino,1978: 25). O arroz que era vendido ao preço oficial de 92;5 ienes por "koku" (= 180,4

<kg) em abril, teve seu preço elevado a 150 ienes, em novembro, chegando a 300 ienes em
março de 1946.Entretanto, os preços do mercado negro aumentavam mais rápido. A variação
entre agosto de 1945 e março de 1946 foi de 953% (Tsuru,1958: 25).

<As mercadorias ofertadas no mercado negro eram fornecidas à população via escambo,
por fábricas clandestinas e pelo estoque e provisões que desapareceram dos armazéns do
governo. A situação de desestruturaçãofezcom que surgisse até o escambo. Aqueles quenão
tinham dinheiro suficiente para atender as suas necessidades trocavam os seus pertences por
alimentos. Por sua vez, aqueles pertences supriam o mercado negro e eram revendidos
(Uchino,1978: 26 e Tsuru,1958: 25).
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A produção clandestina era realizada em algumas fábricas produtoras de suprimento
militar mas que, desde o período de guerra, produziam ilegalmente artigos de consumo
(Uchino,1978: 27). Os responsáveis pelo desaparecimento de produtos dos armazéns do
governo e do seu desvio para o mercado negro foram os militares (Tsuru,1958: 25). Antes da
derrota, o exército japonês tinha suprimentos intactos de tecidos e uniformes, equipamentos
e utensílios diversos em grande quantidade de vez que se acreditava que a guerra ainda iria
durar de 2 a 3 anos. Com a rendição, esse estoque foi pilhado, pois presumia-se que as forças
de ocupação se apropriariam dele. Assim, entre 15 de agosto a 2 de setembro de 1945, quando
se efetivou a ocupação, 70% do estoque foram ilegalmente retirados, consumidos diretamen-
te ou desviados para o mercado negro (Cohen,1987: 339-341).

2.3.2. AUMENTO DA DEMANDA

Ao término da Segunda Guerra, no Japão, a demanda agregada aumentou com a
flexibilização dos controles econômicos e a poupança acumulada em papel moeda, depósitos

.bancários e títulos públicos, provenientes de receitasede seguros recebidos durante a guerra,
transformou-se em consumo.

o repatriamento de civis e militares e as forças de ocupação americanas contribuíram para
a elevação da demanda. Embora tenha havido no início, imediatamente após o término da
guerra, demissões massa, o desemprego nunca foi aparente visto que houve alocação em
subemprego, na agricultura e no mercado negro. .

O final da guerra e a devolução dos territórios provocou um súbito aumento populacional
e, consequentemente, desemprego para os indivíduos que estavam envolvidos direta ou
indiretamente com atividades militares. Estima-sequeo desemprego atingiu 13,1 milhões de
pessoas: 7,61 milhões de militares, dosquais6,11 milhões se encontravam no exterior e foram
repatriados, 1,5 milhões de civis que espalhados nos territórios que formavam o império
colonial japonês e que também foram repatriados e 4 milhões de trabalhadores que estavam
engajados na produção militar. Essa força de trabalho sem uma colocação definida migrou
para agricultura e para o mercado negro. Entre 1944 e 1947, a população empregada na
indústria declinou, enquanto na agricultura cresceu. A força de trabalho neste setor fora de
18 milhões de pessoas nesse ano, o que representava uma absorção de 4 milhões de
indivíduos em relação ao nível pré-guerra. Àqueles repatriados devem ser somados 600.000
militares americanos que consistiam na força deocupação e que desembarcaram no Japão em
setembro de 1945 (Cohen,1987: 122 e Nakarnura,1985: 21 e 57).

o aumento de Iiquidez via emissão de moeda e títulos públicos no pós guerra tinha como
origem o próprio esforço e mobilização de guerra, com a criação de um fundo militar com a
finalidade de financiar a indústria bélica e sustentar as atividades militares. A emissão de
títulos públicos elevou-se no pós guerra para dar cobertura ao fundo militar, naquele
momento usado para o pagamento de desmobilização de tropas (Miyata,1953: 20) e ao déficit
público originado pelos gastos em indenizações de guerra dadas a empresas que estavam
anteriormente engajadas na produção bélica.
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o total de indenizações a pagar pelo cancelamento de contratos chegava a 95,9 bilhões de
ienes em 1945: 53,9 bilhões a fábricas de munições, 21 bilhões a empresas privadas em geral
e outros 21 bilhões aos conglomerados industriais (Nakamura,1980: 31). Equivalia a aproxi-
madamente 30% da Renda Nacional do ano fiscal de 1946 (Miyata,1953: 20). O uso do fundo
militar, ou seja, a conta especial para os gastos militares extrordinários, se encerrou definiti-
vamente em 1946. Já em novembro de 1945, o Comando Supremo das Forças Aliadas tinha
mandado suspender o pagamento de indenizações que desde o término da guerra até aquela
data, ou seja, em 3 meses e meio, fora de 26,5 bilhões de ienes (Uchino,1978: 30), equivalente
a metade dos gastos militares incorridos nesse ano. Foi proibido o pagamento de pensões e
benefícios a soldados desmobilizados , cortado o pagamento às empresas que produziram
armamentos ou supriram aindustria bélica. Também foi decretado ofim dos créditos e outras
transações por parte do governo a essas empresas. Isso resultou em liquidação, fusão e
reestabelecirnento de empresas. E em aumento de empréstimos dos bancos
privados(Adams,1972:30).

Houve, dessa forma, o incremento dos empréstimos a empresas privadas pelos bancos
.comerciais, lastreados pelos títulos públicos emitidos pelo Banco do Japão, cujos créditos
entre agosto de 1945 a janeiro de 1946 foram de 19,5 bilhões de ienes (Miyata,1953: 12). Esses
empréstimos tinham como finalidade a aquisição de meios de transporte e matérias-primas
pelasfirmasquetransformaramaproduçãomilitaremcivil,opagamentoaosoperáriospelas
perdas salariais provocadas pela depreciação de seu poder de compra dada a inflação e
socorro a empresas em processo de falência devidoa suspensão das indenizações(Adams,1972:
30).

Com a escassez de bens, especialmente alimentos, e com seus preços cada vez mais
elevados, havia a necessidade de saques em papel moeda dos depósitos bancários em
quantias vultosas para fazer frente aos pagamentos. As retiradas das contas-correntes
também eram consequência de rumores sobre a implantação de imposto sobre o patrimônio,
imposto sobre os lucros extraordinários de guerra, conversão da moeda e congelamento de
contas correntes e aplicações financeiras. Esses rumores provocaram saques das contas
correntes que se converteram em produtos de consumo (Adams,1972: 30; Nakamura,1980:
22; Uchino,1978: 30), pois a população acreditava que seria melhor adquirir e estocar os
produtos antes de serem atingidos por essas supostas medidas.

1
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Para atender essa demanda por moeda, houve a sua emissão, aumentando o seu volume
em circulação. A moeda em circulação que em julho de 1937 tinha sido de 1,579 bilhões de
ienes, cresceu para 30,300 bilhões de ienes em 15 de agosto (término da guerra) e até o final
desse mês chegou a 42,300 bilhões de ienes, de forma que se verificou o crescimento de 40%
numa quinzena (ver tabela 2-1). Este último montante de moeda representava 22% do
Produto Nacional Bruto estimado desse ano fiscal, que fora de 190 bilhões de ienes. Em 16 de
fevereiro de 1946, a moeda atingiu o montante de 61,824 bilhões de ienes.

2.4. CONCLUSÃO

A inflação encontrava-se a níveis baixos no período de guerra devido ao severo controle
exercido pelo governo, a mobilização militar e a poupança acumulada.

A aceleração da inflação no pós-guerra foi causada pela atuação simultânea do excesso de
demanda agregada e pelo estrangulamento da oferta com redução da produtividade do
trabalho.
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Houve um excesso generalizado da demanda em relação a oferta dada a realização da
poupança acumulada durante a guerra, aumento populacional pelo repatriamento .de
militares e civis e pelo incremento da liquidez dada a maciça emissão de moeda e títulos.

Com o término da guerra, houve estrangulamentos setoriais da oferta, a diminuição da
produtividade do trabalho devido a destruição física da infra-estrutura e do parque indus-
trial, a barreiras ao acesso nos mercados de matérias-primas e alimentos e a intempéries.

Com a crescente aceleração inflacionária foram adotadas medidas econômicas de estabi-
lização, que serão analisadas nos dois próximos capítulos.
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(l).Embora tenha existido a ajuda americana,sugundo um documento oficial do Comando
Supremo das Forças Aliadas emitido em setembro de 1945, ela seria o mínimo necessário
quanto ao suprimento de alimentos, de combustível e de material de
limpeza(Cohen,1987:143),de forma que pelo menos no início da ocupação fora adotada essa
política.
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3. CHOQUES E TRANSIÇÃO (FASE 1-1946 A 1948)

3.1. INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta as políticas econômicas implementadas na Fase 1 do período em
estudo. Fase que compreende os anos de 1946 a 1948.

No capítulo anterior, as causas e orígens da inflação foram analisadas. Entre julho de 1937
a agosto de 1945, a taxa de inflação a preços de atacado foi de 166,40 %, no período. De 1939
a 1944, a média anual da inflação fora de 9,60 %. Entre 1944 e 1945, houve uma mudança de
patamar: a taxa de 1944, de 12,90 %, elevou-se a 187,91 %, em 1945.

As taxas anteriores e posteriores a agosto de 1945mostram uma aceleração da inflação. No
período de janeiro a agosto foi de 44,31%, enquanto no período de agosto a dezembro foi de
99,51 %. Houve um aumento explosivo dos preços em dezembro de 1945, quando a taxa

.atingiu 65,31%. .

Esta aceleração da inflação fez com que o governo adotasse a partir de 1946, uma série de
medidas econômicas anti-inflacionárias, cujos efeitos poderiam desacelerar o aumento nos.
preços. Para o estudo desta fase, há também a necessidade de se analisar as políticas
econômicas cujos objetivos foram de recuperar a economia e que contribuiriam para a futura
estabilização dos preços.

A implementção das medidas econômicas foi realizada num contexto de uma Nação
ocupada, pela primeira vez na sua história, por estrangeiros. A ocupação foi administrada
pelo Comando Supremo das Forças Aliadas (CSFA), sob a liderança dos Estados Unidos. Foi
utilizada a estrutura administrativa do governo japonês para a política de ocupação. Segundo
um documento oficial, o governo japonês tinha permissão para exercer os poderes normais
de governo em matéria de administração interna. Entretanto o CSFA teria o direito de
requerer mudanças na máquina do governo ou no pessoal (Livingston,1973: 9). Ou seja, as
decisões do governo japonês não eram totalmente soberanas. No tocante à política econômi-
ca, o documento explicitava que as autoridades japonesas seriam responsáveis pela gestão
e direção das políticas fiscal, monetária e de crédito doméstico, sendo sujeitas a aprovação e
revisão do CSFA(Adams,1972: 21).

Para análise, execução e controle das políticas econômicas, havia na estrutura do CSFA
diversas seções. Com frequência houve controvérsias sobre jurisdições entre as seções ou
entre os orgãos governamentais japoneses e aquelas seções. Havia também uma grande
rotatividade no pessoal civil que trabalhava no CSFA o que provocou contradições nas
políticas implementadas. Assim, a política econômica, especificamente as medidas adotadas
para o combate a inflação e para a recuperação da economia devem ser analisadas tendo em
vista as posições conflitantes no bojo da Ocupação(Bronfenbenner,1975: 138-139).. .
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TABELA3-1 TABELA3-2

INFLAÇÃO MENSAL DA FASE 1 TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL

1945 E FASE 1

M"êS 1946 1947 1948 ANO TAXA(%)
JANEIRO 18,40 3,40 2,03
FEVEREIRO 9,33 1,46 1,09 1945 .. 187,91
MARÇO 37,74 2,66 0,79 1946 235,71
ABRIL 27,62 25,66 0,29 1947 270,53
MAIO 2,61 4,28 1,37 1218 124,98

JUNHO 4,29 3,85 6,47

JULHO 6,47 45,19 43,34 Fonte: Miyata(1953:23 e 24)
AGOSTO 4,64 24,99 17,14
SETEMBRO 8,98 11,24 8,15
OUTUBRO 0,86 10,64 1,80
NOVEMBRO 8,04 9,14 6,91
DEZEMBRO 4,19 3,69 0,96

Fonte: Miyata(1953: 22)

INFLACAO - FASE 1
1946 A 1948
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TABELA 3 - 3 PRODUTO NACIONAL BRUTO

ANO

FISCAL

1937

1945

1946

1947

1948

P.N.B. P.N.B. .Variação

constante anual (%)

1934-1936 P.N.B.

