
1199300573 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
-- ---- -----' 

FOLHA DE ERRATA 

A combinação dos três numeJ:-os, entre parênteses, significa.m : número 

da página, ordem do parágrafo e número da linha, respectivamente. 

(2' 29' 9) 

(13,29,6) 

(17 ,29,2e3) 

(18,19,2) 

(20,29,1) 

(21 '19' 3) 

(27 ,graf.) 

(35,19, 7) 

(42' 29' 2) 

(44,19,6) 

(45,0,1) 

LER: 

constitui-se 

precaucional é dada 

e mostra a relação 
entre esta e : i) a 
oferta 

a equaçao acima (3) 

Veja 

do mercado 

O intercepto da linha 
com inclinação negati
va e os eixos vertical 
e horizontal represen
tam Md e EMf, Óu seja, 
os montantes máximos de 
moeda doméstica e ext.er
na respectivamente. 

reestruturaçao 

a respeito da relação 
entre as fontes de fi
nanciamento do déficit 
fiscal e o desequilí
brio externo. 

A curva mostra 

a medida que a taxa de 
desvalorização espera
da aumenta, maior a de
manda por crédito do
méstico com_a finalida
de de repor os saldos 
reais deste. No entanto 
devido ao fato dos 
agentes substituírem os 
saldos monetários domés
ticos pelos respectivos 
externos, a medida que ;_' 

Ef'1 LUGZ\R DE: 

consistiu-se 

precauciona1 dada 

mostra : i) a relação 
entre esta e a oferta 

a equaçao acima ( *) 

Vejamos 

de mercado 

restruturação 

a respeito da fonte de financia
mento do déficit fiscal. 

A inclinação da curva 

a medida que o crédito doméstico 
se exPande, em função da taxa es
perada de desvalod~zacão, os aqentes 
substituem os saldos monetários domés
ticos oelos similares externos. Desta 
maneira a demanda pela moeda doméstica 
cresce a taxas decrescentes, a medida 
que a taxa de desvalorização esperada 
aumenta. 



(46,19,4) 

(62,29,5) 

(65' 19' 3) 

(68,19,3) 

(81,29,3) 

(81, 39' 10) 

(82,29,3) 

(99,19,4) 

a taxa de desvalorização 
muda, a taxa de cresci
mento do crédito é maior 
que a taxa de desvalori
zaçao. 

no nível 

moedas 

esclarecer 

conseguem 

reservas 

este 

são possíveis 

reestabelecer 

do nível 

meodas 

esclerecer 

conseguirem 

resrvas 

esta 

é possível 

restabelecer 



I i 

'/ 
i 

- ---
~ FundaçãoGe ------

'~GIV/ Escola de Ad:::.li? Vargas 
do Empresas •n•&lraç,ão 

Biblio::!ao Paulo . 

--~ .. !fllflllllllll/1 
-----..--..._____ 

SUBSTITUIÇ~O DE MOEDAS, RESTRIÇ~O ORÇAMENTdRIA 

DO SETOR P~BLICO E O caMBIO. 

Banca Examinadora 

Guillermo Tom~s M~laga 

Yoshi<:\f(:i. Nak<:\no 

Arthur Barrionuevo 

Antonio Carlos Manfredini 



I 
I 

) 
I 
I 

i i 

FUNDAC~O GETULIO VARGhS 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇ~O DE EMPRESAS DE S~O PAULO 

CARLOS HERN~N RODAS C~SPEDES 

SUBSTITUIC~O DE MOEDAS, RESTRIÇXO ORCAMENT&RIA 

DO GOVERNO E O caMBIO 

Disserta~io apresentada ao Curso 
de P6s-Gradua~~o da EAESP-FGV, 
&rea de Concentra~~o : Economia 
Empresas, como requisito para a 
obten~~o de titulo de Mestre e~ 
E c on om :i . .:i d €:' Emp 1- e-::;<:1.s. 

Orientador: Prof. Tom~s M~laga B. 

SHo F'<·:l.ul o 
199::1 



rw D t1 s c"~~ SPE DE f.~ , c <,u· 1 os 1·-lt:~ 1· n ;·,í. n . tia b -::i"f" .i t: iil ç ,:~'o dl:? 

tt~,·~.::'t.i .. ::-~.~:,· J li.'~::.'-::j't'J .. iç .. ~'~-:,·. t}l··};:.:.~,·rtJ.::'i7f:.a.'l··i.a ~i(J ~-;~.:;·f.'c}l .. lc-ifb l.i.t:-(J 
e o C.:.?l.'lbio. E~1E:SP···FGV, 1993. <Di::;::;.~-:;rtaç:ão elE·: 
Mestrado apresentada ao Curso de Pcis-Gradua~~o 
ela EASP-FGV, ~rea de Concentra~ão: Economia de 
Empr(-::sas. 

Resumo : Discorre sobre a instabilidade do 
câmbio e o colapso do regime cambial do tipo 
crawling pcg, provocado pelo desequilíbrio n~o 
sustentJvel do or~amento do setor p~blico e 

i i i 

pelo grau de substitui~ão de moedas. Enfatiza as 
condi~5es de sustentabilidade do desequilÍbrio 
or~amentirio do governo, bem como, o seu efeito , 
atravcis das e~pectativas, sobre os argumentos da 
demanda relativa de moedas. Finalmente, a partir de 
dados da economia boliviana correspondentes ao 
período pcis-hiperinflacionJrio, 1988-1991, se 
analisa e discute a estabilidade do cimb.io. 

Palavras Chave Substituiç5o de moedas, 
Instabilidade e Colapso cambial, Restri~~o 
Or~amentJria do Setor P~blico, Carteira de 
Moedas, Demanda relativa de moedas, 
Sustentibilidade do desequilíbrio or~ament~rio, 
Fatores reais e monetJrios da determinação 
do c·tlmb i.(;). 
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INTRODUÇÃO 

Esta disserta~~o discorre sobre a instabilidade do ~ 

cimbio e o colapso do regime cambial de tipo cl-awling peg, 

provocadospela substitui~~o de moedas e o desequilíbrio nio 

-sustentJvel do or~amento do setor pJblico. 

Este estudo adapta-se ~s economias cuja estabilidade 

cambial estJ sujeita a um processo de dolariza~~o crescent~; 

e, a um d~ficit fiscal fragilmente sustentado pelo imposto 

Inflacionário e por recursos externos <alguns destes vol~teis 

e de difícil mensura~io, por serem controlados parcialmente 

pelas autoridades monet~rias). 

Assume-se que este contexto ~ remanescente de um 

período· caracterizado por: i) um processo hiperinflacionirio; 

li) um d~ficit fiscal elevado (acima de 20X do PIB); iii) um 

desalinhamento do cimbio; iv) baixos níveis de reservas; v) 

reduzidas entradas de capitais externos; e, vi) corridas 
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especulativas capazes de provocar o colapso do regime cambial 

fixo. 

Dado este contexto, e, supondo que as ~utoridades 

econ6micas fazem opç~o por um regime cambial do tipo 

crawling peg, com o intuito de administrar a estabilidade do 

cimbio, o objetivo específico desta disserta~io consiste em 

mostrai os motivós pelos quais a instabilidade do cimbio e o 

colapso do regime cambial sio os resultados mais prov~veis, 

quando a economia se localiza fora do estado estacion~rio 

(apcls o colapso doregime cambial fi~o). 

Ne~te sentido, afirma-se que o papel das 

expectativas, em rela~io ao reestabelecimento da consist&ncia 

entre as políticas fiscal e cambial, ~ um dos fatores mais 

importantes para explicar a instabilidade do cimbio e o 

colapso do regime cambial. Ou seja, as expectativas em relaç~o 

ao percurso que a economia pode tomar para atingir o estado 

t . ' . es:ac1onar1o, quando um elevado, ou s~bito, aumento do d~ficit 

fiscal, supera o limite miximo estabelecido pelas fontes de 

financiamento, consistui-se no principal fator para explicar o 

desequilíbrio cambial. , 

Sup5e-se que, no periodo do reestahelecimento da 

consist&ncia supracitada, ou no percurso da economia rumo ao 

equilíbrio estacion~rio, está presente um processo a e 

I t . t . '·' suJs~l :u1çao de moeda. 



No primeiro capÍtulo s~o apresentados, de maneira 

sint~tica~ os principais motivos pelos quais se adota a 

abordagem de carteira para explicar a substituiç~o de moedas. 

flemonst: r· a-se o r ees t ~- u tu 1· aç ~\o de 

< ~:;ubst i t u:i.ç:~~{o o c<1m!Jio, 

questionando-se a independência da oferta monet~ria1 quando se 

altera o regime cambial. Este capÍtulo revisa os trabalhos de 

Thoma~; ( 1. 98~)) 1 Girton e Roper (1981), fÜ) t~S ( j_ 978a 1 197f:lb) 1 

Calvo e Rodriguez <1977)1 Ortiz Ci983), Ramirez (1985), e King 

E~t a 1 i i < 19?8) . 

. I' t '"' man 1 -r <~~s ·<:\.;.ao 

o 

da 

segundo capítulo 

c1· ist:~ 

expÕe, pr·imeira 

t El"ITIOS de: i ) UITI 

reestruturaç:io de carteiras monetJrias; .. ' J.l' 

corridas especulativas; E~, iii) um cal apso elo n~g i me c<:l.ITib ia J. 

fi>w. A fundamentaçio teórica desta se.;.~o baseia-se nos 

trabalhos de Krugman (1979) e Obstfeld <1984). 

A ::;egunda d E~s te c <:tP :{ t: u 1 o I :C:\P I" E~sen ta UITI estudo 

sobre a condiçio de sustentabilidade (após o colapso do regime 

c ~unb j_ <.d -F i. xo) , do l"E·:!;:I:i.m(-:.' camb:i.<:\1 d\~ cr.=.~Nl.ing peg, qu<:tndo a 

economia situa-se fora do estado esticionário. Supondo que a 

r·t:~c:e:Lta elo imposto inflacionririo LÍnica fonte de 

·f in an c :i. <:\IYIE·:n t: Cl do desequilíbrio fJ.scall explica-se que o 

r· (7:9 :i. me c ::?tinb i c\ 1 d (·:~ c r a vil .in fi p e g d r:.~ p e n cl e ci <~t s 

a;:,~><P(·!'ct;::tt: :i.va·::; eril r·elaç:t~o an r·E·:ei:;t:ab(-.'.'lecim(,~nto ela con!:;:i.sti}nc:i.<"!l. 

I, . ·r . . ·1 ··J.i:;ca ·-c<:t.llll:>:ta I f:~ J c (:lfl d :L ç i~{ o :i.lfiPO!:;t: a :i.mpo~:;t o 
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inflacion~rio. Esta seç~o resume a primeira parte do trabalho 

de Savastano C1992) e revisa dos trabalhos de Mansur <1983>, 

:t. o c ap . ) , Hillier <1986) e 

Z in i < 198t) > . 

No terceiro capít~lo, integram-se os assuntos 

estudados nos dois primeiros capítulos, com a finalidade de 

formar um encadeamento que explique a instabilidade do cimbio 

e o colapso do regime cambial. di~;cute-·se a 

persisttncia do processo de substituiçio de moedas, quando as 

taxas de inflaçio sio baixas e decrescentes e, finalmente, se 

indaga a respeito dos limites das fontes alternativas de 

financiamento ao imposto infla~ionário, quando a economia 

si t ua-·se fora do estado estacionário. Nesta seçio levanta-se 

j I . 't (. ua s -. 1 p o : l::·~ses a respeito dos motivos do d~ficit fiscal ser 

elevado e crescente apds o colapso do regime cambial fixo. 

Este capit.ulo toma como base os trabalhos de Guidotti e 

Rodriguez (1992), G :i 1· t o n e r~ o p e 1· <1 <;' n U , I s a a c < :1. 9 8 9 > , Z: e :i. 1· a 

(j,99i), V<:l.n W j, j nb e1 .. g ~::n (i 990) 1 Dali 'acqua (1989), 

(1986), Rogers (1992), Tanzi (1992), e Fischer e Easterl~ 

(j,99(1). 

Finalmente, o quarto e ~ltimo capítulo, apresenta um K 
estudo de caso sobre a.economia boliviana, correspondente ao 

I ' ' fl ~ ·1 :1. p e 1· l. n · <:\ ç: <:l. o , com a ·F:i.nalidade 

d e s c: o b i"· j, r· a I t I . 1 . j I I t I .. 1 . .., sus:en :aJl l.race c a es·:aol 1zaç:ao do ·c~mbio sob o ~ 

efe1to da dolar1zaç~o e do desequilíbrio fiscal. O capÍtulo 



utiliza os trabalhos de Edwards <1989 e 1992), Bresser Pereira 

(1992), Guidotti e Rodriguez <1992), Dornbusch (1992>, Van 

Wijnbergen (1990, Kiguel e Liviatan (1988), Pinto (1989), 

Gerchunoff (1980), Muller e Associados (1990, 1991, Ev. Eco), 

e Morales <1988 e 1991). 



P~IMEIRO CAPiTULO 

i.- A SUBSTITUIÇ~O DE MOEDAS E O CAMBIO. 

Este capítulo expHe, do ponto de vista tedrico, a 

·relaçKo entre a substituiçio de moedas e o cimbio. 

A primeira seç~o mostra: i) o motivo pelo qual a 

abordagem de carteira ~ utilizada para estudar a substituiç~o 

de moedas; e, ii) o efeito da reestruturaç~o de carteiras 

<mudanças na demanda relativa de moedas) sobre a oferta 

relativa de moedas. 

A segunda seç~o desenvolve o modelo de Girton e Roper 

(1981), visando estabelecer uma relaç~o de causalidade entre 

a substitui,~o de moedas e a instabilidade do cimbio. 

Finalmente, a terceira seçio esclarece e enfatiza o 

papel da taxa de j 1 . ..., oesva or1zaçao esperada sobre a 

reestruturaç1o de carteiras, bem como, as situaç5es (ou 
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períodos) nas quais a substituiç~o de moedas ~ mais f~cil de 

acontecer e de provocar a instabilidade cambial. Nesta 

tamb~m se faz refer&ncia ao papel do regime cambial flexível 

na t t 
w sus-en açao do nível de reservas, quando um sJbito ~umento 

da oferta monetária estimula um maior grau de substituiç~o de 

moedas. 

1.1.- A SUBSTITUIC~O DE MOEDAS UMA ABORDAGEM DE 

CARTEIRA. 

Vários estudos, entre eles: King et alii.Ci978); 

Miles <i978,a,b) Girton e Rbper (1981); Thomas (1984); 

Ramirez <1985); Ortiz <1984); Calvo e Rodriguez (1977),etc., 

utilizam a abordagem de carteira para explicar a sub~tituiç~o 

de moedas. Alguns deles deixam claro, explÍcita ou 

implicitamente, que as raz5es pelas quais as carteiras 

monet~rias s5o ' . P0551Vel5, relacionam-se com os motivos para 

a demanda por moeda: transaç~o, precauç~o e especulaç~o. 

A demanda de moeda para transaç~o está vinculada à 

necessidade gue uma economia tem de transacionar com o 

exterior Quanto mais intenso o com~rcio e o movimento de 

capitais com o exter1or, maior a demanda de moedas e maior o 

custo que esta representa. Portanto, se o objetivo ~ reduz1r 

este custo a formaç~o de carteiras monetárias torna-se 

necessária. 
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estão 

Os outros dois motivos para a forma~ão de cafteiras, 

vinculados à demanda de moeda por precauçio e/ou 

especulação. Este tipo de demanda verifica-se, 

principalmente, em economias abertas e sujeitas a incert~za 

em relação ao futuro, em decorr~ncia de níveis inflacion~rios 

crescentes, instabilidade política, desequilíbrios internos e 

externos insustent~veis, etc. 

Por outro lado, ao se adotar a abordagem de carteira, 

para explicar o processo de substituição de moedas, deve-se 

fazer uma ressalva quanto a sua composição, uma vez que a 

teoria de carteira foi, inicialmente, estabelecida para 

explicar a mobilidade de capital e não a substituição de 

moedas. 

Portanto, a sua utiliza~ão para este fim deve ser 

limitada. Sendo empregada apenas como um instrumento de 

alocação de riqueza, atrav~s do qual se entendam as alteraç5es 

da demanda relativa de moedas, 

argumentos. 

quando variam os seus 

Uma argumentação favor~vel quanto a possibilidade de 

se utilizar carteiras compostas por ativos monetários .e não 

monetários para explicar a substituiçaG de moedas, pode ser 

contestada pelas seguintes restriç5es: i ) o ·retorno dos 

ativos monetJrios lndepende dos valores das respectivas 



moedas; ii) os retornos dos b6nus s~o maiores que o retorno da 

moE"'da; e, iii) quando o grau de substituiç~o de moedas ' e 

elevado, os ativos n~o monet~rios perdem credibilidade, pelo 

fato de que o valor e o retorno de alguns deles s~o 

mensur~dos pela moeda que est~ sendo substituída. 

"Currenc::~ sabstitut.ion .is f'rom 
~.-uh ~:;ti h.d :lan bet1v·een oth~::"r f i nane ia l 
thr=· ::~.ield on m·one::~ is independent of the value o·t 
m~..·m~?!Y. T"he .indf:•p~o::·ndence 1 s·, ... , due to fhe choio:.:· o f 
uni t::; in ~vhich f'.in..:.1nc ia 1 cont r.::u:t s ,;r r e ::;p~'?Ci fied. 
7""he fac!: t.·haf.· t.·he .int:ere~:.-t pa!:fllr~o:?nt on rnane::~ .is· 
dench7rinat~"·d in t:erm·::; 01'' itself (,•11oney) .::uuf the 
il1t~::.~re'f:;t pa!:ftlll"-'11{ 011 band'f:; is denotlrinat.·~:ul in term-~-:; al' 
bond::; provides a d.i~-:,·t inct ion betll/een 1/Tf:Jr/e:J and bond::; 
11/hich, ~ve an~ue, .zs ·more .Pund<ii.mental th-::~11 the u-sual 
vú::'N af tnon~;;;•:,~-··bond di~dinction." (6'irton e 
f\'opper, i ~;'f.i.'.f. p . .f,:?') 

Alcim disto, ao estudar a relaç~o entre a substituiç~o 

de moedas e o cimbio < nas próximas duas seç5es), 

se-~ que uma carteira composta por ativos monet~rios, n~o pode 

incluir at.ivos nio monet~rios, uma vez que o valor de troca 

de du<:\S u1oedas E~ 

da relaçio entre dois ativos nio 

mon et ~ 1" i o~:;. 

A partir desta exposi~~o pode-se justificar o motivo 

pelo qual se utiliza o modelo de carteira para explicar o 

processo de substituiç~o .de moedas: 

"the port:Folio····balaacc . .iu~.;·f."itic\:.:~t.ion _f'or currcnc;t 
,;;ab~-;t.itution rea~:,;ot·l~;· thal Nhen ~~he d~-:.·m>.:·~;·t:.ic .in·tlation 
r,~t"e .l'!:; f!:'XPI":':ct-ed f.'f} r.i~-;-c,· or f:lOi1Tl'::,~;·t.ic· currenc.<:~ .l-:.-1 
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expected to cll:.;~prec:.ia. te aga:inst foreing carrenc.l~::·~:;, 

~'::conom.ic ... ::J.gf;•nt:::; Pii I l <.H,.oid t:h~:· dome"E;t i c carrenc!.f .. ::~nd 
ta.vor .its f'oreing coant:~::~n:•art .l'n th.is vie'"• tnoiU?!.f .t~:,· 
h e l d .i 11 par t -~ s a p cn- t f o I i o -~ s se t . " ( 
rt~Oitld s·, .i ~;•Btf, F' • 35'·~ . ,I 

Depreende-se, da cita~~o acima, que aliado ao motivo 

um fat o1· deve ser destacado quando a 

utilizada a 

substituiç~o de moedas: o papel das expectativas. Supondo 

constante a demanda de moeda para transaç~o e precauç~o. as 

expectativas em rela~5o a mudanças dos retornos relativos das 

moedas ~ essencial para explicar o processo de substitui~io 

de moedas (ou reestruturaç~o das carteiras monet~rias). 

Por outro lado, o debate entre os regimes cambiais 

fixo e flexível e os seus resultados sobre a independ&ncia da 

oferta monet~ria dom~stica pode ser Jtil para esclarecer o 

efeitb da reestruturaç~o de carteiras <realocaçio da demanda 

de moedas) sobre o cimbio. 

Considerando a abordagem monet~ria do balanço de 

pagamentos, o regime cambial fixo debilitava a postura do 

monetarismo a favor da oferta monet~ria independente, uma vez 

que um excesso de demanda por moeda podia ser 

trocandri b8nus e bens no pais dom~st~co ou no país externo a 

uma taxa pr~-determinada. Ou seja, o banco central a~s;gurava, 

da ofe1·t: a, a substituiç~o perfeita da moeda 

dom~stica pela moeda externa. 
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"7'"h!i:' ::;ource of' iliUbstit.·otion .in th.i'ii! f'ix~=.:·d 

~:,·,'<·cnang~~ r~=~.te cas·e.· can IJe tr.aced. to the role ol the 
centra 1 b.ank. ünd1i!'r t.·he fi:·úF.'a' r .• :~ te 5!:/Sf.'em the 
cent:ra I b.<u1k .a::;sares that donrest ic ~=~.nd forr..'ing nuJne~l 

.ass·et are per-l'ect s·ubs·t .i ti..de-::; on the supp !y -::;.ide. B~ 

1''i8:ing the exchan!:]t-? r,':J.{e, 
f.'hat dome-::;tic tlrone'!:l N.ill 
r .E!~~ i o ~~,..i t h lo r e .i a g nroney" 

Com isto acontecendo, 

monet <:u-i smo: não 

the central b.ank assare:=; 
al~',~.<J-::; t.:','<'Change ,~ta f'.iHea' 
( l·fi I e "Ei, l '?','78.a , p . l72,} 

um elos 

existia uma estrutura 

limitada de ativos monet~rios sob o controle do banco central. 

Ass:i.m, podia esperar-se uma taxa de infla~ão comum entre 

países e uma política monetiria dependente. 

estabilidade monetária não dependia apenas· da política 

monetária dom~stica. 

A priori, um regime de cimbio flexív~l podia 

sustentar a postura do monetarismo a favor de uma oferta 

monetária .independente. 

eliminar a substituição de moedas e promover a estabilidade 

monetária pel6 .lado da oferta . 

Os resultados confirmaram em parte esta expectativa, 

já qtw, o banco central, ao não garantir a troca das moedas a 

uma taxa constante, anulava os fluxos monetários entre paÍses. 

Cont: udo, ignorava-se que os agentes mantfm moeda 

externa por motivos de transaç~o, precautão e es~eculaçJo. ~. 

fluxos monetJrios entre paÍses C apcis a variatJo da 
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oferta monet~ria imposta pelo banco central de algum deles), 

nio s~o distribuídos unicamente pelo banco central, 

também, por mercados privados. 