21,31 24,3

14,80 (11,2)

10,87 (26,6)

11,97 10,1

13,92 16,3

corrente

23,43

190

475

1309

2666

unidade: bilhões de ienes

observação: P.N.B de 1945 calculado pela média geométrica de 1944 e 1946

Fonte: Goldsmith(1983: 108 e 132)
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TABELA 3-4

íNDICE DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL (1946=100)

1937 1945 1946 1947 1948

Indústria 417 226 100 126 165

Manufatura 511 267 100 128 167

Ferro e Aço 570 290 100 130 210

Máquinas 287 312 100 112 175

Químicos 507 164 100 136 179

Derivados
Petróleo e Carvão 625 225 100 125 200

Têxteis 948 60 100 135 153

Alimentícios 360 113 100 90 110

Fonte: Mainichi Shimbun Sha (ed.).1980. Showa shi jiten [Dictionary of Showa History]

.Tokyo. adaptado de Jonhson(1982: 4 e 5)

INDICE PRODUCAO - RAMOS DE ATIVIDADE
base: 1946=100
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3.2. CHOQUES: REFORMAS MONETÁRIA E FISCAL -1946

3.2.1. POLíTICA DE EMERGÊNCIA - fevereiro e março de 1946

Com o progressivo aumento do nível de preços, cujas orígens e causas foram analisadas
no capítulo anterior, anunciou-se em fevereiro de 1946 uma série de medidas, monetárias e
de controle dos preços e ativos, inscritas dentro de uma "Política de Emergência para a Crise"

Reforma Monetária

Do conjunto de medidas anunciadas em 16 de fevereiro de 1946, as que configuravam a
reforma monetária foram as seguintes (Uchino,1978: 32-33; Miyata,1953: 21; Adams,1972:
31):

a) troca da moeda, com a conversão compulsória do iene para o iene novo pelo valor de
face.

b) bloqueio de depósitos e aplicações financeiras.

c) perda do valor de circulação do papel moeda em ienes ("velhos") em 2 de março de
1946.

d) até 7 de março de 1946, o depósito de ienes ("velhos") para sua conversão em ienes
novos em contas bloqueadas seria permitida. Excessão a essa regra foram os papéis
moeda e moedas inferiores a 5 ienes que não perderam o seu curso legal (1). Foi
permitido o saque até o limite de 100 ienes novos por conta bancária nessa conversão.

e) o prazo limite para o depósito do papel-moeda foi estabelecido para 12 de março de
1946.

f) poderiam ser sacadas mensalmente das contas bancárias bloqueadas o teto de 300
ienes novos por cabeça da família e 100 ienes novos por membro da família.

g) depósitos e saques em ienes novos não teriam qualquer restrição.

h) "salários e ordenados pagos a partir dessa data poderiam ser sacados até o limi te de 500
ienes novos mensais, havendo o bloqueio dos valores acima desse montante.

O objetivo da reforma monetária com a conversão da moeda e bloqueio das contas
bancárias era o de neutralizar a inflação através da redução da quantidade de moeda em
circulação e da diminuição do excesso do poder de compra (UchÍl;lO,1978:33 e Tsutsui,1988:
27). Vale observar que, nessa mesma época, diversos países europeus, tais como a Bélgica,
França, Polônia, Holanda, adotaramreformas monetárias semelhantes com o intuito de
controlar a inflação (2).

Como consequência da reforma monetária japonesa, o montante emitido de moeda em
circulação (Ml) que atingira em 16de fevereiro ovolumede 61,842 bilhões de ienes, diminuiu
para 15,204 bilhões em 12 de março (último dia para a conversão da moeda) (Miyata,1953:
21-22). Somados os ienes convertidos e os bloqueados nos depósitos, atingiu-se a cifra de
46,638bilhõesdeienes, ou seja, houvea diminuiçãode74,41 % dos ativos líquidos no período
de 24 dias, contabilizados entre a data inicial da reforma e o prazo limite da conversibilidade
da moeda. Esse enxugamento da liquidez foi de 24,55% em relação ao PNB de 1945.
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TABELA 3 - 5 MOEDA EM CIRCULAÇÃO E TAXA DE INFLAÇÃO

Período (A) Moeda(B) Vadação(C) Inflação(D) Moeda/PNB(E)

dezembro / 1945 55,440 16,11 65,31 29,18

janeiro/1946 58,565 5,64 18,40 30,82

16/ fevereiro 61,824 5,56 9,33 32,54

12/março 15,204 (75,41) n.d. 8,00

março 23,173 52,42 37,74 12,20

abril .28,173 21,58 27,62 14,83

maio 36,315 28,90 2,61 19,11

Observações:

(A) refere-se ao último dia do mês quando não especificada a data.

(B) quantidade nominal de moeda em bilhões de ienes .

.(C) taxa de variação da quantidade nominal de moeda nos períodos (pri meiroaoúltimodia
do mês.quando não especificada a data).

(D) taxa de inflação a preços de atacado no período.

(E) relação entre moeda e produ to nacional bru to nominal de 1945 estimado em 190 bilhões
de ienes em percentuais.

Fonte: dados em Miyata(1953: 22) e Goldsmith(1983: 132)
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Uma semana após a reforma monetária, em 23de fevereiro, foi adotada uma medida que
tornou a aumentar a liquidez da economia, através da permissão em desbloquear os
depósitos congelados nos seguintes casos:

a) aumento do capital das empresas.
b) aquisições de ações.

Após a drástica retirada dos ativos líquidos em circulação, essa medida tinha como
objetivo capitalizar as empresas e reativar a atividade econômica.

Através dessas medidas, as ações puderam ser revendidas em ienes novos. Nessas
transações, os agentes econômicos inicialmente compravam ações com os ienes ("velhos")
bloqueados. Posteriormente as vendiam no mercado convertertendo-as em ienes novos.
Portanto, com saques e depósitos livres. O Ministério das Finanças proibiu, em 21 de junho
de 1946, a realização dessas transações. Em 10 de julho, o governo regulamentou as
transações desse mercado; duas modalidades foram criadas: houve cotações, uma para ienes
novos e outra para os depósitos bloqueados, sendo que havia um deságio em torno de 20%

..quando do uso das contas correntes congeladas para as aquisições deações (Adams,1972: 39-
40).

Assim, novamente aumentara a liquidez a partir do mês seguinte às medidas de
emergência. De 12a 31de março de 1946,a quantidade de moeda já havia aumentado 52,42
%, chegando ao final do mês ao montante de 23,173bilhões de ienes.
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Ao se realizar uma reforma monetária inscrita numa política de emergência para o
combate à inflação, com o bloqueio das contas correntes e a conversão da moeda de forma a
reduzir e bloquear parcialmente os ativos Iiquidos, esperava-se a redução das pressões
inflacionárias pelo refreamento da demanda agregada. A reforma monetária no Japão como
medida anti-inflacionária não conseguiu diminuir imediatamente a elevação dos preços. Ao
contrário, houve aumento da sua taxa. Em janeiro de 1946, a inflação fora de 18,40 % e em
março e abril atingiu 37,74 % e 27,62 %, respectivamente. A contração da demanda agregada
durante o período da troca da moeda e do bloqueio trouxe posteriormente a realização do
poder de compra, o que resultou na alta inflação.

A explicação para o aumento da inflação pós reforma monetária pode ser dada pela
realização do poder de compra dos ativos liquidos que não foram bloqueados, tal como o
saque inicial permitido de 100 ienes novos por pessoa na troca da moeda e dos papéis moeda
e moeda inferiores a 5 ienes, nos dois meses subsequentes à reforma. A reconversão de ienes
("velhos") bloqueados em ienes novos livres por meio da compra e venda das ações
possibilitou também a realização do poder de compra, recurso utilizadoprincipalme ntepelos
detentores de grandes depósitos, seja o segmento mais rico da população sejam as empresas,

.que geralmente detêm maiores e melhores informações a respeito do mercado financeiro.

Embora a taxa inflacionária tivesse aumentado nos dois meses subsequentes, a reforma
monetária contribuiu, juntamente às demais medidas adotadas ao longo de 1946, para a
estabilização, de vez que nos 11meses posteriores ao mês de abril moderou a taxa de inflação.

Medidas complementares

No conjunto da "Política de Emergência para a Crise Econômica" foram adotadas outras
medidas, adicionais àquelas monetárias (Uchino,1978: 32-33 e Adams,1972: 31):

a) adoção de um sistema de preços com o tabelamento de produtos básicos tais como o
arroz e o carvão, de forma que o nível dos preços ficasse num patamar 8 vezes maior
que o nível pré-guerra.

b) medidas institucionais que penalizariam severamente os infratores do tabelamento e
a proibição de estocar matérias-primas e produtos acabados .

.c) verificação de ativos patrimoniais (esta pesquisa serviu para a avaliação dos ativos
que posteriormente foram tributados), junto com a reforma monetária.

d) importação de produtos alimentares pelo CSFA.

Dentre essas medidas, o tabelamento de preços já vinha sendo adotado desde o término
da guerra. O controle de preços apresentava se como um instrumento ineficaz devido ao
mercado negro, à escassez e ao racionamento dos produtos. Entretanto, houve, com a adoção
da "Política de Emergência para a Crise Econômica", uma nova tentativa de instituir o
tabelamento via fixação de preços dos produtos básicos. O sistema de preços consistiu num
subsídio ao consumidor. Por exemplo, o governo comprava do produtor por 300 ienes um
"koku" (= 180,4 quilogramas) de arroz e ovendia no mercado oficial por 250 ienes. O objetivo
do governo foi o de fixar uma estrutura de preços dos produtos de primeira necessidade e
de matérias-primas tabelando-as segundo um percentual de majoração relativamente ao
nível pré- guerra e procurando equilibrar os preços relativos de tal forma a manterum padrão
de vida familiar que pudesse ser compatível com os 500 ienes mensais(Adams,1972: 31).
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Apesar do racionamento, a produção agrícola era insuficiente para atender a demanda, de
forma que a importação de alimentos fazia-se necessária. Havia de um lado a dificuldade de
acesso aos antigos mercados fornecedores, como foi visto no capítulo anterior, e, de outro, o
CSFA detinha o controle do comércio exterior. Segundo as diretrizes iniciais da ocupação,
nenhuma importação ou exportação deprodutos pelo Japão seria permitida sem a aprovação
do CSFA (Kawata,1966: 9-22), sendo que as importações seriam liberadas para aquisições de
necessidades básicas, matérias-primas e outros produtos, com propósitos pacifistas e desde
que o máximo dos recursos domésticos fossem utilizados para manter o mínimo de
importações. O pagamento de importações seria realizado através dos recursos obtidos pelas
exportações. As importações, exportações, divisas estrangeiras e transações financeiras
estariam sob o controle, aprovação e supervisão do CSFA (Shiraishi,1989: 11 e Kawata,1966:
10). As importações de alimentos enviadas pelas Forças Aliadas representavam somente um
quarto da quantidade requisitada(Uchino,1978: 254).

Foram requisitadas, em março de 1946, ao governo americano via CSFA, o suprimento de
1.500 milhões de toneladas de arroz e trigo ao Japão com o propósito de manter o consumo
pelos próximos 6 meses. Em maio, uma missão americana avaliou as condições de

. suprimento, cujo relatório recomendaria o envio máximo de 850 mil toneladas. Somente em
junho se efetivaram as importações (Shiraishi,1989: 11), porém em volumes inferiores aos
solicitados, portanto, insuficientes para cobrir a escassez (3).

3.2.2. DIVISÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - agosto de 1946

Ao longo de 1946, após a implementação da política de emergência de fevereiro, foram
adotadas uma série de medidas econômicas cuja análise será realizada a seguir.