"fkuvever, the ,::J.rg·ument concentrate-5 ~=·8:clas.i;.'ely 

on tln::.· non-·-::;abstitution o-f mon.ze::1 on t:he :_:;apf:.·l~· 
~~;.idJ::.'. 7""1--te .l"5SI.le Of Sllb'::-;titation 0(1 t:he d~·m~"ltHl f.iide 
i-::; nol..c explicit-::~ adrf"·~-:;~:;ed . . . l"t i-::; a-5-sf.fflted tha(· nf:J 
1('ore.ing mone:~ helc/ by domest.ic trans.actor~:;· for 
~?i t:her tran~:;,:.u::t ion~-:; or -~;peca lat" ive or prec~<:~.at ionar::~ 

( .hi~i'.'ilr . p . i ,7'3 .~ 

Em outras palavras, o monetarismo nio considerava a 

importincia dos ajustes nas carteiras monet~rias <substitui~io 

realizadas com a finalidade de sustentar, no 

~inimo, o valor de troca das mes~as (quando a demanda por 

moeda para transaç~o e precauç~o ~dada). 

"No•~' ch,:~nfF"'S ii1 t:he relative co~:;ts for hold.ing 
11'fot-.•i~==·s of' ~..i:l·l'-l't:•J··c .. r.'f: ~f~·n~JlfiJ...l1 .. :\!l'itJn-::.; ~~1.i ll .c· .... ~~:fsf.:• ~..:·l~-.::.!rJ:J~==· 

in thf"' rel,::~.f.'.ive amc.•unf of thes ... ::· t!if.Jn.~·~::1 s hold N.ithin 
individaa 1 port.·Pt:_~ li os. " ( Idem. p. i74 ,t 

Desta maneira, a funç~o da demanda relativa de moedas 

te r um papel importante na determinaç~o da 

composiç~o da oferta relativa de moedas e, consequentemente, 

<c:omo visto na na determinaç~o da 

variabilidade do c~mbio. 

Assim, se a reestruturaç~o das carteiras monet~rias 

a oferta monet~ria, a argumentaç~o do monetarismo em 

favor do regime cambial flexível n~o podia ser sustentada, ou 
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seja, devido às varia~5es da demanda relativa de moedas, a 

oferta monet~ria deixa de ser independente. 

Conforme seri visto no prciximo capí(ulo, esta 

conclusio ~ fundamental para entender a relatio e~tre a 

demanda.relativa de moedas e o cimbio. 

Em resumo, esta seçio mostrou que os agentes 

econ8mico~ formam carteiras monetirias por_ motivos de 

precau~io, especulatio e transatio. E, que .a estrutura destas 

depende do efeito dos retornos relativos esperados dos ativos 

monet~rios sobre a demanda especulativa de moeda (quando a 

demanda de moeda transacional e precaucional dada). Por outro 

lado, a composiçio das carteiras ~ restrita somente aos ativos 

monet~rios porque: i ) o elevado grau de substitui,io de 

moedas pressup5e que os ativos nio monet~rios s~o mensurados 

e~ moedas que estio sendo substituídas; ii) o retorno dos 

ativos monet~rios independe do valor deles; e, iii) o retorno 

do~ ativos nio monet~rios ~ sem~re maior que o retorno do 

ativo monet~rio. 

Atrav~s do debate sobre a independ~ncia da 

oferta ~onetária se reconheceu a importfincia da demanda 

relativa de moedas para explicar a oferta relativa de moedas, 

sem que isto signifique que a oferta monet~ria seja totalmente 

enddgena. 



A prcixima seçio enfatiza este ~ltimo resultado para 

exp 1 ic<:u- de a instabilidade do câtnbio é 

determinada pelas alterações da demanda relativa de moedas. 

1.2.- A DEMANDA RELATIVA DE MOEDAS E O CAMBIO O 

MODELO DE GIRTON E ROPER. 

Entre os v~rios modelos que explicam a relaçio entre 

o cimbio e a substituiçio de moedas, o modelo de Girton e 

Roper (1981) ~ o que mel~or destaca a instabilidade do cimbio, 

~ medida que o grau de substituiç~o de moedas aumenta. 

~~ tl-~ê' ~~',"<"~:i~ar,'Çf.t~' .···,::.:t.t:: lJ.t:'t'Wt:'t.~n trttJ11.i~::·"i!J· i'f:?· '!:i·h~J~~ln_ f:t:,t 

be "ins-table" in th1::' sen~·:;e th .. ::~t movem"'cnt:~;· .in t:h.~:· 

l::·,v:ch.i:~nge rate nece::;··::;ar~ to mz~.inf:..:1ins· monet..;~r~ 

e•":(f.dl.ibr.iunT lu:?.;.:·ame Iarger without lim.it ,~:-:7 curn:uu:::1 
sub ;:;t .i t:ut ioo .in1:· rea "::7es·. .tn ad.i t .ion t:he e.'<·ch,::u.•ge r-.:1 f: e 
is indete1··,rt.inaf:e ~vit:h pe1··l'ect cul-l··,.::·nc;t -:.-ub:-:7t.itut.ian'' 
([l.i rton e li.'c.•ppl':.·r, .i ~;·s•J, p . .i:.7') 

Este modelo caracteriza-se por enfatizar entre os 

determinantes do c3mbio as seguintes vari~veis: i) a demanda 

relativa de moedas; ii) a oferta relativa de moedas; iii) as 

exp€ctativas em relaç5o aos retornos dos ativos monet~rios em 

termos da valorizaçio e desvalorizaç~o; e, v> 

A formulaç5o do modelo parte do pressuposto de que a 

oferta ~ igual ~ demanda de moeda, portanto, sup5e-se que os 
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mercados· monetários da moeda ~om~stica e da moeda externa 

estio em equilíbrio. 

Supondo que a oferta de moeda ~ dada, a expressio 

matemática de ambos os mercados ~ escrita da seguinte maneira: 

C~1k/PkJo =C Mk/PkJd =L,. ( r:t.,,-~,r,w >. <1> 

Onde: 

k - i e 2, representa,a moeda dom~stica 

e a moeda externa respectivamente. 

[ M/PJo= C M/PJd= oferta monetária real igual 

~ demanda monetária. 

r"',~= retorno real antecipado das moedas < em 

termos de valorizaç~o e desvalorizaç~o). 

r = retorno real antecipado do ativo n~o 

monet <il- i o. 

w =riqueza real. 

Lk =demanda pela moeda k. 

Já que a oferta de moed~ i dada e, em equilíbrio, e 

igual ~ demanda de moeda, os argumentos da funç~o demanda de 

o custo de oportunidade de possuir I..J.ITI<:I. 

estrutura de carteira em relaç~o a outra, bem como, o efeito 

a estrutura das carteiras. 

oportunidade s~o equivalentes aos retornos relativos dos 

ativos monetários e n~o monetários. 
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Veja qual o efeito de uma mudança nos argumentos da 

funç~o demanda da moeda 1: 

Os efeitos s~o similares quando se analisa a funç5o 

demanda da moeda 2. 

se deseja expressar as fun,Ues demanda de moeda 

em termos das diferenças entre os. retornos dos respectivos 

ativos, a sua formulaçio pode ser escrita da seguinte maneira: 

( 1 . 1 ) 

(1.2> 

Onde: ai - coeficiente de substituiç~o entre a moeda 

e o ativo nio-monetirio, e, 

gi -coeficiente de substitui~~o de moedas. 

Aplicando logaritmos, obt&m-se as seguintes equaç5es: 

(i.ia) 

(i.êa) 

Diminuindo uma da outra e fazendo a=ai=a2, e, 

g=g1=g2, obtemos a seguinte express~o: 



17 

onde: ai=a2 significa que o valor relativo das duas 

invari~vel frente a câmbios em r; e, gi=g2, i cl en t i f :i. c a a 

substituiç~o de moedas com um ~Mico parâmetro igual a 9~ 

Reordenando esta equa~io obt~m-se o efeito da 

substituiçio de moedas e da relaçio entre os agregados 

monetários sobre a relaçio dos preços dom~stico-externo. 

Como fica evidente, a formulaçio anterior ~ um<:t 

aproximaçio da paridade do poder de compr~ e mostta: i) a 

entre esta e a oferta relativa de moedas; i :i.) o 

diferencial dos retornos das duas moedas; iii) o coeficiente 

da substituiç~o entre a moeda P o ativo nio-monetário; e~ iv) 

o coeficiente da substituiçio de moedas. 

Al~m disto, segundo esta versio da paridade do poder 

de compra, a arbitragem pode ocorrer entre moedas e nio como a 

versio ~radicional, entre regiÕes. 

Definindo: e - Ln E, e , E - P~/Pe (paridade do poder 

de compra), obtfm-se: 

e=Ln<P:~./Pe) ( 4) 
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Da mesma maneira, fazendo: w~=LnC<M~/Q~ 1 M~/Ge>J; 

n::::a+2g a equaç~o acima (*) pode ser expressa 

como: 

(5) 

"E~'<·og~·ooa-::; ili·oney s·app 1 ies· and d~::N11·,::~.nd f,::~ct."ors a.re 
.e.: t/11 t ,:.~i 11~==~~1 in t" h· t? t ~=·J''IJ1 '·"~· . f.:' ti 1-1-t'/1 ~::·.<.1 ":..7 {ib s !.'i t." l.t t .i cJt1 i s· 
ref'h:·ct:ed in the h p.:xrameter sach t:hal: n ~·li ll ;,··,~ry 

, from ~-~ f:o .in·l'in.ity as carn.::•ncy ~o:;ub~:;tit.-ation rang,::;· 
l,.r0111 zero h"J .in·t.inity" (l"dei7r.p.i5) 

Por outro lado, Girton e Roper <1981) enfatizam que o 

efeito da substituiç~o de moedas sobre o nivel do cimbio pode 

E~XP i""(-.'~SSO mais claramente quando f.;e c on si d E~l- <:;.m <!l. s 

expectativas dos agentes em relaçio a variaç~o da taxa de 

cJ.mt>io. 

Utilizando as expressUes algibricas ac: im<:t 

desenvolvidas, a equaçio (5) pode ser transformad~ em: 

( 6) 

CHHÜ:: : h ··- Í:t.····ie····x i~ e ie sio os refornos nominais das duas 

X é a variaç~o antecipada da taxa de c~mbio, que 

resulta da diferença entre as taxas de inflação antecipadas. 
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Considerando fixas as taxas dos rendimentos nominais 

sobre as moedas, e, supondo que as ofertas monet~rias s~o 

excigenas, conclui-se que a taxa de variaç~o antecipada do 

cimbio ~ excigena. 

Portanto, a estabilidade do cimbio depende, em Jltima 

inst~ncia, da variaçio antecipada do cimbio e do grau de 

substituiçio entre as respectivas moedas. Assim, na medida em 

que a subst ituid~o de mo.:::·d a~:; tende a infinito e as 

expectativas E·~m relaçio a variaç5es na taxa de cimbio 

acontecem, o tipo de cimbio deve variar com a finalidade de 

equilibrar a equaçio acima (3). 

esta por 

m<:üoi- a 

Em termos matem~ticos, j~ que de/dx ~ igual a n , e 

sua vez é igual a: a+2g, depreende-se que, dada uma 

quanto maior o grau de substituiçio de moedas 

n r~ c es~:;<:Í. r· i <:i. c--:·rn ··f.·~·· para satisfazer o 

E: qtd. 1 í brio tnone:·t á 1- i o. 

apl-o><ima 

Em outras palavras, a instabilidade do cimbio se 

de infinito quando a substituiçio de moedas ~ 

existe uma política de coordenaç~o entre os 

emissores de moeda, a respeito da taxa de expansio monetária 

~-e 1 a t i va. 

De igual maneira, pode-se encontrar·: de/dx=i, e 

c on c 1 ui 1- que variaçbes na mesma proporçUo das ofertas 



monet~ries domcistica e externa t~m um impacto proporcional 

-s-;ob1·e a taxa de câmbio, para todos os g1·aus finitos de 

substituic5o de moedas. 

Por outro lado, atci agora, o modelo tem assumido ~ue 

os emissores de moeda nio alteram as quantidades de moeda 

nem os rendimentos nominais sobre o dinheiro, 

flutuac5es na taxa de câmbio. 

Vejamos entio, como o banco central pode atuar para 

induzir alteraç5es na demanda por moeda e assim reduzir a 

instabilidade do cimbio. 

" J?:~ a l t"!:::riog E' i t her tbe -~=·.<t.·p li c i t .zn t erê•st p,:~ .i d 
on matUé.'~i o r f: h e •li.WI"I t .i f: :.1 o l tJrone!f, ... , a money 
i s~:ilUé:r c ou 1 d .a 1 t: e r 
t h e cha.n gt:--::; 

!::•lim·.in.:.~f:l":' f:J.··· 

exchanqe ,··ate . 

.in CUI"I"f'='i'IC.':l · â'!'.'.'IJl,'J!IUf I'I!:?Ce~;·~:;;~~l"!f {O 
,:~t 1ea-:7t clampen ·l'lu!:·f:ü.:.-~t:ion"S· in f:h!::' 

.tt is· part.icülar~t' ,:~ppropr:i .. :'lf.·e ·f'or an 
.i s ~:i i.,( -!::·1·· .cJ ·l' "::7 li b !?i t .i t l.i t: .. =.~ b·l ~· ~~rt:,•n {~' ~· t ~::,~ il ~:i~=· ll~ .e::· ••·· ~::' .. ;! l n;•'J.".},-1 ~=· 5.i 
~field -~s the monE:'f.'-:."11"!1 control var.i.:ü1le bec.:.H.u:;e, 
, f:he imr-•,:;u:·t: o-t a change in rm- on thf:' f:'.<a::hange rate 
becom>::· greaf.'er a~; carrency ~:;ab'f:;·f.'ituf.'ion .r.ncre,=.~:-::;c~:; . 
. . . . , l'l:e b!:·hav.ior 01'. t.'I'Onl:'::i i~:;~:i.f.ti.E'I"5 if:;· endogt:•nei;:red 
and the.ir re~:;pon:-:;·e to de..-naod ~:;hil't~:• i-::; ~:;hoi.!l/1 tf:J 
~=·1 .i 11/'i na t' e t: lu::: .in '5 t: .=;~b .i li t: y -~~~:;'5o c .i a t: etl w·.i t: h cu r .• .. !;;·n cy 
i.'ii.d7i:1t .i tut ion . .. "(.l'f.t'em. p. t:'J.' .I 

No entanto, o grau de liberdade deste efeito pode-se 

diluir frente à incerteza relacionada à inflaç~o esperada, ou, 

a sustentabilidade dos equilíbrios interno e externo. 



Out r· a consideração a respeito da implica,io da 

substituiçio de moedas ~ que, o seu efeito depende da 

est 1·ut Ul" a de mercado monetário. 

Uma estrutura cartelizada est~ baseada numa política 

de coordena~io entre os emissdres d~ moeda. Uma 

~ caracterizada pela presen~a de um ltn i c o 

emis~:;ol·. 

A estrutura cartelizada, numa economia sujeita a 

substitui~io de moedas, pode .reduzir o grau de reestrutura~~o 

de carteiras monet~rias em virtude do acordo implÍcito a 

·respeito da manuten~~o do #'\ ~ '. cam1J 10 F' o\" ta n t o, pode·-·sE:' 

concluir que uma estrutura cartelizada do mercado monetário, 

pode estabilizar a taxa de cimbio atrav~s de acordos sobre a 

taxa de inf1açio esperada e/ou sobre os retbrnos reais dos 

ativos nio-monetários. 

Em outras palavras, quando o comportamento dos 

emissores de moeda ~ endogenizado, entendendo-se por isto a 

coordenaçio das suas políticas monet~rias, a instabilidade do 

eliminada. Lembremos que a instabilidade 

camb :i. a 1 or· :L9 :tnava no mcldE·~1o que 

exogeneidade da oferta monetária e, consecruentemente, elo 

retorno nominal da moeda. 

,.. l•it-~ ·!='ti { l~ ~::· 1·· .e::· ':":J 1:• fJr,• ~:;.t~· ~::.··i' irtt:Jr,• ~::·~1 :l ':"!~' ~:i!t ~~ ,•·· ':':i' t cJ .ct.t J- J- ~=:~t,' (~ ~:l 

~:;ü·{J~:·;·t:ituf'ion .i-::i' incorporai:ed .in f.'he analy::·;·.i-::;, t:'he 
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IUJII'fin~~ I return~:; and/or nomi11a I sapp 1 i~=~~:; ch~U1ge in 
re-::;r•an~:ie f: o dem~"::J.tui i:il~i -fts. tlH:' pre'fii'f:;·urt-"J o f' cu r rene::~ 
sub ~:i t .i t:ut i em i nduct=:' coord i na ti on o f manet aJ-:.t· 
..-.•olic.ie-5i f:.•r rate o-1' retarn competif:.it:in .. [n ~·.it:her 

~.:·ase, the e.•J."c:ha.nge r.a.t:1.::· ~-:;hould be ::dable or fol!~-:Hv a 
s·tab !e 1-='ath. In the absen-::.;e ot' currfNIC::J 
s·ab~•·tit:ution, nrone::f .l'iii'iiillel-~>· can engag~:· in 
independent ituJnetary pol.ic.it•s· resalt.ing .in 
fluc:tuating e,•fchange rat~,:;•;:;;. l"t .is t!H? ab·::;ense of' 
carrency ~:;abst.itution, not ih?J· pre'::-;ence, that al1oN 
for .in -::it ab 1 e exc:han ~:.-v e r a t e·s. " ( l"dem. p . E.'6 ,} 

No caso elos seguirem políticas 

monet~rias independentes e determinarem taxas in f1 <:\C ion~~- :tas 

diferentes das esperadas, altera-se as exp~ctativas dos 

nas estruturas das carteirai monetárias. 

Através do exposto acima, podemos delin~ar algumas 

conclus5es relevantes: i) a instabilidade do cimbio aumenta a 

medida em que as expectativas em rela~~o a varia~ões nos 

ativos monet~rios acontecem e o grau ele 

substitui~ão de moedas cresce; ii) a variabilidade do cambio é 

produto da reestrutura~5o elas carteiras monet~rias ou, em 

da alteraçio da demanda relativa de moedas; 

iii) a instabilidade cambial reduzida mediante 

acordos entre os emissores de moeda a respeito das taxas 

espel- a da::> de in·nad{o e d<:t~; taxas cl €·~ retorno do~:; at :i. vos n~~{c>···· 

mc>n e t <Á r· :i. o~:; e IYIDIH:·:t <Ál- i os, ou ~;ej<J., mediantE: uma pol ít :i. c: a de 

c:oordena~~o entre os emissores monet~rios. 
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No terceiro capítulo, estas conclus5es ajudar~o a 

entender o motivo pelo qual o desequilíbrio orçament~rio 

insustent~vel do setor p~blico pode produzir uma instabilidade 

cambial, quando a economia situa-se fora do equilíbrio 

éstacionário (apcis o colapso do regime cambial f:ixo) 

exacerbando as expectativas em rela,~o ~s varia,aes cambiais. 

Os prdximos modelos exp6em de uma maneira simples o 

efeito das expectativas sobre a estr~tura das carteiras 

monet c:í.l- ias. 

1.3.- A REESTRUTURAÇ!O DE CARTEIRAS E AS EXPECTATIVAS: 

OS MODELOS DE RAHIREZ E DE CALVO E RODRIGUEZ. 

Estes modelos n~o diferem de forma signficativa do 

anterior, contudo as suas objetivam enfatizar e 

facilitar o entendimento a respeito da reestrutura,~o das 

carteiras monet~rias, a partir d~ ·alteraç6es na taxa de 

e levantar alguns aspectos n~o detalhados 

pelo modelo anterior. 

O trabalho desenvolvido por Ramirez C1985) ~ um dos 

. t ft . c J. 1· cu n ~:; : "'' n c :t <":\ s· 

pro~esso de substituiçUo de moedas em alguns paÍses como 

ex-Iugoslávia e Uruguai; e, um do:S qu•::·: 

m~lhor se adapta ao objetivo de esclarecer o papel das 
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expectativas sobre o cimbio em períodos de elevada infla~~o, 

desvaloriza~Hes persistentes e crise externa. 

l"n a ll the-Eu::· cai.mtrú::·~·:; f."b~~re h.:.~s been a 
:-:;harp decliae ia rJi:•,=;~.l baL=wces tJf' d~-:h1Tt=·s·t:ic curn::·nc!f 
du.ring pt=·r.ioo's· of h.igb ,:;~nd variable inl'lation rate-::;, 
1 a rg~::· ba. 1 ,=uu::e ~-:.··f f•aymeo t s t1~::·l'ic i t, and rt=·cu r rent: 
curreot.:·!f tfevalaatioos·. .to S"CMle, the u~;e of f'ore.infJ 
mone!l has· b~·com.e so tll.iclespread that purely doiru::.·s·t ic 
sale::; and contract'f; are tr.-]11-f:"iactt:•d in forein.od" 
curn.:?nC!:-1" Ocam·irez, .t !;'&'5. p. 6;.:'::;',} 

Estas constata~5es, levaram o autor a questionamentos 

e conclusões parecidas às de MiJes (1978 a,b), Girton e Roper 

( 1.$'01.), etc., e ql.lf! d :i. zo:.:~m ela IJIO(::.·d<:l. 

independ~ncia da oferta monetária, 

da substitu:i.ç~o de moedas sobre o cimb:i.o. 

formalizar a sua explicaçio, Ramirez (1985) 

elabol-a um modelo ' . . 
d·:~ est:at:J.ca colnpar·at; iva, atraV(·:·:·::, do 

qual analisa os efeitos das variaç5es esperadas do nível do 

câmbio sobre a demanda relativa por moeda~5. 