Em 11 de agosto de 1946, o governo dividiu os depósitos, tanto aqueles que ainda se
encontravam bloqueados como os livres, em diferentes contas:

a) conta classe A: esse tipo de conta tinha como finalidade prover fundos para o pagamen-
to dos saques mensais a que as pessoas e as empresas tinham direito, conforme uma
das normas da reforma monetária descita anteriormente. O valor desse fundo de
provisão foi de 15.000 ienes por família ou 4.000 ienes por membro até o máximo de
32.000 ienes por família. Para as empresas ovalor foi de 15.000 ienes por conta bancária.
Os depósitos nesse tipo de conta eram garantidos pelo governo (Miyata,1953: 21-24 e
Tsutsui,1988: 30-31).

b) conta classe B: os valores superiores aos provisionados nas contas classe A foram
destinados para a B. Estas poderiam ser usadas para o pagamentode tributos ou dívidas
anteriores através da transferência de ti tulariedade.

·c) contas em ienes novos para saques e depósitos livres.

d) depósitos especiais bloqueados, para futuro pagamento de indenizações de guerra (que
ao final foram confiscados pelo governo através de imposto como será analisado
adiante).

Ao final de setembro de 1946, do total dos depósitos bancários, 42,3% pertenciam à classe
Ai 13,7% eram da classe B; 18% eram contas livres e 26% de depósitos especiais
bloqueados(Tsutsui,1988: 30).

41



Essa divisão das contas bancárias tivera um efeito redistributivo do poder de compra uma
vez que as pessoas físicas e jurídicas que detinham grandes volumes de depósitos numa
instituição foram os mais atingidos. Essas medidas resultaram em maiores perdas para os
grandes depositantes com vultosos volumes de ienes.

3.2.3. TRIBUTAÇÃO EXTRAORDINÁRIA - julho e outubro de 1946

Como medida antiinflacionária, também foi adotado um programa extraordinário de
tributação que consistia de dois tributos: imposto sobre o patrimônio (4) e imposto sobre
indenizações de guerra Oapan,1981: 4 e Shavell,1948: 130). Este tipo de programa tributário
visava reduzir o estoque da dívida pública através de uma arrecadação extraordinária e do
cancelamento de dívidas do governo, rompendo o círculo vicioso: déficit público, taxas de
juros e inflação (Gonçalves, 1990: 781).

Os ativos, que na avaliação ultrapassaram o valor de 100.000 ienes, foram taxados a partir
de julho de 1946 com o imposto sobre o patrimônio, segundo uma alíquota progressiva que
variava de 10% a 90%. Os patrimônios superiores a 15milhões de ienes foram tributados com
a alíquota máxima.

Esse imposto atingiu de 2 a 3 % daqueles que estavam no topo da escala econômica na
sociedade japonesa. A estimativa de arrecadação fora de43,5 bilhões de ienes, 20% a mais que
a soma de toda a receita tributária ordinária do ano fiscal de 1946. Em abril de 1947, a receita
efetiva proveniente da arrecadação desse tributo somava 34,576 bilhões, 80% do estimado (5).

O imposto sobre indenizações de guerra, em vigor a partir de outubro de 1946, consistiu
na realidade no cancelamento e suspensão das dívidas do governo em relação as empresas
engajadas na produção bélica durante a guerra (Adàms,1972: 33). A alíquota foi de 100%
sobre os valores das indenizações. Dessa forma, o governo não só deixou de pagar essa
dívida, de 105,7 bilhões de ienes mas também conseguiu arrecadar 40 bilhões de ienes já
pagos anteriormente por conta das indenizações (Shavell,1948: 133).

Um dos objetivos destes impostos era desacelerar a taxa de inflação através da diminuição
do déficit fiscal e emissão de títulos do governo que o financiava. Entretanto, a arrecadação
não fora utilizada para retirar os títulos públicos de circulação mas efetivamente foi usada
para cobrir despesas extraordinárias, tais como a de manutenção das forças de ocupação, e

. para cancelar dívidas do governo.

Este programa de tributação, principalmente do imposto sobre o patrimônio, surtiu efeito
como distribuição da renda na sociedade japonesa. O caso do Japão foi considerado um dos
mais bem sucedidos dentre os países que adotaram esse gênero de tributação.

3.2.4. DESPESAS DE OCUPAÇÃO

Outro despesa que ampliava o déficit público foi a contabilizada na conta" despesas pelo
término da guerra" que consistiram nos gastos com materiais e pessoal da força de ocupação,
como pode ser verificado nas duas tabelas seguintes. No ano fiscal de 1946, essa conta foi de
37,9 bilhões de ienes correspondente a 32,9% do total dos gastos do governo. Em 1947 foi de
04,1 bilhões de ienes, equivalente a 31,1% do total dos gastos do governo. E em 1948, foi de
106,2 bilhões, equivalente a 23,0,% daqueles gastos (Emi,1963: 143).
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TABELA 3-6

GASTOS DO GOVERNO E CUSTOS DA OCUPAÇÃO

. ANO GASTOS DO GASTOS COM O CUSTOS DE (B)/(A) (C)/(A)

FISCAL GOVERNO (A) TÉRMINO DA OCUPAÇÃO (C) % %

GUERRA (B)

1946 115,2 37,9 36,9 32,9 32,0

1947 205,8 64,1 63,7 31,1 30,9

1948 4?2,0 106,2 105,6 23,0 22,8

1949 699,5 99,7 98,0 14,2 14,0

1950 633,3 98,4 . 96,8 15,5 15,3

1951 749,8 93,1 91,4 12,4 12,2

unidade: bilhões de ienes a valores correntes

Fonte: Procurement Agency.Occu12ation Forces Procurement Histor~. reproduzido de
Shiraishi (1989: 8)

t

observação: os valores dos custos com a ocupação estão contidos nos gastos com o término
da guerra

TABELA 3 - 7

GASTOS MILITARES E RELACIONADOS A GUERRA

ANO

FISCAL

GASTOS GASTOS COM

TÉRMINO DESMOBILIZAÇAO

GUERRA

(A) (B)

64.128 658

106.151 933

99.658 3.124

98.432 496

93.139 210

TOTAL

(A)+(B) = (C)

64.786

107.084

102.728

98.928

93.349

1947

1948

1949

1950

1951

unidade: milhões de ienes a preços correntes

Fonte: Emi(1963: 151)

43



3.2.5. CONSEQUÊNCIAS DAS POLíTICAS DE 1946

A moderação do patamar inflacionário, iniciada em maio de 1946, continuou até março de
1947. As taxas mensais variaram de 0,8% a 8,9%. Isto deve ser entendida como resultado da
reforma monetária e também pelo conjunto de medidas adotadas ao longo desse período de
11 meses: o tabelamento e congelamento dos preços, a divisão das contas bancárias, a
importação de alimentos o que fez aumentar a sua oferta, e a tributação extraordinária.

oprograma de tributação extraordinária possibilitou a estabilização do déficit público. De
fato, o imposto sobre indenizações de guerra foi na prática um cancelamento desses
pagamentos; assim, o governo não necessitaria ampliar o seu déficit para fazer frente a essas
obrigações; e a arrecadação do imposto sobre o patrimônio foi utilizada principalmente para
a cobertura de gastos extraordinários tais como a manutenção das Forças de Ocupação.

3.3. TRANSIÇÃO PARA A ESTABIUDADE

3.3.1. RECUPERAÇÃO ECONÓMICA -1947

A adoção de todas essas medidas econômicas ao longo de 1946 foram suficientes para
manter a inflação num patamar moderado. Muitas das políticas econômicas implantadas
naquele ano resultaram na diminuição do nível de atividades, colocando a economia numa
crise ainda mais profunda. Nesse cenário, houve uma mudança de direcionamento da
política econômica" dando uma importância maior à recuperação das atividades econômicas
para o posterior combate à inflação.

Produção Prioritária

O aumento da produção seria possibilitado através do incentivo a alguns setores conside-
rados prioritários que ativariam a cadeia produtiva, elevando a oferta doméstica de bens. Em
dezembro de 1946 foi eleborado um plano de produção prioritária para indústrias chaves; a
alocação de materiais, matérias-primas e bens intermediários, capital e força de trabalho fora
dada prioritariamente às indústrias de carvão, aço e ferro (Adams,1972: 34 e Kosai,1981: 42).

Todo petróleo bruto importado foi alocado para aquelas indústrias, assim como o carvão
destinado primeiramente para os outros dois setores. Houve incentivos para aumentar a
produtividade da extração do carvão, através do aumento da quota de arroz para os
trabalhadores empregados nessa indústria e seus familiares. Os materiais de aço produzidos
e os equipamentos mais sofisticados eram canalizados para a indústria de carvão a fim de
aumentar a sua produção. Por sua vez, a indústria de ferro e de aço eram beneficiadas pelo
aumento da produção de carvão, principal fonte de energia (Adams,1972: 34-35). Os
suprimentos de carvão para a indústria deaçoentreoanofiscal de 1946ede 1947aumentaram
62% (Kosai,1988: 32). Posteriormente, houve a inclusão, dentro do plano de produção
prioritária, da indústria de fertilizantes, que também usava o carvão, a fim de aumentar a
produção de alimentos(Schwartz,1990: 72).

Assim, primeiramente através do apoio à indústria de carvão, houve um aumento da
produção de aço, ferro, meios de produção, fertilizantes, têxteis (Kosai,1981: 45), que

.posteriormente gerariam divisas, crescimento econômico e elevação da oferta agregada.

44



TABELA3-8

íNDICE BRUTO PRODUTIVIDADE

MANUFATURADOS (1955 = 100)

ANO íNDICE

1947

1948

22,6 '

33,2

1949 41,1

1950 54,0

Fonte: Tsuru(1968: 156)

Créditos às indústrias

A parte financeira do plano de produção prioritária era o Banco de Reconstrução
Financeira (BRF), fundado em janeiro de 1947, cujo principal objetivo era oferecer crédito
àquelas indústrias prioritárias e a outras essenciais para a recuperação da economia a fim
desses setores terem a possibilidade de aplicar estes fundos para aumentar a produção. Os
fundos eram obtidos pela venda de títulos emitidos pelo BRF, principalmente para o Banco
do Japão (6). Créditos maciços para investimentos em plantas industriais e equipamentos
eram dados pelo BRF através da emissão de debêntures aceitos pelo Banco do Japão que, por
sua vez, tivera que aumentar a sua emissão de títulos e moeda para o seu pagamento.

A indústria de carvão teve prioridade na obtenção dos fundos do BRF. Cerca de 36% dos
fundos foram dirigidos apenas a esse setor. 70% dos empréstimos contraídos pela indústria
de carvão provinham do BRF (Kosai,1981: 44). O BRF financiou também as 11 corporações
públicas, que foram criadas com o objetivo de controlar preços e salários. Surgiram órgãos
governamentais tais corno a Corporação para a Distribuição do Carvão, a Corporação para
a Racionalização do Petróleo, a Corporação para Ajustamento de Preços e a Corporação para
a Racionalização de Fertilizantes. Essas corporações também puderam refinanciar os déficits
de empresas via transações de títulos governamentais, tendo também o poder de fazer
revisões e fixar preços oficiais dos produtos sob a sua responsabilidade (Kosai,1981: 45-47).
Ao final de março de 1948, os empréstimos a essas corporações que faziam parte dos
instrumentos de controle econômico totalizaram 30,6% dos concedidos pelo bancos
(Adams,1972: 35).

Ao final do ano fiscal de 1947, o total de empréstimos concedidos às empresas pelo BRF
chegou a 53,4 bilhões de ienes, um valor 'que se aproximava da soma dos empréstimos
concedidos pelos bancos privados de 56,8 bilhões, no mesmo período (Kosai,1988: 32). Os
fundos do BRF totalizaram 94,341bilhões de ienes para investimentos em plantas industriais
e equipamentos e 37,623 bilhões para despesas operacionais (Miyata,1953: 25), que é uma
cifra considerável comparandocomoPNB de 1.309bilhõesdeienesde1947ede 2.666 bilhões
de 1948. '
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TABELA 3-9

DISTRIBUIÇÃO DOS FUNDOS DO B.R.F. - PRINCIPAIS SETORES

SETORES 1946(a) % 1947(b) % 1948(c) %

Carvão 1.036 17,3 19.874 33A 47.519 36,0

Fertilizan tes 561 9A 3.751 6,3 6.030 4,5
Eletricidade 302 5,1 1.166 1,9 22.400 16,9
Ferro 291 4,9 1.858 3,1 3.526 2,7
Máquinas 835 13,9 2.806 4,7 6.521 4,9
Corporações pú blicas 18.199 30,6 18.181 13,7

Total 5.986 100,0 59.463 100,0 131.965 100,0

Plantas e equipamentos 2.808 41,9 26.039 43,8 94.341 71A

Despesas operacionais 3.178 53,1 33.423 56,2 37.623 29,6

unidade: milhões de ienes a valores correntes
observação (a) valores do final do ano fiscal de 1946 (março de 1947); (b) e (c) valores do final
do ano calendário (dezembro)
Fonte;Reconstruction Finance Bank.Fukkin yushi no kaiko[Reconstruction Finance in
Retrospect] adaptado de Kosai(1981: 45)

TABELA 3-10

EMISSÕES DE TíTUlÚS DO B.R.F.

Ano Fiscal 1946 1947 1949

Emissões (a)

Adquiridos pelo

Banco do Japão (b)

3.000 55.900 109.100

2.824 42.463 70.305

(b)/(a) % 94 76 64

unidade: milhões de ienes a valores correntes

observação:(a) valores dos títulos emitidos pelo B.R.F. (b) valores dos títulos do B.R.F.
adquiridos pelo Banco do Japão

Fonte: idem,ibidem
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Subsídios de preços

A política de subsídios aoconsumidor foi um outro fator para a recuperação das atividades
econômicas. Quando os custos dos produtores excediam os preços oficiais fixados ao
consumidor, a diferença era paga pelas despesas do governo. Os preços ao consumidor de
matérias primas, tais como o aço, carvão, ferro, soda, gás, luz e energia, eram subsidiados pelo
governo garantindo lucros, acumulação de capital e crescimento da produção dessas
indústrias. O governo acreditava que se o preço desses produtos fossem reduzidos, haveria
um efeito em cadeia nos preços dos produtos manufaturados (Miyata,1953:26;Nakamura,1980:
34-35; KosaU981: 45) o que poderia ser um fator para estabilização dos preços. O montante
dos subsídios fora de 12,1 bilhões de ienes em 1946 (equivaliam a 11% das despesas do
governo), 45 bilhões em 1947 (21% das despesas do governo) e 114,1 bilhões em 1948 (24%
das despesas do governo) (KosaU981: 45), sendo que a maior parte foi dirigida ao setor
siderúrgico.

Em 1948, o total de subsídios para esse setor atingiu 21,3 bilhões deienes (Kosai,1981: 45).
O preço do aço ao consumidor era de 25% do seu custo de produção (Nakamura.l 980: 34-35).
Somando os subsídios aos custos de produção com os subsídios aos custos de distribuição,

.ovalor subsidiado atingia 71%do preço do ferro, 46% do aço, 79% do carvão (Kosai,1981: 46).
Esses subsídios aumentaram os gastos do governo, sendo que foi necessária a emissão de
títulos do governo e de moeda para cobertura do déficit público.

TABELA3-11

PAGAMENTO DE SUBsíDIOS DE PREÇOS PELO GOVERNO

GASTOS DO SUBSÍDIOS. (B)/(A)

GOVERNO (A) DE PREÇO (B) %

5.856 17 0,3

7.929 95 1,2

8.271 305 3,7
12.491 510 4,1

19.872 1.266 6,4

115.207 3.731 3,2

205.841 28.178 13,7

461.974 93.118 20,2

699.228 179.284 25,6

633.259 60.162 9,5

749.836 26.975 3,6

873.942 40.308 4,6

ANO

1940

1941

1942

1943

1944

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

. unidade: milhões de ienes a preços correntes
Fonte: Nakamura,Takafusa.Sengo no sangyo seisaku[postwar industrial policy] in Niida,
Hiroshi and Ono,Akira,eds ..Nihon no sangyo seisaku [Japan's industrial organization] .

. Tokyo.1969. adaptado de Jonhson(1982: 184)
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Para a manutenção do comércio externo havia subsídios tanto para as importações quanto
para as exportações. Com o intuito de manter o sistema de preços oficiais, os produtos
importados eram vendidos internamente a preços inferiores dos custos internacionais de
produção e distribuição. A fim de expandir as exportações, as taxas de câmbio eram fixadas
a níveis convenientes, para que os produtos japoneses tivessem um preço menor que os
internacionais. Esses subsídios equivaleram a 100 bilhões de ienes em 1948 (7).

3.3.2. POLíTICA ECONÔMICA DE EMERGÊNCIA - julho de 1947

Houve um salto no patamar mensal da taxa de inflação, cuja média mensal entre maio de
1946 e março de 1947 fora de 4,30%, para 25,66%, em abril de 1947. Essa repentina aceleração
pode ser explicada pelo fato da primeira eleição parlamentar, após a promulgação da nova
Constituição ao término da guerra, ter sido convocada para aquelemês, de forma que se criou
uma expectativa de um novo conjunto de medidas econômicas drásticas por parte de um
novo governo o que fez o consumo aumentar repentinamente, causando o aumento dos
preços.

Um outro plano, denominado "Política Econômica de Emergência" foi implantado em
julho de 1947, com o objetivo de reestabelecer os canais oficiais de distribuição, procurando
eliminar o mercado negro cujos preços tinham um ágio em relação ao oficial e diminuir a
inflação. Partindo do pressuposto de que o ágio só seria eliminado se os preços oficiais
possibilitassem a mesma lucratividade e se os salários fossem suficientes para a aquisição dos
produtos, foi anunciada uma nova política de preços e salários, conforme abaixo.

a) preços dos produtos básicos (carvão, ferro, aço, soda cáustica entre outros) seriam
fixados 65 ve~es acima do nível pré-guerra (média dos anos 1934 a 1936).

b) produtos agrícolas e marítimos, cujos preços ao consumidor eram subsidiados pelo
governo, seriam pagos aos produtores de acordo com o aumento dos preços dos
insumos necessários para a sua produção.

c) os salários mensais dos funcionários públicos foram fixados em 1.800 ienes e as
empresas privadas foram encorajadas a fixar os salários nesse patamar. O nível
daqueles salários era 27,8 vezes maior que o nível pré-guerra e estava baseado em
estimativas de orçamentos familiares.

A fixação dediferentes percentuais de aju.stepara preços epara os salários, respectivamen-
te de 65 e 27,8 vezes maiores que a do nível pré-guerra, tinha como objetivo evitar uma espiral
inflacionária de salários e preços na medida em que os custos de produção poderiam
diminuir, via contenção salarial, provocando ao mesmo tempo a elevação dos lucros das
empresas produtoras daqueles bens básicos que tiveram seus preços fixados (Uchino,1978:
40-42). Esse sistema de preços e salários pode ser considerado um congelamento, visto que
vigoravam até a mudança dos percentuais de ajuste.

3.3.3. REFIXAÇÃO DE SALÁRIOS E PREÇOS - junho de 1948

ogoverno revisou novamente o sistema de preços em junho de 1948, com um aumento
de 80 % em relação ao nível de preços oficiais fixado em julho de 1947.

Os salários foram aumentados e fixados a 3.200 ienes mensais, o que equivalia a níveis57
vezes maiores que os do pré-guerra. Os preços dos bens foram fixados a níveis 110 vezes
maiores que os do pré-guerra (Nose,1978: 141 e Kosai,1981: 46). Novamente houve o
realinhamento, o tabelamento e o congelamento dos preços dos produtos básicos. Após esse
realinhamento dos preços relativos, as taxas de inflação foram 43,34% em julho, 17,34% em
agosto, 8,15% em setembro, 1,80% em outubro e 6,91% em novembro de 1948.
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Essas políticas derealinhamento, tabelamento e congelamento dos preços e da fixação dos
salários, tal como as adotadas em março de 1946 e julho de 1947, contribuiram para uma
diminuição da taxa de inflação nos meses subsequentes à sua implantação, visto que havia
um desequilíbrio nos preços relativos dado o aumento geral de preços dos diferentes
produtos. .

Houve manutenção da demanda agregada após a implantação desse novo sistema de
preços e salários, tal como o da "Política Econômica de Emergência" de junho de 1947. Isto
pode ser explicado uma vez que após a adoção dessas medidas, o iene novo acumulava-se
nas fazendas e no mercado negro, havendo, portanto, a possibilidade de realização do poder
de compra por esta parcela da população. Principalmente os assalariados urbanos, sofriam
pela restrição de seu poder de compra com o congelamento dos salários.

3.4. DÉFICIT DO GOVERNO

Os crédito às indústrias prioritárias, dados principalmente pelo Banco de Reconstrução
Financeira, as despesas de ocupação, os subsídios aos preços ao consumidor para os custos
de distribuição e para o comércio externo contribuiram para o aumento do déficit do governo
e da dívida pública.

o governo aumentou as suas despesas sem a devida cobertura de carga tributária,
atendendo a determinados setores considerados prioritários. Isto, num primeiro momento,
motivou a aceleração da inflação, mas, num segundo momento, a partir do surgimento dos
resultados do plano de produção prioritária, fez a oferta agregada se elevar, contribuindo
para a diminuição da taxa de inflação.

TABELA 3 -12

PROPORÇÃO DO (DÉFICIT) OU SUPERÁVIT PÚBLICO

EM RELAÇÃO AO PRODUTO NACIONAL BRUTO

ANO

FISCAL

(DÉFICIT) OU

SUPERÁ VIT PÚBLICO[G]

PRODUTO NACIONAL

BRUTO [PNB]

G/PNB

1946

1947

1948

(32,4)

(59,2)

(21,4)

474

1309

2666

(6,84)

(4,52)

(0,80)

unidade; bilhões de ienes a valores correntes

Fonte; Tsuru(1958; 26) (déficit e superávit público) e Emi(1963: 142) (PNB).

Os déficits do governo central equivaleram a 21,11% de suas despesas líquidas, em 1946.
A 14,58%, em 1947 e a 2,06%, em 1948(Goldsmith,1983: 133).
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ANO

FISCAL

TABELA 3-13

GASTOS GOVERNO CENTRAL

CONTAS CONTAS GASTOS (D)=

GERAIS ESPECIAIS LiQUIDaS (C) = (C)/PNB

(A) (B) (A)+(B)-DEDUÇOES %
115,2 178,2 153,5 32,31

205,8 372,5 406,0 31,01

461,9 1.009,5 1.038,5 38,93

1946

1947

1948

unidade: em bilhões de ienes a preços correntes

(D): relação entre os gastos líquidos do governo central e o PNB nominal em percentuais.

Fonte:Emi(1963: 155)

3.S.CONCLUSÃO

A Fase 1 compreendeu dois períodos: uma de choques econômicos e outra de transição
para a estabilidade do nível de preços.

Os choques na economia foram aplicados em 1946, com a reforma monetária - troca da
moeda e bloqueio das contas correntes -, e a tributação extraordinária - imposto sobre o
patrimônio e sobre indenizações de guerra - , cujas consequências foram a moderação das
taxas mensais de inflação entre maio de 1946 e março de 1947.

No período de transição para a estabilidade (1947 e 1948) houve: (a) políticas para a
recuperação econômica tais como oferta de créditos a indústrias e subsídios de preços que
ampliavam o déficit públicoe aumentavam a oferta agregada e(b) realin hamento,tabelamen-
to e congelamento de preços a fim de equilibrar os preços relativos. Essas políticas, se num
primeiro momento resultaram em aumento do índice oficial da inflação, num segundo
momento, possibilitaram a sua gradativa diminuição.

, Os choques econômicos diminuíram o excesso da demanda agregada em relação à oferta,
que era um dos fatores causadores da inflação. E no período de transição, as políticas de
recuperação econômica, além de aumentarem a produtividade do trabalho, solucionaram os
estrangulamentos setoriais de oferta, que eram outra causa do aumento geral dos preços. O
ajuste para o equilíbrio dos preços relativos foi feito pelo realinhamento, tabelamento e
congelamento dos preços dos produtos considerados básicos tais como alimentos e matérias
-primas.

As políticas de estabilização da Fase 1 foram fundamentais para a futura estabilização, cuja
manutenção por um longo período foi possível devido às medidas adotadas na Fase 2, que
institucionalizaram a estabilidade dos preços, sendo que esta análise será realizada no
próximo capítulo.
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(l).Uma razãoda "liberação das moedas edasnotas de pequeno valor" pode ser" a redução
do trabalho administrativo durante o período de troca" (Gurley, 1953: 233)

(2).Aanálise e discussão das reformas monetárias européias podem ser encontradas em:

- GURLEY,John(1953). "O excesso de liquidez e as reformas monetárias européias".
Ensaios FEE. Porto Alegre) 1(1):223-249. 1990.Traduzido da American Economic
Review por Roberto Camps de Moraes.