Assim como o modelo de Girton e Roper <1981), Ramirez 

os argumentos da demand~ por dinheiro para usá-los 

como aproxima~5es 

" ~~·s· wi {h an:::f 1/Tf:.one::~ demand Fanc:t .ion, c:urrenc~ 

~"5· u 1:;• '!.-i· f: i t t.i t: i C'lJ f/t:• i='~:· l~' f:i~:;· J."Jl1 t /? .~:· 1 .:-=.:r ~j'·e l o ·t ~~~=·a I ~~~~=· .. =:.! I t l~ , .. =.~! -::i· 

certa .in .in::;-f'.it'üf:.ional .. =.~ ~~ ~l t: h ~=:· 
.t"·li -/' ·l'~:·l- ~~'tl-!~· -!~· 1.~1 ~=· t 4~··-!::•.e::'.l? t f: t:' -~::· ,'·(1='-t?~::- f:~=· ~t , .. ~=· .. 3! I ~- .. ~ t ~::· -::; o -l ret: flrr.• 
oF dome5f.".ic an~i lor..=.:·.ing tlwne::f. "(.l'ffem.p.63.tl 



O autor salienta 

2 c:· 
.·J 

que, ~estes argumentos o fator 

determinante na reestrutura~~o de cartiiras monetárias é a 

diferença entre as taxas reais de retorno das moedas doméstica 

e ext e1·na. 

j UI" OS do~:; 

th1? di f'f'ereru::~::· bet:Neen the re.a I r,::~t~:::·g oi' 
ret urn on dame:;;t i c ,::~nd fareing maney, •~'h ich f~,, 

.:.~pra.•<"ifll"-<.~t.· . ..::·~-/ b!.i the 1:::','-<.Pected r.;.~t:e ol dê'Preci.atian at 
domf::~::;t.· i c 1/roney. Ch.r.~nges in t·h.i-::; e,v:pectéd r ate C<~n 
brin!l ,::.lbaat ifllPf:.'rt.ant: shifts in the df:·~:;.ire 

canrpasition of financ.ial Nealth." (Ideffi.P.63i-32) 

Mas, n~o deixa de considerar a influincia da taxa .de 

domésticosi nem a política de intervenç~o 

na determinaç~o da substituiç~o de moedas. 

diferença entre as taxas de_juros d~méstica e externa) 

corr1gida pelo fator risco e o uso de ~ncoras monetárias, 

podem ser bons indicadores da variaç~o esperada da taxa de 

cfimbio E~, consequentemente, do grau esperado de substituiç~o 

de ITICH:~da~,;. 

Supondo o equilíbrio no mercado de moedas domcistica 

e externa e, utilizando os conceitos da paridade do poder de 

compr·a P da riqueza real, · Ramirez ( j• 985) 1 fonn<:"\ 1 :i.za 

matematicamente o seu modelo da seguinte maneira:. 

( :1.) 

l··i..,:":p.., 1.. . .,. (~!,E·:«·) ( ;~) 

(3) 

(4) 



pela moeda 

Pd e F'f 

26 

On d ~:-~, < t ) e < 2) 1- ~-~P r· esen t am as f un ç: H e~:; de d em<HI cl <":\ 

dom~stica e pela moeda externa respectivamente; 

representam o nivel de preços domcistico e externo; W 

representam a riqueza e a taxa esperada de depreciaç~o 

noml.na 1 d<:\ moeda do país considerado domcistico. A equaç~o 

(3) representa a paridade do poder de compra; e a equaçio 

(4) define a riqueza real. 

Dividindo (i) por (2) e utilizando a identidade (3), 

obtemos a identidade <5> que expressa a oferta relativa de 

moedas como sendo igual ~ demanda relativa de moedas: 

componente da rela.;~o < 11d/I'HE) 

taxa de desvalorizaç~o esperada do c~mbio introduzida no 

modelo, representa o custo de oportunidade da demanda de um 

ativo em relaç:~o ao outro. Em outras palavras , este Jltimo ci 

a diferença entre a taxa esperada do retorno real da moeda 

domcistica e a taxa esperada do retorno real da moeda externa. 

t~ ~:~><P 1- (·::·~:;~:;!:·Xo a c :i.ITI<:\ mo~:; t: r·<":\ qu\':::- f:i€·~ ~:;e ef:iP e r a um aumen t: o 

·na t: axa do c:Bmbio < desvalorizaç~o ), a rela.;%o <Mel I E Mf) 

d im:í.nui r· A. 
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Vejamos atrav~s do seguinte grifico [adaptado de 

Ram i H~z <i 985) J e da an~lise de est~tica comparativa, de 

que manei t·a pode ser entendida a rela~io entre a demanda 

relativa por moedas e a variaçio na taxa de cimbio. 

A linha com inclinaçio negativa, 

ot·çamento monet~rio em termos da carteira monet~ria composta 

pot·: l"id e MfE. O "hít'em" sobt·e ambos ·:::.ignificc.-~. o mont<:~.nte 

m~ximo de moeda dom~stica e moeda externa que os agentes 

podem possui l". 

Percebe-se que ~ taxa de depreciaç~o E" 0 , os agentes 

demandai· am Meio, e ' Um aumento esperado na taxa de 

deprecia~io, dado por c~~ - E"".,, implicar~ um aumento da 

dem.:-~.nda por moeda externa e uma queda da demanda por moeda 

domést j.ca. 

i. 
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A importância deste modelo reside em mostrar de uma 

maneira clara e: ~;:i.mples o efeito das expectativas de 

desvaloriza~io P valorizaçio sobre a reestruturaçio de 

carteiras. Assim, utna vez que esta reestruturaçio ~ realizada, 

o câmbio ~ alterado a um novo nível correspondente a: 

(7) 

O modelo de Calvo e Rodriguez <1977) discorre sobre 

a dinâmica da determinaçio do cimbio numa economia com 

substituiçio de moedas; preços flexíveis; (~' 

.-acionai~.;. 

Assim como Ramirez <1985), estes autores partem do 

fato que a taxa de retorno da moeda doméstica é determin~da 

pela taxa d(-2 inflaçio e, que, a taxa de retorno da moeda 

determinada pela diferen~a entre a taxa de 

variaçio do câmbio nominal e a taxa de inflaçio. Portanto, a 

taxa de variaçio do cimbio nominal constitui-se na variável 

chave sobre a qual DS agentes tecem as suas expectativas na 

formaçio e composiç~o de carteiras. 

ITIOf!:d <l \:; 

i'"h!i:' de~-:; i red pn_-,,c•ort ion bet"i•il::.\~:·o t"h~i:'s·e t.·Nf:.O 

.:.~ s·~·:;ct ~·:; .i -:oi g .i ven -~ I .i •:cu i ci.i t: ~~ p r e ff~renct::• f'u.nc ti on 
~it.:'l:·~::'t~· ~i i rJ g (}f~' t /-, ~~· ~i i ·l' ·t~::· 1··~:·l~ .t:·~::· lJ ~~~ t: .tJl.t:•.e::-n t: h .e:? i 1.. .t: .. ,...,..p .e·~::- t ~::·.t~"" 

ra!."!::'~:; re~~urn." o::.:.~lvo e li.'adr.igae.?: . .f.'l-';;•>"~".p.6J7) 

() modelo considera que a substituiç~o de 

~ assimétrica, isto é, apenas num paÍs se processa a 
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substituiçio de moedas. Além disto, dada a exogeneidade da 

e a flexibilidade dos preços, a oferta 

monet~ria dom~stica pode variar em funç~o de alterações no 

nível de preços, enquanto que, a oferta de mo~da externa 

varia em funçio das flutuaç5es da demanda 

bens comercializ~~eis. 

Considerando que o mercado de ativos est~ em 

equj. 1 itn- i o, uma variaçio para cima cta oferta monetJria 

domést ic:<:""t, provocar~ um incremento instant~neo da demanda por 

saldos monetários externos; comó o estoque de moeda externa é 

dado, o efeito da variaçio na oferta monet~ria se traduzir~ 

numa deterioraçio na taxa de cimbio. 

Atrav~s da formalizaçio do modelo pode-se ver como~ 

que se produz este efeito. Seja a riqueza real igual a: 

a = m + e D 

Onde, a, ~ a riqueza real; m, ~ saldo monet~rio 

domfstico real; e, ~ o cimbio re~l; e, D,~ a moeda externa. 

O maior valor de. ,e, deve estar associado com uma diminuiç~o 

do estoque de ativos domésticos para que o equilíbrio 

prevaleça. Portanto, para que isto a~onteça ~ necessário uma 

elevação simultJnea do nivel de preços. 

8ince t.·l,l::' h.ighl::·r e ~1ork-::; tDNard a higher 
):.·tock ol' a~·"i'!:iet.":::;, t."he onl.'::i 'v<.~~. given D, f."haf." ,=.~:::;):·;·et:::; 



can be lower .l'f:i t'hrough a hu•ler tn; -since t:he ii1it'ia 1 
stock af nominal cash balances is also given, the 
lat~.'f':'l" trt mu.st cot/Te alu:nd through a ri'!:ifi:' .in t.·he pric~.::· 

o f t h e hotm::· f.TOod . "' ( Ca li.•o. 1 '7'77p . át.::.'é.' ,! 

Note que a depreciaç~o real do cimbio poder~ efetivar 

uma maior riqueza real, desde que a variaçio nominal da taxa 

de cimbio nominal seja maior que a variação da taxa de 

:i.n fl aç:ão. 

~ lt e r t h e in i t .i,~ I jatllf', t h e rea 1 e.'<·chan ge 
rat:e ~·:;tarts {<.~Il.ing f:OA'ard e 1vhile the '!:it'ock of 
l'orê·ing· e.'<·changes ,~cca1mllate-::; to~•lard th-~::· neN ~:;f:eady .. -
s~~,~te e·~a.il.ibr.it.un, w.ith the 'f:hHI1f.':'.real exchang.:.:• rate 
,:~rui larg~:·r holding ol' 1('on::.•tng -t".','<'change." 
( l'dem. p. óf.~'3) 

O modelo dos autores conclui apontando para o fato 

em se tratando de um sistr::~ma cambial fixo, um 

incremento da oferta monet~ria resultaria numa perda de 

inversamente, num sistema ca~bial flutuante e 

com substituiçio uma exPc\11 !5~\o 

conduziria a um incremento da moeda externa. 

Esta seçio teve por objetivo enfatizar atrav~s do 

modelo de Ramirez <1985), o efeito das expectativas sobre a 

reestruturaç~o de carteiras, bem como, destacar a situaçio 

11<.1-;:; qu;:~.i~:; ~>e Pl"C>C:fi.:'ssa a ~:;ubstit:u:iç:~;\o di::' ITIOf!:d<:'\~5, 

isto ~. em economias sujeitas a elevados níveis inflacion~rios 

e a saldos negativos na balança de pagamentos. hlo f::ntanto, 

este modelo nio enfatiza o fato da instabilidade cambial 
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acontecer devido ao grau de substituiç~o de moedas como ocorre 

no modelo de Girton e Roper <1981). 

Através do modelo de Calvo e Rodriguez (1977) se 

enfatizou o efeito positivo do regime cambial flexível so~re 

o níwd de reservas, quando se produz um incremento na oferta 

monet~ria e os agentes reestruturam a carteira de ativos. 

Em resumo, o capitul6 como um todo esclarece 0 <:' _, 

seguintes aspectos: i.) a cartei1·as 

monetirias explica a instabilidade do cimbio quando mudan~as 

nas expectativas em relaç~o aos retornos relativos dos ativos 

acont: (-?cem; i i) as carteiras monetirias sio produto da demanda 

'l •.• 
t-:-~;pt:·cu aç:ao; i i j,) qU<:\n tO ma:i.OI" o 

grau de substituiçio de moedas, maior a variabilidade do· 

cimbio com a finalidade de reestabelecer o equilíbrio no 

mercado relativo de moedas; iv) a carteliza,io do mercado 

mon~t~rio internacional pode diminuir a instabilidade cambial; 

v> substitui.;;:ão d.:·:~ moedas origina-se num amb :i. <7:n te 

inflacion~rio e com crise externa <veja no prdximo capitulo o 

j E:.? I vi) um regime cambial pode 

restringir o efeito da substituiç:ão de moedas, evitando a 

queda do nível de reservas, quando sGbitamente se incrementa a 

oferta monet~ria. 

J~, que este capitulo destacou os ponto~ mais 

relevantes da rela~ão entre o cJmbio e a substitui~ão de 
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moeda~, o prci~imo apresenta a relaç~o entre o cimbio e os 

desequilÍbrios. interno e externo, com a finalidade de 

complemehtar, de uma maneira lÓgica, os seguintes aspectos 

desequilÍbrio interno - desequilíbrio externo - inflaç~o 

substituiç~o de .moeda~ 

cambial, 

instabilidade cambial colaPso 
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SEGUNDO CAPiTULO 

2.- O CaMBIO E OS DESEQUILIBRIOS EXTERNO E INTERNO 

O capítulo anteri~r mostrou que a instabilidade 

cambial ~ produto da reestrutura~~o de carteiras e que esta ~. 

por sua vez, provocada pelo efeito das expectativas em 

relaç~o ao desalinhamento cambial. 

Enquanto os desequilíbrios interno e externo s~o 

consistentes com os limites de suas fontes de financiamentos, 

' ' 1 e POSSlVe uma economia sustentar certo grau de instabilidade 

cambial. No entanto, quando este n~o é o caso, corridas 

especulativas podem aparecer, provocando o colapso do regime 

cambial fixo. Somente quando os saldos monetári~s dom~sticos 

s~o demandados novamente, isto ~. quando a credibilidade da 

moeda dcm~stica ~ resgatada, ' e que a instabilidade cambial 

diminue, inibindo-se assim, c colapso do regime cambial fixe. 
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A primeira seç~o deste capítulo tem por finalidade 

teoria da crise externa em termos dos ataques 

especulativos e, identificar o regime cambial alternativo apcis 

o colapso do regime cambial fixo. 

espectro da an~lise que situa-se num momento 

colapso do regime cambial fixo e anterior ao colapso potencial 

do regj_me dt7~ cr<.Hvl.ing peg. 

A segunda se~~o expõe o modelo de Savastano (1992), 

com a finalidade de mostrar as condições de sustentabilidade 

do regime c~mbial de crawling peg (apcis o colapso), quando o 

desequilíbrio interno, isto ~. o desequilíbrio or~amentário do 

~>E:t: Cll" P LÍb 1 i C O, E~ fl.nanc:i.aclo com a receita do imposto 

in.Placionár:i.o €~ 

.:~st ac J.on<:b- i o. 

a economia se localiza fora do estado 

2.1- O DESEQUILiBRIO EXTERNO E O REGIME CAMBIAL.-

Os estudos de P.Krugman (1979) e M.Obstfeld (1984), 

exp5em a rela~~o entre o cimbio e o desequilibrio externo em 

circunst~ncias particulares, o regime cambial ~ 

fixo e existe substitui~~o de moedas. 

Segundo Obstfeld (1984,pg.208), um desequilíbrio 

.Persistente no balanço de pagamentos pode se transformar em 

ttma crise externa, desde que os especuladores percebam que o 
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l·egime cambial fixo nio pode ser sustentadO devido ~ queda 

persistente do nível das reservas internacionais nó banco 

central. Portanto, supondo mobilidade de capital, o colapso 

do regime cambial ~ antecipado por um ataque especulativo 

sobre as reservas. 

Em outras palavras, ~uando o desequilÍbrio externo 

exacel· ba as expectativas dos agentes em relaç~o a uma 

desvalorizaçio do cimbio e as autoridades monet~rias continuam 

a sustentar o regime de cimbio fixo, apesar da queda do nível 

de reservas, a economia estar4 à beira de uma crise do balanço 

o c c> l" l" (7: n d o d €:' forma sucessiva ou, simultinea: 

:i.> uma das carteiras monet~rias; 

ii> um ataque especulativo; e, iU.) o colapso do regime 

camb:i.al fixo. 

Quanto ao tempo de duraçio da crise, Obstfeld (1984) 

pontuali;:::a: 

The t.imming of a cri~:;es thus depends 
polic.il=:is· ~~gent"~-:; e.•<pect t:h~.::· cf::•nt:r~~l bank t:o 
during ,;~nd a -/'ter a run on i ts rest·rve 
(li'b ~• t te 1 d, i .;·a··~ . p . ;:.·(~"' !::' l 

DI? the 
Pf.(I""S"Ut'' 

stock ··· 

"I1<' a cris.is is· ine;.··.it:<.~bh~· -~nd agent-::1 h:·;~rn 

that the central bank will re~·:;pond ~v.it!~ -:~11 innu::·f:tiate 
de.·valuat:ion, t1~en tht:• cr.isi-::; mast tali:e r:rlace 
i mmed.i ate l ~ ··· ( l"dem. 1-' . ê.:'i ~l) 

Ou seJa, o tempo de dura~Ho dà.crise externa dep~nde 

do reestabelecimento d (:\ 
• • 1'\. • 

cons:tst(:'~nc:J.a da pol ít :i. c a e c on f>m :i. c;·~. 
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após a corrida especulativa e, do período de flutua~~o cambial 

transitório estabelecido pelas autoridades monetárias anterior 

~ nova paridade cambial a ser estabelecida. 

Ob!:;t feld (1984) a1ed:a para a complexidade da 

~ltima relaç~o da seguinte maneira: 

"On.:::• ~>imple and itrtpart:ant implicat-ion is th.is: 
i { the trtU/):·;i t ian,~ l tloat .i.s saffic.ú::.·ot ly brief, a 
spf:.•culati;.,.e att~=!.ck em l:he carn:mc!;f Nill ocurr ,s!S" 

~;oon as thli":' market rea l.izes t:hat the carrent 
e:·<"Ch~ulg~· rate can not bl!'.' en f'orc~·d ind~::·f'ini te l ~. 
( .•.... ,f f'ór safficiently lol'l.í:l t-ran-::iitifJn Pt?rioo'·::;, 
tfd~ .. · 1'-' h-.•at ing e.'<·chang·e r ate w·i 11 overshoot i t::i r.oeN 
peg befon::· .:.~ppreci.:.~t:iog back t-c.•w·..:.1rd it. F'or -::;hort·er 
t:ran~-:;ition p:::·.•-iot:ls, tln:· r ... ~te will {.ü:.•prl:::·ci ... ::.J.t:e 
mot1otr:mical ly ta,vard.;;; .it:s tu::·w fixed ie;..1el. [)epend.ing 
+tihicl! o-t tht:·s·~· cas·~·~; l'Jbtains, the central tN~nk 's 
ret:urn ta f.'he fon::·ing e.'<'change market w.i 11 occa:::.·.ian a 
capit:al oatf'imv ar ... ~ c,~pit.- ... =<1 
.in f J DW "(1..7lH5 f /'e J d. f '?'{/4 . p . i.~' .f<!) ,f 

Ou seja, percebe-se que, no caso de tim p~ríodo de 

flutua~~o cambial longo, uma nova participaç~o do banco 

central no mercado cambial nio exacerba as expectativas dos 

durante este período se reestabeleça a consistência entre o 

desequilíbrio externo e as fontes do seu financiamento\ 

Este J1timo aspecto ~ explorado no terceiro capítulo, 

mas pode-se dizer que, durante o período de transi~~o. Ul'il 

regime cambial administrado pode garantir a consistência entre 

o desequilíbrio externo e a fonte do seu financiamento se o 

desequilíbrio orçamentirio interno for sustentável. 
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Veja, segundo Krugman (1979), de que maneira pode 

ser entendida a crise do balanço de pagamentos: 

" A governmen f: c <ln peg t: h e e.•fchan !]fi' v a I ue o f' .i t· s 
carrency in ~ variet!f of' A'd!fS... Bat ~il of' t:he-::ie 
~~alie!! in~:;tn .. (ments· are subJect" to limJ:t~:;. Ã 

government att"empt iog f: o k~:.?ep i ts carrency lt·om 
depreciating m-.=~!f tiod .it"s f'oreing res·erves exhaa~;·ted 

-:.lnd its tuJrrowing ~~pproaching a. limit . . 4 go-..··~::·rntlu::·nt 

at tempt .ing to pn-::·v~=·nt .i t ~• currenc!-l from aprec.i<.(~~ .ing 
ma:.~ f'.ind th~· cost in dome-:;tic inf'l,=;~t.ion 

· uru~ccep t: ab I e. lt/h~:::·n t: /!!"::' governmen t i s no l on !Ui'r ab 1 ~'-'' 
to d6··t~:?nd a t"i:·<·~;-:;•d p.:lrity bt;·c-.::~.us~· of' its ccn1st:n.u·nt:s 
on its action-::;, t.·here is· a "cris.i-s'"" in thf?:: balance o·l' 
paytfli:.'fl t !7" (f(rugman, i !;'79. t:•Si .t,} 

Em outras palav~as, a crise do balanço 

pagamentos acontece quando as autoridades monet~rias nio 

CClnSE·gUE'ITI mais tempo o nível do c<~.mb :i.o -F:i.><o, 

o custo de opotunidade de tal a~~o significa a queda 

internacionais em virtude do ataque 

especul at :i.vo. 

" ~~ -speculat:.ive . .af:f:,:>!ck on a !:7DV,s'rturient: res·erve~ 

can b~"· vie'(,!,'!3:'f:l. a~:; <.~ proce-::;·;:; b::J" (,l,'hich .invest."ors· chdl"l!":ll'":' 
t ~~~=· c OIJYf'f}"fi .i t: .i on o ·1<' t." h e i r F' O r t: lo I .i os, rl:Niac in g t:·hJ!!;' 
p 1··opo1-t i on o ·t dOillest i c cuJ- J-eoc!.f and 1··a .i s .in !J r h e 
propor' f: .iC~n ot' ·torein!:J curr~::N7C!.f. l""h.i~-; cl~<U1!êll'=' .in 
cao:po~:;if."ion .1.-::;· then ;'ast.iPied b!i -~ c:hange .irJ 
,•-t•l...:~t:it.,·t~' ~ii.t:'l~l':.~·, 1('tJr· ••lh.t:'l1 got,.~;:'l .. t1lrt.l:~'l-,•t: is 11c} I~:Jl~·~··~::·r· 

<.~bie to def'en.cl the exchange r.:.~h=::· t:he f.:·urrenc!f beg·in~:·i" 

dep rt.=:•c .i a t: .in !:7. " ( .tdetu. p .. :?'.i t.::' ,I 

Portanto, dois aspectos devem chamar a nossa atenç~o 

qu<·:indo nos referimos à crise do balanço de pagamentos: 

a relaçio de causalidade entre as expectativas 

reestruturaçio de carteira~; e, :i. :i. ) ) impossibilidade de 
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manter d cimbio fixo frente a de~equilíbrios, interrio e 

externo, insustent~veis. 

O primeiro envolve o questionamento a respeito do 

gtau m~ximo de substitui,io de moedas anterior ao colapso do 

regime cambial fixo. O segundo aspecto sugere questionamentos 

sobre os fatores que determinam a sustentabilidade do regime 

cambial fixo. 

Em relaçio ao primeiro, existem ~studos que analisam 

especificamente o tempo e a ·magnitude do ataque especulativo 

(Vei Savastano (1992) e Connoll~ Ci986) J. Neste capítulo nio 

se estuda este aspecto por tr~nscender o objetivo do mesmo. 

Quanto ao segundo, pode-se afirmar que a 

sustentabilidade do regime cambial fixo, I e funçio da 

disponibilidade das reservas cambiais e da magnitude do 

desequilíbrio interno em relaçio às fontes do seu 

financiamento. 

Por outro lado, quando Krugman (1979) aprofunda-se no 

estudo da anatomia da crise do balan'o de pagamentos e chega à 

conclusio de que esta se origina no comportamento natural e 

maximizador dos investidores, ele restringe seu estudo a 

dois limites, os quais devem ser considerados no restante 

deste e do prdximo capítulo: 
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"The first is that it is based on a highly 
. sinrplil'.ied nracroecoluJt.•ric model. rh.i5 II_T.~kes it e.~~:~.r.er 
to df;;•ve 1 op tfn:::· ma .in po.in t ~• o f f.'h12 .<.~rrp.trlren t, but no 
mean·::;, {h a t f.'h!C.' a na I ys i 5 o l t h e ·I'~~ c tors t r .igger.ing ,=x 

balance of' payment."-;;1 cri-::;i~:; i~; incomplete. n~e st.:•corui' 
littr.itation .i~-:; that th~::· .~ss·amption that onl:t t:No 
.;~-::l'f:lef:s a1 .. 1E:' -'~vail.able places .. 1n un1·ealist.ic const:1·aint 
em t:he 1:•o5s.zb le <.u::t ions o f f: IH:? governnrent· , b~::·cau-:;e 

the ~:mly vla:~· .it c.;w peg exchange rate .is lJY sell.ing 
.it!-:.· re5erves. .{na 1nore re .... 7.li~"if:ic mod~·l li/e vHJaltl 
h.~VI..':' ta alh.H•i for f.'iH'::' po~:;~:;ibil.it.·y of ot·her polJ.cJ.e5 
f: o ~:ifabi l.ii!.''-"' th~· exchange rate, sach a-:; ao opê·n-
market sal!'::'5 of -:;ec~.iritie:-; or inf:12rverd.ion in t:he 
f a r l•i.;J. n:i ma r k e t . { f( r a g .W.:.t n , J ~;·.~·r~~· p . :3;,;;•4) 

A primeira limitaçio do trabalho de Krugman (1979), 

adequa~se perfeitamente às economias . que ap r esE:n t am 

desequilibri6s externos estruturais e persistentes, el €~V<.ula 

sensibilidade dos agentes em rela~io às varia~Ues da taxa de 

câmbio e, volatilidade no nível das reservas internacionais. 

A segunda limita,io adequa-se ao caso de economias 

que ap 1· E~Sf:·:n t <:\m um lil€~\- c: <:\do d (:~ c ap i t <:\ j, s pouco d (~~;en v o 1 v ido, no 

qual podem perfeitamente ser mais valorizados os ativos 

monetários domcisticos e externos. Este ~ o caso de economias 

parcialmente dolarizadas, nas qtra:i.s uma exacerba~io das 

expectativas em rela~io ~s condi~Ues de sustentabilidade do 

podem manifestar-se na forma de uma 

CClrltJ~nU<':\ F' inquietante reestruturaçio elas cart: e:i.l"<:tS 

111 o n e t .:(r :i. a ~; . 

Se, eventualmente, os ativos monet~rios dom~sticos 

I t . t ' I a ser SUJS:l :UlCOS por ativos domésticos sob formas 

de indexaç~o tecnologicamente avançadas, com a finalidade de 
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suavizar ou atrasar o ataque especulativo, isto nio alteraria 

a origem da crise. No m~ximo, sua eclos;o levaria mais tempo, 

porque se estaria disfarçando sob nova roupagem a forma da sua 

rnan i -fe:st ad~o. os novos ativos nio t~m base de 

sustentabilidade scilida, se os desequilíbrios externo e 

interno sio insustent~veis. 

Em mostrou que o desequilíbrio 

externo toma a forma de uma crise externa quando de forma 

sucer..;~; 1 v a ou simultanea acontecem: i> um 

substituiç~o de moedas; ii) ataques especulativos; e :i.:i. :i.;. o 

colapso do regime cambial fixo. Da mesma mane1ra, uma vez 

j_nstalada a duraçio depende do 

reestabelecimento da consistincia de políticas macroecon8mica 

e do p En· :( od o de flutuaçio cambial estabelecido pelas 

autoridades monet~rias, após as corridas especulativas. 

A próxima seç~o analisa e desenvolve as condiç5es de 

sustentabilidade do regime cambial 

colapso do regime cambial fixo. Se enfatiza a relaçio entre a 

restriçio orçament~ria do governo e o regime cambial aludido, 

bem c.omo, supÕe-se que o setor p~blico financia o seu d~ficit 

somente atrav~s da receita do imposto inflaciondrio. 
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2.2.- O DESEQUILÍBRIO INTERNO E O REGIME CAMBIAL.-

A seç~o anterior mostrou o significado da crise 

em termos da corrida especulativa e do colapso do 

regime cambial fiHo. 

Nesta seç~o procura-se, em primeiro lugar, apresentar o 

efeito do dJficit do setor p~blico sobre o desequilíbrio 

depois, a relaçio < apds o ataque especulativo e o 

colapso do regime cambial fixo) entre o regime cambial 

e a restriçio orçament~ria do 

govt?l·no. 

Para estudar a relaçUo entre a crise externa e o 

desequilíbrio interno, mostram-se as identidad~s das contas 

nacionais explicitadas em Mansur (1983). Seja: 

Onde, CAB J o dJficit em conta corrente; S e I s~o a 

poupanç:a f:~ c> investimento do setor privado (P) e do setor 

pÜblico· ("'), ,- E' s p e c t i v''' m·~~ n t: e . 

Esta exp r· essf{o de~ine o saldo em conta corrente em 

termos do investimento e da poupan~a dom~stica. Em termos do 

d~ficit fiscal, a expressUo acima se transforma em: 



onde: G= gastos governamentais; T= arrecadaçlo tribut~ria. 

Ou seja, a equaçio mostra que um incremento do 

déficit fiscal é, por definiçio, igual a uma deterioraçio do 

déficit em conta corrente, para·um dado nivel de Sp- Ip. 

A importincia desta relaçlo reside em que, através 

dela pode-se indagar a respeito da fonte de financiamento do 

clé·fic: it fiscal. citaçio abaixo esclarece a 

maneir~ pela qual o c:rcldito .domclst.ico exerce pressio sobre o 

desequilíbrio externo e, qual a condiçio necess~ria que limita 

"Und~;-:?r .;~ fi,'-<·ed exc:h.;~nged l"l:'gime, any al:tefffpt by 
thet authoritie::; to redac!'::' a fif2ficit or to .incn.?a·::;e a 
s·urpla5 .i-5 ?('al-:·iJited {;ty dofffe·::dic credit c:ontrol, 
41/hich relea::;e~~; •'""fO:'·::iour~;;e~:,· to E:','<"Paod e.'rports and to 
r~:dw:.·~=· import~:i. ,q reL::J.t ion-:;h.ip c ... =u~ be !7:'5t,'ilb l i::;hed 
betP1een doiln::·~·;·tic credit e.'<Pt:U"I-E.ion and t:he balancf::' of' 
pa:,uJrents t:o shOPl that exc.·.t:·s-s.iV~?:' dD1iiT!7:'st:.ic credif." 
~::·xp,'UI"5.ion relaf."ive to tfn.=:· ra{e of gratl/t·h of · t:hf::· 
det:~1.r.uui ;t'or trtD'iU":'~· ~1/.i 11 indace 011 overa ll d~:::·F.ic·.t t 
balance 1':Jf' p,;~yment" (/1~::lns·ü-r, J ~~·a.S', p. t5'f/}5".l 

Assim sendo, o financiamento do desequilíbrio 

se a expans~o do cr{dito 

domisti~o n~o provocar uma queda na demanda por saldos 

monetários dom~sticos. 

Pelo mesmo motivo ~ aceitável a conclus~o· de Krugman 

( 1979) f~ Clbst:feld (1984) a respeito da sustentabilidade do 



regime cambial alternativo ser possivel, desde que se aceite a 

exogeneidade e a invariabilidade do cr~dito dom~stico. 

l~ c~.--JITif110n a~"'i"5l.WYPtion of these -stud.ies is· thc 
~:.'<·ogeneit~ ar inv ... ~ri.-"'lnci.E' of the r~~te ol grcuvth ol .u~f:' 
dome~;tic: credit this l'eatar.;:,· alhitvs th~~·irt to n:::1.il 
dcuvo ag-=.•nt '5 ,_..-:.•.<t.·pect,~f: ioas .and t.·o obtain a ani qae and 
A'e/1·- d::=:f.ined -::;tat ion.ary eqa.i I ibr.iam in t:fn=- pa::it···· 
.att ... =.,.ck exch ... =wg~:.· rat.-e regi11r~.=:•. S'pecific ... ~lly, t:h~::.·~;·~::.· 

motü::'l-;; obta.in the Nell····kno'v '!iiastainabi 1 ity cond.itian 
·l'or ,'!J.n apen econollr!:l tl-t.at follo.,;s an .:.u:tive dollh::•st:ic 
creo'.it policy: .in the stead!:J· s-t.atr:·, th€' r.ate of 
deprt=.•c iat .ion f:Ji' the e8:ch . .::wge r ate lll.i 11 be !.E' .:rua i to 
t h e (anch.an geo··) r,~ (.·l::' o f c-r~.=?a ti on o l' o'!-:.'111fi:'::if .i c 
credit. " (8-ava:"fitano, i f;•;;•,;.:;•, p. Br:},} 

Como ser~ visto mais adiante, este pressuposto pode 

nio ser verdadeiro em economias sujeitas Capcis o colapso do 

regime cambial fixo) a um processo de substitui~~o de moedas, 

provocado pelo desequilÍbrio orçament~rio do setor p~blico. 

Alcim disto, a referência dos trabalhos de Krugman 

(f<7'79) t:~ Ob!:;tfeld (1904), ~ importante uma vez 

enfatizam a maneira pela qual o tempo e a magnitude do ~taque 

especulativo s~o determinados: i) pelo papel das expectativas 

dos especuladores em rela~~o 
•. 
~:\ ~;;ust<~:·ntab i 1 idade cl o r· <::' g :i. m (·:·: 

c <:un b :i. a 1 ·F:l x o ; ii) pelas expectativas em relaçio ~ política 

adotada pelo banco central e,· iiU 

c:ond:i.ç:Õe~.; par·a que nenhum overshooting, n~o planejado, ocorra 

durante a transiç~o. 

Em termos gr~ficos e de rela~ões alg~bricas que 

explicam a sustentabilidade do equilíbrio estacion~rio, uma 



economia Capds o colapso do regime cambial fixo> 

representada da seguinte maneira: 

n 

-G.RA FIC.O i. 

,,JA _ 5 fGXP -(j 11) a -p-

z 
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pode ser· 

O eixo horizontal mostra a taxa de crescimento do 

crédito dom~stico <Z> e o eixo vertical mostra a taxa de 

A reta de 45 graus, representa a condiçio 

de sustentabilidade do equilÍbrio estacion~rio, segundo <~. 

qual, a taxa de crescimento do crédito doméstico deve ser 

igual ~ taxa de desvalorizaçio. A inc1inaçio da curva mostra 

a funçio demanda por moeda sendo representada pela 

exponencial, igual a: Md/p = S exp -(jn)a onde s é o 

intercepto com o eixo horizontal, j é a elasticidade da 

demanda de moeda, e a é a riqueza real. 

A c~rvatura da funçâo demanda por moeda é explicada 

relaçio posit1va - mas a taxas decrescentes, se a taxa 

de inflaçio e crescente - entre a taxa de crescimento do 
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cr~dito dom~stico e a taxa de desvalorizaçio. Ou seja, 

medida que o cnid:i.to doméstico SE.' expande, em funç~~o da taxa 

de desvalorizaçio esperada, os agentes substituem os saldos 

monetirios domésticos pelos similares externos. Desta maneira, 

a demanda pela moeda doméstica cresce a taxas decrescentes, 

a medida que a taxa de desvalorizaçio esperada aumenta. 

Os pontos de interseçio < A e B ) entre a curva e a 

·reta, repl-esentam os pontos de equilíbrio estacionirio 

potenciais, após o colapso do regime cambial fixo. 

pontos as duas taxas de crescimento do crédito doméstico se 

igualam duas taxas de desvalorizaçio e, como ser~ visto com 

detalhe mais adiante, o déficit fiscal é financiado totalmente 

cio imposto inflacionirio e o balanço de 

pagamentos esti em equilíbrio. 

BJ:::·c:aas·e f:.' f tl-<is f'.inanc.ing requin'='iir~:::·i·it, .in 
.'ilf::·neral, f:lll::·r~::.· "-'.ill iu::' f."t\'O difl'erent groN·f."fl ra.t."e:::; ol' 
f:ifJtir~·~::;t.ic cred.it t:hat w.i!l sati::;1<'y t:he cond.if::iDn ·l~-:;r 

st·at.ioru:try e.:~·ui!ibrii.un. l"n elf'ect, t:he pn;;•per.t".ies· a/' 
f: h~::• i111i'J -=-~ t" .i on -ta,..,_. La·f'f'er eM r;,;e .imp 1 i c .i t .in t: h e ,qro~:; t 
cot7Wrom ~:-;·peci1('.icat:i.ons o-f · f."he d!'::'tlrand f'ar mone:J 
l]a! ... =ulce~:; Nill allcuv· tor th1? Pf:.'::>s.ib.il.itH o·f col!t:·ct.ir.•!;• 
the ::1anre It:'vf::'l ol' n.=:·vetu.te from t:No d.ifl'erent r,7!.t:e:::; o/' 
in 1<'l· .. =..~f: i~Jl1 (~it~'t-·~=·~:·i.at i~;·n). N. ( .. s·""~;;./ .... ~s·t .. =.~t~·l:,'~ l ~·!::aé.:"' .. f.,. G":! .. : .. ·y,~ 

Com a finalidade de formalizar a relaçio entre a 

,- e s t ~- i ç_ ~'{o o r· ç; amE: n t <:\ ,- i a d o !:J o v E.' r· n o · e . C) l" e g i m e c a m b :i. a 1 d e 

cr·<·:\~\11 ing PE9, constroí um modelo para 

exp 1 i. c :i. t ar· qua:i.s d€:' sustentabilidade do 
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equilíbrio estacion~rio e, consequentemente, do refer·ido 

regime, apcis o colapso do regime cambial fixo. 

Contudo, este autor enfatiza que a extensio deste 

modelo para uma economia sob um regime cambial administrado 

nio 6 trivial, porque um eventual desequilíbrio pode ser 

el j.minado através de quedas do 11 lVE~ l de 

internacionais do banco central, mudando, portanto, a dinimica 

do seu ajustamento. Neste caso, o tempo ~ara um possível 

ataque sobre as reservas é determinado pelas expectativas do 

p~blico em relaç~o ~ consistincia entre a política cambial e a 

política fiscal. 

Nos modelos de carteira, os agentes dividem a sua 

em ativos monet~rios domésticos E~ a t: :i. v o~:; 

ext el-nos <f) . POl- tanto, o estoque nominal da 

riqueza privada pode ser escrita como: 

A = M + E f (i) 

onde, E, é a relaçlo nominal de troca entre ambas as moedas. 

Sabe-se que a fra~~o da riqueza em moeda doméstica 

e decrescente em relaç~o à taxa de depreciaçlo esperada, 

P Dl" t: <:i.fl tO : 

m = b (n) a , 0 < b<n> < 1,; b'(n) < 0 (2) 



. onde~: n = taxa esperada de 

m = 11/E ;e, 

a -· A/E 

Dividindo a primeira equa~~o pelo cimbio nominal 

obtim-se a seguinte equaçio: 

A/E= M/E +E/E f., ou seja: 

a = m + f (3) 

Sub~:;t: ituindo <3> em <2), obt&m-se a condiçio de 

("~ qu 1. 11: b ,-i o de cat·t e i ,-a (4). EnH(o: 

m = b(n) a 

m = b<n> [ m + f ] 

b<n> f = b(n) m - m 

f = m/b(n) ( b(n)mJ/b(n) 

f = m [i/b(n) - 1 ] 

~;e: Q = i/ Cb<n> - i ], ent r~o obtem-··se: 

f = Q (n) fil ' onde Q. <n > > 0 ( 4) 

A equaçic (4) mestra que a relaçio entre saldos 

externos e saldos dom~sticos aumenta na medida em que os 

agentes esperam um aumento da taxa de desvalorizaçio. 

F' o ,- ou t r· o 1 a d o , a f:> <:\ ~_;f~ mo n e t á r :i. a p o d e se r· E.' x p ,- e s ~~'a d <:\ 

seguinte maneira: 

M = d + E R (5) 
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onde H ~ a base monet~ria, d ~ o cr~dito dom~stico, R é o 

nível de i. n t enl a c i em a i s. < as~:;ume-se que () 

multiplicador banc~rio igual a 1). 

Supondo que o banco central nio monetiza a 

revaloriza~io das ta><<:\ dt:·~ · 

desvalorizaçio, a expressio anterior pode ser expressa da 

seguinte maneira: 
• • c 

M. = E R. + D. (6) 

(. significa taxa de variaçio> 

Se o modelo inclui a restriçio orçament~ria do 

90VE'l"fl0 ( ausentes as fontes de financiamento alternativas: 

Cl"éd:i.to E~Xtt?l"flO, reservas, e dívida interna), o n :(vel do 

déficH fiscal determina a taxa de expansio do crédito 

dom~stico. Assim: 

• 
d = (g-t) = D. I E (7) 

onde, d ~o nível do déficit fiscal, g representa o gasto do 

governo e t representa a arrecadaça5 tribut~ria do governo. 

Esta expressio nio considera o efeito das 

revaloriiaç5es das se sup5e taxas de 

desvaloriza~io e infla~io pequenas. 
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·De igual maneira, pode escrever-se a taxa de variaç~o 

do nível de reservas internacionais • <R. ) : 

• • 
R. = CA - f. (8) 

• 
onde CA ~ o super~vit em conta corrente, e, f. ~ a variaç~o na 

• 
conta de capital. O sinal negativo de f. representa a saída de 

capit<:\is. 

O segundo termo da equaçio (8) ser~ positivo, se se 

espera uma mudança na taxa de cimbio (desvalorizaçio), neste 

caso a maior demanda de saldos monet~rios externos reduzir~ as 

reservas do banco central, acelerando o ataque especulativo. 

Veja, a seguir, como i que se obtim a expressio da 

riqueza real <em termos de variaç5es) em relaçio ao super~vit 

E~lft CClnta cridito dom~stico P ao imposto 

inflacion~rio. A sua inserç~o e desenvolvimento ~ importante 

a cond:i.dio 

sustentabilidade do estado estacion~rio, após o colapso do 

regime cambial fixo. 

Sub~d: :i. t uindo ( 8) em: 11. /E 
. 

·-· F\ . + D./E, 

nb í:: fm·--~:;e: 

. . . 
M./E = CA - f. + D./E ( 9) 
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Escrevendo a expresio <3) em termos de taxas de 

variaçio obtim-se: 

• • 
a. = m. + f. 

• c . 
E, já que M./E = d/dt <MIE> = H./E E./E MIE= 

= H./E nm 

<3') pode ser expressa como: 

. . 
a. = M./E- nm + f. 

. . 

( 3' ) 

( 3 .. ) 

Finalmente, se: M./E + f = CA + D./E, a expressio 

acima pode ser reescrita da segUinte maneira: 

~. + nm = H./E + f = CA + Ó./E, ou, 

á. = CA + D./E - nm ( 3 .. ) 

onde nm ~ a receita do imposto i~flacionário. 

Para um dado conjuntd de políticas dom~sticas, o 

pJblico realizará os ajustes necessários para manter a sua 

c: a r· t E·: :i. r a e m ~quilÍbrio. Uma vez que isto . 
f~ a 1 cani;:ado, • a. 

iguala-se a zero e a identidade anterior se transforma em: 

. 
-CA = D./E mn, ou: 

-CA .... d - mn ( u.) 
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• a· igual nio corresponde ao estado 

estacionJrio. O equilíbrio de fluxo no mercado de ativos ~ 

c:onsist:ente ( em princípio) com um d~ficit ( ou superJvit) em 

conta corn2nt e, ainda quando o d~ficit fiscal é maior que a 

receita do imposto inflacionJrio. Contudo, j~ que um saldo em 

conta corrente negativo <ou positivo nio é uma situaçio 

uma condiçio adicional ~ 

necessiria para alcançar o equilíbrio estacionirio, isto ~. 

que o d~ficit seja financiado integralmente com a receita do 

imposto inflacionJrio. 

Portanto, dado que o banco central n~o monetiza os 

ganhos da~;; revalorizaçaes das reservas internacionais, o 

governo limita-se a colh€·:1· a l"ece:i. ta do imposto 

Sendo k = D/M , a fraçio do crédito em relaçio à 

oferta monetária, a equa~io precedente pode ser transformada 

E:m: 

- CA = < Z - n ) k m , 
. 

onde Z - D./D ~ taxa de crescimento do cr~dito dom~stico. 

" rhe <.~-::.·~;·ampf.".iDn l."hat the central b,:.u1k doc,·s· not 
mo tu,· t: i .?.·~c.· c apita I !J".~ .in~;· ~~r .i s· .in g f' r t:n7 t h e c on t .úu.i ~:-·u s· 
reva lua { ion s· o;.<' i t s- .in t>.i=Tna t ian.a l res-er-.,·e~:;· r e·::;{ r .i c f."~-:; 

t:hc ~lO'o.lt:.·rnment: to collecting .inf'l,::~t.i~mar::I 

onl::I from the l'r,=.~ct.".ion ot the 1/"lon~::·:.:I S"Ur'f='l!i 
.·:}a.ckeo' b~:l dom(:::·~>t:ic cr(::.'dit:" (.tdem.Pg.lJ4) 

revenue 
t"hat i-::; 



Portanto, para se alcançar o equilíbrio estacion~rio, 

CA=0, requerer-se-~ que a taxa de crescimento do cridito 

domistico, Z, seja igual à taxa de desvalorizaçio da moed~ 

dom~stica, n, e que o d~ficit fiscal seja integralmente 

financiado com a receita do imposto inflacion~rio. 

Esta condiç;o de equilíbrio estacion~rio i equivalente 

àquela encontrada nos modelos tradicionais de Krugman P 

Obstfeld. Contudo, o fato do d~ficit fiscal ser financiado 

integralmente com a rece1ta do impbsto inflacion~rio (ver 

equaç~o 7) altera a natureza do processo de ajustamento em 

direçio ao e~uilíbrio estacion~rio. 

Como foi estabelecido anteriormente, existiria duas 

taxas de crescimento do crédito domclstico que satisfaria a 

condiç~o de equilíbrio estacion~rio (pontos A e B do gr~fico 

i). Nestes pontos, de 
.. 

acordo as propriedades da curva do 

imposto inflacion~rio, implÍcitas na funçio demanda por moeda, 

o mesmo nível de receita de imposto inflacion~rio ser~ colhido 

ao nível de duas taxas de desvalorizaçio diferentes. 