- KINDLEBERGER,Charles P.(1984).A financiaI history of western Europe. London.
George Allen & Unwin. 1987.

Reformas monetárias pós-Segunda Guerra foram realizadas na Bélgica(1944), Grécia(1944),
Polônia(1944 e 1950), Iugoslávia(1945), França(1945 e 1948), Áustria(1945 e 1947), Dinamar-
ca(1945), Noruega(1945), Holanda(1945), Tchecoslováquia(1945), Hungria(1945 e 1946),

.Finlândia(1945), Bulgária(1947 e 1952), Romênia(1947 e 1952), União Soviética(1947) e
Alemanha(1948) (Curley.l 953:228).

Se se classificar a reforma monetária japonesa com omesmo critério u sadoporGurley, que
agrupou ..."os diferentes programas" ...de reformas monetárias européias ... "em três tipos
gerais, tendo como base o modo pelo qual os vários países lidaram com o excesso de ativos
líquidos nas suas economias" ... ela pode ser classificada como tipo dois,em que a ... 1/ reforma
monetária não implicou uma redução imediata da oferta de ativos líquidos, mas, em vez
disso, imobilizou uma parte dessa oferta através do bloqueio dos depósitos bancários. A
moeda manual teve de ser trocada, e os depósitos bancários, identificados por possuidor
durante um período especificado de tempo. Nesse caso, cada família e cada firma puderam
converter os seus ativos antigos em novos títulos a razão de um por um, mas apenas uma
certa quantidade da nova moeda foi liberada. Os ativos em excesso "foram colocados em
contas bancárias especiais e, em geral, não poderiam ser sacados para a aquisição de bens e
serviços correntes. Em suma, as firmas e os indivíduos retiveram a totalidade dos seus
haveres pré-reforma, já que estes foram convertidos ao par, mas só puderam gastar uma certa
parte dos mesmos." ... " ...as medidas monetárias frequentemente exigiam o registro de
títulos, de apólices de seguro, de propriedade pessoal e de outras formas de riqueza. O
interesse primordial das autoridades ao fazer isso era levantar a distribuição da propriedade

. desses ativos para a imposição posterior de tributos sobre o capital..." (GurIey,1953:226e 227)

(3).Em 1946 e 1947 quando o país atravessava uma crise de alimentos, 80% da ajuda
americana fora de produtos alimentares (Uchino,1978:262)
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(4).Nopós-Segunda Guerra Mundial, em diversos países europeus" ... que realizaram
reformas monetárias profundas, foi estabelecido um imposto sobre o estoque de riqueza dos
grupos mais privilegiados da sociedade ... A idéia central do imposto aplicado uma única vez
sobre o estoque de riqueza da sociedade, équeestes grupos teriam quedar uma contribuição
importante para o financiamento do Estado, em decorrência da própria situação privilegiada
em que se encontravam ..." na Europa se aplicou a "...taxação sobre o estoque de riqueza ...
na Alemanha(1952), Áustria(1948), Bélgica(1945), Dinamarca(1946), Finlândia(1945), Fran-
ça(1945), Holanda(1946), Itália(1947), Luxemburgo(1946) e Noruega(1946).
(GONÇAL VES,Reinaldo (1990). "Estabilização Macroeconômica e o Imposto sobre a Rique-
za". In:Anais do XVIII Encontro Nacional de Economia. Brasília. Associação Nacional de
Centros de Pós-Graduação em Economia.volume 2,pp.779-792,p.779 e 781).

(5).A experiência japonesa do imposto sobre o patrimônio, se comparada com as realizadas
noutros países, foi 'uma das mais bem sucedidas em termos de arrecadação.(Shavell,1948:
131)

(6).0 Banco de Reconstrução Financeira foi originado do Departamento de Reconstrução
.Financeira do Banco Industrial do Japão, que iniciou suas atividades em agosto de 1946. Por
suavez,oBancolndustrialtinhasidofundadoemmarçode1900comoobjetivodedarcrédito
a longo prazo às empresas. O Banco Industrial gerava suas receitas vendendo títulos
governamentais e teve um papel importante no financiamento do desenvolvimento indus-
trial japonês (ISHI,Hinomitsu (1986). "The Government Credit Program and Public Enterprise"
In:SHIBATA,Tokue(ed.) (1981). PublicFinancein Iapan. Tokyo. UniversityofTokyoPress.
195p.,.p.89)

('7).Uchino(1978:260)

Até julho de 1948, as taxas de câmbio, fixadas arbitrariamente pelas Forças de Ocupação,
eram únicas para todas as transações (FUJITA,Masahiro(1964). "Long Term Finance in Post-
War Japan (1)". Kobe Economic & Business Review. Kobe(11):93-111,p.95)

TABELA3-14

VARIAÇÕES NA TAXA DE CÂMBIO

DATA IENE POR DÓLAR

31/DEZEMBRO/1945

11/MARÇO/1947

06/JULHO/1948

15

50

270

Fonte: Fujita(1953: 67).
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4. INSTITUCIONALIZAÇÃO E GEOPOLíTICA (FASE 2 -1949 A 1951)

4.1. INTRODUÇÃO

A taxa inflacionária anual entre 1946e 1948 fora de três dígitos, mas a adoção de uma série
de medidas econômicas na Fase 1, permitiu que houvesse uma relativa queda dos preços,
tal como foi exposto no capítulo anterior. Os choques econômicos - as reformas monetária e
fiscal-, o realinhamento e congelamento de preços, e o aumento da oferta agregada como
resultaram em uma diminuição nos níveis de preços, de forma que fora necessária a
realização de políticas econômicas adicionais visando a institucionalização da estabilidade
nos preços.

A descrição e análise das políticas e condições econômicas da Fase 2, que abrange os anos
entre 1949 e 1951, será objeto de estudo neste capítulo.

TABELA4-1 TABELA 4- 2

INFLAÇÃO MENSAL DE 1948 E DA f'ASE 2 TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL

1948 E FASE 2

MÊS 1948 1949 1950 1951 ANO TAXA (%)

JANEIRO 2,D::S 1,45 4,31 5,69

FEVEREIRO 1,09 3,27 (0,67) 5,47 1948 124,98

MARÇO 0,79 0,43 0,23 5,64 1949 16,90

ABRIL 0,29 4,58 0,30 4,62 1950 29,93

MAIO 1,37 1,98· 0,49 (0,24) 1951 25,28

JUNHO 6,47 (0,37) 0,48 (2,13) 1952 (O,35}

JULHO 43,34 0,08 5,26 (0,58)

AGOSTO 17,14 1,71 5,22 2,45 Fonte: Miyata(1953: 22)

SETEMBRO 8,15 1,80 2,30 1,34

OUTUBRO 1,80 0,98 3,39 1,74

NOVEMBRO 6,91 0,03 3,'50 (0,07).
DEZEMBRO 0,96 (0,11) 1,89 (1,02)

Fonte: Miyata(1953: 22)
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TABELA 4-3

PRODUTO NACIONAL BRUTO

ANO r.N.B. r.N.B. Variação

FISCAL corrente constante anual (%)

1934-1936 r.N.B.

1937 23,43 21,31 24,3

1948 2665 13,92 16,3

1949 3376 14,47 4,0

1950 3946 16,24 12,2

1951 5442 18,43 13,5

1952 6263 20,45 11,0

unidades:milhões de ienes para'1937 e bilhões de ienes a partir de 1948

Fonte: Goldsmith(1983: 108 e 132)
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PNB real
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TABELA4·4

íNDICE DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL (1946=100)

1937 1948 1949 1950 1951

Indústria 417 165 208 256 348

Manufatura 511 167 222 283 394

Ferro e Aço 570 210 370· 510 690

Máquinas 287 . 175 212 225 362

Químicos 507 179 250 336 ' ,450

Derivados

Petróleo e Carvão 625 . 200 225 425 700

Têxteis 948 153 207 293 416

Alimentícios 360 110 167 187 240

Fonte: adaptado de ]onhson(1982: 4 e 5)
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INDICE PRODUCAO - RAMOS DE ATIVIDADE
bose: 1945=100

Id
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1948 1949 1950 1951

o Feno e AJ:o • lIoqui1os • Ouimkos A Petroleoe Corvoo X Prod. Alimenticios

4.2. PLANO DODGE

ogoverno americano impôs ao Japão em dezembro de 1948 uma diretiva para adoção de
uma política econômica e enviou em fevereiro um assessor especial para a implantação e
acompanhamento de um plano econômico (Uchino,1978: 48).

Essas diretivas, queincluíam medidas antiinflacionárias, estava mnodocumentointitulado
"Nove Pontos para um Plano de Estabilização com vistas à Reconstrução Econômica do
Japão", cujos itens eram:

1. atingir o equilíbrio orçamentário, com corte nos gastos governamentais e elevação das
receitas.

2. acelerar e fortalecer a arrecadação tributária ..

3. reduzir a extensão do crédito dado pelas instituições financeiras, limitando-o aos
projetos prioritários.

, 4. estabelecer um efetivo programa para atingir uma estabilidade salarial.

5. fortalecer e ampliar o sistema de controle de preços.

6. . melhorar as operações de comércio exterior e.o controle do câmbio.

7. melhorar a eficiência do sistema de alocação de materiais e racionalizá-lo com vistas a
maximizar a expansão das exportações.,

8. expandir a produção de matérias-primas básicas e dos produtos manufaturados.

9. melhorar a eficiência do sistema de distribuição de alimentos, (Tsuru,1958 e Uchino,
1978: 48).

, .
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Baseando-se nas linhas gerais desses nove princípios e num diagnóstico da economia
japonesa, um programa de políticas fiscas e monetárias foi implantadoporJoseph Dodge, um
banqueiro de Detroit que auxiliara na reforma monetária da Alemanha no pós-Segunda
Guerra Mundial (Nakamura,1980: 37). No seu diagnóstico, comparou a economia japonesa
a uma pessoa que estava caminhando com duas muletas, uma delas seria a ajuda econômica
americana e a outra o Banco de Reconstrução Financeira. Assim, era necessário retirar essas
muletas para que o Japão pudesse caminhar sozinho (Uchino,1978: 49). O objetivo do Plano
era estabilizar a economia, propiciar a acumulação de capital e expor o país à competição
internacional, para que pudesse passar a ter independência econômica em relação aos
Estados Unidos.

O Plano Dodge continha as seguintes medidas:

1. equilíbrio no orçamento do governo.

2. redução e eliminação dos subsídios.

3. suspensão de novos empréstimos pelo Banco de Reconstrução Financeira e recompra
dos títulos emitidos por esta instituição.

4. fixação de uma taxa de câmbio única e eliminação dos subsídios ao comércio exterior.

5. estabelecimento do Fundo Especial de Contrapartida.

6. flexibilização do controle de preços e do racionamento dos produtos (Uchino,1978: 49).

Equilíbrio no orçamento

Nas contas gerais dos orçamentos anuais, o governo contabilizava formalmente um
equilíbrio entre as receitas e as despesas, entretanto não estavam incluídos neste orçamento
os dispêndios das contas especiais, cobertos através de emissão de títulos públicos, principal-
mente do Banco de Reconstrução Financeira cujo montante era vultoso tal como descrito no
capítulo anterior.

No orçamento do ano fiscal de 1949, houve a consolidação de todas as contas, incluindo-
se as contas especiais (Kosai,1981: 60), as contas gerais e das corporações públicas, de forma
que o princípio de equilíbrio entre receitas e despesas públicas foi estritamente aplicado
(Adams,1972: 53). Ficaram proibidas coberturas do déficit através de títulos ou empréstimos
governamentais e as transferências das contas gerais para as contas especiais ou para as

. corporações públicas (1).