Portanto, uma economia deve satisfazer nestes pontos 

as identidades correspondentes ao equilíbrio de fluxo no 

mercado de ativos : C -CA = <Z n ) km J e à restriçio 

orçamentária do governo: C d = g - t = Õ./E J. 
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. 
Se se expressa d - D./E, em termos da demanda por 

moeda, obtêm-Sé.': 

d- = k Z s exp (-j n > a . <13) 

E, a partir da equaçio ( 10) 1 a expressio do 

equilíbrio tempor~rio do sistema pode ser expressa da seguinte 

-CA = d- - n C k exp {-j n > J (14) 

Em termos das express5es acima desenvolvidas o 

gyáfic.o f é agm·a rep1·esentado da seguinte maneira. 

n 

z 

A condiç~o de sustentabilidad~ do equilíbr1o 

estacionário, Z=n, implÍcita na equaçio <10) é representada 

pela reta de 45 graus, e a restriç~o orçamentária do governo 
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C equad~o < 12) l, ~ agora representada pela curva. Percebe-se 

que a economia localiza-se sempre sobre uma destas cutvas. 

Deve ser lembrado e enfatizado que, o fato de uma 

economia cair num dos dois pontos de equilíbrio estacionAria 

<a uma taxa de desvaloriza~io·alta ou baixa), 

cr~dibilidade na consist~ncia da política econ8mica durante o 

período de transi~io entre o colapso do regime cambial fixo e 

a instalaç~o do regime cambial alternativo. 

Por outro lado, deve-se ~estacar que o tamanho do 

dé·HcH, d, de riqueza real, a, e a participa~io do 

·crédito doméstico monetária k, 

intercepto da curva com o eixo horizontal. 

0
., . ... agentes estio acima e ~ da 1 inha elE~ 

economia estará tendo um contínuo excedente na 

No longo prazo, contudo, Z e n , devem se 

encontrar no ponto de tang&ncia entre o desequilíbrio 

orçament~rio do governo e a condi~io de sua sustentabilidade. 

A figura mostra o limite máximo do déficit fiscal que 

ser financiado totalmente com a receita do imposto 

'""r.~ri~:; l.it1Tif:, i-::.· g.il.·~:·n by d*, the l'.inanc.ing DF 
st~h.i~..~·h re•tuire~:; ill"<V<".inri::.d/1!1 the .inf'latioru.~r.':f tax b::J 
i?i t' t: t i r.• !~T t .~ ~=· r· z~ t: €.' ~~· ·l fi~::· p ,- ~~·~=-i.::~ t: i ~:}t1 ~=· t.{~.:l .. :.~ l é: fJ { l~ ~· 



in'o.'en-:;e ta the infl.~f.'.ion 

dome:;t i c 11n::me8 dem~nd l/i. 
semi- elasticity 

. " (Idem. f'. 86) 

1:;-t.-:· 
•• J·..J 

f.:he 

Este limite pode ser demonstrado da seguinte maneira. 

Sabe-se que a receita do imposto inflacion~rio , R, ~ igual a: 

R = n <M/P)d. 

Assim, a demanda por moeda pode ser expressa como: 

(M/P)d = s <n> = s exp (-jn). 

Substituindo esta equa,~o na anterior obtim-se: 

R= n s exp (-jn). 

M<lximj.;;r.ando 1~. ao nível determinado pelo 

desequilíbrio orçament~rio do setor pdblico igual a d*, obt&m-

d* = R = n s exp (~jn) 

R = [ n s J/exp (jn) 

dR/dn = s exp (jn) j exp (jn) n s = 0 

s exp (jn) j exp (jn) n s = 0 

1 = j/n 

n = i/j, que~ a condi~~o de maximiza~~o 

do imposto inflacionJrio, ou seja, a taxa de desvalorizaçâo 

devt.:' sc-:.'r· igual ao inverso da semi-elasticidade da demanda por 

saldos monetJrios. Entende-se por tal semi-elasticidade, 
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efeito ponderado sobre a demanda monet~ria decorrente de uma 

varia~io da taxa de desvalorizaç~o. 

Tendo em consideraçio estes conceitos, rela~5es, 

supondo o vínculo explÍcito entre o d~ficit 

fiscal e o crédito doméstico, demonstrar-se-~. a segui~- , c o mo 

·~ subitamente, produz-se um aumento do déficit 

.j.: 

' ' ' 

fiscal financiado por um incremento do crédito dom~stico, cuja 

taxa é maior que a taxa de desvalorizaçio. 

1 A razio desta preocupaç~o re~ide em que, apcis o 

ataque que derruba o regime cambial fixo, o setor pJblico pode 

se ver forçado a implementar uma política de crédito dom~stico 

expansiva, devido ~ queda que se produz -na demanda por· 

·1 I t ' . sacos mone.ar1os domésticos, provocado pelas expectativas de 

n c> v as d e~:;v.a 1 oi- i <!:a c: ()~::s do c âmb :i. o . 

Além disto, este exercício é Jtil para perceber que o 

c:amb:i.al <:\ 1 tenHü :i.vo do 

reestabelecimento ou nio da consist&ncia entre a política 

fiscal e a política cambial. 

A partir desta an~lise, as predi~5es dos modelos 

tradicionais podem alterar-se, uma vez que nio ser~ ma1s 

poss:{vel <:id m :i. t i r· que a taxa de crescimento de crédito 

domest1co irá manter-se constante sob o novo regime cambial. 
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In f~":iC{, i., i t- inst-ead, .th.:.d 
domt:·st i c credi t poli c il;,·s ~"ire g~:E·~~rei.l to the f ii1a1u::ing 
of the fiscal deficit-, some of tht:.· f~:-:at-(.u··e-s and 
predictions of th~i:' stand~=crd mod,;,.·Js o·l b~~Iance u-f' 
pay..-nen.t:s f:ri·:ies are altered -sub-stanti-<:~Il~:f. F.-. ... 
inst~":inCii:', .it vli 11 no longer be correct to ~~ssam&.' t,i-,.~t 

the rate of gro••lth of domestic credi{ n:::m<:lin:::; 
invari .. ~nt after thii:' s·pecalativ&.· att .. ~ck takii:·s pl.:.u::e. 
If the t..m::ill:::il'ainable crt:.·dit- policies are direc{ly 
related to an increase in th!:E' fisc ... =cl d-li:.•ficit, t/-,-li:.' 
dec: l in1'1' in tht:.• den,and for domest i c money b~! 1 ance·::; 
that c:arac.t;:.•rizes t:hii:· transition to th.::.· post--<:~ttac:k 
equi 1 ibr.ic.ul'f Pli 11 prompt on upward ad,iust-ment' in t-he 
growth r-<:d-li:.' o-t' domestic credit ( to tbli:' Je-..-~~;·l 

detenuined b!:>' the higher t:.','<'f.'ected ..-.-~de of 
d~::."'preci~~tion,}, in order to fin ... =wcli:: thi:' lc.•ng<:T 
bo1~rowing- req:airements· of the pub1ic sector" 
(Idem, p. B~l) 

Supunha entio que a economia esti localizada no ponto 

A C v e j a g n:Í. ·ti c o a b a i x o ) . C o mo de f i n i d o a n t en- i o nn e n t E· , e s t e 

ponto corresponderi ao equilíbrio estacionirio no qual Z=n e o 

desequilíbrio orçament~rio do setor p~blico ~ integralmente 

financiado com a receita do imposto inflacionirio. 

n 

ilu 

z 

Se, subitamente o déficit fiscal aumenta para d', e o 

seu financiamento ~ obtido a partir de uma expans~o do crédito 
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dom~sticb, mantendo inalterada a taxa de desvalorizaç~o (ponto 

A'), o equilíbrio de fluxo no mercado de ativos ser~ possível 

ao custo de um persistente desequilíbrio em conta corrente. 

Esta s:ituad\o porque a divergincia 

entre Z e n poder~ conduzir a uma crise de reservas, um pulo 

discreto na taxa de câmbio e a adoç~o de um regime de c~mbio 

flexível. Portanto em A', a sustentabilidade do regime cambial 

de cr.=.uiling peg pas~:;a a dept:·nde1· elas expectat:iv<:\S dos agentes 

em rela~~o às aç5es futuras das autoridades econ8micas, no 

sentido de reestabelecer a consist&ncia entre a política 

~iscal e a política cambial. 

O motivo disto, reside em que um ponto como A' gera 

ad Ve1· S:C:\ S em ' a do 

desequilíbrio fiscal, J' '. • . 1 ..• Tavorave:t.s em re açao a 

uma desvalorizaç~o cambial. 

Como foi visto, estes fatores podem provocar: i) uma 

reestruturaç~o de carte1ras, face a reduções na demanda de 

saldos monetJrios domcisticos <ver primeiro capitulo); i :i. ) 

in-Fluenciar· negativamente a receita do governo, e, i i i) 

provocar novas pressões para a expans~o do cridito domistico. 

Depreende-se que, caso as autortdades econ8micas n~o 

em :i. t a m s :i. na :i. ~; favor~veis a respeito da consistincia entre a 

"l ' .... PO l1..lC:<":\ f:i.~=;cal E·: c <:\mb i <i\ 1 sustentabilidade do 
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desequilíbrio fiscal e do regime cambial a d m i n i s t: 1· a d o , () 

colapso cambial ser~ o resultado mais prov~vel. 

Em resumo, esta seç~o esclarece o papel das 

expectativas dos agentes em relaç;o à sustentabilidade do 

·1·eg i me cambia 1 administrado, após o colapso do regime cambial 

fixo, bem como, os processos .de estabilizaçio que estio 

pan:ialmente baseados na estabilizaç~o do cimbio.( ver Brian 

Pinto,i9B9) 

l"t shosv·~?i th.iiJ.l' th~:·se progr,::w1s c,:xn work .>:::'lA?n 

before the €:'x-.. post consi -::;·t·i:~nc~ bett~'l'::.•en fi se ... ~ 1 <.'l.nd 
e~~hange rate policies is attained, but that success 
of the disinl'lat:.ion atf.·,_::,.orpt w.ill be :':lhort Iived if' 
it is ru:Jt rap.icll~ ..:'J<.'u::kl':'d by r~:·duction of t1'-te ·ti-::;cal 
~ü::·-l'icit to ,~ levei f.'ha:t can b~? sust.·ained b~ f.'he 
low·er pro~-::eeds 1'"rl':urt tlu::' in 1''Iat ion ta.'<·. (Ideifl. p. 9;7) 

Em outras palavras, esta an~lise sugere uma maneira 

de entender as condiç6es de sustenta6i1idade do regime cambial 

de crawling peg, após o colapso do regime cambial fixo, se a 

. . t n . 
1ncon~'ilS enc1a t'nt I'" e o tamanho do défic].t o 

financiamento continua a vigorar indefinidamente. 

O capÍtulo como um todo esclarece os seguinte 

a-) A crise externa pode ser entendida como o 

acontecimento sucessivo ou, simultâneo: i) da reestruturaç~o 

dE.' c: a l'" t e:: i l'" a f> ; 
. . ) 

l. l. ' dos ataques especulativos; _e, :i:l i ) do 

colapso do regime cambial; 
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b-> A sustentabilidade do regime cambial de crawling 

peg depende das expectativas dos agentes em relaç~o ao 

reestabelecimento da consistincia entre a política fiscal e a 

política cambial, quando o d~ficit fiscal ~ maior que o 

limite máximo estabelecido pela receita do impo~to 

inflacionário. 

O próximo capítulo tem por objetivo integrar as 

conclusões deste e do capítulo anterior~ de tal maneira que 

permita estabelecer um encadeamento que explique 

instabilidade cambial e o colapso do regime cambial. 

Também, 

processo persistente 

estudar-se-i os seguintes aspectos: i) o 

de substituiçio de moedas, quando as 

taxas de inflaçio e de desvalori2açio sio pequenas e 

decrescentes; e, ii) os limites das fonte~ alternativas de 

fin~nciamento ao imposto inflacionário, quando o déficit 

fiscal elevado provoca o 

do equilíbrio estacionário. 

deslocamento da economia para fora 
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O objetivo inicial deste capitulo ~ integrar os 

assuntos abordados nos dois capitules anteriores. A se~u.dr, 

discutir a persist&ncia do processo de substituiç~o de moedas 

num ambiente com ta~as de inflaç~o decrescentes. Ao final, 

analisar os limites do financiamento alternativo ao imposto 

inflacion~rio, quando a economia se desloca para fora do 

t j t 
. , . 

es:ato es.ac1onar1o. 

Para integrar os conteJdos apresentados nos capÍtulos 

necess~rio proceder o encadeamento das quest6es 

tratadas at~ o momento, ou seja: i) o efeito da substituiç~o 

de moedas e da taxa de desvalorizaç~o esperada sobre o cimbio; 

e, ii) o impacto do desequilíbrio n5o sustent~vel do setor 
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Uma das principais conclus5es do primeiro capítulo 

foi mostrar~ atrav~s do modelo de Girton e Roper (1981) 1 que o 

cimbio pode tornar-se inst~vel se varia~5es desta vari~vel s~o 

necess~rias para equilíbrio do mercado 

moedas~ quando o grau de substitui,io de moe~as 

·~ elevado ou tende para o infinito. 

Em outras palavras~ supondo exógena a varia~io da 

taxa antecipada do cfimbio~ quanto maior o grau de substitui~io 

de moeda~:;~ maior ~ a variabilidade necess~ria do cimbio com o 

objetivo de reestabelecer .o equilíbrio entre a demanda 

~elativa de meadas e a oferta relativa de moedas. 

Este resultado ~ confirmado e compartilhado por Isaac 

(1989)~ quando escreve a respeito do efeito da substitui~io de 

moedas sobre o processo de ajustamento do cimbio e~ do efeito 

da desvaloriza~io esperada sobre a estabilidade da demanda por 

"li: e deg rf'.:·t=:• o i' sub s f" .i { ub i I .i { y bt•t w"l'Y€'11 cu r rene .i .:::•::; 
i::;· f'ound to al'f'ect tfH:::' adJust:nrent." path ot' t.-11.:.:• 
~=--·~v:t::.~ .. ;: 11 ~l,;.:· ..--..~~ { .:::·, .. :~r.1 tl t: .~~· -:.1 rJi.t r· c: t~' fJ ?'·' t 1~ :::.' s ~~ tit.:· .'<· ~i~::.~ t: J..::· l .. tn· i ti~=· ~:J 

€','-f.·,:u::·~:·.···b,::~t~:· Ju.·;•tp d.i ~.;·con ti nu i t: .i e::; in t: h e excf1,;~n ge r a t:e 
pa t: h . '"" ( .rsaac. i ~;'ti~;·. f' . t?.':r.~'·,1 

For example l?irt-on and fi'oper (i98.t,}, N"ile-::; 
(f~;·at), and 1./.:.~n.iei.' a1··gue t:hat" l"he .'.~nt.".ic.ipafe 

deF•rec.iat:.ion can h.:·ad to r.:.~p.id .and pot:ent:.iall:; large 
-::;ub-::;t:.itut.ion:::; ar11ong currenc.ie~:-;·, l"h1::'ri::'b::i de-:;t."abil.iz.in.~l 

mone~:i t"t.~""''·cr,;~nd atul cf:u~ :.;e quen t l:; t: h e e.v:chan !'-h:' 
r a te. '""(.[dem. p . /:'.~-,.~;·) 



63 

. Já, o segundo capítulo, teve por objetivo desenvolver 

as condiçÕes de sustentabilidade do estado estacionário apcis o 

colapso do regime cambial fixo, enfatizar que 

sustentabilidade do regime cambial de crawling peg depende das 

expectativas em torno do reestabelecimento da consistincia 

entre as políticas fiscal e cambial, quando subitamente se 

produz um incremento do d~ficit fiscal financiado por uma 

expansão do cr~dito domistico maior que a 

estabelecida pelo equilíbrio estacionário. 

Ou seja, a sustentabilidade do regime cambial de 

crawling peg depende da defasagem entre a taxa ~ qual SP 

expande o cr~dito dom~stico ao setor pJblico e a taxa de 

d 
. ~ 

esvalor12a~ao do cimbio, bem como, da de 

sustentabilidade do desequilíbrio do setor p~blico quando este 

é financiado com a receita do imposto inflacionário. 

Como o período que ~ objeto de estudo, neste 

trabalho, ~ posterior ao colap~o do regime cambial fixo e 

anter1or ao colapso potencial do regime cambial de crawling 

peg, pode-se admitir que a economia esteja, nesse momento, à 

procura do reestabelecimento das condi~Ões do estado 

~ . , . escac1onar1o. Portanto, enquanto isto pode-se 

inferir que exista: i) um processo de substitui~~o de moedas, 

em virtude das expectativas dos agentes em relaçio ao percurso 

da política econ6mica; e, i i ) um desequilíbrio fiscal 
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remanesc~nte do período anterior ao colapso do regime cambial 

fixo. 

Se o processo de substituiçio de moedas e o 

desequilíbrio orçament~rio persistirem e crescerem, na 

ausfncia de fontes alternativas de financiamento ao imposto 

inflacion~rio, e/ou ultrapassados os limites destas, quando as 

mesmas existirem, a instabilidade cambial e o colapso do 

regime cambial poderio ser os resultados mais prov~veis. 

Portanto, j~ que os resultados dos dois capítulos 

anteriores estio relacionados, a integraçio dos mesmos 

determina que: uma economia em equilÍbrio estacion~rio, sob o 

regime cambial de crawling peg e sujeita a um processo de 

substituiçio de moedas persistente (apcis o colapso do regime 

cambial fixo> pode ver comprometidos a estabilidade cambial e 

o regime cambial vigente, se subitamente o d~ficit fiscal 

aumenta al~m do limite estabelecido pel~ condiçio de 

maximizaçio do imposto inflacion~rio e/ou pelos limites 

impostos pelas fontes alternativas de financiamento. 

Portanto, esta integraçio pode tomar a forma de um 

encadeamento de causal1dade, tal que consiga estabelecer o 

seguinte: o d~ficit fiscal nio sustent~vel provoca uma 

elevaç~o do nível de preços, este por sua vez provoca um 

1ncremento na taxa de ' 1 . ~ aesva or1zaçao esperada, que gera um 

processo de substituiçio de moedas capaz de produzir a 
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instabilidade do cimbio e o colapso do regime cambial de 

crawling peg. 

Estabelecida, assim, a integraçio, deve~se colocar 

dois questionamentas, nio levantados nos capitulas anteriores, 

ctija an~lise pode esclereter os seguintes aspectos: 

a.-) o motivo pelo qual, após o colapso do regime 

cambial fixo (quando as taxas de inflacio e de desvaloriza~io 

sio pequenas e decrescentes), o processo de substituiçic de 

moedas mostra-se persistente .e crescente o suficiente para 

desestabilizar o cimbio e o regime cambial de c1~wling peg; 

b.-) o fato da dolarizacio nio ser o Jnico fator 

gerador do deslocamento da economia para fora do equilíbrio 

estacion~rio, quando se produz sJbifc um incr~mento do dificit 

fiscal; bem como, o fato do imposto inflacionário nio ser a 

Jnica fonte de financiamento, apcis o colapso do regime cambial 

fixo [Lembre que Savastano (1992),. refere-se Jnicamente ao 

imposto inflacionririoJ. 

3.1.- A PERSIST@NCIA DA SUBSTITUIÇ!O DE MOEDAS.-

Segundo a abordagem de carteira, adotada para explicar 

a substituiçio de moedas, os agentes formam carteiras 

monetárias por motivos de transaçio, precaucio e especulaçio, 
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e, as suas reestruturaç6es dependem da taxa de desvalorizaç~o 

espE:rada de um ativo em relaç~o ao outro (supondo constantes 

as necessidades de precauç~o e transaçio>. 

Portanto, para entender a substitui~~o de moedas e o 

seu efeito sobre o cimbio, ~ necess~rio conhecer a origem da 

taxa de desvalorizaç~o esperada, uma vez que tal conhecimento 

~importante para encontrar a razio da instabilidade cambial. 

Se se assume que a taxa de desvaloriza~~o esperada 

e afetada pela taxa da in·Plad\o 
.. 

corrente <P·~), ou 

• = e·~ - F'~ --:t. I os fatOl-es que determinam a 

variaçio do nível de preços devem ser apontados. 

Para efeito das an~lises deste estudo assume-se que 

as taxas de inflaçio elevadas decorrem das neeessidades de 

financi~mento do dé ·f i c :it fiscal. no caso do 

financiamento obtido através do imposto inflacionário, a 

jnflaçio aparece quando a emissio de moeda ultrapassa a 

cond j.i.;:~·~o df:: . . '··· ma>< :t.m 1 ;c! a•;;: <":i. O desta fin<.UlCC;?:i.l-a; c·:~/ou, 

PLlb 1 i c os 

equilibrar as contas pdblicas. 

"thdt: t:he actl.~·.al ouf·.f.,l.u·::..t of' inf'lat:.ioo .1.~:; o-tten 
tr.iggr:•n::od by a f'on::•ign e ... <:ch<Uige cri'iiif.i do~~·-5 not alter 
t:he P<.u::t that .in·tlaf:ii'Jn i~; a f'l~:ical ph~::.·nonu:.·r.•on. 

l'h e mo~;· f.' c o .. m.•ran v i e w· 
in·F!a{.iDn .i~•· {he re~:;ult: al budg~o;-:'t: 

go;/errurten f ::;pend-;:;· more t han .i f' 

-::l ~;·~:;el- t f.j f h a t h .i gh 
~:r~~· ·Fi~=· i t: s. .t l' t l"l-!::· 

rece.i.ves .in f."a.H 



67 

c:hasing f.'oo f~::·w goods wi f." h f."he predictab le of.dC:oiiU':? a f 
in 1<'J ,:;l.t ion. " (1)ornbusc:h. l ~·~·;.:;•, p. 1."8 ,} 

"LcJ'fi m.ales l.isc:,~le-::;, ocultos de m<xner,'il. transit."dri~::.i. 
F•or e/ ,:;(c:c:e'fiG ai crédito e:·draniero, se enc:ohtrab.:;m 
m,:.ú; clart:Hrtf:•ot~:? detr,:{s del origen de la infhh~·idn." 
(hór.r~ /1.-.:·s, .t: ~;'BB, p . 366) 

"Th~ ... · f.isc:a I prob Ienrs whic:h ar.ises ivi~t:.·n pub I i c 
fiPf::•ndi ng, in c 1 u.i d.in g fon:.:•in g df:•b t ::;ervic in g e:·a::~::'l!:'dfi 

av,:.u"Jable pablic r>:.-::soü-rc:e::;, is oow c:entr,::il to the 
econoflil.C di f-fica 1 t ú:?-5 o f many countritE'-5 anti' 
especially i:Jr many L-~t:.in Rnrer.ican c:ountr.ú:.·s. 
Inflation ,,~nd externai pa:Jtrfeir/t::; prabh;;·m·s ,::~re almosr 
a/N.:.i!:f~"'i ..t.CCOlliPa.ined by fisC~"IJ imbaJ.ances. rhas f'.is·caf 
adius~~ment is ,'il. prerequifi.it·e t:o ·economic: s·tabilit::J·." 
( T,,~nz.i, i ~·~;;'E', f.'. 64ê,. ,t 

Contudo, isto nio quer dizer que para outros casos 

nio existam explicaç5es alternativas a este respeito. Ou 

seja, pode ser, por exemplo, que o dificit or~ament~rio seja 

endcigeno ao processó inflacion~rio óu, como apontado por 

Bl- :i.an Pinto <1989), que uma elevada infla~io esteja baseada 

numa mudan~a de regras de política econ8mica que depreciam o 

c~mb:i.o nominal 

(Pinto, i989,p.435>. 