Para atingir o equilíbrio orçamentário, houve a recompra dos títulos públicos que
financiavam o déficit do governo ea redução das despesas púbJicas atr avésdaeliminaçãodos
subsídios e da demissão de funcionários públicos.
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Recompra de títulos

A maior parte do títulos recomprados era do Banco de Reconstrução Financeira. Além
disso, também foram suspensas novas emissões de títulos dessa instituição. Essa medida
possibilitou cortar uma das fontes de liquidez do sistema, causadora de inflação, que eram
os títulos do B.R.F. (Shiraishi,1989: 89). No final do ano fiscal de 1949, a principal medida do
programa de recompra de títulos foi a amortização das debêntures do B.R.F. no total de
109,100 bilhões de ienes, dos quais 62,476 bilhões de ienes provieram do Fundo Especial de
Contrapartida e 30,000 bilhões de ienes das contas gerais do governo. A recompra de demais
títulos e empréstimos que financiavam as despesas das contas gerais e especiais atingiram o
volume de 35,662 bilhões de ienes. Em 1949 o Banco do Japão comprou 46 bilhões de ienes
em títulos do governo e do B.R.F. por meio de operações de mercado (Adams,1972: 55-56) de
bancos municipais, bancos de investimentos, companhias de seguro, bancos mútuos e
associações de crédito (Schwartz,1990: 84).

\

Para a recompra dos títulos públicos de curto e longo prazos foram utilizados um
.instrumento de controle (2) do sistema financeiro e parte do Fundo Especial de Contrapartida.
O enxugamento dos títulos públicos pôde ser efetivado graças à existência de uma cláusula
de exigência de recompra mediante pedido do Banco do Japão para os bancos comerciais, o
que transferia o risco de inadimplência para essas instituições financeiras privadas
(Schwartz,1990: 84).

Diminuição e suspensão de subsídios

Como foi visto no capítulo anterior, os subsídios eram amplamente utilizados para a
política de reconstrução econômica e para diminuir os preços ao consumidor. Esse instru-
mento econômico ainda estava sendo usado no início da Fase 2, em 1949, quando o total de
subsídios alcançou 202 bilhões de ienes, dos quais 87 bilhões foram dirigidos à importação.
Esse total equivalia a aproximadamente um terço das receitas das contas gerais do governo,
o que contribuia para o déficit público (Shiraishi,1989: 37). Conforme uma das diretrizes do
Plano Dodge, todos os subsídios que garantiam proteção contra perdas e demais subsídios
pagos através das contas gerais ou das contas especiais foram reduzidas e gradativamente
eliminadas (3).

Redução da Máquina Administrativa

Como parte da redução das despesas públicas para a obtenção do equilíbrio orçamentário
também enxugou-se a máquina administrativa. Nas corporações públicas, também valeu a
regra de equilíbrio orçamentário e de proibição das tranferências de recursos das contas
gerais do governo para essas empresas. Para reduzir suas despesas, houve corte nas suas
folhas de pagamento. Por exemplo, a demissão de 160.000 funcionários públicos das
Ferrovias Nacionais doJapãoede 220.000dos Correios, Telégrafos eTelefone (Nakamura,1980:
40 e Uchino,1978: 52).
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Fixação da Taxa Cambial

Houve a necessidade de fixar uma taxa de câmbio e eliminar os subsídios ao comércio
exterior para dar uma maior consistência ao Plano Dodge. Após julho de 1948, haviam sido
adotadas taxas de câmbio múltiplas que favoreciam a importação de bens essenciais e
desestimulavam a importação de bens considerados supérfluos ou que favoreciam as
indústrias produ toras de bens de exportação. Para cada produto ou grupo de produtos havia
uma taxa de câmbio'v, Pela dificuldade em administrar essa multiplicidade de taxas de
câmbio e com ointuitodeexporo Japãoà competição internacional foi fixada novamente uma
taxa decâmbioúnica, novalorde 360ienes por dólar, em abril de 1949.Pela paridadedopoder
de compra do Japão e dos Estados Unidos, em 1937a taxa cambial era de 3,47 ienes por dólar,
o nível de preços aumentara 163 vezes no Japão enquanto se elevou 1,82 vezes nos Estados
Unidos no período entre 1937 e 1948.Portanto, fazendo a paridade, pode se encontrar o valor
de 310,77 (5). Como a taxa cambial foi fixada em 360 ienes por dólar, o Japão teria a
possibilidade de recuperar oseu poder de competitividade a nível internacional, incrementar
as exportações. Além disso, aumentar o seu nível de atividades uma vez que esta taxa de
câmbio desvalorizava o iene frente ao dólar em comparação com a taxa calculada através da
paridade do poder de compra (6).

Fundo Especial

o Fundo Especial de Contrapartida foi criado para contribuir na estabilização econômica,
para a promoção das exportações e para a realização dos objetivos propostos nos "Nove
Pontos" (Shiraishi,1989: 34).

o montante do Fundo Especial de Contrapartida provinha da venda de produtos
enviados ao Japão pelos Estados Unidos como parte da ajuda econômica. Esse fundo foi
utilizado inicialmente para recompra dos títulos da dívida pública e, posteriormente, para
prover o financiamento para aquisição de plantas industriais e equipamentos em indústrias
chaves (Uchino,1978: 49). Por exemplo, para o setor de telefone e telégrafos, as ferrovias
nacionais, a energia elétrica e a indústria naval(Adams,1972: 54).

Em 1949,60% dos títulos do B.R.F. foram recomprados através do uso do fundo. Do total
de 114 bilhões do Fundo, em 1949,62 bilhões de ienes foram alocados para a recompra de
títulos da dívida pública, 27 bilhões para as corporações públicas e 25 bilhões para empresas
privadas (Shiraishi,1989: 35). Na segunda metade do ano fiscal de 1949, o Fundo de
Contrapartida esteve a disposição das empresas privadas, vindo a substituir o financiamento
do B.R.F. que fora suspenso pelo Plano Dodge (Adams,1972: 56). Entretanto, pôde-se
observar que a parcela do Fundo Especial de Contrapartida usada para essa finalidade fora
insuficiente.
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Controle de Preços

Quanto ao controle dos preços e racionamento dos produtos, houve uma gradativa
flexibilização e posteriormente a eliminação. Pela primeira vez, em abril de 1949, depois de
anos de racionamento houve a abolição do controle dos produtos vegetais, reestabelecendo
uma liberdade econômica (Uchino,1978: 52). No período de 12 meses, o número de produtos
controlados diminuiu de 290 para 60 e o número de bens tabelados foi reduzido de 2128 para
531. Em janeiro de 1950 foram abolidos os controles do ferro, aço, cimento, madeiras, lã,
borracha e fibras (Kosai,1981: 64 e Shiraishi,1989: 47).

Consequências do Plano Dodge

As medidas adotadas no Plano Dodge institucionalizaram' as praticadas na Fase 1,
resultando na queda do patamar inflacionário de uma taxa anual de três dígitos que vinha
se mantendo desde o final da guerra, a uma taxa de 16,90 % em 1949.

o mercado negro que vigorava desde a guerra desapareceu; entre abril e dezembro, os
.preços praticados nesse mercado diminuíram 20 %. A emissão demoeda pelo Banco do Japão
que havia aumentado mais de 500 % em 1946, 900 % em 1947 e 400 % em 1948, declinou para
uma variação positiva de 0,4 % em 1949 (Uchino,1978: 52).

o equilíbrio orçamentário estabelecido pelo Plano Dodge não s6 foi atingido, como
também apresentou superávit.

TABELA 4-5

PROPORÇÃO DO (DÉFICIT) OU SUPERÁVIT PÚBLICO

EM RELAÇÃO AO PRODUTO NACIONAL BRUTO

ANO (DÉFICIT) OU PRODUTO NACIONAL G/PNB

FISCAL SUPERÁ VIT PÚBLICO[G] BRUTO [PNB]

1946 (32,4) 474 (6,84)

1947 (59,2) 1309 (4,52)

1948 (21,4) 2666 (0,80)

1949 20,7 3375 0,61

1950 (46,0) 3946 (1,17)

1951 31,4 5446 0,58

unidade: bilhões de ienes a valores correntes
.

Fonte: Tsuru(1958: 26) (déficit e superávit público) e Emi(1963: 142) (PNB).
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Como consequência do Plano Dodge, houve necessidade de racionalização pelo setor
privado, ou seja, demissões de funcionários, falências de empresas e acumulação de estoques
(Uchino,1978: 55). Setores, tais como mineração, energia elétrica, indústria automobilística e
carvão demitiram grande parte de seus empregados. Ao final de 1949, foram contabilizados
330.000 trabalhadores demitidos das indústrias que podem ser acrescentados aos funcioná-
rios públicos demitidos e àqueles que haviam perdido seus rendimentos em função da
diminuição e do posterio desaparecimento do mercado negro (Cohen,1983: 447).

Configurava-se, ao longo do segundo semestre de 1949 e do primeiro semestre de 1950,
uma gradativa redução das atividades produtivas como consequência das medidas adotadas
pelo Plano Dodge e pela própria recessão mundial. Entretanto, houve um reaquecimento da
economia japonesa causado pela eclosão da Guerra da Coréia em junho de 1950(7).

4.3. GUERRA DA CORÉIA E INGRESSO DE DIVISAS

A Guerra da Coréia fez com que os Estados Unidos considerassem o Japão importante
geopoliticamente. Com a recontrução da sua estrutura econômica, dados os fatores vistos no
capítulo anterior, o Japão tornara-se o país industrializado mais próximo do conflito e com
maiores possibilidades de produção e de fornecimento de diversos produtos às tropas
americanas em combate na Coréia (Uchino,1978: 57). Assim, para os Estados Unidos, o Japão
tornou-se ao mesmo tempo sua base de suprimentos e também uma barreira à expansão do
comunismo na Ásia.

A economia japonesa, que estava com um acúmulo de estoques e desemprego em massa,
começou a aumentar novamente seu nível de atividades para atender prioritariamente as
aquisições especiais, que compreendiam suprimentos militares, construção de bases milita-
res no]apão e serviços diversos. Os suprimentos inicialmente variavam de autopeças a sacos
de fibra para areia e, posteriormente de caminhões e locomotivas. No início, os suprimentos
foram essencialmente militares e, depois, para reconstrução da Coréia. Os serviços diversos
compreendiam o transporte de cargas, manutenção de veículos e pessoal civil para diferentes
tarefas nas bases americanas, como comunicações e transportes (Uchino,1978: 56;
Shiraishi,1989: 55), e geravam divisas ao Japão.

Ingressou no Japão em 1951, a soma de cerca de 500 milhões de dólares e, em 1952 e 1953,
cerca de 800 milhões de dólares em cada um desses anos, por conta das aquisições especiais.
Desse total, cerca de 70%foram dispendidosem materiais e 30%em serviços (N akamura,1985:
61).
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TABELA 4-6

BALANÇA DE PAGAMENTOS - 1946 A 1955

ANO EXPORTAÇÓESIMPORT AÇÕES BALANÇA AJUDA AQUISIÇÕES

COMEROAL ECONÔMICA ESPECIAIS

1946 67 303 -236 192

1947 184 449 -266 404

1948 265 547 -282 461

1949 536 728 -198 534

1950 924 886 38 361 149

1951 1.358 1.645 -287 157 592

1952 1.295 1.701 -407 5 824

1953 1.261 2.050 -790 809

1954 1.614 2.041 -426 596

1955 2.001 2.060 -53 557

unidade: milhões de dólares correntes

Fonte: Kosai(1981: 72)

A eclosão da Guerra do Coréia teve um impacto positivo para a economia japonesa não
s6 pelas divisas que ingressaram devidas as aquisições especiais, como também pelo
consumo realizado pelas tropas americanas baseadas no Japão estimado em Us$ 400 milhões.
A própria reativação da economia mundial, devido ao aumento da demanda dado o conflito
e o Plano Marshall na Europa, propiciaram o aumento das exportações japonesas na época
(Nakamura,1985: 69). De junho de 1950 ao final de 1951 o comércio mundial cresceu 34%,
cerca de Us$19bilhões, principalmentedeividoaoaumentoem 23% dos preços mundiais dos
produtos de exportação de vez que o volume de mercadorias cresceu 10% (Nakamura,1980:
41).

Ao mesmo tempo que a Guerra do Coréia provocava um aumento das exportações, o
Japão iniciava uma política agressiva de comércio exterior. Fundou-se em 1950 o Banco de
Exportação do Japão para financiar as exportações e fora adotada uma carga tribu tária menor
para' os investimentos em plantas industriais e equipamentos e para os produtos de
exportação. Em 1951, o Banco de Desenvolvimento do Japão substituiu o Banco de Recons-
trução Financeira no financiamento de fundos para indústrias chaves, tais como de energia
elétrica, produção de carvão e aço, industria de navegação(Nakamura,1980: 43).

o aumento do nível de atividades, devido ao crescimento da demanda, dada a Guerra da
Coréia e a política de exportações, fizeram com que a demanda por investimen tos em plan tas
industriais e equipamentos também se elevasse. Houve a importação de tecnologia do
exterior, iniciando-se o processo de absorção e inovação tecnológica do Japão no pós-guerra.
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Houve um aumento da taxa mensal de inflação a partir de julho de 1950. A taxa mensal
de inflação em 1950,que era inferior a l %aomês de fevereiro a junho, pulou a 5,26% em julho.
Foram quatro as causas básicas desse aumento de preços:

1. aumento abrupto da demanda agregada devido as aquisições especiais e a expansão
das exportações.

2. as aquisições especiais realizadas pelas Estados Unidos caracterizavam-se como uma
demanda emergencial e geopoliticamente importante de forma que o preço dos
produtos era uma variável secundária.

3. o ingresso de divisas estrangeiras pelas aquisições especiais e pela política de exporta-
ções trouxe a necessidade de emitir ienes para pagamento às indústrias.

4. a expansão do comércio mundial, com preços internacionais elevados tanto de produ-
tos quanto de serviços. Por exemplo, os preços dos fretes internacionais aumentaram
de forma que os preços dos produtos importados também se elevaram (Uchino,1978:
60).

A taxa inflacionária com um patamar de 4% ao mês se mateve entre julho de 1950 e abril
de 1951, diminuindo no mês seguinte, maio, devido tanto ao ajustamento da economia
japonesa quanto da economia mundial.

A absorção relativamente rápida das causas inflacionárias devidas a Guerra da Coréia e
consequente estabilização foi possível pelo conjunto de medidas adotadas desde 1946.
Inicialmente com choques econômicos, passando pelo realinhamento de preços e congela-
mentos e, por fim, através de medidas que institucionalizaram a estabilização.

4.4. CONCLUSÃO

Em 1949, 1950 e em 1951, o Japão tivera taxas anuais de inflação respectivamente de
16,90%; 29,93% e 25,28% e em 1952 uma deflação de 0,35%. Entre 1953 e 1969, a taxa anual
média de inflação foi de 0,30%, a preços de atacado.

o Plano Dodge institucionalizou as políticas de estabilização realizadas na Fase 1 que
reduziram o patamar inflacionário. Esse plano consistiu basicamente de uma política
econômica de equilíbrio das contas públicas.

Após a implantação do Plano Dodge, iniciou-se um processo recessivo que foi revertido
com odeflagação da Guerra da Coréia, quando os Estados Unidos fizeram do Japão o seu
mercado fornecedor para compra de suprimentos para suas tropas e através de uma política
agressiva de exportações. Esses dois fatores fizeram ingressar divisas no Japão, provocando
a elevação do nível de atividades.' .

Essa demanda adicional paralelamente aoaumentodas atividades produtivas causou um
relativo aumento da taxa deinflaçãoquefoi absorvidoacurtoprazouma vez que as condições
para a estabilização tinham sido- satisfeitas através das políticas econômicas realizadas a
partir de 1946.
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(1).0 resultado dessa regra nas corporações públicas para atingir o seu equilíbrio foi o
aumento, por exemplo, das tarifas ferroviárias e postais (Adams)972: 53)

(2).Aemissão de títulos públicos de longo prazo fora proibida em 1947. Entretanto, o
governo continuava a lançar e a rolar os títulos a curto prazo, inferiores a um ano, a fim de
cobrir o déficit público (Nakamura,1980: 38 e Uchino, 1978: 50)

(3).Como anteriormente ao Plano Dodge não havia a consolidação do orçamento do
governo, ossubsídios incluídos nas contas especiais não estavam contabilizadasnoorçamen-
to.ComoPlanoDodgeeaconsolidaçãoorçamentária,omontantedossubsídioscontabilizados
em 1949 foi enorme (Nakamura,1980: 38 e Uchino,1978: 50).

(4).Fujita(1953:66, 68 e 70)

TABELA4-7

EXPORTAÇÃO - TAXAS DE CÂMBIO

JANEIRO/1949

PRODUTO IENE POR DÓLAR

couro curtido
fibras
aço laminado
aço em barra
tubos de aço
locomotivas
automóveis
bicicleta

motores
transformad ores
rádios

300 a 420
300
500
240

300 a 360
3"00

430
510
340
320
550
320
320

·200

300
600
600

carvão
cimento
soda cáustica

chá
espelho
cerâmicas

Fonte:·Asahi Year Book,1951 adaptado de Fujita(1964: 96)
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TABELA 4-8

IMPORTAÇÃO - TAXAS DE CÂMBIO

JANEIRO/1949

PRODUTO IENE POR DÓLAR

algodão

uso interno 80

250

67
178
147

154

158
82

284

154

200 a 350

103

177
165

120 a 140

77

uso exportação

minério de ferro.

carvão para residências

aço

fosfato

bauxita

potássio

petróleo

borracha

materiais químicos

sal

açúcar

trigo

·lã

madeira

Fonte:idem,ibidem

~).Miyata(1953: 31) e Fujita(1953: 78)

O cálculo realizado para encontrar o valor de 310,77 ienes por dólar foi 3,47x(163/1,82).

(6).A taxa cambial fixada em abril de 194:9manteve-se no mesmo valor até 1971.

Em setembro de 1949, aproximadamente 5 meses após a fixação da taxa de câmbio pelo
Japão, a Inglaterra fez sua primeira desvalorização da libra no pós-guerra: de 30,5%, em
relação ao dólar. Mais 20 países do Sul e do Sudeste Asiático, na zona de influência da
Inglaterra adotaram medida semelhante ao desvalorizarem suas moedas frente ao dólar.
Como resultado dessa desvalorização, a taxa de câmbio doiene em relação aodólar diminuiu
de 1.450 ienes para 1.008 ienes, de.forma que os preços dos prod utos japoneses encareceram
em 44%. Isso provocou a queda das exportações dos produtos japoneses de vez que ficaram
mais caras com as desvalorizações e houve a diminuição momentânea do nível de atividades
das indústrias produtoras de bens de exportação. Essa da queda das atividades foi revertida
pela eclosão da guerra da Coréia. (Miyata,1953: 31 e Uchino,1978: 53)

65



(7).Em25 de junho de 1950 as forças armadas da Coréia do Norte atravessaram a fronteira
do Coréia do Sul rumo a sua capital. Isso fez com que os Estados Unidos fossem auxiliar a
Coréia do Sul militarmente (Kosai,1981: 65)

",0·

.; :
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5. CONCLUSÃO

No Japão, a taxa inflacionária acelerou-se imediatamente após o término da II Guerra
Mundial devido ao excesso de demanda agregada e ao estrangulamento da oferta agregada
com a redução da produtividade do trabalho. A realização da poupança acumulada durante
a guerra, oaumento populacional devidoaorepatriamento de civis e militares dos territórios
ocupados durante o conflito e a maciça emissão de moeda causaram o excesso generalizado
de demanda em relação à oferta. Simultaneamente, houve estrangulamentos setoriais da
oferta com a diminuição da produtividade do trabalho provocadas pela destruição da infra-
estrutura e do parque industrial, barreiras ao acesso nos mercados externos de matérias-
primas e alimentos e a intempéries.

Pôde-se verificar na alta inflação do Japão as características fundamentais comuns das
experiências de inflações pós-guerras, qual sejam:

"Um primeiro fator comum, que está na origem de todos os casos é um forte constrangimento físico
a que é submetida a economia, com forte redução na renda real disponível aos residentes no país ... um
.constrangimento semelhante às reparações ou outros gastos impostos pela guerra aos gastos dos países
derrotados ...destruição de parte da capacidade produtiva ...

o segundo fator comum ... intimamente ligado a este primeiro fator, é o déficit público e dívida
pública. Além das pressões sobre gastos correntes, devido afome, desemprego, recessão econômica, e
demais custos típicos depois da guerra ...ou aumento de subsídios, o governo tem que responder pelas
reparações de guen'a ...que se convertem também em crescente dívida pública, com fortes pressões sobre
a necessidade definanciamento do setor público. Como os impostos são corroídos pela própria inflação,
o déficit público tem que ser coberto com crescente endividamento interno ...

...Na fase avançada da inflação, o governo sofre uma crise de confiança, não conseguindo mais
financiar odéficit público com títulos da dívida pública, tendo que recorrer à emissão da moeda deforma
crescente e descontrolada que se constitue o terceiro fator comum às hiperiniluções. Como a demanda
real cai com a elevação da taxa de inflação - desmoneiiza-se a economia - opróprio imposto inflacionário
arrecadado pelo governo, em termos reais, começa a sofrer queda a partir de uma certa taxa de inflação
fazendo com que o ritmo de emissão monetária tenha que atingir taxas exiremamenles elevadas para
o governo financiar seus gastos ... Além disso, com o colapso do sistema produtivo e as dificuldades
financeiras de algumas empresas, a arrecadação de impostos também sojTeforte queda, enquanto que
as pressões de gastos são crescentes ...

·... Porfim, ofator comum mais importante, sem o qual guerras, ... déficit público, dívida interna ... não
se transforma em hiperinflaçõo, é aquilo que podemos chamar defragilidade política: a inexistência de
instituições políticas democráticas estáveis, ou de uma classe ou articulações de macro-forças sociais
capazes de "impor" medidas de política econômica para estabelecer o equilíbrio macroeconômico. Isto
significa que não é possível estabelecer um consenso mínimo sobre as medidas necessárias para
estabilizar e garantir o crescimento da economia, porque existem na sociedade segmentos sociais
sujucientemente poderosos para bloquear os seus interesses. Nesta situação o governo tem reduzida
capacidade de coordenação e comando sobre a economia e com isso as sucessivas tentativas de
estabilização redundam em[mcasso ...É por isso que um processo tão doloroso como a hiperinjlação, uma
vez instaurado, tem tido duração de pelo menos cerca de 1ano, tempo necessário para que o consenso
político sobre questões básicas, e se inicie um processo de reconstrução das instituições e o
reestabelecimen tos de valores sociais, básicos. " (N akano, 1989: 3 a 5)
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A realização de políticas de estabilização entre 1946e 1951, garantiram uma desaceleração
inflacionária nesse período e uma estabilidade dos níveis de preços durante um longo
período de tempo - entre 1953 e 1969 - quando a taxa anual média de inflação foi de 0,30% a
preços de atacado. Foi descito 'e analisado, em capítulos anteriores, tanto as reformas
estruturais quanto as políticas econômicas que resultaram na estabilidade dos preços a partir
de 1952. Nesse capítulo conclusivo, pretende-se realizar uma discussão no que concerne as
causas da estabilização.

A passagem de uma economia inflacionária para uma estável, não foi realizada através de
um programa antiinflacionário planejado para ser implantado a longo prazo e, sim, por
sucessivas reformas e políticas econômicas. Entretanto, a somatória delas foi consistente de
tal forma que o nível de preços diminuiu,

Como constatou Nakano (1991: 138): "Quando as práticas inflacionárias estão tão profunda-
mente arraigadas no comportamento de todos os agentes econômicos, a sua eliminação envolve um
processo mais abrangen te, longo e doloroso do que um simples choque fiscal-monetário e uma política
de rendas. O estudo dos progJ'amas de estabilização monetária bem-sucedidos permite concluir que a
.econom ia precisa passar por uma verdadeira reforma econômica li,

o Japão experimentou durante o período em estudo reformas econômicas amplas que
atingiram os setores industrial, agrícola e governamental, ao que pode ser acrescido das
reformas políticas, como o expurgo de vários indivíduos da sociedade japonesa ou a
reformulação constitucional. Apósa derrota na guerra e a rendição, setores antes dominantes
tiveram que ceder uma grande parte de seu poder econômico, devido as medidas que
distribuíram rendas e patrimônios e que concederam relativo poder aos trabalhadores
através do ressurgimento dos sindicatos, tal como foi exposto no capítulo introdutório.
Assim, essas reformas podem ser qualificadas como as pré-condicionantes à manutenção da
estabilidade no longo prazo.