Uma vez admitido que o incremento do d~ficit 

financiado por ~m incremento da emissio monetári~ maior que a 

I 1 
. ,., 

c E~SV<'l. cn- :t. zaç: ao, Pl-ovoca um no n :{v e 1 de 

o cimbio pode ficar ~esalinhado e, expectat: :i.V<:ts 

favoráv~is a uma desvaloriza~io cambial podem acontecer. 



Pm-t ant o, se a taxa de desvalorizaç~o esperada ~ 

influenciada pela taxa de inflaç~o corrente, pode-se esperar 

que se as autoridades monet~rias conseguirem diminuir e 

estabilizar a taxa de inflaçio a níveis considerado~ baixos, o 

mesmo deve acontecer com a taxa de desvalorizaç~o esperada. 

Consequentemente, ocorrendo tal rela~io, pode-se afirmar que 

as press5es sobre a instabilidade do c1mbio devem diminuir na 

mesma proporçio que diminui o grau de substituiçio de moedas 

(ver Girton e Roper,<198i). 

Contudo, a queda da taxa de inflaçio parece nio 

inibir o processo de substituiçio de moedas, como, 

demonstram experi~ncias de algumas economias. 

" .. Bolívia prov.i(.t"lE'S ~=w e.•<:am-ple ol dol Iaria·~-~t·ion 
f:hat: incrt":'-::~s~::·d 111arkedl!:! in periods of' sf:,::J.ble ar even 
decreas·.xng in f l.:~t ion " ( (;u idot t .i ~;::• 

Rodr igue.?.·, J !~'~'E', p . ..:;·;.::.'3 ,} 

( •••• 1 count:rit:•-::; s·abiect to doll.=xri.?.·.:;~.t.ion 

t2'Pi~"!if.Uf.ie:-:; ha'"··e f!:'XP~::·rit::.•oced a si!;,n:i·f'ic.:.u1t: f'all in real 
c~"'.~:;/-, b.a f-::J.lu:es thtAt cannc,ot be acc1-:.'t.fnf:et:i for by clh~nges 

. . in infl.:.~f.".ion rates or in income. .tn add.it.ion, in 
~·t:· ver.9. I in'!:; t .:~nces, do I l <7~ r i ~'!:a ti 011, ,'iJ. s we lI ,;~ s· t: lu::· 
cha11'f:lf~!s .ir,r 1110111":':'!:! d~wtand, appe.::lr·:; t:o be unrelat.·cd t:o 
changes .in inf'Jat:ion or in int:ere~:,-t: rat~=·s·," 
(Idem. , f' . 5i ~;r .•. ;,:;•r:;+ .~ 

Para Guidotti e Rodriguez <1992), este fenSmeno ~ 

explicado pelo fato do grau de substitui~io de moedas n~o 

inflacion~rias decrescentes, 

níveis de preços elevados. Por este motivo, se a . f J .... J.n ·.:::\<;:ao 

var1a dentro de uma faixa de preços considerada elevada, o 
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processo de substituiçio de moedas ~ elevado, mesmo que, as 

taxas às quais variam os preços sejam pequenas e decrescentes. 

Assim st::~ndo, as taxas de inflaçio pequenas e 

decrescentes parecem garantir somente a demanda pela moeda 

dom~stica por motivos transacionais. 

"T"rangact ions iflade in pesos wi /I continue to b~~· 

so if t."he pe-:;o inl'lation c:hangl.'.?-5 but remains within 
in the b.and .. .:~bove the apper v.~lue of the b.~nd, tl-:e 
local curn:::·nc::l gradu.all!.i di-::;appéar-::; ~1'5 ti-H::' econom·y 
bec.omes f'ally dc.•ll..:<ri.?:ed; below· f:h€:' lo~.-er ,.,,·alue, de
dollari.::r.'i!tion occurg and ali t:rans.;!cf:ions· .:.lre carried 
'in local carr..,;·ncy, b~:·c~U.('Eie ti~>.:"' loc~~I carrenc::t .i~:; 

c/early '5Upl::.•rior t:o th€:' do!U~r. "(.[dem·.p.5é.?r:;+,f 

aceito o pressuposto de que a taxa de 

desvalorizaçio esperada ~ explicada pela taxa de inflaçic 

corrente, um dos principais argumentos da demanda relativa de 

moedas, a saber, a taxa de desvalcrizaçic esperada, não 

expli~a, segundo o estudo de Guidotti e Rodriguez (1992), a 

substituiçio de moedas em casos particulares como o exposto 

acima. 

Pbr outro lado, dado que a substituiçio de moedas 

equivale a uma queda da demanda pela moeda do~~stica, deve-se 

que o governo encontrar~ dificuldades para manter a 

arrecada~io de recursos. Portanto, a ~ubstituiçio de moedas 

remanescente ao colapso do regime cambial f:i.xo, pode se; .. 

apont ;·,\d<:\ como ,., 1 uma das razoes pe as quais se produz um sr..í.!:l it o 
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incremento do déficit fiscal, deslocando ~ economia para fora 

do estado estacion~rio. 

Finalmente, os autores supracitados suger~m que se o 

objetivo das autoridades monet~rias ~ reverter o processo de 

substitui,io de moedas e dar credibilidade ~ moeda dom~stica, 

a taxa inflacionária, em termos da moeda dom~~tica, deveria 

ser t~o baixo quanto a inflaçio em termos da moeda externa. 

( G u :i. do t t i e H o d 1· i g u ~:~r.: , t 9 9 2 ) 

"( .... i, if' t:he obJec:t:ivl:' a·f' palicym,'iJ..'<·er~-; i~:; to 
rev~::•rse <.~n anE,•oing t:lollariz.::lt ion process, then the:j 
-:;haald not 'fii{;:·t:f:l~:~· w·ith .'liv ... ":J.bft:• 'inf'L"Itian rate~"i; 
rathtc:r, -::u.tcf~ a rev~=::·.····::;al will re~caire mak.iog f:'he 
domestic currency the b~::•t:f'er ,'iJ.Jtern,:;:~tive, 'f:iO t:h .. =:lt 
in.iti,:~lly, f."he rl::'•·(itirl:?tf dOil1es·t.ic .inf'lat·ion r,'il.tes must 
be e~/en h:i~•H::r th,=:~n t:he:· do/lar. "(iJt.t.idf:.'tt i e 
ft'odrigu.e~:;.·. J~;·l;•,e, p. Si.::.'J . .I 

Caso contrário, como apontado pel~ modelo de 

Savastano (1992), se a economia se localiza fora do estado 

estacionário, o tempo para o ataque especulativo passa a 

depender das expectativas em rela,io ao reestabelecimento da 

consistência entre a política fiscal e cambial. 

Neste caso, uma hipcitese que explica o fato das 

autoridades m6net~rias aceitar e sustentar a economia fora do 

estado estacionário, est~ relacionada COITI 

estrutura1s, que explicam o tamanho do d~ficit, e/ou com a 

exist&ncia de fontes alternativas de ~inanciamento ao imposto 
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inflacionário <cr~dito externo, dívida interna ou reservas 

camb:iais). 

the presencé!' of' alterna.tive me~~n'5 of' 
f'in~wcing t:ht:,• df;.•l'icit ( foreing borroA'ing, ase of' 
ré!·~;erves, and, dot/r~·stic debt f'.in ... =wc~·l help expla..tn 
t h e I ack o·f a. t: .i gh t bt?bv~:?en .in f l at ion a.nd t" h e 
def'ü::.it. "( lJorrlfJU"!iiCh, n;t~•.e, p. JBl 

Concluindo, esta se~io mostrou que a substitui~~o de 

~oedas pode persistir ao colapso do regime cambial f:ixo t:· 

ainda tornar-se crescente, apesar das taxas inflacionárias 

peque.·nas ,E.' decl-escentes. Segundo Gu:Ldotti e Rodi-:Lguez (1992), 

este processo de substitui~~o de moedas, persistente 

crescente, ~ passível de reversio, se o nível inflacionário, 

em termos da moeda dom~stica, for tio baixo quanto o nível 

inflacionário em termos da moeda externa. Ocon-endo tal 

comportamento, pode-se esperar uma reversio da instabilidade 

c a m b :i. a 1 e do c o l a p s o p o t e n c i a 1 do 1- e g i me c <:un b i a 1 d f:~ c r a. 4J.' 1 in g 

peg. 

3.2.7 FONTES DE FINANCIAMENTO ALTERNATIVAS AO IMPOSTO 

INFLACIOI~ÁRIO . 

. Segundo o modelo de Savastano (1992) desenvolvido no 

segundo capítulo, o percurso em dire~io, ou, em volta do 

esta c: j. on;:\r· :i. o, apds o colapso do regime cambial fixo, 
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implica na procura de um d~ficit fisial sustent~vel, a pad: ir 

do imposto inflacion~rio a taxas inflacion~rias pequenas. 

Conforme argumentaç~o apresentada no segundo capítulo, 

o déficit fiscal sustentável por esta fonte de 

financiamento, desde que a taxa ~. qual se imprime moeda ~ no 

máximo igual i taxa de crescimento da demanda por moeda. Neste 

caso o equilíbrio estacionário, bem como, a sustentabilidade 

do regime cambial de crawling peg podem ser atingidos. 

"The:• .(:WTOf.in t o l revenae t ht~ t t ~~~· governm~.:?n t.· ct:lrl 

f.:.','<"Pf.Ú::t to obtain lrotll t:hlf.' print.ing of' mone:l .zs 
det.·~_::,·nn·itu:·~.i by the d~.::·mand f,_,r ba-:.u"' or high-·po,~··~.::·r~;;?c{ 

money .in f.· h~.::· econoiiT!:f, f." h~· rea 1 r.at~ ... o f gro4v·th 01'. th~.:> 

~.o"!c.:.momy, and the el<1"5tic.ity of' the 1.iemarut" tor real 
balance-::; 4•1ith resp~.:·~..:·t: t:o in-l'lat.ion and .inconu.:·. "( 
ri scher e E~'~ s te r l y . .t Ç'l;t~l, . p . .t" 31." .~ 

",~ receita do .imposto in-tl<xciondr.io é obtida 
multiplicando·-·~•e a detmu1da :inicial por encaixe-:; re~:li-::i· 

pela ini'Ja,.:·~~·l':.r obsen.·-,~d,~ IUJ perlodo. [.lado um est0•1i.U::· 
in.icia 1 de etica.ixes· reais, •"{aanto IITa.ior ,~ in f'l,=.1ç.:ro, 
maior ~~ ta,'<·~"~ d~· incidé~nc.i,:;! e con~:;equentemente, iiT-31.if:n
a recl::•.i.t,~ de .impo~:;to in1<'l"ac.ion,:irio para l.inanci-.::~r Ci 

dé·t.ic.it. Contuf:lo a acelara.;:.!la da inf'la'--:/{o <.~ament:~::J. o 
castt""J dJ."::' op.;.;•rtanidade d!"::' ~:.·e rl'.:•t,.;:·r 1rtoeda, o q·He lf=·va ,'.'! 

UIIT.:.~ reda.;:,=:to r.•a demanda por 
pa l avi-.:.~-:;;, a ace J~.;:•i··a~·.:~'a 
~;i IIU.f I t Úl?eamen t: e um· aaitilf-.'i1 t: f.' 
base de .incidénc.ia do 
lJa J I.::/~-: L(il-Z~, i~·~:.;.·~~~ r-•. ,7,} 

encaix~:J'S reai-;:,·. t~'fl oidr,~s 

da in f lar;.·.!lo provoc.::~ 
n .. ~ f' ,~~'<·a -t!' i.l m .,:_.ii r·~=· t:ft.l ~:· .. =~'~:'J t1 .. =.~ 
impo-;.:;f:o .inflaç.ion:dr.io. ·"'( 

, ~"~ .~celera,.-:j'o da .inl'la,.-:/lo, ~:;.ign.i-l'.icar,:i 
crescente~·:; redi.i~:·Hr::·~;; n,~ rece.zt"a do itm~o~-:;to 
l·nl'lac·.iona'ric.•, at.fmentando, ao inv~.::-;:; d~.:· reda.?.·.ir, ..:~~_:;· 

neces-::; .i dao'l::·::·i· de ·I' i n.anc i amen f: o ger,::~nao, a:-:;~:; i :li", 

~=- 1··~::· -:;~:·~·r~ l· .. ~·~:i t:•,·· ·!::· ::_:; s·(;'í::.;· y_:j ·::ifJlJ 1·· ~=· 

pdblico. "(J.:iornbusch, .t~;·~;·p, r• . .tFN. 

".tn ,·~ !:JrQNiog ,-:•con[.h1T!:f s·oml.':!' ext r;.;~. re~~ 1 nrone8 
bd Luu.:·~::·s ,'.~re demanded .in order f." o f'.inance t:h~:.:· groNing 
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lt?ve 1 o f t r ao sac ti on s . Bu t, b~::·yond t h<.~ t, t h e demand . 
for r10111in-:.~ 1 motu:.·y ~·.'<pand~; on1y to th~· ~·:·dent th::lt 
in f 1at ion ~=·rode~-; the pun::hasing. pow~=~r o f exi-::;f: ing 
re<.~ I b.~ I anc~2s. Tó res'tar€' thei r rea 1 ba 1.9-nces (at 
least p.;~rtially), th~· pablic h<.~s ta <ufd to ncurt.in;:;~.! 

maney h~;l dings. Thos· in F 1 z~t .ian-:.1ry fi nane: e 
aÚtf:.'fll,'::l.t.ic.=.~lly create::;· a d!7:'irtand for the mone!f J.'!i~-;ae 
f:h<.~t fin.r.wc~·s· t:he def'icit." ( Ide111. ,p.i9.t 

Caso contr~rio, um processo de substitui~~o de moedas 

pode (:~me r g i~-, se a condi~io acima nio for cumprida. Ou seja, 

se a do imposto inflacion~rio nio for 

suficiente para cobrir o dificit fiscal, o. financiamento deste 

hiato, através da mesma fonte, pode provocar mais infla~io e 

menos receita inflacion~ria, de~ido a queda da demanda por 

saldos monet~rios domésticos. 

Apesar desta seçio nio estudar os motivos pelos 

quais o déficit fiscal é elevado e crescente (apds o colapso 

do regime cambial fixo), podendo, inclusive; as necessidades 

do ~:;eu ~~in;:o~.nciam~~nto, através do imposto inflacion~rio, 

ultrapassar o limite m~ximo desta fonte, a dolarizaçio nio 

pode ser apontada como sendo a sua principal e ~nica ra2io. O 

Est <:H:! o podE~, por ineficiincia administrativa ou por fatores 

estruturais, arrecadar menos e g~star mais, gerando assim um 

espa~o perigoso a ser preenchido pelo imposto inflacion~rio, 

quando fontes de financiamento alternativas est~o ausentes. 

No entanto, quando a economia (apcis o colapso do 

l" €~!:J i me c <:Hnb i. a 1 fixo> tem acesso às fontes alternativas de 

financiamento <reservas, crédito externo e dívida pJblica), o 
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déficit 'fiscal pode expandir-se naturalmente, provocando o 

deslocamento da economia para fora do estado estacion,rio, 

sem, contudo, comprometer a estabilidade cambial. 

Assim sendo, supondo que as necessidades 

financiamento s~o maiores que as obtidas com a receita do 

imposto inflaciondrio, as reservas podem ser utilizadas com o 

objetivo de cobrir este vcicuo. h!o entanto, assim CCHTIO O 

imposto inflacion~rio, esta fonte de financiamento tamb~m ~ 

limitada, uma vez ultrapassada, origina~se o desalinhamento 

camb:ia1 e, consequentemente, expectativas favoráveis a uma 

mudan~a da taxa de desvalorizaç~o esperada. 

'"Us~· a f' inb;,orn,=J.t: iona 1 
,,~ clear limit:. 

reserve~?i to ·l'.inanc~:· ·t h.:::· 
rt~lE' pr.ivate Sf::•ct:or 's 

6'.'·<Pl'='C t ..:1 t iDn . f: i?.:~ f: 
pro-..··okf::' c~u·.i f.' a 1 
cris·is, s.zru::e 
.:.H'i~>oc.i,::~t.·ed w.i ~~·h 

the limit is abaut ta be reached can 
·fl.ight anda balanc~::· oP pa~i/l!::·nf.' 

e:"<'hau~?it ion · o F res~;orv~::·s Ni li b1::.' 
CUI"I"!:?i1C!:J' deva ]fi,=.~{ ion. Ti<~!?:' l.l<ev,~ lila.t ion 

t:hat' take ,o lace in re·::;pon~-:;e to a ruo on t:he carrencH 
m.ight be blam·ed on ~'if~f::'>:.~ul;~tioru:; but i::;; mo~:;t likel-:s ~u-1 

entil"l'='i:.:.t 1-at.i!':.onal l"espor.•se b!:J· t:he Pl".iV..:1f:e ~'!iectol- tD• 
U11susta.i.nable publ.ic p.:.~lic.ie~:;. (l''.i~-:ichel" e 
E a ~:i t: I e r 1 ~, i ~'!~'é"+, p . i 3~.1' i 

A emiss~o de títulos da dívida pJblica tamb~m pode 

ser utilizada para equacionar o cl~ficit <;. 'f:is :i. m 

como o imposto inflacionário e as reservas, este recurso está 

sujeito a um limite. A seguinte express~o < vel- Fisc:hel .. e 

1 :i.m:i. te d c~s ta fonte 
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Dd- C dcificit prim./PIB- seignor./PIB J +C Tx.juro 

·real - Tx,cresc. J d 

d - dívida governamental/PIB. 

Dd = Varia~io da dívida governamental. 

Como é visto, se a rela-:.:io "dcificit: primál-io/PIB" é 

se iguala ~ taxa de crescimento do PIB, a varia~io da divida 

p~blica será igual a zero. Caso contráriri: 

if t:he gov!.':•rntrten{ is running a primar::~ 

de·tú::it hxrger th.an ·the .amoant: of' seignor.~ge .it C:J.n 
t"Jbta.in, and i f t"he n::-a l int:ere~;t- r ate e,'<·ce~"J~.-·"l::; the 
~·c:onol."l!:f 's growth r~~te, t:he debt: to GNP rat .ú:.o ~1i I I 
c:ont:inae r.ising iv·it:hoat lim·it:. t~t "EOilr>..'? pa:i.nt: it w·iJl 
be itl'i'Pc•ssibl,::.• ·l'or th·e !ifOi.'ernm-f::.•nt: to sei! it-5 delJt, 
.::~.nd the proce-::1s wi I l hav~.--:,• to bi::' brought to an end by 
cut:ting tl~e budget def'icit. ( .... }.~•lhen th~:: pabl.ic 
1-ecogn.i.?.·e:?i f.h1::· Ui1Sils·tainab.i I i t::~ o f the govel-nm-ent '-::;· 
fi:::jc:al pol.ic!:f, it w.ill cease ba!:fing governtiTi::'fH~ debt 
aod t:hl.i:·reby forcf::• a f.:'h-:.~11.'}1::.' in pCJ! i c::~. "(F'is·ciH::'r e 
E:.-:.~s·terl:i . .t.'!~,ç..,~"+, f'. JS'S.J, 

Da mesma maneira, pode-se questionar o que acontece 

com a rela~~o d/PIB, se em determinado momento as autoridades 

monetárias optam uma política monetária ativa e elevam o 

títulos p~blicos como for·ma de evit<:lX o 

financiamento inflacionário. 

Neste caso, se a redu~io da taxa ~ qual se imprime 

moeda é substituída pela emiss~o de títulos da dívida interna, 

a dívida global pode crescer e implicar um dcificit 
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crescente no futuro e, portanto, novas emiss5es de moeda para 

desacelerar ou manter constante o seu crescimento. 

Assim sendo, a op~;o pelo endividamento iriterno pode 

si!;Jn i ·fica1· taxas inflacion~rias mais elevadas no futuro e no 

presente, devido ao papel das expectativas sobre a infla~~o 

c o1· r· <-:~n tE.'. 

"Bener~"'.lly, the e,'(pectaticm af' f'atun-::.• inf'lat.ion 
ilu:.Tl":'!.:u:;e~:,· ·cu I'TfNI t infla t .i on. And, <~;;; S.a rg~::·n t ano' 
N~=l 1 lace ~:;ht:Jw·, :it is· 12!'ven po::;s-ib le .incert.;;!in - thoug·h 
nat a ll c .i n .. --:untancf:.':·:> th~:~.t the ~~~ff~o=-?cf." ol' {he 

, e.'l.pected .iacreas·e in future in f Ja.t ion Oilt.,leigld~;;· tha.t 
tht::• lo+tlf=''r ratf::• of .mane!f print:ing f."oda.~.f. -::;o f."hat ar.• 
apparent:l~l contr.u:::tionary motu::·t~~ry polic:J toda!."/ ~·.ill 

inc:n::·a~:;e c:urrent in-llat·.ian. "( l"dem.e . .i36.! 

a formula~io matem~tica acima esclarece 

que a sustentabilidade do d~ficit, atrav~s da dívida pJblica ~ 

possível, desde que uma taxa de crescimento do PIB elevada 

permita ao governo obter maior receita atrav~s da emiss~o de 

filo (~~ cl <!1. • 

Por outro lado, se o acesso ao cr~clito externo ~ 

possível quando a economia, apds o colapso do regime cambial 

f i ><O, ultrapassa a condi~io maximi~adora ela receita do 

imposto Ül f 1 <:\C :i.on<.h· i o s :i. t: U<:l.·-se -Fo1· a do equil:{i:>i"iO 

estacion~rio, o uso deste recurso tamb~m est~ sujeito a 

limites que, se n~o cumpridos, podem desestabilizar o câmbio e 

a econom1a como um tbdo. 



77 

O modelo de Van Wijnberger (1990), esclarece a 

condil;io de sustenfabilidade do desequilíbrio interno ~ partir 

do financiamento externo, quando distingue os determinantes 

do cl-escimento da rt•lação "dívida extel-na/F'IB", b*. 

P~ra tal efeito, vej~ quais sio os determinantes de 

b*, atrav~s da seguinte expressã9: 

b'* =- NICA + <r*- n > b* +i b* 

onde: b* = B•IP*, ~ a relação entre a dívida externa 

em dól;:u·es < B•> e o nível de preços dos produtos exportáveis 

do país estrangeiro P* < em dólares ), 

e- E P*/P ~o cimbio real,. 