Três fases de uma programa de estabilização, abrangendo:

lia) a primeira fase, em que a espiral hiperinflacionária é rompida através de medidas de choque, que
podem durar até três meses;

b) a segunda fase, de transição para estabilidade, em que ajustes no programa e medidas adicionais
são tomados para sustentar a estabilidade conseguida na primeira fase, que dura normalmente
mais do que um ano;

c) a terceira fase, de insiitucionalização da estabilidade, em que o comportamento dos agentes
econômicos é definitivamente modificado e novas instituições fiscais e monetárias são cristali-
zadas.", colocados por Nakano (1991: 138) podem ser verificadas no Japão, No estudo
dessa experiência de estabilização, pode se identificar essas fases, e as políticas
antiinflacionárias foram divididas em dois subperíodos, que foram denominadas
respectivamente como Choques e Transição (Fase 1-1946 a 1948) e Insti tucionalização
e Geopolítica (Fase 2 -1949 a 1951).
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A inflação acelerou-se repentinamente, de 7,45 %em novembro para 65,31 %em dezembro
de 1945. Em janeiro de 1946 encontrava-se com uma taxa de 18,40 %. A fim de quebrar a sua
rigidez, foram necessárias medidas de choque. Constatou-se na Fase 1 da experiência
japonesa de estabilização, a respeito da dosagem da política econômica, que "Quando uma
inflação crônica atinge patamares muito elevados, osprogramas gradualisias se tomam inoperantes e
somente medidas duras dechoque, com mudanças dos regimes fiscal emonetário, são capazes de quebrar
a sua rigidez." (Nakano, 1991: 137). Essa rigidez inflacionária foi rompida no Japão, uma vez
que no período posterior à reforma monetária, entre maio de 1946 e março de 1947, a taxa
mensal média foi de 4,30%.

A fim de diminuir a aceleração inflacionária foram implantadas medidas de choque em
1946,na Fase 1.Houve a Política de Emergência, cujas medidas forma realizadas em fevereiro
e março, numa combinação de uma reforma monetária e de um realinhamento e congelamen-
to de preços. O choque consistiu na drástica redução dos ativos monetários em circulação:
bloqueio das contas bancárias e o bloqueio parcial através da conversibilidade compulsória
da moeda. Acrescida à reforma monetária, efetivou-se um regime de racionamento e o
realinhamento e o tabelamento de preços. Os salários foram congelados num patamar fixo
para todas as categorias profissionais.

O enxugamento da liquidez e a estabilidade somente foram conseguidas com reformas
profundas. A fixação de um só patamar salarial para todos os trabalhadores objetivou
diminuir o excesso da demanda agregada em relação à oferta. Os preços dos produtos básicos
foram realinhados a fim de equilibrar os preços relativos, o que, num primeiro momento,
provocou uma "inflação corretiva". O tabelamento tivera como meta o congelamento dos
preços daqueles bens. Ainda em 1946, houve uma reforma fiscal através da implantação de
dois tributos extraordinários: imposto sobre o patrimônio e o imposto sobre indenizações de
guerra.

É interessante observar que as medidas adotadas no Japão na Política de Emergência em
fevereiro e março de 1946a fim de restringir o excesso da demanda agregada e, assim, conter
a inflação que surgiu no pós-guerra, fundamentalmente continham as propostas do plano
econômico de Keynes de1940: as providências, do "plano radical" segundo a denominação
por ele dada, teriam que ser adotadas já durante a guerra. Dever-se-ia determinar a proporção
dos ganhos de cada pessoa a serem adiadose restringidos do consumo imediato e pelomenos
esse percentual manter-se-ia após a guerra como um direito de consumir da população. O
consumodeveriaserdistribuídoentreosconsumidoresnolugardeserconcentradonasmãos
da classe capitalista. Ao término da guerra, deveria ser adotada uma tributação do capital a
fim de prover aquele consumo mínimo sem a elevação da dívida pública (Keynes, 1940: 379).

A determinação de um padrão de vida, aumentando o consumo das famílias jovens e
reduzindo o consumo agregado da classe de renda mais alta, atrelandoa variação dos salários
à do custo de uma cesta de bens também seram medidas incluídas no "plano radical" de
Keynes. Porém, antes da adoção dessas propostas, dever-se-ia retirar o excesso do poder de
compra, realizando um bloqueio dos depósitos (Keynes, 1940: 379,404 a 406). O controle do
custo de vida através da combinação do sistema de racionamento com fixação de preços e do
controle de salários somente teria resultado com a redução do poder de compra dos
consumidores (Keynes, 1940: 408).

A rigidez inflacionária foi rompida através de medidas que procuraram diminuir o
excesso generalizado da demanda agregada em relação à oferta. Nessa fase de choque, a
inflação man teve-se moderada. .

A transição para a estabilidade abrangeu os anos de 1947 e 1948, com medidas que
objetivaram a reconstrução da economia japonesa, destruída no período da guerra, e com
ajustes ao programa de estabilização (Política de Emergência) através do realinhamento e
tabelamento de preços e salários.
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À época, no Japão, havia estrangulamentos setoriais de oferta com redução da produtivi-
dade do trabalho, resultando em inflação, tal como foi analisado no capítulo a respeito das
origens e das causas da inflação. As medidas de choque agravaram o problema do desem-
prego. Assim, o reaquecimento das atividades econômicas era importante. O pensamento
vigente naquele momento era de que para a reconstrução da economia japonesa mesmo
medidas que provocassem alguma inflação seriam justificávies caso resultassem no aumento
do emprego e da produção (Bronfenbenner, 1975: 141 e Adams, 1972: 31). Dessa forma,
temos, a partir de 1947, o sistema de produção prioritária, créditos a indústrias, subsídios a
preços. Somou-se a essas medidas de reaquecimento, o realinhamento e a fixação dos preços
dos produtos básicos e dos salários, realizadas em junho de 1947 e em julho de 1948.

A inflação de 1947ficara em 270,53%.Dessa forma, pode-se constatar que aquelas políticas
de reconstrução, inicialmente aceleraram a taxa de elevação dos preços. As distorções nos
preços causadas pelo tabelamento e por subsídios contribuem para aumentar a inflação
(Bresser Perreira e Nakano, 1984: 9). O Japão nessa fase foi um caso típico onde "na
desaceleração cíclica o Estado tende a procurar compensar o desemprego e a queda da taxa de lucros das
empresas através de medidas de caráter fiscal, aumentando as suas despesas. Esse aumento podeser
.generalizado, ou pode se e:xpressar através da montagem de um complexo sistema de subsídios. Em
qualquer hipótese, implicará déficit público e aumento da quantidade de moeda "(Bresser Perreira e
Nakano, 1984: 13) que provocou uma "inflação compensatória". O aumento do déficit
público, com a canalização dos recursos para a política de reconstrução, também contribuiu
para acelerar a inflação, pois "ao aumentar despesas sem a devida cobertura de carga tributária o
Estado atende a determinados setores e contribui para a sustentação da demanda agregada "(Bresser
Perreira e Nakano, 1984: 17).

Essa elevação do déficit público acelerou a inflação num primeiro momento. Entretanto,
estas políticas de reconstrução - a partir do sistema de produção prioritária - resultariam
numa maior oferta de bens que, adicionada aos reajustes e à fixação dos preços dos bens
básicos e dos salários, propicionou uma queda da taxa de inflação, que tinha sido de 270,53
%, em 1947, para 124,98 %, em 1948.

As medidas adotadas em 1947e 1948provocaram urna inflação compensatória e corretiva,
pois não houve ajustes e mudanças de regime fiscal, que conforme o programa consistente
de estabilização proposto por Nakano(1991: 138) são os pré-requisitos para se passar da
primeira para a segunda fase. Ao contrário, houve o aumento do déficit público. Aquelas
medidas, porém, foram determinantes para a futura estabilidade, visto que viriam a alargar
os estrangulamentos setoriais de oferta e aumentar a produtividade do trabalho.

Para a institucionalização da estabilidade no Japão foram satisfeitos os três componentes
básicos, propostos por Nakano(1991: 137) para um programa de estabilização que enfrente,
de forma definitiva, um estado hiperinflacionário, a saber:

"a) a extinção do financiamento inflacionário do Governo, com forte ajuste fiscal, implantando
mudanças institucionais para criar um novo regime de disciplinas orçamentária e monetária
capaz de reestabelecer a credibilidade do Estado. Só assim podemos estancar as contínuas

. expansões monetária e da dívida interna, que tornam endógena e automática a expansão da
demanda e da renda nominal;

b) parada sincronizada dos valores-chaves nominais da economia (preços, salários, câmbio,
contratos eic.), num novo estado de equilibrio estável, desmontando a espiral preço-câmbio-
salário ...;
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c) utilização efetiva da taxa de câmbio e da política de comércio exterior, como instrumentos de
política anti-inflacionária, para coibir o poder de monopólio da indúsiria.; e evitar que
mudanças no nível de preços (recomposição de preços relativos) ou no salário nominal se
transformem numa espiral inflacionária .

...Para sustentar e garantir a estabilidade com custo social tolerável, além das políticas fiscal e
monetária, a utilização de âncoras adicionais é vital, particularmente o vetor internacional de preços
e a taxa de câmbio ".(Nakano, 1991: 137)

A adoção das medidas do Plano Dodge, realizadas em 1949, foram fundamentais para a
institucionalização da estabilidade. O reequilíbrio orçamentário do governo e o ajuste da
política monetária através da eliminação dos subsídios, da consolidação dos orçamentos, da
redução da máquina adminstrativa, da suspensão de novos empréstimos do Banco de
Reconstrução Financeira e da recompra de seus títulos contribuíram para a estabilização.

No período imediatamente após a guerra o comércio externo era extremamente controla-
do e restrito. Somente a partir da intensificação das relações comerciais com demais países

.houve a necessidade da fixação da taxa de câmbio. Há que se considerar a agressiva política
de comércio exterior adotada pelo Japão em 1950 e as demandas motivadas pelas aquisições
especiais dirigidas às tropas americanas em combate na Coréia, em 1951, para se compreen-
der o alcance do equilíbrio estável entre os preços, os salários e o câmbio. Anteriormente, não
havia a espiral inflacionária preço-câmbio-salário, mas a espiral preço-salário, o que vale
explicitar que o vetor internacional de preços não era preponderante para a variação dos
preços no Japão. Como a inflação já estava declinante e tinham sido realizados três
realinhamentos de preços e salários na Fase 1, já havia o equilíbrio dos preços e salários.
Assim, na Fase 2houve a possibilidade de simultaneamente fixar a taxa cambial de ienes em
relação ao dólar e de flexibilizar o controle dos preços e o racionamento dos produtos.

Deve se considerar as reformas estruturais - a patrimonial-industrial, a administrativo-
burocrática, a trabalhistaea agrária -que permearam o período em estudo, como importantes
contribuições para a estabilidade dos preços, pois consistiram em profundas mudanças
institucionais que desconcentraram e distribuíram o poder econômico. A adoção dessas
reformas estruturais, paralelamente às políticas de estabilização, foram cruciais para a
manutenção da estabilidade do nível de preços num longo horizonte de tempo.

Através das reformas sócio-político-econômicas e das políticas econômicas foi resolvida
a principal questão quanto a estabilização que ..."se resume a distribuir os custos da estabilização
deforma clara e consensual para os diversos segmentos da sociedade. Trata-se ...de cortar os gastos do
governo compatibilizando-os com um aumento da tributação explícita para eliminar o déficit,
equacionar os problemas da dívida pública para eliminar o déficit e reesiabelecer as regras de mercado
competitivo para a fixação de preços. Trata-se de um reordenamenio institucional com novo regime
fiscal e monetário garantindo a estabilidade e confiança na moeda nacional" (Nakano, 1989: 5)

A adoção de choques, ajustes, disciplina fiscal e monetária, reformas estruturais e o
ingresso de divisas estrangeiras, ao longo de 6 anos que abrangem esse estudo, resultaram
na estabilização dos preços e na recuperação econômica. Foram realizadas reformas profun-
das com a aplicação de medidas, muitas vezes penosas para a população que anteriormente
já tinha sido sacrificada pela guerra, para se atingir a estabilidade econômica e para sua
manutenção num longo horizonte de tempo. A sornatória das políticas econômicas e das
reformas econômicas abrangentes, que modificaram a estrutura econômica do Japão, possi-
bilitaram o declínio do processo inflacionário.
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