E- cimbio nominal, 

F' - índice de preços domistiço, 

NICA = saldo em conta corrente excluindo juros 

r* - prom~dio da taxa de juros reais sobre a 

d í v :i. d a €Dd: e~- n a , 

n = taxa de crescimento do produto, 

= variaçio percentual 

A formulação mostra, por exemplo, que se a conta 

corrente Cexciuíndo juros) 

dívida externa ser~ igual à diferença entre a taxa de juros e 
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a taxa de crescimento do produto vezes b*, mais, o crescimento 

do estoque da dÍvida externa, ib*. 

se a conta corrente, excluindo o 

pagamento de juros, for: negativa, a formulaçio supracitada 

pode indicar que: 

wh~·o th~·re is a deficit .in the oon-·.int~:....-est 

current accounf.': debt-5 gn.iNS f'aster t:h,::~o the r.ah? al' 

. .intere~;t. l't (febt con'f!,..istent I :.:r grows f'a~;ter t:han l'hf:' 
r;~:~.t:e ol' interest, the coant:ry event-ually A'.i li be 
in s·o I ven t . " ( van iv'i JrdJerg~:.·n, · J.' ~·~;'t"+, p . 3($13) 

Da mesma maneira, se o saldo corrente for igual a 

taxa .n~a 1 que a taxa dE·~ 

c\·escimento da economia, b~<· tender~ a crescer, caso 

contr~rio, b* tender~ a diminuir. 

"Il the rea I 
gr>:.H~'t:l"' rat-e b:~ a sub'!!itant·ial fJr .. =J.rg·.in, the debl:·-· 
d:JI'I.::~m.ic-::; f:er.'li'i!i contr.ibate~"i .::;igni ·ficant I !:i t:~-;· incre .. '.~-::7es· 
in t·he debt--oat:puf ratio, Iimit".ing room- l'or 
r.•C)I1it~·t~·J··~::·s·{ }:.·f..tl-1"'-t:'nt .:.\!CCl:;11..ir.•t üt~~·1<'.i~:.its·. "(.[lif:.•tJT. 1 i='. :.:;r(~+.:)) 

O efeito de um aumento do valor da dívida ib*, tamb0m 

~ mostrada pela formula~io anterior, quando se produz uma 

deprecia~~o real do cimbio. 

Segundo Penati (1986), na medida em que os servi~os 

sustentave1s, isto 
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economia nio gera taxas de crescimento maiores ~s taxas de 

juros, uma fuga de capitais, e/ouJ o colapso do regime·cambial 

podem acontecer devido ~s expectativas de depreciaçio do 

câmbio. 

Portanto, Van Wijnberger <1990), sugere que sE~ o 

ind icadm- de endividamento externo de uma economia 

elevado, dois sio os caminhos que ela pode segu:i.r·. o 

primeiro, ~ a geraçio de saldos superavit~rios em conta 

con~entej e, o segundo, consiste na geraçio de altas taxas de 

crescimento do produto. 

Em relaçio ~ primeira opçio, quando os saldos 

superavit~rios sio obtidos, a partir de reduç5es nos saldos 

importados, a recessio no curto prazo e a queda do nível do 

sustenta: 

Quanto ~ segunda opçio, Van Wijnberger 

" rhe 11T-:.1in reqairetrtt::•t1f: of' such strat"eg~"i o-f' loN 
tr~ufe surplus and h.igh Of.it/-1 Ut growt:h i~? channelfng· 
thf::' e.<t."t"ra ~:;;•x;.:r~=·tufit:ur~::.- t:hat: tfd! 1~:u11er trade sarplt.i-::> 
.::~I I osi/S in to p roduct .i ve, t r.:.~d~::·d·-cJr i ~:::nt~::.·d c,~p i {a 1 
acunw l ~a· i on . ··· (Idem. f' ::N/t4 ,t 

Caso nenhuma destas opç5es sejam 

condiçio exigida para financiar o desequilíbrio interno, 
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atrav~s do cr~dito externo, envolve considera,aes a r~speito 

da solv~ncia e da credibilidade da economia. 

Van Wijnberger (1990) argumenta que ~ solv&ncia 

relaciona-se com a capacidade de pagar a dívida, isto ~: 

I~ICA > 

"7""h.i::; ê'f·<:pre-s-s.ion i11rpl.ie::; tl~ .. :~t t:l~e non-.inf:eresf: 
currt::•nf." a.ccount ·::H.irpi'u~"'i, to be ::,·(.u:it"a.in.:.~bll'::', ::;hculld on 
a ver..:~s·~?.' .:.~f: I~::·a s t" é' O:.'"f.t.:~ l t h e .in .i f: .i a I df::'b t ti me~:; {.t., l::.' 

·d.if'Perence bl::!t:~I/~::·J.::•n thl'd' real .int:ere-g;t cost ol lc,•re.ing 
debt .. =uuf the rea 1 >.::U.itf•t.d gr04•ith rat~:=:," ( Idem. p. 3c~<5) 

Da mesma maneira, Van Wijnberger (1990), sugere que a 

credibilidade está vinculada à di5posi,io de pagar a dívida 

'"" lfo4·· IIWCh lon:::• in !1 bor row.i n g .l ~• COII"i(-'a ti b l e r,rii t h 
ma.int:~~ini11!i f:hf~! c/~;:•bt: re-E;ourc~:· r..-~t.io at .it-s carrent: 
value ano' t.·hu-::.· 'rlit.·h mainting the carrent level af 
c:rf.:•d.it~vorthine·~:;~:;!'. 5'inc .. ~:· thli=' debt·-re~:;oarcf:.' rat io .i·::; .. ~ 
we.ighl:ed a-;,;erage of the debt····oat·put: .. =.~nd debt·-f'::•xport 
ral"io::;, t:he an~:iW!i:'r d .. ~:·pend~:; l":H1 tfH::.' growth ra{es of' 
bor-ro4v·ing countr~ and .it:-s tr<:uiin!;l partner::l. D'ne 
deti:'.-:/""1/Tioanf: o·t ..:• c~o"".!t.u1t:ry 's. l.ikely ~·,..,:port groNth .i"f:"i 

{.-hi::' growf."h r..:~te o f .i t·-::; f."rading parf."ners. Anof."her i·::; 
t:h1o' ela-::;t.".ic.ity o-f' o-·emand l'or the /.u}rrow.in!",' cauntr!.f '-::; 
,;:•,~.t.·pârt"·::; w·.ith n::·~:;p,_;:•!.:·t t:-o incotr.'e in the counf."r.i!'?:5 t.·o 
~vh :ic:h :i t: e, .... ·por t :-:;. " ( Idenr. p . . :.=J'r!}7,} 

Em resumo, esta se~~o estudou outras fonl:: .;,~~; 

alternativas de financiamento ao imposto inflacionário, que 

for·:::\ do 

estado estacionário, por· é:m pr·op:tc:i.ando sustentabilidade 

temporária, ao regime cambial de crawling peg. 



81 

No entanto, qualquer uma destas fontes tambcim est~o 

limites que, se ultrapassados, podem novamente 

gerar a instabilidade cambial e o colapso do regime cambial de 

crawling pe9. 

O sintoma deste limite, quando o financiamento prov~m 

das reservas e/ou do crédito externo, manifesta-se atravcis da 

i) sobrevaloriza~~o do cimbio; ii) diminui~io das resrvas; e, 

U.i) insolv&ncia e perda de credibilidade. 

. . t ' SUJ •?:: l. . O <:\ 

No caso da dívida p~blica, o seu limite m~ximo est~ 

relaçio entre o estoque de dívida pt.lblic:a (:·' o~:; 

serviços que ela deve pagar para continuar a se sustentar. 

.,:~~:;sim sendo, quanto maior o estoque da dívida, maior· o 

rendimento oferecido ao p~blico para tornar atrativos os 

títulos. E, quanto maior os serviços da dÍvi~a, 

déficit +'isc:<~l corrente e, consequentemente, maior a in.Plaçio 

gerada. Uma vez ultrapassada a condiçio do estado estacionário 

e o limite m~ximo da receita do imposto inflacion~rio para 

fechar esta déficit, de acordo ao modelo de Savastano <1992), 

o colapso do regime cambial de crawling peg ser~ u resultado 

O capítulo como um todo chegou ~s seguintes 

• M cone !USO€:'<:;: 

a-) o encadeamento formado, a partir da integraçio 

do primeiro e do segundo capítulo, estabelece que se o tamanho 
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do d~ficit fiscal for maior do que os limites máximos 

estabelecidos pelas formas financeiras acima descritas, a 

substituiçio de moedas, a instabilidade cambial e o colapso do 

regime cambial serio os resultados mais prov~veis; 

b-) o processo d~ substitutiçio de moedas é 

persistente, mesmo quando as taxas inflacion~rias sio baixas e 

decrescentes; 

c-) a permanincia da economia fora da posiç~o do 

~stado estacion~rio e a sustentabilidade do regime cambial de 

crawling peg nesta posiçio ~ possível, desde que fontes 

alternativas de financiamento ao imposto inflacionário sejam 

. . 
POSSlVelS; 

d-> o limite m~ximo do imposto. inflacion~rio é 

alcançado mais rapidamente quando a economia está submetida a 

um processo de substituiçio de moedas, devido a queda da 

demanda pela moeda doméstica; 

e-) o limite do financiamento através das reservas e 

do crédito externo se manifesta através da sobrevalorizaçâo 

do cambio, da insolvfncia e perda de credibilidade; 

f-) o limite da dívida p~blica manifesta-se atravcis 

de uma crise cambial e inflacionária quando os títulos da 

dívida pJblica conseguem ser negociados somentg a taxas de 

juros elevadas. 
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Este capítulo procura analisar, a partir de dados da 

economia boliviana correspondentes ao período 1988-1991, os 

efeitos do desequilíbrio orçament~rio do governo, do 

desalinhamento do cimbio, e da substituiç~o de moedas sobre a 

estabilidade do cimbio e do regime cambial. 

Pre~iamente, veja atrav~s do quadro i, como alguns 

indicadores da economia boliviana evoluíram nestes Jltimos 

anos. 

Os indicadores podem ilustrar os seguintes aspectos: 

a) que o fim da hiperinflaçio < em 1985 a taxa 

inflacioniria era de 11749.64 X ) foi obtido a partir de uma 



QUADRO 1 

INDICADORES MACROECON8MICOS DA ECONOMIA 

BOLIVIANA. 1985 - 1991. 
---------~-------------------------------------------------------------

-Tx.inflaçio antial 
-Tx. desv.nom.anual 
-Def.Set.Pub.K Fin.XPIB 
-Dep. em U$ e index. ao 

US./Dep. Tot <em X> c) 
-Tx.cresc.econ8mico. (cal-

1986 

65.96 
21.02 
2.5 

culado a preços de 1980) -2.49 
-Invest P~blico.<milh5es 

de dólares) 
-PIBCU$.milh5es,corrte) 
-PIB.(mil .bol.i980=i00) 
-Mi/PIB ** 
-M2/PIB ** 

4656 
108828 

0.040 
0.09 

1987 

10.66 
13.62 
7.4 

2.6 

1988 

21.5 
12.10 
5.7 

1989 

16.56 
20.46 

1990 1991 

18.01 14.52 
15.19 9.7 
6.72* 8.42* 

75.61 84.63 87.49 88.8Ca) 

2.9. 2.8 2.6 4.14 

305.4 418.5 377.12 362.0 420.5 
4949 5234 5497 5547 6067(b) 

111659 114963 118221 121316 126341 
0.050 0.055 0.047 0.056 0.06 
0.11 0.13 0.15 0.19 0.23 

* sem serviços da divida publica externa: 3.4 e 2.7 respectivamente. 
**Em 1984,Mi/PIB=0.14 e M2/PIB=0.17;em 1985,M1/PIB=0.06 e M2/PIB=0.1. 
a. A março de 1991. 
b. Previsto 
c. Em 1980 e 1981, os depósitos em dólares representaram 32.11% e 25.99X 

dos depÓsitos a prazo no sistema bahc~rio nacional. 
FONTE: Boletin Estadistico,Banco Central de Bolivia,i992.n.273 

Morales,J.A. (i99i) 
Muller e Associados.Estadisticas Económicas.i991. 
Muller e Associados. Evaluación Económica.i99i. 
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política monet~ria contracionista <veja a evoluçio de M1/PIB e 

de M2/PIB>, e de uma reduçio do d~ficit p~blico. ( em 1984 e 

1985 o d~ficit do setor p~blico nio financeiro representava 

23.6% e 9.8 %, respectivamente.); 

b) que a desmonetizaçio da economia ocorrida entre 

1984 e 1985 foi compensada pela dolarizaçio. Antes da política 

de desdolarizaçio imposta em 1982, os depdsitos em dólares no 

sistema bancjrio nacional repfesentavam 32.11% em 1980; e, 

25.99 % em 1981, dos depdsitos totais. Percebe-se que desde o 

plano de estabilizaçio, no final de 1985, a economia tem 

mantido um nível de ~onetiza~io constante no conceito Mi e, 

crescente no conceito M2. Cabe observar, que a composi~io 

deste ~ltimo componente inclue os depÓsitos em ddlare~; 

c> que as pequenas taxas d~ crescimento econBmico 
u 

sao 

produto do reduzido investimento do setor p~blico e privado. 

Calcula-se que o investimento em 1991 representou 12% do PIB. 

Segundo economistas bolivianos, um investimento de 19X, 

garantiria taxas de crescimento em torno a 4% < ver Evaluacidn 

Econdmica, 1991). O crescimento pbpulacional dos ~ltimos anos 

foi de 2.5 X ao ano; 

d) que, embora o regime cambial do tipo crawling-~eg 

(adotado apds o colapso do regime cambial fixo) e a 

consist0ncia aparente entre a política ca~bial e fiscal, o 

tipo de câmbio real esta valorizado. A taxa de inflaçio anual, 
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para o período 1986-91, foi em m~dia maior que a taxa de 

deprecia~~o do câmbio para o mesmo período. 

Uma an~lise mais precisa a respeito da dltima 

constata~io torna-se necess~ria, j~ que a mesma relaciona-se 

diretamente com o objetivo do nosso trabalho. 

Tomando por base o trabalho de Edwards (.1992), 

inve$t iga·-se, os determinantes do câmbio real de 

equilíbrio e os fatores que influenciam para o desalinhamento 

d·o câmbio. 

4.1.- O DESALINHAMENTO DO caMBIO.-

Segundo Edwards (1992), o tipo de c~mbio real de 

equilíbrio sustent~vel a longo prazo ci o pre~o relativo dos 

bens comercializ~veis e dos nâo comercializáveis, consistente 

com a obtenç~o simultânea do equilíbrio interno e externo. 

· " .... e! t.".ipo de c.::~mbio rea 1 d~=z eqai l ibr.io nD• e-:; 
un tu.linero ilu.•nd ab l e, determinado por a l gdn a.Ho no nua l 
abs·erv:ZufcJ 1f.'l"1 e l pasa.do. Par ~-=-!I cont." r a' r i o, e I 1." .ipo de 
cam-bio real de equil/brio e~:; inminenh=:·o,!':'·n.te 
ili"CJâ.i -f'.icab le : en caa I o;vu.ic::r tno.~·n::.•nto que se prod~.t~?:·can 

C<"J.i.',l:J.i~:~~;· en afg·un.ê.~~:; i.ie las V.a.riz~bfe:.;· o=f(.(ê' 1::'11 t'oi"irfa 
con..Junta t::on e! tipo d1:::' c,turtbio re,::~l de equ.i I/brio, 
dt::·t~:·! .. tlr.inan la~::; condiciones· dlf.· e•1ili llbrio inf."ernl-:.' e 
e.'<1ertu:J, e! ~~.i,coo fie camàio real dl::.' ~:.::quillbrio t .. ::~mb.I.·_.:/n 
s·e mod.i f .i c a r a' ..... ( c.:·d,~,.<-~ nh;·, .i !;'!;•p, f' . Ji? ,l 
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Entre os determinantes reais do tipo de c~mbio de 

equilíbrio < comumente chamados de determinantes reais ou 

fundamentos) destacam-se os seguintes: i) os termos de troca; 

ii) os fluxos de capitais; iii) as taxas impositi0as; iv) os 

subsídios; v) os juros internacionais; e vi> o progresso 

tecnológico; etc .. 

Veja, por exemplo, que se os termos de troca caem, um 

desalinhamento do tipo de cimbio real pode acontecer. Neste 

caso, o desajuste cambial resultante poder~ ser superado 

atravcis da ~esvaloriza~io do tipo de cimbio real atual at~ o 

nível do novo tipo de cimbio real de equilíbrio. 

Alteraç6es nos determinantes monetirios també~ 

afetam o tipo de cimbio , mas os seus efeitos recaem sobre o 

tipo de cimbio real atual e nio sobre o tipo de c~mbio real de 

equilíbrio. 

Assuma por exemplo que, uma inconsistência 

macroeconómica, decorrente de um política monet~ria expansiva, 

provoque pressões inflacion~rias. Sob um regime cambial fixo 

ou semifixo, o resultado mais provável 

manifesta-se ~través de um hiato entre o nível de preços e o 

nível do cimbio. 
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Neste caso pode-se dizer que o tipo de cimbio real 

atual ficar~ desalinhado em rela~io ao tipo de cimbio real de 

equi 1 ib1·io. 

" En la m.::~!:fOr partê' de los palses en des~~rrolla, 
los défic.it fi~;cale:; -::;on financi<.~dos, parci,:d o 
tol:al11teot:e, a t:rav~:·s de 1.::~ creacidn d~ .. ::· dinero. S.i el 
impue~-:;to in f 1 a c idn requer ido ~;:os· mayor qui.'.:' I a ta~;·,:.~ d·::· 
in f' I ac.idn internacian~~ 1, e,•(.i st i r a' g~:·nera 1 mente aoa 
inccu1;;;;istenc.ia entre el défi~..~·it f isca I :~· el 
m.:~nt.·~:::·oitlril:·nto dei t it:•o dt:• c.imbio f' i .ia. ( . ... .t ft~~s 
e~;p~..:;·c.if'icamente, baia LU1 s.isti.'.NJ~·,:.~ de tipo de cambia 
a.dtTiin.i st rado, esp~or.::~r l~OJ.mos que caando 1 as poli t ica-::; 
f.i~;cales domesti~..-:-~.~s sean incon~;i-::;t.·eotes, el ci-éd.it"a 
dotm::stic:o cre;'!ca a una tasa mds ra'pida. que la dem~~ru:la 
,por dinera doméstico, praduci~::·ndo un I.'.!','<'Ceso de 
demanda par b ienes !f act: i vos f'.in~~ncieros. . Coma 
rf::•sultad~-:.·, las resf:"rf./,~s c.::u~rlan, e! precio de la·s
bi ... ~·n~:·s no transables sab.irla y el tipo de c.'iJ.l!Tbio se 
.::~preci~~rla. ~~dicianalllllc!ntei la demand.~ t#J activo::; 
fi','<"fi::rnDs crec~orla cont.•-.ibuyendo a la cre ... 1c.idn de un 
dé·l'i c i t en l,~ b,~~ I an2:a de pagos. " ( Id.::?m-. p. l'::n 

Uma an~lise da evolu~io do tipo de cgmbio real 

bilateral da economia boliviana (bol·- US$) 

i988-i991, pode esclarecer a abordagem precedente sobre o 

desalinhamento do cimbio. 

O sr~fico abaixo e a tabela constante no apindice, 

mostram que no caso boliviano, o tipo de cimbio real atual 

apresenta uma leve tend~ncia à sobrevaloriza~io. Contudo, isto 

n~o quer· dizer que ele esteja compl~tamente desalinhado do 

tipo de c~mbio real de equilíbrio <sendo este a tend~ncia das 

c u1· t o p ~- a ~:r. o correspondentes ao sup o·::; t: o 

equilíbrio interno e externo). a p l" i o ~- :i. , P O d (·:·:· ·-· ~:; E~ 
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d ize·r quE.' não existe "nenhuma" incons ist ênc ia ent 1- e a 

política-fiscal e a política c~mbial. 

lndice de cambio real bilateral 
(boi-US$) 

1~2 .---------------------------, 

1,15 

t,t 

1,05 

0,95 

0,9 

0,85 

FONTE: Boletín do Setor Externo.Bco.Central,n.6 

Buponclo, um desalinhamento maior das 

c~mbio real atual em torno da tendência correspondente ao tipo 

de~ c~\mbio real de equilíbrio, deveria-se 

reestabelecimento da consistência fiscal-cambial com 

finalidade de evitar possíveis ataques especulativos sobre as 

reservas do banco central. Por exemplo, dada a valorizaç~o do 

c~mbio real atual, o realinhamento deste em torno do câmbio 
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dom~sticos, ou de um movimento do cimbio nominal para cima. 

Se bem que, o grJfico anterior mostra apenas uma leve 

t f..'nclênc ia à sobrevalorizaçio, este resultado e qualquer 

sugest~o relacionada a uma política de ajuste ~ incompleto, se 

não +'ol-E~m consider·<.uios 0 <.-.:> efeitos dos determinantes reais do 

câmbio.( Edwards, 1992) 

Observando a evolução dos t~rmos de troca da 

economia boliviana pode concluir-se que o resultado parcial 

anterior parece errado, isto ~~ a queda dos termos de troca 

da economia boliviana pode explicar a existência de um hiato 

entre o tipo de cimbio real de equilíbrio e o tipo de câmbio 

l-ea 1 at U<:\ 1 . 

QlJADI=\:0 í~ 
RELAÇ~O DE PREÇOS DE TROCA E PODER DE COMPRA DAS EXP. 

< j_ 9B0 :~: i ~)0 ) 

--------------------------------~----------------------------

:i.9Hi 
i<i'Bí~ 
l9Ha 
i9H4 
:i.9ü~) 

1906 
i907 
i <?flB 
:i. 9B9 
j_ 9911 
i99l 

Relação dos Preços 
de t l-oca. 

<f<?. 9 
97.5 

t01.~) 

100. ~') 
94.4 
B~::i. ~.) 

('.)9. 6 
(s t . ~> 
60.0 
5B.9 
40. !':i 

F'<:>del- de Com~·n-a 

d:':\s e><POl-t. 

9i.3 
77.4 
70.6 
67.9 
54.8 
50. !:i 
40.3 
39.7 
50.0 
44. ~~ 
39. :) 

FONTE: Boletín do Setor Externo do Bco. Central .t992,n.6 
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Esta conclus~o pode ser refor~ada se se considera a 

queda recente, desde 1989, dos empr~stimos externos ao setor 

p~blico <ver quadro 6) e a diminuiçio das entradas ·ilegais de 

capitais pela produçio da cocaina.C Ver Evaluacidn 

Econdmica,199i,1990). 

Se a este resultado provocado pelas variaç5es nos 

fundamentos do cimbio real de equilíbrio se adiciona o efeito 

da frrlgil consistincia entre o d~ficit fiscal e as fontes do 

seu financiamento, assim como, entre o a politica fiscal e a 

política cambial <ver próximas se~5es), o desalinhamento do 

cimbio real torna-se ainda mais evidente. 

4.2.- O DEFICIT FISCAL E A FRAGILIDADE FINANCEIRA DO 

SETOR PUBLICO.-

Alguns aspectos relacionados ao d~ficit fiscal 

boliviano sio relevantes para perceber a fragilidade 

financeira do setor p~blico. 

Edward~ (1992) adverte que, embora o dJficit fiscal 

do setor p~blico boliviano ( financeiro e nio financeiro ) 

lenha declinado, este estrl longe daqueles observados em paÍses 

est~veis. O autor enfati~a , que em paísses estabilizados o 

d~ficit fiscal nXo ultrapassa a marca dos 1.9% do PIB, 
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in ·Fer·l. m·., po\"t: an t: o, ao apresentado pela economia boliviana.< 

ver quadro i e 4) 

"RUI11.'"{(.U~ ncJ s~·rla correcto dt:.•c.ir que Sol.ivi~~ t:.•sta' 
~~ctt.u.~lmente encar.:~ndD un<J a!:TUda cris.i-5, ~'~~·'<"ls·t:en 
su-l'ic.i~::.·nt.-~::.·g seHa les· qu~~ sag.ieren que el prob h?ma 
fi-::;cal di::•! pal~• i10 est~l complet~.~iflent~:,· re-=;aelto. En 
eft:•c:f:o, el dl:-.·s·b~~Iance f.iscal parece pres·.ionar el alza 
de prtõ'C.l0-5. [:.-s·f.·o -=;ignil'ica qae ,~ 1.in (.{i~ mantener la 
polltica f:ie devaliüu:idn ~i~=:! boliv.i~~no ~~ an p,~go 
rel,~t·.ivaillent~::· ll~nt.·a, serlt:l ri!?.'Ce5,:frio <Jctuar 
ra'pi(:/~~~~ll.::'nt:e 50bre !":::! ~:;ector f'.iscal. "( Idem.p.35..' 

Outro aspecto que deve ser salientad6 i a forma de 

financiamento do desequilíbrio fiscal. Mor~les <1991) refere-

se a ele da seguinte maneira: 

"l"t~e o ver z~ I I de f' i c i t ·::; o f' t h e p.a s t t h re1:' !f~;:?a rs ( 
1''?'86,.t'?'B7,i~;·;.":JtN w·ere f'inaru:·t:•d, b:J and .Jarg!'J, by 
a.ddi ti ao,:;~. I e.'d:erna.I .indeb t:edn~='i:i·-::i, vol an t:a.ry and 
.involiu1t~.~ry; a.nd by dr~~w·ing· em -fore.ing·- e,'<·cha.ng·.;.:· 
rei!il.!:·rv~::.·s. Vi ew·f:·d l'n::u1~· ,:;~.nol h~;;·r an g b~:, t h!':.' p rim,:~ ry 
lnfd!:Jet exh.ibit.ú::•d n:?lat·ive/y larg~:· d~-:,·F.icits .in t:h!TI' 

f'-=<i!it:. t"his and low ~:;t:•ignt:Jr~~ge, iii1PlY a net ( ot' 
f'oreing··-~::·x~.::·hange reserves· ,l Fort:•.ing debt /{})){' rat .i o 
gro~v·.ing f'z~ster f:h .. ~n fi.id the ~·xct:•ss o·t the rf::•al 
i.nter~;·:::;t rate Plifs· n::·al e,'<"change dl'=•prec.r.at.ran aver 
the oaf:put.· g-rcwth tr,::~de. i'"l"<e que-=;tion is·: how long 
wi li th.is cont.irufe, g.z>.··en t."he lact: current.· iove·:;f.·r1n:mt" 
r.a te~•· are ver;~ I ON? . .. "(l1ora I es·, J 'i' 'i' i, p. é.'(:,+. l 

Esta constata~~o aliada à evidente sobrevaloriza~~o 

do câmbio real e ao lento crescimento da economia sugerem que, 

a sua persist&ncia poderá provocar uma maior e mais rápida 

reestrutura,io de carteiras monetárias, ativos 

monetários externos e, consequent:ement:e, do 

câmbio e o colapso do regime cambial. 
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Neste contexto, a administra~io do cimbio torna-se 

ainda mais difícil pelo perigo que representa a memória 

inflacion~ria, remanescente do período hiperinflacion~rio, no 

qual os agentes indexavam as suas rendas à varia,io do cimbio 

no mercado paralelo. 

it is w·~=·Il kncu•l th~<t overvala,;dion 
i.ncrea ~:ifi':'S sp~::·cu la t: i ve dl'.:"tfland to r for e ing e,•<'chan ge 
an~i capital f'l.igld. Bat .it: ú:; .~h:;·o true that capit.:.~l 

triOVI..":'üU!:'nts ~1re not .independent of t:he w·.::~y .in f.Jlh.ich t.·he 
e,<c·cl~.::~ng~:· r.::~te i-:; corn:::·cted. t!) -:;tepsv.i~re devalaat.ion 01'' 

-:;uff'icient magnitude can -:;top s·p~::-cul-=.~tive movemenr~:;. 

Bat: .s·h::.'pN.is·~::.• devala.::~t:ions are 
in viesv ol' the experience o-l' 

c/ang~-roas, e-:;pecia lly 
hyperin-l'J,::~t.".ion years, 

daring which nran~ oi' them· t:ook place. hón.::.•aver, 4li.ith 
<.~ c/.i~-:;cret: devalaat.ion, t."he bol-:;in, 'vh.ich nas workl"::·d 
rea fionab I y ill!i':'l I in excl1.::U1 ge-ra te an i f .i c ... "1 t: .ian, i/7,~!.>·· 

h1se cre,•f:l.ibilif.'y. ~~ nron;:.• rapid cr.-:,uvl ot f.·nl'.:'' 
Jk•liviano in the liolsin h~~~' it.·-:; oNn shortcomings·, ~1s 

h<.~s l.u:•f::'n argi.u:;·d abave. " (i'dl::·m·. p. 4f..~) 

4.3.- A SUSTENTABILIDADE DO DEFICIT E A INSTABILIDADE 

CAMBIAL.-

Antes de relacionar mais especificamente o tamanho do 

e a valoriza~~o do cimbio, vejamos através do 

quadro 3, a evolu~~o das fontes de financiamento do d~ficit. 

Do quadro depreende-se a mudança ocorrida na estrutura 

financeira do d~ficit do setor p0blico ao longo destes 01timos 

anos. Enquanto que em 1984, o crcidito inter~o do banco central 

ao setor p0blico correspondia a 20.6X do PIB; em 1988 este cai 
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para 2.5X do PIB. O mesmo acontece com a seignorage; em 1984 
.. 

ele representava 13.56X do PIB; j~ em 1991 ele representa 

apenas i.BX. 

-
--

QUADRO 3 
FONTES DE FINANCIAMENTO DO DEFICIT DO SETOR PUB.N~O 
FINANCEIRO. PERIODO 1984 - 1985, em X do PIB. * 

1984 1985 1986 1987 1988 1990 1991 

DéficH Total 23.6 9.1 2.5 7.4 5.7 6.72 8. 4í::: 
Fin~\nc iament o 
-Ext e l-no 2.5 4.4 6.0 2.4 5.6 5.14 5.96 
-Int:ETrlO 21.t 5.4 ····3. 4 5.0 0.1 i. 58 i~. 46 
-Fko.Central 20.6 !5 o 2 -4.6 4.3 2.5 0.83 
-Dív.Flutuante 0 ·~-.J 0.2 Li 0.7 -2.4 0.56 1 . 6'7' 
-Out l-os 0.18 0. 1.?' 
-0tn.1~:; ativos (..;. 46 
-Emp 1- f:-:~;. Pub . <c-). l-·4 

Se i g n m· <HJ e 13.56 9.0 2 .0!5 1.46 2.77 2.0 i. i3 

* Para 1990 e 1991, os dados foram obtidos do or~amento 
publico projetado. 

FONTE: Muller e Associados (1991, 1990) Evaluacidn Económica 
Morales. J. A.<1991) 

Observa-se também a participaç~o do financiamento 

externo no déficit do setor pJblico. O financiamento externo 

CCJi:ll" Ía, em 1984, 10.59 X do déficit. J~ em 19~1, ele cobre 

70.18 X do déficit fiscal. 

A recomposiç~o da carteira de financiamento ao setor 

pJb1ico e os novos valores do déficit fiscal em relaç~o ao PIB 

ma :i. m- g r· au em 



sustentabilidade do desequilíbrio interno. No entanto, segundo 

Eclwal"tis (i9!i'2> e Tanzi <1992), o tamanho atual do déficit 

fiscal está longe dos apontadós por países economicamente 

est~veis, e a entrada de recursos externos requer uma 

responsabilidade maior na administra~io do cimbio, tendo em 

vista que a maior disponibilidade de divisas pode provocar 

press5es de valorizaçio do cimbio (ver quadro 4). 

Estas observaç5es sugerem que a situaçio atual do 

setor p~blico nio é muito diferente dos anos que antecederam à 

hiperinflaçio. As taxas de inflaçio anual 

correspondentes aos anos de 1980 e 1981, foram acompanhados 

.pcn· déficit:~; fisca:i.s iguais a 9X 7,8% do PIB, 

respectivamente. Portanto, se na atualidade nio é possível 

estabelecer uma cor~ela~io positiva 
. , . 

va1·J.av€·~:ts, 

isto deve-se ao fato do maior financiamento externo inibir o 

financiamento inflacion~rio. 

Contudo, a fragilidade financeira do setor p~blico 

nio garante a continuidade do financiamento externo. 

J~ que, desde 1988 os déficits i n t e~- n o~;, ~:; ~;-~ o 

financiados, preponderantemente, com crédito externo e, 

com o uso de reservas, o perigoso desequilÍbrio 

l.nt,:?r·no :í.nsust:ent<:Í.vel, se os elevados 

empréstimos conduzirem a situaç5es de insolvência, ou, se uma 



s~bita quéda do nível de reservas conduzir a uma crise de 

balanço de pagamentos. Veja a seguir o comportamento d~ ambos. 

Os níveis atuais de reservas, conforme a tabela 

abaixo, confirmam que a economia mantim um patamar razo~vel de 

reservas. Contudo, esses nívei~ foram conseguidos a partir de 

uma pr~tica pouco usual do banco.central. Ou seja, a partir da 

venda de depÓsitos banc~rios, CD's. 

Esta política tem impedido que as taxas de juros. 

diminuam e tem contribuído para aumentar o saldo da dívida 

pJblica interna. Assim sendo, e~:; ta pol ít j.ca de 

financiamento persistir, a ·ecdnomia poder~ enfrentar: i ) 

n.íve.'1 de U. ) queda do nível de 

investimentos; iii) maior dolarizaç~o; e, iv) 

cambial. (ver terceiro capitulo) 

<HJ .~ IHW 4 
RESERVAS INTERNACIONAIS NETAS 

CmilhUes de dcilares) 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

-44.7 104.0 136.2 246.6 168.4 160.9 18.6 132.3 200.3 

FONTE:Boletín del Sector Externo. Bco. Central de 
Bolivia.i992,n.6 
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Horales (1992), alerta que o uso crescente da 

poupança externa apontando na da sua 

insustentabilidade: 

"l~B.:.<in, ~~i!i in t:he cas·e of' budget d~"?f.icits, .it 
is POi!i"!:iible to !"Ü::•f.ine a core tr,'.h1'e defic::i.t .in a lang·
teriiT grc.••,dh p~:·ri!ip~:·c:tivfi?, rel.r~t:ed t.·o the need for 
coant .if1g em oet re::~oan:·e tr,'.'lns·fer::~ from ::~bn. . .,<:~•.i to 
co!TtP Iement.· do111e-st i c ·::;aving~'5 ( . .. .t. HowE:·-..··er, th~::· 

ol:Ji!i1'!rved trade def'icits o·l' i.98ó-·f.9Fl8 ~:;ee11~ tD• iJ,.~· 

higfH:·r th.:.u1 th~=· core def'icit. "(b.il::.•trt.p.é.'.t,t 

Alguns dados podem esclarecer as condiçbes da sua 

sustentabilidade. O quadro 5, relaciona os valores do d~ficit 

fiscal financiados com cr~dito externo e com crédito interno. 

O quadro 6, relaciona o movimento de capitais do balanço de 

pagamentos correspondentes ao setor pdblico, o valor referente 

a pagamento de juros e, o saldo da balança comercial. 

né -f :i. c j_ t 

Cr·édito 

Crédito 

<WADt=W !5 
FONTES DE FINANCIAMENTO DO D~FICIT PJBLICO 

<mi1hf5a.:~s us~~> 

j_9!36 í9G7 j_90B t'?90 j_99i 

F:i.sca 1 llé 4 :3l>6 29B a7E~ 7 5j.0 

E>d: E~l- 1:.~79 3 U.B n •":)("\'""\ ,_ 1·.:> j_ ;;~os j_ 36:1. 

Int: ·-· :1. ~:;o ·""\ ,.;) E~4?. ·=· ,_, 23 8'"Y / . 64 t49 

FONTE: Boletín Estadístico del Banco Centra1,1992 

,s 

í.?.4 
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QUADHO 6 
MOV.DE CAPITAIS, SALDO DE JUROS, SALDO COMERCIAIS. 

(mi lh(5es de US$) 

-Cr~dito. CMov. Cap.) 
Empn:~st . ao Gov. 
Banco Cent.e ou
tros .. 

-Debito.< Mov.Cap.) 
Amortz.do Set.Pub 
A p o~- t . O~- g . I n t e 
Dívida em mol-a. 

-·Fluxo Líquido 

- Saldo Comercial 

1986 1907 1988 1909 i990 t991 

195.7 197 274.9 300.1 247.3 197.3 

291.1 256 151.9 186 222.7 213.5 

-95.7 -59 123 114 24.6 -16.2 

71 85.4 99.8 85.9 89.6 104 9 

-86 -246 ~48 103.6 128 -181.4 

- FONTE:Boletín Estadístico del Banco Central de 
Bolivia.i992.n.6. 

Dos dados acima expostos, cheg~-se as seguintes 

conclus5es: i) os saldos comerciais que a economia gera n~o 

conseguem financiar os saldos referentes ~ amortiza~~o da 

dÍvida do setor p~blico consolidado; e, ii) enquanto o d~ficit 

fiscal ~ financiado com crescentes cr~ditos externos, os 

empr~stimos externos ao governo, banco central e 

locais t&m diminuído desde 1989, apesar do pagamento normal de 

amortiza~5es ~ juros efetuados pela economia bolivi~na. Estes 

resultados podem sugerir que a queda dos empr~stimos externos 

PtÍ.blico podem estar relacionados ~ perda de 

credibilidade na solv&ncia financeira do mesmo. 
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Da mesma maneira, os indicadores a seguir mostram o 

perigoso crescimento do saldo da dívida ext?rna como f~a~5o do 

saldo exportado e, do PIB. 

QUADRO 7 

SALDO DA DIVIDA EXTERNA PUBLICA EM REL. ~S EXP. E AO PIB 

1986 1987 1988 1989 1990 199ip 1992p 

Div. Ext./EXP. 506 657 604.5 402 386 423 1014 

Div. Ext./PIB 77.5 86.6 77.7 63.6 67.5 59.3 137.5 

p= preliminar 
FONTE: Muller e Associados.Estadisticas Económicas.1991. 

J~ que ~stes resultados podem, em déterminado 

momento, n5o garantir a solvência da economia boli~iana, o 

financiamento externo poder~ diminuir e, com isto, o 

financiamento inflacion~rio aumentar < como mostra a evoluç~o 

do cr~dito interno do quadro 5). 

Dado o lento crescimento econ6mico e o processo de 

substituiç~o de moedas vigente, um processo inflacionário 

emergente, a partir desta nova forma de financiamento, 

desalinharia, ainda mais, o nível do c&mbio real, com os 

co11sequentes efeitos sobre a estabilidade do c§mbio P do 

regime cambial. 
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Finalmente, uma an~lise ccimparativa entre a taxa de 

crescimento do cr~dito interno do banco central e a taxa de 

deprecia~~o, correspondentes ao período 1990-1991, sugere que 

uma das condições para a economia restabelecer a cbnsistincia 

fiscal e cambial, ou, o percurso ao redor do equilíbrio 

estacionário, n~o está sendo cumprida, j~ que a taxa de 

crescimento do cr~dito total do banco central ao sistema e a 

taxa de crescimento do ~r~dtio do banco central ao setor 

pJblico superam a taxa de desvalorizaçio. 

Cr~d.ao S. 

Cred.Tot .ao 

Desval .Nom. 

Pub. 

QUADRO 8 
CREDITO DO BANCO CENTRAL E O CAMBIO 

<taxas de cresc.em percentagem) 

1986 1987 1988 1989 1990 

11.0 11.0 17.0 19.0 28.0 

Sist 19.7 15.9 22.4 26.5 25.3 

21.0 13.6 12.1 20.5 15.2 

FONTE:Boletín Estadístico del Banco Central de 
Bolivia.1992 

Assim, diante do exposto acima conclui-se: 

1991 

19. 0 
/ 

17.3 

o -, . I 

a) existe um processo di substitui~io de moedas 

persitente e crescente, apcis a mudança de regime cambial, 

acontecida em 1985; 

b) hJ uma discreta tend2ncia ~ valoriza~io do cámbio 

real atual em relaç~o ao câmbio real de equilÍbrio; 
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c) o desalinhamento do ca~bio real atual em rela~~o 

ao cimbio real de equilíbrio ~maior, quando considerados os 

determinantes reais do cimbio; 

d) o problema do d~ficit fiscal n~o est~ resolvido, 

porque o crescimento do seu financiamento, atrav~s do cr~dito 

externo, est~ restrito aos saldos de exporta~~o; os quais, 

apesar de serem crescentes, desde o ano dE~ 1985, ainda não 

superaram os saldos verificados no come~o da dicada de 

oitenta. Veja no quadro 6 o valor do saldo comercial de 1991. 

e) o fatt1 ele " ... 

precias. H CEdwards, p od •"2 

· est: imu1ar·, a:i.nda mais, o 

distanciamento do estado estacion~rio; 

f) as entradas volunt~rias e involunt~rias d~ capital 

ext enH:> podem competitividade do aparelho 

produtivo nacional, se a administra~ão do cimbio permitir que 

este se sobrevalorize; 

g) se a diferen~a entre a taxa de desvaloriza~~o do 

cimbio e a taxa de crescimento do cr~dito do banco central 

persistir, e, se os saldos comerciais diminuirem, dada a atual 

depend&ncia do cr~dito externo, corridas especulativas contra 

o Boliviano poder~o acontecer, desestabilizando o cimbio e o 

BIBliOTECJ~ ;~hRl A. BOEDECKER 
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CONCLUSÃO 

Apcis entender, os motivos pelos quais um grau elevado 

de substituiçio de moedas. est~ diretamente 

relacionado com a instabilidade cambial e, as raz5es pelas 

~uais as expectativas, em rela,io ao reestabelecimento da 

consistência fiscal-cambial podem originar o colapso do regime 

cambial de crawling peg, esta dissertaçio procurou enfatizar 

uma determinada economia est:<:Í. 

consolida~~o da estab1l1dade e do crescimento econ8mico, apcis 

um período caracterizado por um processo inflacionário e uma 

as condi~5es para que estes objetivos sejam 

alcançados dependem da consolida,~o de um déficit 

sustentável e da credibilidade na moeda doméstica como reserva 

de valor·. 

Caso contrdrio, como foi mostrado neste estudo, 

. I' . , . t vel- 1 ... J. c a 1- ·-·~:;e····a o S(·:~!:l u 1 n : (~~: 



i) a estabiU.zaç:~~o cambj.al sob o regime crawling peg 

pode ser revertida, se existir um processo de substituiç:~o de 

moedas, elevado e cresc~nte; 

ii) um d~ficit fiscal elevado, capaz de ultrapassar 

os limites estabelecidos pelas fontes do seu financiamento, 

estar~ trilhando o caminho de volta rumo ~ inconsistência, 

entre a taxa de desvaloriza~io e a taxa de crescimento do 

cr~dito dom~stico, 

de eras..'! ing p~::·g. 

e, com isto, ao cola~so do regime cambial 

Constatou-se tamb~m que, as taxas de inflaç:io baixas 

e decrescentes podem nio explicar a substituiç:io de moedas, 

quando o~:; preç:os sio elevados. F'Ol-tanto, 

credibilidade na moeda domcistica e a autonomia da política 

monetária podem ser retomadas se, os níveis inflacionirios 

forem tio baixos quanto os mensurados pelas moedas que 

substituem a moeda dom~stica. 

se o tamanho do dcificit fiscal 

desloca e mantcim a economia fora do estado estacion~rio, mas, 

a sua sustenta~~o passa a ser 

financiamento diferentes do imposto inflacionário, o colapso 

~o regime cambial e a instabilidade cambial passa a depender 

do~:; 1l.1Tii te~:; liiÚ>< :i. !TIOS ·Pon t: es 
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Em relaçio ~ ilustraçio, com respeito a economia 

boliviana, os dados sugerem a presença de um processo de 

substituiçio de moedas elevado <ver quadro 1> e, de um d~ficit 

fiscal elevado e fragilmente sustentado, 

ingresso de recursos externos. 

visto ·o elevado 

O elevado ingresso do cr~dito externo,somado ~ 

repatriaçio de capitais, exigem das autoridades monetárias uma 

eficaz administraçio do cimbio, devido aos efeitos adversos 

que no passado o seu desalinhamento provocou sobre: i ) as 

expectativas inflacioná~ias; 

ind~stria local. 

e, i i ) a competitividade da 

Neste ~ltimo caso, visando a retomada do cr~scimento, 

a canalizaçio destes recursos para os setores competitivos da 

economia nacional e a reduçio de im~ostos e tari~as, poderiam 

contribuir com a competitividade da ind~stria local. 

Por outro lado, a defasagem entre a taxa de 

desvalorizaçio e a taxa de crescimento do cr~dito dom~stico, 

origem possível do desalinhamento do cimbio real atual, nio 

pode ser resolvida apenas por meio de uma desvalorizaçio 

nominal, face aos efeitos que esta provocaria sobre a 

Requere-se uma pequisa mais apurada sobre os 

determinantes reais do c~mbio, que possa sugerir que outros 

mecanismos poderiam ser utilizados para contornar tal 

defasagem. 
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Finalmente, a an~lise sobre a econo~ia boliviana nio 

pode ser considerada definitiva, uma vez que a avalia,io das 

orignes do déficit fiscal nio foi objeto de uma pesquisa 

específica para tal, portanto, a sugestio do ajuste 

insuficiente do déficit deve ser vista com ressalvas. 

Esta Jltima observa,io destaca a relev;ncia de se 

realizar pesquisas com tal objetivo. O mesmo pode-se dizer 

com respeito a rela,io entre o tipo de cimbio real de 

equilíbrio e o déficit fiscal, j~ que a an~lise desenvolvida 

no segundo capítulo aborda apenas a rela,io entre o d~ficit 

fiscal e o cimbio nominal. 
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